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 Εισαγωγή: Ερευνητικό Πλαίσιο και Μεθοδολογία 
 

 

Η ακροδεξιά συνδέθηκε, κυρίως στα χρόνια του Μεσοπολέµου, µε τις ιδεολογίες 

του Ναζισµού και του Φασισµού και τα ολοκληρωτικά καθεστώτα που τις γέννησαν. 

Η ήττα της Ναζιστικής Γερµανίας και της Φασιστικής Ιταλίας το 1945 έκανε πολλούς 

πολιτικούς επιστήµονες και ιστορικούς να πιστέψουν ότι αυτή θα αποτελούσε το 

τέλος και αυτών των ιδεολογιών. Όµως, ήδη από την εποµένη του πολέµου, η άκρα 

δεξιά, αρχικά στη ∆υτική Ευρώπη, θα ξεκινούσε µια διαδικασία προσαρµογής στα 

νέα δεδοµένα του ψυχροπολεµικού κόσµου και µια σταδιακή διαδικασία 

µετασχηµατισµού της ιδεολογίας της µε βάση µια µεταφασιστική ατζέντα µε 

παράλληλη δήλωση πίστης στην πλουραλιστική δηµοκρατία. Αυτό το γεγονός µε τη 

σειρά του οδήγησε στην ενδυνάµωση των ακροδεξιών κοµµάτων, τα οποία σιγά σιγά, 

τη δεκαετία του 1970, βγήκαν από το πολιτικό περιθώριο και άρχισαν να επηρεάζουν 

σε µεγάλο βαθµό τόσο τη διαµόρφωση της πολιτικής ατζέντας όσο και την ουσία της 

κυβερνητικής πολιτικής.  

 

Από τους πρωτοπόρους αυτής της αναγέννησης είναι ο Γάλλος Le Pen και το 

κόµµα του Front National. Ξεκινώντας κυριολεκτικά λίγο πιο πάνω από το µηδέν 

κατάφερε µέχρι και να διεκδικήσει τη Γαλλική Προεδρία στις εκλογές του 2002. 

Σταδιακά στη δεκαετία του 1980 αλλά και του 1990, σε άλλες δυτικές δηµοκρατίες, 

αντίστοιχα κόµµατα αποκτούσαν µια παρόµοια δυναµική κυρίως λόγω των νέων 

συνθηκών που προκάλεσε τόσο η πτώση των κοµµουνιστικών καθεστώτων το 1989 

όσο και οι καινούργιες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες που επέβαλε η νέα 

παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία.  

 

Στο διάστηµα µεταξύ της δεκαετίας του 1970 και της επόµενης, κόµµατα που 

µέχρι τότε ήταν συνεχιστές ενός φασιστικού ιδεώδους – όπως το MSI στην Ιταλία - 

µπήκαν σε µια διαδικασία µετασχηµατισµού, καταθέτοντας σταδιακά µια νέα 

µεταφασιστική ατζέντα και προσπαθώντας µε αυτόν τον τρόπο να «ξορκίσουν τους 

δαίµονες» του Μεσοπολέµου και να φτάσουν µέχρι την εξουσία. Και αυτό 

αποδείχθηκε πως δεν ήταν απατηλό όνειρο εφόσον τη λαϊκή επιταγή για κυβερνητική 

εντολή έλαβε, στα µέσα της επόµενης δεκαετίας, η Aleanza Nazionalle -όπως ο 
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Gianfranco Fini µετονόµασε το MSI- αλλά και άλλα µεταφασιστικά κόµµατα όπως το 

FPÖ του Jörg Haider στην Αυστρία  

 

Στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου αλλά και της Κατοχής αρκετοί ήταν οι 

θαυµαστές αρχικά του Μουσολίνι και έπειτα του Χίτλερ. Τα ∆εκεµβριανά αλλά 

κυρίως ο Εµφύλιος διαµόρφωσαν συνθήκες για να ενταχθεί η ακροδεξιά στο πολιτικό 

σύστηµα µέσα στην αντικοµουνιστική ρητορική και πρακτική του µετεµφυλιακού 

ελληνικού κράτους. Μετά τη Μεταπολίτευση και µέχρι το 2000, στην Ελλάδα δεν 

φαινόταν να υπάρχει ένα σηµαντικό κόµµα που να κινείται δεξιότερα της Νέας 

∆ηµοκρατίας ή να παίρνει ακόµα πιο ακραίες θέσεις στο πολιτικό φάσµα. Υπήρχαν 

κόµµατα ποµφόλυγες που κατόρθωσαν να έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση ή 

παρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως η Εθνική Παράταξη µε τους 5 εκλεγµένους 

βουλευτές το 1977 ή η ΕΠΕΝ µε έναν Ευρωβουλευτή το 1985. Όµως αυτά τα 

κόµµατα δεν µπόρεσαν να ανανεώσουν την κοινοβουλευτική τους παρουσία και έτσι 

µοιραία πέρασαν στην πολιτική λήθη. Ειδικά τη δεκαετία του 1990, υπήρχαν πολλά 

µικρά πολιτικά µορφώµατα που ενώ οι θέσεις τους πλησίαζαν πάρα πολύ τις 

αντίστοιχες θέσεις του Le Pen ή ακόµα προσπαθούσαν µε κάθε τρόπο να τον 

προσεγγίσουν, όπως το Ελληνικό Μέτωπο του Μάκη Βορίδη, δεν µπόρεσαν να 

συγκεντρώσουν υποστήριξη στο σώµα των εκλογέων µεγαλύτερη από µισή 

ποσοστιαία µονάδα σε ολόκληρη την επικράτεια.  

 

Παράλληλα παρατηρούµε ότι σε όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης 

αποτυγχάνουν όλες οι προσπάθειες δηµιουργίας νέων πολιτικών φορέων 

ανταγωνιστικών προς τα δύο µεγάλα κόµµατα. Ο χώρος που θα µας απασχολήσει 

στην προκειµένη περίπτωση είναι ο χώρος της κεντροδεξιάς. Εκεί έχουµε τις 

περιπτώσεις δύο πολιτικών όπως ο Κωστής Στεφανόπουλος το 1985 και ο Αντώνης 

Σαµαράς το 1993, που αποφάσισαν να διαχωρίσουν την θέση τους από τη Νέα 

∆ηµοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και να ιδρύσουν τη ∆ηµοκρατική 

Ανανέωση και την Πολιτική Άνοιξη αντίστοιχα. Κανένα από τα δύο κόµµατα δεν θα 

καταφέρει να παραµείνει στο πολιτικό προσκήνιο για περισσότερες από µία 

τετραετίες. Η λαϊκή ρήση που χρησιµοποίησε ο Ευάγγελος Αβέρωφ µε τα πρόβατα 

που βγαίνουν από το µαντρί και το λύκο φάνηκε να επιβεβαιώνεται.  
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Υπάρχει όµως κάποιος που δείχνει να αποτελεί την εξαίρεση του κανόνα. Προς 

έκπληξη πολλών, ένα άλλο στέλεχος της Νέας ∆ηµοκρατίας που ο αρχηγός του 

κόµµατος διέγραψε µετά τις αποτυχηµένες εκλογές του Απριλίου του 2000, ο 

Γιώργος Καρατζαφέρης, κατάφερε να ανατρέψει τα αρχικά προγνωστικά και να έχει 

δύο θητείες στην Ευρωβουλή (2004 και 2009) και δύο κοινοβουλευτικές παρουσίες 

µετά τις γενικές εκλογές του Σεπτεµβρίου του 2007 και του Οκτώβρη του 2009. 

Ακόµα και µε την παρθενική του εκλογική εµφάνιση ως υποψήφιος υπερνόµαρχης 

Αττικής το 2002 έκανε αίσθηση µε τις 223.531 ψήφους1 και το ποσοστό του 13,60 % 

που συγκέντρωσε. ∆ύο χρόνια αργότερα µπορεί να µην πέτυχε να µπει στη Βουλή 

αφού δεν µπόρεσε να περάσει το όριο του 3%, µπόρεσε όµως να εκλεγεί 

ευρωβουλευτής τρεις µήνες αργότερα. Το 2007 εισήλθε στο ελληνικό κοινοβούλιο µε 

10 βουλευτές. Ανάµεσα στους βουλευτές ήταν και ο Μάκης Βορίδης, αρχηγός του 

µικρού αλλά ακραίου εθνικιστικού Ελληνικού Μετώπου που το 2005 αποφάσισε να 

αναστείλει τη λειτουργία του και συγχωνευτεί µε το λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό2.  

 

Από την πρώτη στιγµή του νέου πολιτικού εγχειρήµατος, ο Λαϊκός Ορθόδοξος 

Συναγερµός – όπως ονόµασε το κόµµα ο Καρατζαφέρης - χαρακτηρίστηκε ως 

«ακροδεξιός» από πολιτικούς αναλυτές και δηµοσιογράφους. Ανεξάρτητα όµως από 

το αν αυτός ο χαρακτηρισµός αποδίδει τη θέση του στον πολιτικό άξονα ή όχι, 

καινούργιο αυτό κόµµα φάνηκε να επιβάλει – ειδικά από τον ∆εκέµβρη του 2008, τις 

ευρωεκλογές του Ιούνη αλλά και µετά τις εκλογές του Οκτώβρη του 2009 - µια 

ιδιαίτερα «σκληρή» ατζέντα µε βασικούς άξονες την εναντίωση στη µετανάστευση, 

το πρόταγµα της ασφάλειας του πολίτη αλλά και η υπεράσπιση του «έθνους» 

απέναντι σε «νεοταξικές απειλές» όπως κατά τη Γνώµη κορυφαίων στελεχών του 

κόµµατος αποτελεί το βιβλίο της ιστορίας της Ρεπούση αλλά και η τοποθέτηση της 

∆ραγώνα στη Γενική Γραµµατεία του Υπουργείου Παιδείας.  

 

Παράλληλα όµως ο Καρατζαφέρης θα έχει έναν µεγαλό στόχο να επιτύχει. Να 

φέρει το κόµµα του στο πολιτικό προσκήνιο παραλλάσοντας τις θέσεις του έτσι ώστε 

να σηκώσει από πάνω του το άγος του χαρακτηρισµό ως «ακραίου» και να γίνει ένας 

από τους κύριους παράγοντες της πολιτικής σκηνής. Η υπερψήφιση της ένταξης της 

                                                 
1 Πήγη Υπουργείο Εσωτερικών 
http://www.ypes.gr/el/Elections/CityElections/ResultsofElections/2002/  
2 http://www.e-grammes.gr/article.php?id=1745  



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

9 

χώρας στο µηχανισµό στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ∆ιεθνούς 

Νοµισµατικού Ταµείου έκανε έγκυρες κεντροδεξιές εφηµερίδες, όπως η Καθηµερινή, 

να δηλώσουν για αυτόν «[ότι] επιδιώκει τη «νοµιµοποίησή» του ως παράγων της 

Κεντροδεξιάς3». 

 

Η παρούσα διατριβή έχει ως αντικείµενο έρευνας τον πολιτικό σχηµατισµό του 

Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού του Γιώργου Καρατζαφέρη. Το ερώτηµα που 

αποτελεί την αφετηρία για την παρούσα εργασία είναι το αν το συγκεκριµένο κόµµα 

αποτελεί την ελληνική έκφανση του ευρωπαϊκού φαινοµένου της άκρας ή 

ριζοσπαστικής δεξιάς. Το ερώτηµα είναι ουσιαστικά διττό. Αρχικά πρέπει να 

ερευνηθεί αν ο ΛΑ.Ο.Σ. είναι η ελληνική έκφανση του ευρωπαϊκού φαινόµενου. Έχει 

δηλαδή αναλογίες µε κόµµατα στη ∆υτική Ευρώπη και αν ναι µε ποια. Σε δεύτερο 

χρόνο και αφού επισηµανθούν οι διαφορές αλλά και οι στρατηγικές που επιβάλουν τη 

χρησιµοποίηση των συγκεκριµένων όρων, θα πρέπει να δοθεί µια απάντηση αν ο 

ΛΑ.Ο.Σ. είναι ένα κόµµα της άκρας ή της ριζοσπαστικής δεξιάς.  

 

Πολύ πριν όµως διερευνηθούν αυτές οι πτυχές, έπρεπε προηγουµένως να 

διερευνηθεί και να διασαφηνιστεί ποιος είναι ο πλέον κατάλληλος τρόπος µε τον 

οποίο µπορεί κάποιος να µελετήσει ένα οποιοδήποτε κόµµα. Εποµένως έπρεπε να 

χαρτογραφηθεί πρώτιστα η εκλογική του επιρροή. Στη συνέχεια έπρεπε να µελετηθεί 

τόσο η οργανωτική του δοµή όσο και η ιδεολογία του. Στην προκειµένη περίπτωση, ο 

Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός εµφάνιζε ένα µεγάλο πλεονέκτηµα.  

 

Η ιδρυσή του έγινε πρόσφατα, το Σεπτέµβρη του 2000, και ο ΛΑ.Ο.Σ. είναι το 

νεότερο κόµµα που κέρδισε την κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση στις βουλευτικές 

εκλογές του 2009. Εποµένως ο κύκλος ζωής του πριν την έναρξη αυτή της διατριβής 

ήταν µόλις 3,5 χρόνια, εξαιρετικά µικρότερος από τα 864 χρόνια του ΚΚΕ, τα 30 

χρόνια τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της Νέας ∆ηµοκρατίας και τα 15 χρόνια του 

Συνασπισµού. Επιπρόσθετα, ήδη από το 2004, µπορούσε κάποιος να βρει αρκετό 

                                                 
3 Γ.Π. Τερζή «Γιατί ψήφισα «ναι» για τη συµφωνία», Καθηµερινή της Κυριακής, 9 Μαΐου 2010, 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_2_09/05/2010_400411  
4 Από το 2004. 
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υλικό και σε ψηφιακή µορφή στο διαδίκτυο5, γεγονός που βοήθησε τα µέγιστα στην 

εκπόνηση αυτής της διατριβής.  

 

Βασικό εργαλείο για την έρευνα της υπόθεσης είναι η µελέτη και ανάλυση 

του λόγου του κόµµατος, τόσο των προγραµµατικών διακηρύξεων και των 

ανακοινώσεων του κόµµατος όσο και των στελεχών του και ιδιαίτερα του Προέδρου 

Καρατζαφέρη. Η παρούσα διατριβή δεν σκοπεύει να µείνει µόνο στον επίσηµο 

κοµµατικό λόγο που βρίσκεται στα κοµµατικά έγγραφα ή εκφέρεται στο ελληνικό ή 

στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο αλλά θα εξετάσει την καθηµερινή ρητορική πρακτική 

όπως αυτή δίνεται µέσα από τα κοµµατικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης, την εφηµερίδα 

Α1 και τον τηλεοπτικό σταθµό ΤΗΛΕΑΣΤΥ. 

 

Για να φτάσουµε στην απάντηση των παραπάνω ερωτηµάτων πρέπει πρώτα 

να διερευνηθούν εξονυχιστικά ορισµένοι άλλοι παράγοντες. Πρώτα από όλα πρέπει 

να γίνει µια αναγκαία τεκµηρίωση για να οριστεί, στο πλαίσιο της διεθνούς 

βιβλιογραφίας, ποια ακριβώς είναι η ευρωπαϊκή ακροδεξιά της µεταπολεµικής 

περιόδου. Στη συνέχεια πρέπει να καταγραφεί η εµφάνιση της ελληνικής άκρας 

δεξιάς -κυρίως µεταπολιτευτικά - µε τους δύο µεγαλύτερους συνδυασµούς της να 

είναι αυτοί της Εθνικής Παράταξης το 1977 και της ΕΠΕΝ το 1984. Επιπρόσθετα 

πρέπει να ερευνηθεί το πολιτικό σκηνικό τόσο κατά την ίδρυση του ΛΑ.Ο.Σ. όσο και 

µετά αλλά κυρίως πρέπει να αναλυθεί εκτενώς η εκλογική του εξέλιξη και 

γεωγραφία. Εποµένως, σε αυτό το πλαίσιο διαµορφώνεται και η υπόθεση εργασίας 

της διατριβής.  

 

Η υπόθεση εργασίας είναι ότι µε κύριο γνώµονα τόσο τον επίσηµο πολιτικό 

λόγο (προγραµµατικές θέσεις, καταστατικό, επερωτήσεις στη βουλή) όσο και τον 

καθηµερινό - κυρίως τηλεοπτικό- λόγο του κόµµατος, ο ΛΑ.Ο.Σ. αποτελεί την 

ελληνική έκφραση της ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς, ενώ παρουσιάζει θεµελιακές 

διαφορές µε την εγχώρια άκρα δεξιά της πρώτης µεταπολιτευτικής περιόδου. θα 

επιχειρήσουµε να καταδείξουµε, ότι παρότι διαφορετικός ο ΛΑ.Ο.Σ. από την Εθνική 

                                                 
5 Η πλειοψηφία αυτού του υλικού µάλιστα θα αποσυρόταν διακριτικά από το κόµµα τα επόµενα 
χρόνια. 
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Παράταξη και την ΕΠΕΝ, λειτουργεί ως "πόλος", ο οποίος συγκεντρώνει τα 

διάσπαρτα κοµµάτια της ελληνικής άκρας δεξιάς µετά το 1990.  

 

Η παρούσα διατριβή ουσιαστικά χωρίζεται σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος 

αποτελείται από τα πρώτα 4 κεφάλαια. Εκεί γίνεται αρχικά έρευνα της βιβλιογραφίας 

για την ευρωπαϊκή ακρα δεξιά µετά τον πόλεµο. Στη συνέχεια, στο δεύτερο 

κεφάλαιο, η βιβλιογραφική αναζήτηση επικεντρώνεται στην ελληνική περίπτωση 

επιχειρώντας να κάνει µια ιστορική αναδροµή. Ακολούθως προσπαθεί να δώσει ένα 

προφίλ του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. Έτσι παρουσιάζεται κατ’ αρχάς ένα 

ιστορικό της ιδεολογίας και των οργανωτικών αλλαγών του Λαϊκού Ορθόδοξου 

Συναγερµού από την ιδρυσή του στις 14 Σεπτεµβρίου του 2000 µέχρι το συνέδριο του 

Ιουνίου του 2009. Στο πλαίσιο αυτής της ιστορικής έρευνας, τα εκλογικά 

προγράµµατα του ΛΑ.Ο.Σ. πριν τις εκλογές του 2004, 2007 αλλά και του 2010 

γίνονται αντικείµενο µελέτης. Παράλληλα παρουσιάζεται ένα χρονικό της 

συµµετοχής του ΛΑ.Ο.Σ. στις εκλογικές αναµετρήσεις – από τις νοµαρχιακές εκλογές 

του 2002 ως τις εθνικές του 2009- και της µέχρι σήµερα πολιτικής του πορείας και 

ειδικά ως κοινοβουλευτικός παράγοντας.  

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα γίνει προσπάθεια να απαντηθεί το κατά πόσο είναι 

διαφορετικός ο ΛΑ.Ο.Σ. από τα αντίστοιχα κόµµατα της ελληνικής ακροδεξιάς. Για 

να γίνει αυτό θα προσπαθήσουµε να βρούµε κατά πόσο η κοµµατική βάση του 

ΛΑ.Ο.Σ. είναι η ίδια ή ανάλογη µε τις κοµµατικές βάσεις της ΕΠΕΝ και της ΕΠ. Για 

να το πετύχουµε αυτό θα συγκρίνουµε τις επιδόσεις των κοµµάτων στα λεγόµενα 

«προπύργια» τους, τις περιφέρειες δηλαδή στις οποίες τα εκλογικά τους 

αποτελέσµατα είναι κατά πολύ µεγαλύτερα από τον εθνικό µέσο όρο. Επιπρόσθετα, 

θα γίνει µια περαιτέρω προσπάθεια στατιστικής ανάλυσης των τοπικών ποσοστών 

του ΛΑ.Ο.Σ. µε αντίστοιχούς παράγοντες και δεδοµένα, χρησιµοποιώντας µοντέλα 

οικολογικής παλινδρόµησης, µε σκοπό να βρεθεί κάποια σχέση που να επηρέασε το 

εκλογικό αποτέλεσµα. 

  

Το µοντέλο της Οικολογικής Παλινδρόµησης είναι ένα µοντέλο πολλαπλής 

παλινδρόµησης στο όποιο γίνεται προσπάθεια να συσχετισθούν πολιτικές και 

κοινωνικές συµπεριφορές διαφορετικών κοινωνικών οµάδων σε µία συγκεκριµένη 
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µεταβλητή και σε ένα συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο (Mayer 2005:27-52). Στην 

προκειµένη περίπτωση γίνεται προσπάθεια να εξηγηθεί η πολιτική επιρροή του 

ΛΑ.Ο.Σ. έχοντας ως βάση µεγέθη όπως η απογραφή πληθυσµού, που διενέργησε η 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία το Μάρτιο του 2001 και η προηγούµενη εκλογική 

αναµέτρηση του Απριλίου του 2000. 

 

Στο πρώτο από τα δύο µοντέλα που παρουσιάζονται εδώ (Παλινδρόµηση A 

στο Παράρτηµα XXVII) αντικείµενο αποτελούν όλοι οι ∆ήµοι σε πέντε νοµούς της 

Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς και Ηµαθίας). Οι 

ανεξάρτητες µεταβλητές έγιναν µε βάση τον οικονοµικό τοµέα όπου εργάζονται οι 

κάτοικοι στους συγκεκριµµένους δήµους σύµφωνα µε την απογραφή του Μαρτίου 

2001. Οι τοµείς είναι ο πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής τοµέας παραγωγής6, οι 

άνεργοι, όσοι δεν δήλωσαν τοµέα και οι οικονοµικώς µη ενεργοί. Αντίστοιχα στο 

δεύτερο µοντέλο (Παλινδρόµηση B στο Παράρτηµα XXVII) χρησιµοποιήθηκαν τα 

αποτελέσµατα από τις 56 εκλογικές περιφέρειες των εκλογών του 2000. Όλες οι 

οµάδες και στα δύο µοντέλα αποκλείουν η µια την άλλη και όλες µαζί ισούνται µε 

τον πληθυσµό.  

 

Τα επόµενα τρία κεφάλαια αποτελούν το δεύτερο µέρος της διατριβής, στο οποίο 

γίνεται µια προσπάθεια εµπειρικής διερεύνησης τόσο της εκλογικής γεωγραφίας και 

της επιρροής του ΛΑ.Ο.Σ. όσο και της ρητορικής του όχι µόνο µέσα στο 

Ευρωκοινοβούλιο ή στην Ελληνική Βουλή αλλά σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης 

ιδιοκτησίας του προέδρου του ή του ίδιου του κόµµατος όπως ο τηλεοπτικός σταθµός 

ΤΗΛΕΑΣΤΥ7. Ο πολιτικός λόγος του Καρατζαφέρη υπάρχει σε επίσηµα κείµενα 

όπως τα δύο προγράµµατα του κόµµατος και οι επερωτήσεις του στην Ευρωβουλή 

αλλά και στην Ελληνική Βουλή, κείµενα τόσο πριν το 2004 όσο και µετά το 2007. 

Στην επίσηµη πολιτική ρητορική υπάρχει µια προγενέστερη κατηγορία πολιτικού 

λόγου, αυτή της καθηµερινής ρητορικής, που συναντάµε στα έντυπα και στα 

ηλεκτρονικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Στην προκειµένη περίπτωση εξετάζεται 

υλικό από δύο µέσα µαζικής ενηµέρωσης που ανήκουν ή ανήκαν στον Γεώργιο 

Καρατζαφέρη και σε όλα αυτά τα χρόνια στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν την 

                                                 
6 Με βάση τη διεθνή κατάταξη NACE. 
7 Αξίζει να επισηµανθεί ότι η υπογράµµιση δηλώσεων και κειµένων έγινε από τον γράφοντα εκτός και 
αν δηλώνεται αλλιώς 
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πολιτική προσπάθεια του κόµµατος. Πρόκειται για την εβδοµαδιαία εφηµερίδα Α1 

και τον τηλεοπτικό σταθµό ΤΗΛΕΑΣΤΥ. Μέσα από τη χαρτογράφηση και την 

ανάλυση των λόγων τόσο του Προέδρου όσο και άλλων στελεχών του ΛΑ.Ο.Σ. 

µπορούµε να εξάγουµε πολλά συµπεράσµατα για τη σχέση του κόµµατος µε άλλα 

ευρωπαϊκά όπως το Front National.  

 

Ο ∆εµερτζής (2002:70) τονίζει ότι «οι εξελίξεις στο χώρο των µέσων µαζικής 

επικοινωνίας και η σχέση των παραπάνω µε τους φορείς πολιτικής εξουσίας, 

κυβερνητικές και µη έχουν ασκήσει καταλυτικές επιδράσεις στην πολιτική επικοινωνία 

ως θεωρητικό πεδίο…[το οποίο και δεν µπορεί ] .. να εξαντλείται σε προεκλογικές 

εκστρατείες και εξαπλώνεται σε πλείστα όσα αντικείµενα και διαδικασίες». Έχοντας 

αυτό κατά νου θα προσπαθήσουµε να ερευνήσουµε τις πολλές πτυχές της πολιτικής 

επικοινωνίας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, όπως η λειτουργία του Γραφείου 

Τύπου του κόµµατος, η αρθογραφία της εφηµερίδας του Καρατζαφέρη, στο επόµενο 

κεφάλαιο τις εκποµπές του καναλιού του Καρατζαφέρη. Τα εργαλεία της έρευνας 

θα είναι η Ανάλυση Περιεχοµένου στο έκτο κεφάλαιο και η πλαισίωση στο 

επόµενο. 

 

Ο σκοπός της Ανάλυσης Περιεχοµένου (content analysis) είναι η 

συστηµατική διερεύνηση κάθε επικοινωνιακού υλικού, µε τον όρο ότι το υλικό αυτό 

είναι καθορισµένο, σταθερό και καταγεγραµµένο. Αν και ως τεχνική ξεκίνησε από 

την πολιτική επικοινωνία, σήµερα έχει εφαρµογή σε ένα ευρύ πεδίο καλύπτοντας 

σχεδόν όλες τις κοινωνικές επιστήµες καθώς δε µένει µόνο στο περιεχόµενο αυτό 

κάθε αυτό αλλά προσπαθεί να ερευνήσει και τυχόν κρυµµένα µηνύµατα ή 

υπονοούµενα. Αυτή είναι και η βασική ιδέα λοιπόν µιας Ποιοτικής Ανάλυσης 

Περιεχοµένου (Qualitative Content Analysis). Θα προσπαθήσουµε να δώσουµε µια 

ερµηνεία των µηνυµάτων που εκπέµπει ο γραπτός λόγος του ΛΑΟΣ, µελετώντας το 

«στυλ, τη δοµή και το περιεχόµενο του πολιτικού λόγου, τις ρητορικές τεχνικές και 

στρατηγικές καθώς και τα κίνητρα των πρωταγωνιστών» (∆εµερτζής 2002: 122) 

 

Οι εφαρµογές της Ανάλυσης Περιεχοµένου µπορούν να επικεντρωθούν σε 

τρεις τοµείς: α) την περιγραφή των ιδιοτήτων του µηνύµατος, β) την εξαγωγή 

συµπερασµάτων και υποθέσεων για τον ποµπό του µηνύµατος και τους λόγους για 
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τους οποίους το έστειλε και γ) την εξαγωγή συµπερασµάτων και υποθέσεων για τον 

απόηχο που έχει το µήνυµα στους δέκτες. Η Ανάλυση Περιεχοµένου εµπεριέχει τη 

διάδραση µεταξύ δύο διαδικασιών (Nachmias et all 2004: 325). Η πρώτη διαδικασία 

είναι η περιγραφή των ειδικών χαρακτηριστικών του περιεχοµένου το οποίο θα 

ερευνηθεί και θα µετρηθεί και η δεύτερη είναι η περιγραφή και εφαρµογή των 

κανόνων που ο ερευνητής θα θέσει για να αναγνωρίσει και να καταγράψει τα 

χαρακτηριστικά που εµφανίζονται στο υλικό που ερευνάται. Από την άλλη, το υλικό 

που αναλύεται θα πρέπει να γίνεται κατανοητό όπως είναι ενσωµατωµένο στο 

περιεχόµενο της επικοινωνίας (context of communication – Gerbner et all 1969), 

δηλαδή ποιος µεταδίδει το µήνυµα, ποιο είναι το θέµα και ποια είναι τα πολιτιστικά 

και κοινωνιολογικά δεδοµένα που καθορίζουν το µήνυµα, ποια είναι τα φιλολογικά – 

γλωσσολογικά χαρακτηριστικά, ποιος είναι ο δέκτης, ποιος είναι ο στόχος. Όπως 

πολύ απλά το έθεσε ο Harold Lasswell (1965:12) «Ποιος λέει τι, σε ποιον, πως το 

λέει και µε ποιο αποτέλεσµα». 

 

Στο έβδοµο κεφάλαιο, όπως ήδη είπωθηκε, θα χρησιµοποιηθεί ως αναλυτικό 

επιστηµονικό εργαλείο η Ανάλυση της Πλαισίωσης (framing analysis) και των 

Πλαισίων (frames) µέσα από τα οποία γίνεται η παρουσίαση αλλά και ο σχολιασµός 

των ειδήσεων. Για να γίνει όµως η ανάλυση ακόµα πιο στοχευµένη πρέπει σε πρώτο 

βαθµό να γίνει µια αρχική θεµατική ανάλυση, η οποία και θα µας επιτρέψει να 

προχωρήσουµε συστηµατικά στον εντοπισµό, την αναδιάταξη και την ποσοτική 

καταµέτρηση των θεµάτων και της ιεραρχίας τους κατά την οποία τα προβάλει το 

ΤΗΛΕΑΣΤΥ. Με τη θεµατοποίηση θα µετατρέψουµε ένα δεδοµένο σώµα (corpus) –

µια εκποµπή - σε έναν αριθµό θεµάτων αντιπροσωπευτικών του περιεχοµένου προς 

ανάλυση. Αυτό θα καταστήσει δυνατή τη διαχείριση ενός µεγάλου αριθµού 

δεδοµένων. Επιπλέον, επιτρέπει τη συστηµατοποίηση της ανάλυσης και την αποφυγή 

µιας ιµπρεσιονιστικής (που βασίζεται δηλαδή στην εντύπωση) περιγραφής των 

δεδοµένων.   

 

Σε δεύτερο χρόνο θα αναλύσουµε τις εικόνες και τα µηνύµατα που ο ποµπός – 

ο Καρατζαφέρης στην προκειµένη περίπτωση- θέλει να µεταδώσει στον δέκτη – τον 

ελληνικό λαό-, προκειµένου να τον στρέψει προς την κατεύθυνση που επιθυµεί. Αυτό 

θα το επιχειρήσουµε µέσω της Πλαισίωσης (Framing). Η Πλαισίωση είναι µια 
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διαδικασία κατά την οποία παρατηρείται και αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο ο 

ποµπός ενός µηνύµατος προσπαθεί χρησιµοποιώντας εικόνες - πλαίσια (frames), που 

συνήθως είναι φορτισµένες συναισθηµατικά, να οδηγήσει το δέκτη σε συγκεκριµένα 

συµπεράσµατα. Όπως λέει ο Entman (1993: 52)8 «Η πλαισίωση είναι να επιλέγεις 

κάποια στοιχεία µιας αντιλαµβανόµενης πραγµατικότητας και να τα ξεχωρίζεις µε 

τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να προωθείς ένα συγκεκριµένο ορισµό προβλήµατος, την 

αιτία του, την ηθική του εκτίµηση και/ή την απαραίτητη λύση/θεραπεία».  

 

Η Ανάλυση της Πλαισίωσης χρησιµοποιείται ευρέως στην πολιτική επικοινωνία. 

Οι McCombs, Shaw και Weaver χρησιµοποιούν τον όρο “second level agenda 

setting” για να περιγράψουν τις συνέπειες που έχει η αντίληψη του κοινού από τη 

διαδικασία κατά την οποία τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης προβάλλουν κάποια 

συγκεκριµένα στοιχεία ενός γεγονότος. Κατά αυτήν την έννοια τα Πλαίσια Ειδήσεων 

(News Frames) είναι «εργαλεία στα οποία βασίζονται τόσο τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης αλλά και τα άτοµα για να µεταδώσουν, ερµηνεύσουν και να 

αξιολογήσουν την πληροφορία» (Neuman W. R., Just M.R. & Cringel A. N., 1992: 

60).  

 

Από τις αρχές τις δεκαετίας του 1980 άρχισαν να γίνονται έρευνες µε το κατά 

πόσο η διατύπωση των ερωτήσεων και οι πλαισιωµένες απαντήσεις σε αυτές 

επηρεάζουν την αντίληψη του κινδύνου για τον ερωτώµενο (Kahneman D. & Tversky 

A., 1982 και Kahneman D. 1984). Πιο πρόσφατες έρευνες ασχολήθηκαν µε τη 

σηµασία που έχουν κάποια Πλαίσια Ειδήσεων και τις συνέπειες που έχουν αυτά για 

την ερµηνεία που δίνει το κοινό σε συγκεκριµένα γεγονότα και θέµατα. Όπως 

αναφέρει και ο Iyengar (1987:816) «οι συνέπειες της Πλαισίωσης είναι αλλαγές στην 

κρίση, οι οποίες πηγάζουν από ανεπαίσθητες αλλαγές στον ορισµό της κρίσης ή στην 

επιλογή των προβληµάτων». Εποµένως στην παρούσα έρευνα θα µελετήσουµε 

αρχικά την ιεράρχηση της θεµατολογίας (agenda setting) και σε δεύτερο χρόνο τα 

πλαίσια που χρησιµοποιούνται (second level agenda setting).  

 

                                                 
8 " frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 
communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, 
moral evaluation, and/or treatment recommendation”. 
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Στην ουσία η παρούσα έρευνα αποτελεί µια προσαρµογή της µελέτης που 

έκαναν οι Semetko και Valkenburg (2000: 93-109) στα άρθρα και στις ειδήσεις που 

αφορούσαν πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε ένα κράτος-µέλος της. 

Χρησιµοποίησαν στοιχεία από ολλανδικές εφηµερίδες και τηλεοπτικά κανάλια κατά 

την περίοδο 1/5/1997 έως 20/6/1997, λίγο πριν την Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη στο 

Άµστερνταµ. Οι Semetko και Valkenburg στηρίχθηκαν µε τη σειρά τους στη δουλειά 

των Neuman, Just & Cringel, οι οποίοι στο βιβλίο «Common Knowledge» (1992) 

διατυπώνουν τη θεωρία ότι πέντε είναι τα κυριότερα πλαίσια ειδήσεων που 

χρησιµοποιούνται σήµερα. Προκειµένου να µετρήσουν τα διάφορα πλαίσια 

χρησιµοποίησαν ένα πλέγµα 20 ερωτήσεων οι οποίες έδιναν κάποιο χαρακτηριστικό 

από ένα πλαίσιο και η απάντηση σε αυτές ήταν ναι/όχι και η αντίστοιχή τιµή που θα 

δίνει ο ερευνητής θα είναι 1/0. 

 

Στο δεύτερο µέρος του 7ού Κεφαλαίου θα εισαγάγουµε την «πολύπλοκη» 

µεταβλητή του Λαϊκισµού στη συζήτηση. Σήµερα ο λαϊκισµός συσχετίζεται µε τα 

κόµµατα της Ριζοσπαστικής ∆εξιάς χωρίς όµως να περιορίζεται µόνο σε αυτή. Αυτό 

είναι λογικό, αν σκεφτούµε ότι τα κόµµατα αυτά είναι κατά βάση εθνικιστικά και 

κάνουν το βήµα από το έθνος στο «λαό» µε µεγάλη ευκολία, µε τη διαφορά ανάµεσα 

στις δύο έννοιες να µην είναι πολύ ξεκάθαρη τις περισσότερες φορές (Mudde 2004: 

549). Η αµεσότητα, άλλωστε, που ευαγγελίζονται είναι µακριά από συµβιβαστικές 

λύσεις και µεσάζοντες µε τα δηµοψηφίσµατα να παίζουν κυρίαρχο ρόλο, 

χρησιµοποιώντας έναν πολιτικό λόγο µάλλον ηθικοπλαστικό άρα και συναισθηµατικό 

παρά προγραµµατικό και ορθολογικό.  

 

Πριν ακόµα γίνει η προσπάθεια να απαντηθούν τα ερωτήµατα που τέθηκαν 

παραπάνω σχετικά µε το λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό και τον ιδρυτή και προεδρό του 

πρέπει να αποσαφηνιστεί ο πολιτικός όρος «άκρα δεξιά». Για να γίνει κάτι τέτοιο 

είναι απαραίτητο να ξεκινήσει κανείς από το κίνηµα του Αντιδιαφωτισµού αλλά και 

µέσα από µια από τις µεγάλες αφηγήσεις του Μεσοπολέµου, το Φασισµό. Και αυτό 

πρέπει να γίνει γιατί στη βιβλιογραφία είναι καταγεγραµµένες οι εκλεκτικές 

συγγένειες που η σηµερινή ευρωπαϊκή άκρα δεξιά έχει µε τα συγκεκριµένα 

ιδεολογικά ρεύµατα και κινήµατα. Βέβαια πρέπει να σηµειώσουµε ότι η 

µεταπολεµική άκρα δεξιά δεν είναι η άµεση συνέχεια του ιστορικού φασισµού στον 
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µεταπολεµικό κόσµο. Στον ιστορικό Φασισµό αλλά και στα νεοφασιστικά κινήµατα ή 

στη µεταφασιστική µορφή της µοντέρνας άκρας δεξιάς, οι προκείµενες αξίες του 

Αντιδιαφωτισµού είναι εκείνες που υποδηλώνουν τις συνεκτικές σχέσεις που 

υπάρχουν µεταξύ τους. 
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1. Η άκρα δεξιά στην Ευρώπη 
 

 

1.1 Ποια είναι τελικά η άκρα δεξιά ; 
 

Το Τρίτο κύµα της Ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς ξεκίνησε λίγο πριν την αυγή της 

δεκαετίας του 1980 και εµφανίζεται ακόµα πιο δυνατό µετά την πτώση του Τείχους 

του Βερολίνου και την κατάρρευση των καθεστώτων του «Υπαρκτού Σοσιαλισµού». 

Ο «αιώνιος εχθρός», ο κοµµουνισµός, παύει να υφίσταται και η ακροδεξιά τον 

αντικαθιστά µε έναν νέο «εθνικό κίνδυνο», την παγκοσµιοποιηµένη και 

πολυπολιτισµική κοινωνία. Σε αυτό το µοτίβο τα πολιτικά κόµµατα της άκρας δεξιάς 

θα «ενισχύσουν» την αντιµεταναστευτική και ξενοφοβική ρητορική τους µε ένα 

καινούργιο στοιχείο. Το καινούργιο στοιχείο σε αυτό το νέο κύµα είναι η 

οικειοποίηση συνθηµάτων αλλά και εννοιών που έχουν ταυτιστεί στο παρελθόν µε 

την αριστερά, όπως το κράτος πρόνοιας ή η οικολογία. Αυτά τα ιδεολογικά 

προτάγµατα της Νέας – ως επί το πλείστον- Αριστεράς η άκρα δεξιά του τρίτου 

κύµατος δεν θα τα πάρει αυτούσια. Θα τα µετασχηµατίσει και θα τα φέρει στα δικά 

της «µέτρα». Έτσι θα προκύψουν οι ιδέες του προνοιακού σοβινισµού και του 

αριστερολεπενισµού ή όπως θα το θέσει στα καθ’ ηµάς ο Γ. Καρατζαφέρης - 

οικειοποιούµενος παλαιότερη διατύπωση του Λεπέν, την οποία προσαρµόζει στα 

καθ’ ηµάς- «δεξιοί στα εθνικά, αριστεροί στα κοινωνικά, Έλληνες στη συνείδηση».  

 

Παράλληλα το τρίτο κύµα της ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς, σύµφωνα µε τη 

Γεωργιάδου (2008: 89-90) «τονίζει τη σηµασία των εξωτερικών απειλών (ΗΠΑ, 

παγκόσµια αγορά, χρηµατιστηριακό κεφάλαιο), των «παλιών» και των «νέων» 

«εχθρών του έθνους» (µετανάστες, πρόσφυγες, Μουσουλµάνοι, αλλόθρησκοι), που 

υπονοµεύουν την εθνική κυριαρχία και διαβρώνουν την εθνικο-πολιτισµική 

οµοιογένεια του έθνους κράτους». Από την άλλη, σε αυτό το κύµα, εντοπίζεται από 

τους ερευνητές µια µεγάλη ιδεολογική ποικιλία, η οποία ξεκινάει από τα 

ριζοσπαστικά λαϊκιστικά κόµµατα της Σκανδιναβίας για να καταλήξει στα ακραία 

ρατσιστικά κόµµατα/οµάδες που λειτουργούν στις ΗΠΑ (National Alliance, Christian 

Identity, κ.α.) ή στο βρετανικό BNP.  
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Σε αυτόν τον πολιτικό χώρο συνυπάρχουν κόµµατα υπέρ της ελεύθερης 

οικονοµικής αγοράς και εναντίον των κρατικών παρεµβάσεων αναδιανοµής του 

εισοδήµατος, πάντα όµως υπέρ του εθνικού κράτους και κατά της 

πολυπολιτισµικότητας που εκφράζεται στη σύγχρονη κοινωνία της 

παγκοσµιοποίησης. Από την άλλη, υπάρχουν κόµµατα υπέρµαχοι µιας κρατικιστικής 

προστατευτικής πολιτικής ενίσχυσης των χαµηλών εισοδηµάτων προς όφελος των 

ασθενέστερων κοινωνικών στρωµάτων, όχι όµως των αλλοδαπών (µεταναστών), ο 

λεγόµενος «Προνοιακός σοβινισµός» (welfare/ welfare - state chauvinism) (Betz: 

1994: 173 - 174). Πολύ εύστοχα ο Paul Hainsworth (2004:47) χαρακτηρίζει την – 

Ευρωπαϊκή - άκρα δεξιά ως µια «πολύπλοκη αλχηµεία». Εποµένως, όπως 

συµπεραίνει κανείς είναι δύσκολο να βρεθεί ένας κοινός ορισµός που να καλύπτει 

όλα τα αντιφατικά πολλές φορές γνωρίσµατα των κοµµάτων που χαρακτηρίζονται ως 

κόµµατα της νέας άκρας δεξιάς. Αυτή η οικογένεια κοµµάτων είναι περισσότερο µια 

πολυποίκιλη και ευρύτερη πολιτική οµάδα παρά µια συγκεκριµένη ιδεολογία, όπως ο 

κοµµουνισµός ή ο σοσιαλισµός.  

 

Η πολυπλοκότητα της βρίσκεται στο συνδετικό κρίκο αυτών των κοµµάτων. 

Έναν συνδετικό κρίκο που τον αποτελούν κυρίως κάποια κοινά γνωρίσµατα, όπως η 

εξουσιαστική και αυταρχική θεώρηση και προσέγγιση της πολιτικής η οποία έχει 

εµφανή ή κρυµµένο το θαυµασµό στον αυταρχισµό των φασιστικών καθεστώτων του 

Μεσοπολέµου και η υπεράσπιση του εθνικού κράτους, έναντι της παγκοσµιοποίησης 

και της πολυπολιτισµικότητας που η τελευταία επιβάλει. Ο Hainsworth θα ορίσει ως 

κεντρικό συστατικό σε αυτό το µείγµα το έθνος, την εθνική ταυτότητα.  

 

Ο εθνοκεντρισµός αποτελεί την κεντρική αξία στο σύστηµα αξιών της νέας 

άκρας δεξιάς όπως συνέβη και µε την παλιότερή της έκδοχη άλλωστε. Το έθνος 

επενδύεται µε καθαρότητα, µε τις ρίζες του και µε µια προσωπικότητα ηρωική ενώ 

εναντιώνεται σθεναρά στη µετανάστευση, στο Ισλάµ, στον Κοµµουνισµό, στην 

πολυπολιτισµικότητα και τέλος στην παγκοσµιοποίηση. Αυτά τα στοιχεία 

προβάλλονται ως αξίες που µπορούν να δώσουν νόηµα και ταυτότητα στο άτοµο σε 

µια εποχή όπου ο κόσµος µεταβάλλεται ταχέως (Hainsworth 2004:62-63). Στο 

κεφάλαιο αυτό θα επιχειρήσουµε να κάνουµε µία επισκόπηση της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας και µια αναλυτική διερεύνηση γύρω από τις διαφορές που υπάρχουν 
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στη διεθνή επιστηµονική βιβλιογραφία, τόσο στον ορισµό των εννοιών όσο ακόµα 

και στη χρησιµοποίηση των όρων του ριζοσπαστισµού και του λαϊκισµού στη µελέτη 

της άκρας δεξιάς. 

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία όµως, όχι µόνο δεν υπάρχει ένας κοινός ορισµός της 

άκρας δεξιάς αλλά επιπρόσθετα χρησιµοποιούνται διάφοροι όροι προκειµένου να 

διαχωρίσουν τα κόµµατα της άκρας δεξιάς από αυτά της καθεστηκυίας. Ο πρώτος 

είναι «far right», ένας όρος ο οποίος εκφράζει µια δεξιά που κινείται δεξιότερα της 

παραδοσιακής αλλά διακηρύσσει ότι λειτουργεί µέσα στα όρια του συστήµατος το 

οποίο και αναγνωρίζει ακόµα και αν αντιτίθεται στο λεγόµενο «πολιτικό 

κατεστηµένο». Ένας δεύτερος και σχετικά ανάλογος όρος είναι ο όρος «radical 

right», ο οποίος και εκφράζει µια «ριζοσπαστική» δεξιά. Η «ριζοσπαστικοποίηση» 

της συµβαίνει σε ένα κοµµάτι της συντηρητικής δεξιάς το οποίο και εναντιώνεται σε 

µιαν άλλη δεξιά, µια «συµβιβασµένη» δεξιά.  

 

Βέβαια αξίζει να σηµειωθεί ότι, παρότι ο όρος «far» µε τον όρο «radical» ως 

προσδιοριστικοί όροι της δεξιάς είναι κοντά, εντούτοις δεν ταυτίζονται πάντα καθώς 

τόσο η ριζοσπαστικοποίηση όσο και τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του κάθε 

κόµµατος και πολιτικού φορέα αυτής της πολιτικής οµάδας ποικίλουν. Και οι δύο 

ορισµοί µπορούν να αποδοθούν στα ελληνικά ως «άκρα δεξιά», δηλαδή µια δεξιά η 

οποία είναι δεξιότερα των δεξιών κοµµάτων αλλά όχι έξω από τα θεσµικό πλαίσιο 

της δηµοκρατίας, εποµένως δεν είναι ακραία. Για την οποία χρησιµοποιείται ο όρος 

«extreme right» προκειµένου να αποδώσει κόµµατα ή πολιτικά ρεύµατα που 

στρέφονται εναντίον των ατοµοκεντρικών, των ελευθεριακών και των 

πλουραλιστικών γνωρισµάτων της φιλελεύθερης δηµοκρατίας συνολικά (Γεωργιάδου 

2004:13-14). Και αν ο όρος «far right» είναι ένας ξεκάθαρος χωροθετικός, οι όροι 

«radical» και «extreme» είναι έννοιες που παραπέµπουν στα πολιτικά και ιδεολογικά 

χαρακτηριστικά της άκρας δεξιάς. 

 

Από την άλλη η Γεωργιάδου (2008: 296) επισηµαίνει ότι ο διαχωρισµός 

µεταξύ άκρας ή ριζοσπαστικής ή ακραίας δεξιάς, εµπεριέχει τη ρητή ή άρρητη 

παραδοχή ότι ο «ριζοσπαστισµός» δεν µπορεί να είναι ούτε ακραίος ούτε 

εξτρεµιστικός όµως κατά αυτόν τον τρόπο παραβλέπονται υπάρχουσες επιστηµονικό-
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θεωρητικές ασάφειες, όσον αφορά το περιεχόµενο του όρου «ριζοσπαστισµός» και 

τις ιδεολογικές φορτίσεις που εµπεριέχει αλλά και τις δυσκολίες αποσαφήνισης των 

διαφορών µεταξύ «ριζοσπαστισµού» και «εξτρεµισµού». Η Γεωργιάδου (2008: 32-

33) συµµερίζεται την πολυπλοκότητα της άκρας δεξιάς και πάει «ένα βήµα παραπέρα 

ότι αυτή στηρίζεται στη σχεδόν συστηµική αντιφατικότητά της, ένα πυρηνικό και 

διαρκές στοιχείο της µεταπολεµικής ακροδεξιάς που εµπεριέχεται – σε κάποιες 

περιπτώσεις µε τρόπο έκδηλο και σε κάποιες µε τρόπο λανθάνοντα – σε όλα 

ανεξαιρέτως τα κοµµατικά µορφώµατα της «εξτρεµιστικής», «ριζοσπαστικής», 

«λαϊκιστικής», «εθνικοσοβινιστικής», «νεοφασιστικής» και «µεταφασιστικής» ή 

οποιας άλλης εκδοχής της µετά(ψυχρο)πολεµικής ακροδεξιάς».   

 

Η χρήση και άλλων όρων έχει επίσης αποδειχθεί ανεπαρκής. Κατά τη γνώµη 

του Ignazi (2003:29), ο όρος «νέα δεξιά» κατά την έννοια της Nouvelle Droite είναι 

αρκετά παραπλανητικός γιατί οδηγεί σε ένα πολιτισµικό περιεχόµενο που δεν δείχνει 

να περιέχει εξτρεµιστικές ιδέες, ενώ ο όρος «λαϊκισµός» – ο οποίος και 

χρησιµοποιείται από τους περισσότερους επιστήµονες µε πρώτο χρονικά τον Betz – 

προκειµένου να περιγράψουν ένα ίσως λιγότερο ακραίο κόµµα στο πλαίσιο της 

οικογένειας της ακροδεξιάς, περιγράφει ένα υπερβολικά πολύπλευρο πολιτικό 

φαινόµενο το οποίο δεν είναι κατ’ανάγκη δεξιό. 

 

Ο Milza (2004:27-29) αναφέρει ότι κυρίως στον αγγλοσαξωνικό κόσµο 

χρησιµοποιείται ο όρος «far» ή «radical» ενώ στην ηπειρωτική Ευρώπη 

χρησιµοποιείται κυρίως ο «extreme». Ο ίδιος διακρίνει όµως στην ηπειρωτική 

Ευρώπη µια τάση να χρησιµοποιείται ο πρώτος ολοένα και περισσότερο µιας και 

πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι η ακραία δεξιά – αυτή που θέλει τη βίαιη και ριζική 

αλλαγή του συστήµατος – έχει µπει στο πολιτικό περιθώριο και η ριζοσπαστική δεξιά 

έχει δηλώσει την πίστη της στους θεσµούς. Την ειλικρίνεια αυτής της πίστης όµως ο 

Milza την αµφισβητεί και την εντάσσει στη γενικότερη πολιτική στρατηγική της 

(2004:30-33). Υποστηρίζει τέλος ότι η ριζοσπαστική δεξιά έχει υποστεί µεγάλες 

αλλαγές τα τελευταία 200 χρόνια και εποµένως, εφόσον είναι πια δύσκολο να 

αµφισβητεί τη δηµοκρατία, δεν πρέπει να την κατηγοριοποιούµε βάσει της πίστης της 

προς τους θεσµούς αλλά µε βάση τις αξίες της και το πρόγραµµά της για 

µετασχηµατισµό της κοινωνίας. 
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Κάποιοι ερευνητές χρησιµοποιηούν τον όρο «άκρα δεξιά » για να 

περιγράψουν την ιδεολογία των κοµµάτων. Σε αυτούς όπως είδαµε εκτός από τον 

Hainsworth και τη Γεωργιάδου βρίσκουµε επιπλέον τους Husbands (1981), Von 

Beyme (1988), Stoss (1988), Ignazi (1992), Jackman & Volpert (1996), Eatwell 

(2003), Milza (2004), Gallagher (2004), Swyngedouw (2004), Ivaldi (1996), Taguieff 

(2010) και πολλούς άλλους. Από την άλλη, ο Betz µαζί µε τον Mudde (2007) 

χρησιµοποιεί τους όρους «ριζοσπαστική δεξιά» και «ριζοσπαστική λαϊκιστική δεξιά». 

Και το ίδιο κάνει και ο Minkenberg (1994) ο οποίος έχει προηγουµένως 

χρησιµοποιήσει και τον όρο «νέα δεξιά». Τον τελευταίο όρο το χρησιµοποίησε 

επίσης µαζί µε τον Kurthen το 1995. Κάτι ανάλογο έπραξε και ο Chapin (1997). Την 

ίδια στιγµή ο Kitschelt (1997) ονοµάζει τα κόµµατα της άκρας δεξιάς ως «νέα 

ριζοσπαστική δεξιά» ενώ χρησιµοποιούνται παράλληλα και οι όροι «λαϊκισµός» 

(Betz 1993) και «νέο-λαϊκισµός» (Taggart 2000).  

 

Ο όρος όµως της άκρας δεξιάς είναι αυτός που ενοχλεί τους ίδιους τους 

πολιτικούς αυτής της παράταξης τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα. Ήδη από 

το 2004 ο Κολοβός (2004:52) θα θεωρήσει αυτή την απόδοση «αδόκιµη». Οι όροι 

«άκρα» και «ακραία», συνεχίζει το πολιτικό στέλεχος του Ελληνικού Μετώπου τότε 

και σήµερα του ΛΑΟΣ, είναι «δύο όρ[οι] µε εντελώς διακριτό περιεχόµενο [το οποίο 

και] δεν είναι εκφραστικά λεκτικά διαφοροποιηµέν[ο] αρκετά ώστε να σηµατοδοτεί και 

τις διαφορές στο ιδεολογικό/πολιτικό περιεχόµενο των όρων ενώ ταυτόχρονα διατηρεί 

το «στίγµα» του «ακραίου και για τις δύο έννοιες». Παρόµοια είναι η θέση και του 

πολιτευτή µε ο ΛΑ.Ο.Σ. στον Πειραιά, Χρήστου Χαρίτου (2008). Ο Χαρίτος (2008) 

δηλώνει – από τον τίτλο του βιβλίου που δηµοσίευσε το 2008 - ότι η παράταξή του 

είναι η Ριζοσπαστική ∆εξιά η οποία και αποτελεί µια εθνική απάντηση στη 

«νεοταξική αριστερά» αλλά και σε µια Νέα ∆ηµοκρατία που φαίνεται «ένα κόµµα της 

«Νέας Εποχής» χωρίς εθνικούς προσανατολισµούς» (Χαρίτος 2008:67). Ο 

Καρατζαφέρης από πολύ νωρίς θα δηλώσει «προσπαθούν να µας κολλήσουν ταµπέλες, 

οι οποίες δεν µας ανήκουν[…]είπαν ότι είµαστε χουντικοί, ρατσιστές[ …είµαστε] ένα 

κόµµα φιλελεύθερο» (Αλεξίου 2004:75). 
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Είναι φανερό ότι οι πολιτικοί της άκρας δεξιάς προτιµούν τον όρο του 

Ριζοσπαστισµού έναντι του άκρου µιας και αυτός εµπεριέχει γενικά µια θετική 

σηµασία που συνήθως εκλαµβάνεται ως τέτοια από το µέσο ψηφοφόρο. Όµως αυτό 

δεν παύει να κατατάσει τα κόµµατα της Άκρας ή Ριζοσπαστικής ∆εξιάς δεξιότερα 

από τα κύρια κόµµατα της δεξιάς στο πολιτικό σύστηµα ακόµα και αν οι ίδιοι δεν 

πιστεύουν κάτι τέτοιο. Η Γεωργιάδου θα απαντήσει σχετικά ότι σύµφωνα µε «το 

εκλογικό σώµα, ο ΛΑ.Ο.Σ. κατατάσσεται στο δεξιό άκρο του κοµµατικού φάσµατος: 

στη θέση 9+ της δεκαβάθµιας κλίµακας αριστεράς-δεξιάς, παρότι οι εκλογείς που 

δηλώνουν πρόθεση ψήφου για το συγκεκριµένο κόµµα κατά µέσο όρο 

αυτοτοποθετούνται αριστερότερα (θέση 6,74) της µέσης αυτοτοποθέτησης των 

ψηφοφόρων της Ν.∆. (θέση 7,37)»9. Αυτή αποτελεί µια ακόµα από τις αντιφάσεις και 

τις αντιθέσεις, τις οποίες και δηµιουργεί το πολιτκό κράµµα της άκρας δεξιάς όπως 

αναφέρε και ο Betz στις αρχές της δεκαετίας του 1990 (Γεωργιάδου 2008: 32).  

 

Το 1993 ο Betz είχε διατυπώσει µια πολύ εύστοχη ερµηνεία για να αποδώσει 

την επανεµφάνιση στο προσκήνιο της Άκρας δεξιάς µετά το οδυνηρό τέλος του 

∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου. Με το άρθρο του 1993 “New Politics of 

Resentment” αλλά κυρίως µε το βιβλίο “Radical Right Wing Populism in Western 

Europe” ο Betz εισήγαγε έναν καινούργιο όρο. Ο όρος αυτός ήταν η µνησικακία 

(resentment), µια µνησικακία προς τα κόµµατα του πολιτικού mainstream που 

εκφραζόταν µε την απώλεια της εµπιστοσύνης ενός µεγάλου κοµµατιού του 

εκλογικού σώµατος. Μια µνησικακία που πήγαζε από τις βαθιές µεταβολές που 

περνούσαν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, οι οποίες, κατά τη δεκαετία του 1980, 

αντιµετώπιζαν την κρίση του κράτους πρόνοιας και υιοθετούσαν µέτρα 

µεταβιοµηχανικού εκµοντερνισµού, µέτρα που στηρίζονται σε µια νέο-φιλελεύθερη 

ατζέντα (Betz 1993:417-418).  

 

Ο Betz διακρίνει µεταξύ «νεοφιλελεύθερου» ή «φιλελευθεριακού» λαϊκισµού 

και «αυταρχικού» ή «εθνικού» λαϊκισµού ανάλογα µε το βάρος που κάθε κόµµα δίνει 

στο φιλελευθερισµό ή στον αυταρχισµό. Επιπλέον διακρίνει µεταξύ ακροδεξιών 

κοµµάτων και λαϊκιστικών κοµµάτων της ριζοσπαστικής δεξιάς. Τα τελευταία 

                                                 
9 Άρθρο της Β. Γεωργιάδου µε τίτλο «Τοι εγχείρηµα της τριγωνοποίησης» δηµοσιευµένο στο 
http://www.metarithmisi.gr/el/readText.asp?textID=1163  
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θεωρούνται ως δηµοκρατικές εναλλακτικές µορφές που προωθούν ένα µίγµα της 

κλασικής φιλελεύθερης θεµατολογίας του ατοµικισµού και της ελεύθερης οικονοµίας 

και της κοινωνικο-πολιτικής θεµατολογίας της Νέας ∆εξιάς.  

 

Η µνησικακία αυτή - εµπλουτισµένη µε λαϊκιστικές εγκλήσεις στην ελευθερία 

και τη δηµοκρατία - έφερε στο προσκήνιο τον αντικρατικιστικό ριζοσπαστικό 

φιλελευθερισµό στην Ευρώπη. Αυτή η µνησικακία πλέον έχει απλωθεί σε όλο σχεδόν 

το κοινωνικό φάσµα - πάντα κατά τον Betz (1993:421) – αλλά δείχνει ότι είναι 

εκλογικά επιτυχής όταν διαµορφώνει µια «εκλογική συµµαχία» µεταξύ της εργατικής 

και της νέας µεσαίας τάξης (1993:422). Παράλληλα φαίνεται να προέρχεται από τη 

διαδικασία ατοµικισµού που διέρχονται οι µεταβιοµηχανικές ευρωπαϊκές κοινωνίες 

(1993:424). Η εκ νέου ανάδυση κοµµάτων της άκρας ή - όπως την θέτει ο Betz - της 

ριζοσπαστικής δεξιάς σε πολλές χώρες της Ευρώπης κατά τα τέλη της δεκαετίας του 

1980 υποδήλωσε «µία σηµαντική πρόκληση της πολιτικής» (Betz 1994:300). Ο Betz 

(1999:308-309) θα κάνει λόγο για την ανάδυση «µίας διεθνούς µεταπολιτικής (νέας) 

δεξιάς», την οποία και θα συνδέσει µε το γαλλικό GRECE και θα ορίσει ως σηµείο 

αφετηρίας τη «διάγνωση της κρίσης του Ευρωπαϊκού πολιτισµού».  

 

O Ignazi (1992:3-34) θα εισάγει µια νέα διάκριση των κοµµάτων της άκρας 

δεξιάς. Είναι µία ευρύτερη κατηγοριοποίηση η οποία στηρίζεται σε τρία διακριτά 

κριτήρια, ο συνδυασµός των οποίων εντοπίζει τα ακροδεξιά κόµµατα. Το πρώτο 

κριτήριο είναι αυτό του χώρου, δηλαδή η τοποθέτηση του κόµµατος στο πολιτικό 

φάσµα. Το δεύτερο κριτήριο είναι ένα ιστορικό-ιδεολογικό κριτήριο το οποίο 

στηρίζεται στο κατά πόσο η ιδεολογία του κόµµατος έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε 

τον φασισµό. Το τρίτο και τελευταίο κριτήριο είναι η στάση του κόµµατος απέναντι 

στο πολιτικό σύστηµα.  

 

Έτσι κατά τον Ignazi (1992:3-34) αν ένα κόµµα ικανοποιεί το κριτήριο του 

χώρου και το ιδεολογικό κριτήριο τότε ανήκει στον τύπο της «παλαιάς δεξιάς». Αν 

ικανοποιεί τα κριτήρια του χώρου και της στάσης τότε κατηγοριοποιείται ως κόµµα 

της «νέας δεξιάς» (Ignazi 1992:3-34). Με βάση αυτά τα κριτήρια, ο Ignazi 

υποστηρίζει ότι το Ιταλικό Movimento Sociale Italiano, τα Γερµανικά 

Nationaldemokratische Paftei Deutschlands και Deutsche Volksunion, τα Βρετανικά 
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British National Party και National Front, η ΕΠΕΝ, το Αυστριακό 

Nationaldemokratische Partei, το Ισπανικό Frente Nacional, το Πορτογαλικό Parti do 

do Democracia Crista και το Ολλανδικό Centrumpartij '86 αποτελούν τα κόµµατα της 

«παλαιάς δεξιάς». Αντίθετα το Αυστριακό Freiheitliche Partei Osterreichs, το ∆ανικό 

Fremskridt-spartiet και το Νορβηγικό Fremskrittspartiet θα πρέπει να κατηγοριο-

ποιηθούν ως κόµµατα της «νέας δεξιάς» τα οποία µαζί µε το Γαλλικό Front National, 

τους Γερµανούς Republikaner, τα Βελγικά Front National και Parti des Forces 

Nouvelles, το Φλαµανδικό Vlaams Blok, τους Ολλανδούς Centrum-democraten και 

την Ελβετική Action Nationale αποτελούν τα κόµµατα «νέας δεξιάς».  

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µετά τη µεταφασιστική στροφή του MSI σε Alleanza 

Nazionale, σε µεταγενέστερη του εργασία, ο Ignazi (2003: 29-34) δεν το τοποθέτησε 

πια στην οµάδα των κοµµάτων της «παλαιάς δεξιάς», αφήνοντας σε αυτή το 

Βρετανικό British National Party, το Γερµανικό Nationaldemokratische Partei 

Deutschlands και το Ολλανδικό Centrumpartij '86. Παράλληλα τοποθετούσε στην 

οµάδα των κοµµάτων της «νέας δεξιάς» το Γαλλικό Front National, τους Γερµανούς 

Republikaner, το Βελγικό Front National, τους Ολλανδούς Centrumdemocraten το 

Αυστριακό Freiheitliche Partei Osterreichs, τα Ελβετικά SD, FDU και Autopartei, τα 

∆ανικά Fremskridtspartiet και Dansk Folkeparti, το Νορβηγικό Fremskrittspartiet, το 

Σουηδικό Ny Demokrati και την Ιταλική Lega Nord. Το Φλαµανδικό Vlaams Blok 

και η Γερµανική Deutsche Volksunion τοποθετούνται οριακά µεταξύ των δύο 

οµάδων (Ignazi, 2003: 29-34). Όπως τονίζει ο Ignazi (1992:3-34), τα κόµµατα που 

ανήκουν στην «παλαιά δεξιά» τείνουν να παρακµάζουν ενώ αντίθετα τα κόµµατα που 

συγκροτούν τη «νέα δεξιά» βρίσκονται σε άνοδο.  

 

Λίγα χρόνια αργότερα ο Ignazi (1997:300-303) κάνει µια ακόµη νέα διάκριση, 

αυτή τη φορά µεταξύ των παλιών παραδοσιακών ακροδεξιών κοµµάτων που 

παρουσιάζοντας «µια ιδεατή ιδεολογική διασύνδεση µε το φασισµό» και νέων 

µεταβιοµηχανικών ακροδεξιών κοµµάτων περιλαµβάνει αντισυστηµικά κόµµατα, τα 

οποία -ενώ διατηρούν τις αποστάσεις τους από το φασισµό και δηλώνουν την 

«πίστη» τους στη δηµοκρατία, δε διστάζουν να «εκφράζουν αντιδηµοκρατικές αξίες 

στον πολιτικό τους λόγο». Το τελευταίο στοιχείο, όπως σηµειώνει η Γεωργιάδου 

(2008: 34) δείχνει ότι ακόµη και τα µεταβιοµηχανικά και µεταφασιστικά κόµµατα της 
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ακροδεξιάς «αναδεικνύουν τάσεις εκλεκτικής συγγένειας µε τον αυταρχικό και 

αντιδηµοκρατικό πυρήνα της άκρας δεξιάς που προέκυψε από τέτοιου είδους 

συνδέσεις», δίνοντας ως παράδειγµα το Κόµµα της Προόδου στη δανία.  

 

Ο Ignazi αργότερα (2003:24) επισηµαίνει ότι η «Νέα ∆εξιά» παρήγαγε µια 

σειρά από ερµηνείες, που παρά τη θέλησή της, µετασχηµατιστήκαν και 

χρησιµοποιήθηκαν από τη νέα άκρα δεξιά  - συµµερίζεται έτσι εν µέρει την άποψη 

του Betz που αναφέρθηκε παραπάνω- και αναφέρει δύο συγκεκριµένες ενέργειες που 

δίνουν βάρος στην πρότασή του. Η πρώτη ήταν το επιχείρηµα για το «δικαίωµα στη 

διαφορά» ενάντια στη µαζικοποίηση της σύγχρονης κοινωνίας που απετέλεσε και το 

θεµέλιο λίθο – κατά τον Ignazi πάντα - για την αρχή του «νέου ρατσισµού», θέµα το 

οποίο και προπαγάνδισε η ακραία δεξιά. Η δεύτερη ενέργεια ήταν η υιοθέτηση 

ορισµένων καινοτόµων θεµάτων που έθεσε ο νεοφιλελευθερισµός στην πολιτική 

ατζέντα τη δεκαετία του 1980. Ιδέες όπως η παραδοσιακή ηθική, η οποία και 

αντιπαρατίθεται στις θεµατικές της νέας µεταϋλιστικής πολιτικής, η επιβολή της 

τάξης, η επαναφορά της εθνικής περηφάνιας αλλά και η αµηχανία µπροστά στην 

πολυπολιτισµική κοινωνία θα βρουν στη νέα άκρα δεξιά ακόµα πιο ριζοσπαστικές 

προσεγγίσεις.  

 

Αν ο Ignazi είδε την επηρροή που άσκησε στη νέα άκρα δεξιά η «Νέα ∆εξιά» 

του GRECE, από την άλλη ο Prowe (1998:311-320) διέκρινε κάποιες βασικές 

διαφορές ανάµεσα στα σηµερινά ακροδεξιά κινήµατα και στο µεσοπολεµικό 

φασισµό/ναζισµό. Ο ίδιος τονίζει ότι ο φασισµός και η σηµερινή ακροδεξιά 

προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. Πιο 

συγκεκριµένα, οι διαφορές είναι οι εξής: i) η σύγχρονη άκρα δεξιά διαµορφώθηκε 

στο πλαίσιο των αναδυόµενων πολυπολιτισµικών κοινωνιών της ∆υτικής Ευρώπης 

και οριοθετείται σε πολιτισµικά όρια, σε αντίθεση µε τον φασισµό και τον ναζισµό οι 

οποίοι ήταν αποτέλεσµα της κοινωνικής κρίσης της Ευρώπης του µεσοπολέµου, ii) η 

σύγχρονη άκρα δεξιά διαµορφώθηκε κατά την περίοδο της αποαποικιοποίησης και 

των επιπτώσεών της, σε αντίθεση µε τον φασισµό και τον ναζισµό οι οποίοι 

διαµορφώθηκαν κατά την περίοδο της ιµπεριαλιστικής εξάπλωσης, iii) σήµερα η 

άκρα δεξιά αναπτύχθηκε µέσα σε µία µακροχρόνια περίοδο ειρήνης, σε περιβάλλον 

οικονοµικής ευηµερίας και πολιτικής σταθερότητας, ενώ ο φασισµός και ο ναζισµός 
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προήλθαν µέσα από τις τραυµατικές εµπειρίες του πρώτου παγκοσµίου πολέµου σε 

περιβάλλον πληθωρισµού και ύφεσης, iv) η σύγχρονη άκροδεξιά αναπτύχθηκε σε ένα 

πολιτικό περιβάλλον όπου οι δηµοκρατικές διαδικασίες δεν αµφισβητούνται από 

κανέναν ενώ ο φασισµός και ο ναζισµός αµφισβητούσαν ευθέως τη δηµοκρατία και 

v) οι ψηφοφόροι της σύγχρονης άκρας δεξιάς προέρχονται σε µεγάλο βαθµό από τις 

αστικές περιοχές σε αντίθεση µε τους υποστηρικτές του φασισµού και του ναζισµού 

που ευδοκιµούσαν σε αγροτικές – κυρίως - περιοχές.  

 

Όµως ο Prowe (1998:318) συµπεραίνει επίσης ότι ενώ ο αντισηµιτισµός 

παραµένει ένας κοινός τόπος της άκρας δεξιάς σήµερα στην Ευρώπη, σταδιακά 

υποσκελίζεται από τον ολοένα αυξανόµενο αντιισλαµισµό ή το µίσος προς τους 

Αφρικανούς. Μια ακόµα µεγάλη διαφορά, σύµφωνα µε τον Payne (1998:147-155) 

αυτή τη φορά, είναι ότι σε αντίθεση µε τον Μεσοπόλεµο, η σηµερινή ριζοσπαστική 

δεξιά έχει αναπτυχθεί σε µακροχρόνιες ειρηνικές περιόδους, µακριά από τις 

οικονοµικές κρίσεις που δηµιούργησε ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος. Επιπρόσθετα, 

η σηµερινή ∆ηµοκρατία δεν αµφισβητείται όπως συνέβαινε πριν ή µετά τον Πρώτο 

Παγκόσµιο Πόλεµο. Τέλος, σε αντίθεση µε τα φασιστικά ή ναζιστικά κινήµατα, τα 

σύγχρονα ακροδεξιά ρεύµατα είναι κυρίως αστικά.  

 

Οµοία είναι και η άποψη του Αναστασάκη (Anastasakis 2000:10). Αυτός 

ισχυρίζεται ότι έχει γίνει µια «υπερεκτίµηση της επίδρασης του φασισµού [… η οποία 

και] θα οδηγήσει σε µία εντελώς εσφαλµένη αντίληψη για τη ριζοσπαστική δεξιά». 

Μάλιστα, ο ίδιος συνεχίζοντας (Anastasakis 2000:14) υπογραµµίζει ότι «οι 

ακροδεξιοί πολιτικοί σχηµατισµοί παρουσιάστηκαν ως νέες δυνάµεις και πήραν 

αποστάσεις από την οπισθοδροµική αντιδραστική πολιτική της παραδοσιακής 

νεοφασιστικής δεξιάς» όµως τονίζει ότι «η εµπειρία του φασισµού άσκησε κάποια 

οριακή επίδραση στη µεταπολεµική άκρα δεξιά , η σύγχρονη ακροδεξιά ιδεολογία 

έχει εγκαταλείψει το µέγιστο µέρος της φασιστικής κληρονοµιάς µε αντάλλαγµα έναν 

ευέλικτο, πολύ καιροσκοπικό και προσανατολισµένο σε συγκεκριµένα θέµατα 

λαϊκισµό λόγο» (Anastasakis 2000:16). Επιπρόσθετα, όπως παρατηρεί ο Hainsworth 

(2004:44), στη ∆υτική Ευρώπη η σηµερινή ακροδεξιά είναι εκλογικά επιτυχής όταν 

κατορθώνει να διαχωρίζεται από τα εξτρεµιστικά σχήµατα του παρελθόντος, όπως ο 
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φασισµός και ο ναζισµός, και να εµφανίζεται ως λαϊκιστική απόκριση σε σύγχρονες 

αγωνίες. Είναι η αρχή της σχέσης µεταξύ ακροδεξιάς και λαϊκισµού.  

 

Από την πλευρά του ο Kitshelt (1997:1) θα διακρίνει τέσσερις υποθέσεις για 

την ανάδυση της νέας άκρας δεξιάς στην Ευρώπη στις δεκαετίας 1980 και 1990. Η 

πρώτη είναι ότι αυτή αποτελεί µια αναβίωση των φασιστικών κινηµάτων του 

µεσοπολέµου, η δεύτερη ότι αποτελεί ένα µονοθεµατικό κίνηµα που σχετίζεται µε το 

ρατσισµό και την ξενοφοβία, η τρίτη υπόθεση είναι ότι αφορά θεσµικές αλλαγές στις 

κοινωνίες της Ευρώπης και η τέταρτη ότι είναι µια λαϊκιστικη αντικοµµατικοκρατική 

προσέγγιση. Όλες αυτές δεν ισχύουν ισχυρίζεται ο Kitshelt ο οποίος και θα 

υποστηρίξει ότι αυτή η έξαρση της νέας άκρας δεξιάς οφείλεται σε µια κοινωνική 

αλλάγη η οποία και βοήθησε στο να µεγιστοποιηθεί µια δεξιά οικονοµική ατζέντα η 

οποία και έθελξε αρκετούς ψηφοφόρους. Ψηφοφόροι, οι οποίοι ταυτόχρονα 

υποστήριζαν αυταρχικές και πατερναλιστικές πολιτικές απόψεις σε µια πλειάδα 

θεµάτων συνδιάζοντας δηλαδή καπιταλιστικές και αυταρχικές απόψεις (1997:19-23). 

Γι’ αυτό και ο Kitshelt (1997:30-31) συµπεραίνει ότι ο φασισµός του µεσοπολέµου 

διαφέρει από τη νέα άκρα δεξιά κυρίως στο ότι ο φασισµός έπαιρνε 

αντικαπιταλιστικές στάσεις ενώ αντίθετα η νέα άκρα δεξιά τάσσεται υπέρ της 

ελεύθερης αγοράς.  

 

Στο ίδιο µήκος κύµατος και ο Mudde (1996: 226-248), ο οποίος αναφέρει ότι 

σε αντίθεση µε τον Prowe η µαρξιστική σχολή τονίζει τις ιδεολογικές οµοιότητες και 

τις στρατηγικές συµµαχίες µεταξύ της άκρας και της παραδοσιακής δεξιάς χρησι-

µοποιώντας τον όρο «νεοφασισµός» ενώ υπάρχουν και ορισµένοι µαρξιστές 

ερευνητές οι οποίοι συµµερίζονται την άποψη ότι η άκρα δεξιά αποτελεί µία 

ενδιάµεση µορφή µεταξύ της παραδοσιακής δεξιάς και του φασισµού. ∆ηλαδή η 

άκρα δεξιά αποτελεί µία ακραία µορφή της δεξιάς µε το νεοφασισµό να αποτελεί µία 

ακόµα πιο ακραία µορφή της δεξιάς. Από την άλλη, ο Mudde υποστηρίζει ότι υπάρχει 

µια άλλη σχολή, η οποία ορίζει τον εξτρεµισµό ως αντίδραση στη δηµοκρατία, ο 

οποίος έχει τόσο δεξιά όσο και αριστερή εκδοχή ενώ ξεχωρίζει και τη σχολή της 

νεωτερικότητας, η οποία αξιολογεί το φαινόµενο υπό το πρίσµα της θεωρίας της 

νεωτερικότητας κατά το οποίο η νέα άκρα δεξιά θεωρείται ως αντιδραστική 

δραστηριοποίηση από τους χαµένους της διαδικασίας εκµοντερνισµού της κοινωνίας 
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που ξεκίνησε µε το διαφωτισµό (π.χ. Sternhell 2009). Ο Mudde σηµειώνει και µια 

τελευταία σχολή, αυτής της «νέας πολιτικής» η οποία υποστηρίζει ότι τόσο τα 

αριστερά-φιλελευθεριακά κόµµατα όσο και τα ακροδεξιά-αυταρχικά κόµµατα 

αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος, δηλαδή της αναδυόµενης 

µεταµοντέρνας νέας πολιτικής. 

 

Παρότι αρχικά είχε αγνοηθεί στη δεκαετία του 1980, η ακροδεξιά έχει γίνει 

χωρίς αµφιβολία µια νέα πολιτική πρόκληση για τη φιλελεύθερη δηµοκρατία στην 

Ευρώπη. Όπως σηµειώνει ο Betz, αυτό συνέβη γιατί αντίθετα από την "παλαιά" 

ακροδεξιά, η σύγχρονη ακροδεξιά ενθουσιωδώς αγκαλιάζει το φιλελεύθερο σύστηµα 

ενώ, συγχρόνως, καταβάλλει συνειδητή προσπάθεια να τηρήσει τους δηµοκρατικούς 

κανόνες. Έτσι οι παραδοσιακές προσεγγίσεις (όπως η απαγόρευση και η 

περιθωριοποίηση) δεν φαίνεται πλέον να αποδίδουν για να αντιµετωπιστεί η 

ακροδεξιά. Αντίθετα, συνεχίζει ο Betz, η ακροδεξιά έχει επιτύχει όλο και 

περισσότερο να προωθήσει την εικόνα της ως πρωτοπόρος της "αληθινής" 

δηµοκρατίας και ως υπερασπιστής των αξιών και των συµφερόντων των απλών 

ανθρώπων σε διάφορα κοινωνικά και πολιτικά θέµατα από τη µετανάστευση µέχρι 

την ασφάλεια (Betz and Johnson 2004: 311-327).  

 

Παρά τις όποιες ανοµοιότητες των κοµµάτων της σύγχρονης άκρας δεξιάς, 

υπάρχει ένα χαρακτηριστικό σηµείο όπου σχεδόν όλα συµφωνούν. Οι βασικές τους 

ιδεολογίες, πολιτικές και ρητορικές διέπονται από έναν αµετροεπή εθνικισµό, 

διαποτισµένο µε ξενοφοβικές και σοβινιστικές ιδέες. Στη ∆υτική Ευρώπη µάλιστα 

πρέπει να επισηµανθεί ότι τα κόµµατα αυτά κινούνται ειδικά για την επίτευξη δύο 

σκοπών που συµπληρώνει ο ένας τον άλλο. Ο πρώτος είναι η παύση ή τουλάχιστον η 

ελαχιστοποίηση της µεταναστευτικής κίνησης που παρατηρείται τις τελευταίες 

δεκαετίες από τις χώρες του Τρίτου Κόσµου προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο δεύτερος είναι η αντίσταση στη νέα κοινωνική τάση των πολυπολιτισµικών 

κοινωνιών και η ενδυνάµωση της ιδέας της εθνικής κοινωνίας. 

 

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να προσδιοριστεί επακριβώς ένας ακόµη όρος που 

συσχετίστηκε στη βιβλιογραφία µε τα κόµµατα της νέας άκρας δεξιάς, ο λαϊκισµός. O 

Betz, όπως είδαµε και παραπάνω, εισήγαγε αυτή τη νέα µεταβλητή και τον όρο 
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«Λαϊκισµός της Ριζοσπαστικής ∆εξιάς». Ο Betz όρισε τα κόµµατα αυτά ως κόµµατα 

που κινούνται πέραν του ριζοσπαστικού και του δεξιού χώρου µέσω της εκτεταµένης 

χρήσης των προϋπαρχόντων δηµοσίων συναισθηµάτων της δυσαρέσκειας και της 

ανασφάλειας και τη διαρκή επίκληση στον µέσο άνθρωπο και την υποτιθέµενη 

«ανώτερη κοινή λογική» του (Betz 1994:4). O Mudde (2004:543) µε βασικό γνώµονα 

τον ορισµό του Laclau προσδιορίζει τον σύγχρονο Λαϊκισµό της Ριζοσπαστικής 

∆εξιάς, ως µια ιδεολογία η οποία εστιάζει σε δύο ξεχωριστές οµάδες οι οποίες και 

αποτελούν το κοινωνικό σύνολο. Το «λαό» και τις «ελίτ» που τον κυβερνούν πίσω 

και µπροστά από το προσκήνιο, πλήρως οµογενοποιηµένες και ανταγωνιστικές. 

 

Στο ίδιο µήκος κύµατος ο Paul Taggart θεωρεί ότι µε τον όρο Νεολαϊκισµός 

περιγράφονται «κόµµατα που ιδεολογικά ... είναι στη δεξιά, µε αντισυστηµικό 

προσανατολισµό, που ισχυρίζονται ότι µιλούν εκ µέρους του mainstream της 

κοινωνίας, [ενώ] οργανωτικά …χαρακτηρίζονται από ισχυρές κεντρικές δοµές µε 

χαρισµατική και προσωποποιηµένη ηγεσία…που εκλογικά…υπερεκπροσωπούνται 

στους νέους άνδρες που εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα και έρχονται από ένα ευρύ 

πολιτικό φάσµα» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ignazi (2003:29). Ένας 

συγκεκριµένος τύπος λαϊκισµού που πρώτοι οι Γάλλοι Ακαδηµαϊκοί όπως ο P. 

Taguieff, P. Perrineau, Michel Winock και ο Piere Milza περιέγραψαν είναι ο 

εθνολαϊκισµός, όπου τα κλασικά σηµεία του λαϊκισµού παντρεύτηκαν µε τον 

εθνικισµό (Ignazi 2003:29).  

 

Σε αυτή την επίκληση στο «λαό» στηρίζονται τα περισσότερα πολιτικά 

κόµµατα της άκρας δεξιάς σήµερα. Η διαφορά όµως µεταξύ του «λαού» που 

επικαλούν και του έθνους δεν είναι µεγάλη. Εποµένως ο λαικισµός της νέας άκρας 

δεξιάς είναι ένας ξεκάθαρος εθνικιστικός λαϊκισµός, κατά τον οποίο οι µετανάστες –

νόµιµοι ή µη, δεν έχει σηµασία, αν και για λόγους πολιτικής ορθότητας ιδιαίτερα 

στην Ελλάδα, αναφέρεται περισσότερο στους παράνοµους – είναι όργανα της ελίτ τα 

οποία και την βοηθούν να εκµεταλεύεται περισσότερο το «λαό-έθνος». Για αυτόν το 

λόγο άλλωστε και ο Hainsworth (2004:62) θα σηµειώσει ότι µέσω του εθνολαϊκισµού 

υιοθετείται ολοένα και περισσότερο ο οικονοµικός προστατευτισµός και ο 

υποτιθέµενος πατριωτικός λόγος εναντίον των δήθεν (ή και πραγµατικών) δεινών της 

Παγκοσµιοποίησης. 
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Μέσω αυτής της επίκλησης στο «λαό» η νέα άκρα δεξιά στηρίζει και την 

πίστη της στη ∆ηµοκρατία. Μια άµεση δηµοκρατία που έρχεται σε αντιδιαστολή µε 

την κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Η άκρα δεξιά δε χάνει ευκαιρία στην οποία να 

δηλώνει την «πίστη» της στο κοινοβουλευτικό σύστηµα. Το τελευταίο άλλωστε είναι 

ένα προαπαιτούµενο για να συµµετάσχει στις εκλογές, αλλά όπως σηµειώνει η 

Γεωργιάδου (2008:50-51), «αµφισβητεί, δυσφηµεί ή και υπονοµεύει τους θεσµούς 

[...ενώ παράλληλα δηλώνει ότι δεν είναι αντιδηµοκρατική και επικαλείται το λαό ως 

ανώτατη πηγή κυριαρχίας…], είναι µεν αµεσο-δηµοκρατική και δηµοψηφισµατική η 

αντίληψή της για τη δηµοκρατία, κατά τέτοιο τρόπο όµως, ώστε η άµεση έκφραση 

της θέλησης του λαού να ευθυγραµµίζεται µε τη θέληση (και να περιορίζεται από τη 

θέληση) του ηγέτη». Η Γεωργιάδου συνεχίζει ονοµάζοντας το µοντέλο αυτό 

καισαρικό βρίσκει όµως διαφορές από το µοντέλο του Φύρερ του µεσοπολέµου αφού 

τώρα ο «οδηγητής-αρχηγός επικαλείται το λαό και προσφεύγει στο λαό, ο οποίος και 

αναγνωρίζεται ως ανώτατη πηγή κυριαρχίας». Ο λαός – ολοκληρώνει η Γεωργιάδου – 

συγκροτείται και οργανώνεται πολιτικά µέσα από τις δοµές του εθνικά 

προσδιορισµένου κράτους. 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο έγινε µια µικρή ανασκόπηση µιας πραγµατικά πολύ 

µεγάλης βιβλιογραφίας για µια σηµαντική πρόκληση που αναδύθηκε στο πολιτικό 

σκηνικό των Ευρωπαϊκών χωρών τις τελευταίες δύο ή τρεις δεκαετίες. Είδαµε αυτό 

που ο Hainsworth (2004:47) ονοµάζει «πολύπλοκη αλχηµεία» µέσα από ένα µωσαϊκό 

κοµµάτων σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Το πολύπλευρο πολιτικό φαινόµενο που 

αφορά την ανάδυση της νέας άκρας δεξιάς φαίνεται εκ πρώτης όψης σαν µια µεγάλη 

συγκέντρωση διαφορετικών πολιτικών φορέων που δεν έχουν µεγάλη σχέση µεταξύ 

τους. Όµως µε µια δεύτερη ανάγνωση και µε µια αναλυτική µελέτη διαπιστώνουµε 

ότι υπάρχει ένας πολύπλοκος συνδετικός κρίκος µεταξύ αυτών των κοµµάτων.  

 

Ένας συνδετικός κρίκος που, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αποτελείται 

από µια εξουσιαστική και αυταρχική προσέγγιση της πολιτικής η οποία συνοδεύεται 

από έναν φανερό ή καλά κρυµµένο θαυµασµό των επιτευµάτων των φασιστικών 

καθεστώτων του Μεσοπολέµου. Όµως αυτό που προβάλλεται από όλους τους φορείς 

ακόµη περισσότερο είναι η υπεράσπιση του εθνικού κράτους έναντι της 
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παγκοσµιοποίησης και της πολυπολιτισµικότητας που η τελευταία επιβάλλει. Το 

έθνος και η εθνική ταυτότητα είναι λοιπόν ο κυρχίαρχος σε αυτό το µείγµα που 

αποτελεί την ευρωπαϊκή άκρα δεξιά . 

 

Εποµένως, παρόλο που οι κοινωνικοοικονοµικές και πολιτικές συνθήκες µέσω 

των οποίων έχουν δυναµώσει αυτοί οι πολιτικοί σχηµατισµοί είναι λίγο ή πολύ κοινοί 

σε όλη την Ευρώπη, κάθε ανάλυση του φαινοµένου πρέπει να περιορίζεται σε 

συγκεκριµένα κράτη. Αυτό είναι αναπόφευκτο λόγω της ειδικής σε κάθε περίπτωση 

εθνικής κουλτούρας και των αντιλήψεων κάθε κράτους. Ο υπερεθνικισµός αυτός 

είναι και ο λόγος για τον οποίο αυτή η «οικογένεια» κοµµάτων δεν κατάφερε να γίνει 

ένα οργανωµένο διεθνές κίνηµα µε υπερεθνικό σύστηµα αξιών, όπως είχε καταφέρει 

να γίνει ο κοµµουνισµός στις πρώτες δεκαετίες του προηγούµενου αιώνα.  

 

Οι ακραίες λοιπόν θέσεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα και αποτελούν 

συνάρτηση της ιστορίας, του πολιτικού συστήµατος, της οικονοµικής ανάπτυξης, της 

εθνικής συνοχής και της εθνικής αντίληψης των εξωτερικών εχθρών όπως θα συµβεί 

στη συνέχεια µε την ανάλυση της ελληνικής περίπτωσης που θα δούµε παρακάτω στο 

τρίτο κεφάλαιο. Μια ανάλυση που θα ξεκινήσει µε τον Ιωάννη Μεταξά, τον άνθρωπο 

που για τη σηµερινή άκρα δεξιά αποτελεί έναν ιδανικό τόπο που κατασκευάζεται 

ωραιοποιηµένος σε µεταγενέστερο χρόνο και ουσιαστικά αποτελεί µια προβολή στο 

παρόν, αυτό που ο Taggart (2004:67) ονοµάζει «heartland» και ο ∆εµερτζής 

(2004:89) τον µεταφέρει στα ελληνικά ως «µυθικό λίκνο» ενώ ο Κατσούλης 

(2004:340) ως «ενδοχώρα». 
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1.2 Η πολιτική ιστορία της άκρας δεξιάς µέχρι το 1945. 
 

 

Αν θεωρηθεί ότι ουσιαστικά η διάκριση αριστεράς- δεξιάς ξεκινά µε τη 

διάταξη των αντιπροσώπων του έθνους στη συντακτική Εθνοσυνέλευση της Γαλλικής 

Επανάστασης στις 29 Αυγούστου του 1789 (Ignazi 2003:4-5) τότε η Ριζοσπαστική 

∆εξιά εµφανίζεται αυτόνοµα και µαζικά για πρώτη φορά, έναν αιώνα µετά, τη 

δεκαετία του 1890 στη Γαλλία της Τρίτης ∆ηµοκρατίας (Weiss 2008:128). Στα τέλη 

του 19ου αιώνα οι περισσότεροι Γάλλοι συντηρητικοί αντιλαµβάνονταν ότι έπρεπε 

είτε να εγκαταλείψουν τις παραδοσιακές αξίες που πρέσβευαν και απλά να 

παραµείνουν υπέρµαχοι του καπιταλισµού είτε να στραφούν σε πιο ριζοσπαστικές 

ιδέες, ιδέες όπως εκείνες που υποστήριζε η Action Francaise, µια οργάνωση που 

ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 1899, ένα καλοκαίρι εξαιρετικά βίαιο λόγω της υπόθεσης 

Dreyfous (Weiss 2008:139).  

 

Μέχρι το 1914 και την έναρξη του Πολέµου, η ριζοσπαστική δεξιά γνώρισε 

άνοδο σχεδόν σε όλες τις µεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα κύρια χαρακτηριστικά της 

ήταν πάντα ο υπέρµετρος εθνικισµός και ο αντισηµιτισµός αλλά πλέον φάνηκε να 

αποδέχεται τις επιστήµες που η συντηρητική σκέψη είχε τόσο πολύ πολεµήσει πριν 

και µετά τη Γαλλική Επανάσταση. Φάνηκε να αποδέχεται ειδικά τις 

ψευδοεπιστηµονικές διακηρύξεις του κοινωνικού δαρβινισµού, θεωρώντας ότι 

δικαιολογεί επιστηµονικά τον ρατσισµό και τις θεωρίες περί κληρονοµικότητας και 

φυλετικής υπεροχής (Weiss 2008:143-144). Χαρακτηριστικό παράδειγµα οι 

ρατσιστικές θεωρήσεις του Arthur de Combineau, Essay on the Inequality of Human 

Races, η θεωρία του ∆αρβινισµού αλλά και τα κηρύγµατα του Nietzsche για τον 

υπεράνθρωπο (Eatwell 2003: 8). 

 

Μετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, η Ριζοσπαστική ∆εξιά όχι µόνο δεν 

έχασε τη δύναµη της αλλά µετεξελίχθηκε και γέννησε µαζικά, µιλιταριστικά 

οργανωµένα, ολοκληρωτικά κινήµατα όπως ο ναζισµός και ο φασισµός. Παρόλο που 

τη βάση για αυτές τις ιδεολογίες απετέλεσαν πολλές από τις ιδέες του προηγούµενου 

αιώνα, όπως ο εθνικισµός, ο σοσιαλισµός, ο κορπορατισµός και οι ρατσιστικές 
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θεωρήσεις, τα αυταρχικά αυτά πολιτικά κινήµατα µετασχηµάτισαν αυτές τις ιδέες σε 

µια ακραία ιδεολογία κατά την περίοδο της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης που 

ξεκίνησε µε το τέλος του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου και κορυφώθηκε µε το µεγάλο 

κραχ του 1929.  

 

Έτσι, αν και ξεκινούν από την εποχή των Μεγάλων Αυτοκρατοριών, 

αναδύονται σε µια εποχή όπου αυτές καταρρέουν, µε τις αυτοκρατορικές αποικίες να 

ζητούν την ανεξαρτησία τους ( Prowe 1998: 312-313)10. Αν και το σοκ του Πρώτου 

Παγκοσµίου Πολέµου γέννησε το φασισµό, όπως επισηµαίνει ο Sternhell (1998β 

169-170), οι ρίζες του πηγαίνουν µερικές δεκαετίες πίσω. Τότε – συνεχίζει ο Sternhell 

– παρατηρήθηκε µια περίεργη συµµαχία ανάµεσα στο σοσιαλισµό – µαρξιστικό, 

µεταµαρξιστικό ή µη δεν έχει σηµασία – και στον εθνικισµό.  

 

Σε εκείνες, λοιπόν, τις δεκαετίες ο Barres, o Drumont, o Sorrel στη Γαλλία, ο 

D’Annunzio και ο Corradini στην Ιταλία, ο de Lagarde, ο Langbehn, και ο Möller van 

der Bruck στη Γερµανία έθεσαν ως σηµείο αναφοράς τους όχι το άτοµο, αλλά την 

κοινότητα, η οποία ήταν κάτι πολύ παραπάνω από απλά το σύνολο απλώς των 

ατόµων της. Η κοινότητα είχε µια υψηλή – sublime, κατά τον Burke (Sternhell 

2009:21-22)– ουσία, µια πνευµατική µεταφυσική ιδιότητα. Οι στοχαστές αυτοί αλλά 

και στη συνέχεια ο φασισµός, έβλεπαν το έθνος σύµφωνα µε τα λόγια του Burke, ως 

µια ένωση όχι µόνο µεταξύ των ζωντανών, αλλά ως µια µεταφυσική ένωση ζωντανών 

και νεκρών (Sutton 1998:261). Αυτή η µεταφυσική ιδιότητα λειτουργούσε ενάντια 

στο ρασιοναλισµό του ∆ιαφωτισµού. Άλλωστε ας µην ξεχνάµε ότι κατά τον Sorel, ο 

∆ιαφωτισµός ήταν µια εποχή, όπου έγινε «όργιο αφηρηµένων εννοιών» οι οποίες και 

φέρουν την ευθύνη για την «παρακµή της νεωτερικότητας, για την ποταπότητα της 

δηµοκρατία,ς όπως και για αυτόν τον εκφυλισµένο σοσιαλισµό- το δηµοκρατικό 

σοσιαλισµό» (Sternhell 2009: 416). 

 

 Ο Ernst Nolte (1998:106-112) στην ανάλυση που έκανε για το φασισµό, σε 

αντίθεση µε την κλασική µαρξιστική ανάλυση που τον περιγράφει ως ένα άµεσο 

προϊόν του καπιταλιστικού συστήµατος σε κρίση, τον ορίζει ως µία µοναδική 

ιστορική επανάσταση ενάντια στο µοντερνισµό και υπέρ ενός ακραίου εθνικισµού 

                                                 
10 Μετά τον πόλεµο αυτός ο δεσµός είναι ορατός µόνο στη Γαλλία. 
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συνδεδεµένου µε την επιθυµία να διαφυλαχθούν η πολιτιστική και πνευµατική 

ενότητα της παραδοσιακής κοινωνίας. Στο ίδιο µήκος κύµατος θα συνεχίσει και ο 

Eatwell (2003:5). Αυτός αναφέρει ότι ο φασισµός ήταν κατά µια έννοια µια 

εναντίωση στη νεωτερικότητα που θα έφερε η Γαλλική Επανάσταση. Αποτέλεσε 

λοιπόν µια εναντίωση στον ορθολογισµό, µια «αντεπανάσταση» η οποία όµως 

παραδόξως ήταν όχι µόνο µια αντίδραση αλλά και µια απόρροια του 1789 αφού 

πολλές από τις ιδέες που γεννήθηκαν τότε τις ενστερνίστηκε ο φασισµός, αργότερα.  

 

Από τη µεριά του ένας άλλος µελετητής του φασισµού, ο Payne (1998:148-

149) θεωρεί ότι προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ένα κίνηµα ως φασιστικό είναι να 

αντιτίθεται στον φιλελευθερισµό, στον µαρξισµό και –παρά τις όποιες πρόσκαιρες 

συµµαχίες του Φασισµού – στο συντηρητισµό. Από την άλλη ο Sternhell (1998α:30-

35) πιστεύει ότι ο φασισµός ήταν µια σύνθεση οργανικού εθνικισµού και 

αντιµαρξιστικού σοσιαλισµού, ένα επαναστατικό κίνηµα που στηριζόταν στην 

άρνηση του φιλελευθερισµού, της δηµοκρατίας και του µαρξισµού, τριών 

διαφορετικών πλευρών του υλισµού. Η επανάσταση ενάντια στον υλισµό επέτρεψε τη 

σύµπραξη του αντιφιλελευθερισµού, του αντιαστικού εθνικισµού και µιας µη 

µαρξιστικής σοσιαλιστικής εκδοχής. Αυτή ακριβώς η φασιστική σύνθεση – συνεχίζει 

ο Sternhell – συµβολίζει την απόρριψη µιας συγκεκριµένης πολιτικής κουλτούρας 

που ξεκίνησε µε τη Γαλλική Επανάσταση και στόχευε στο να θέσει τα θεµέλια ενός 

νέου πολιτισµού.  

 

Ενώ ο Barres, o Maurras και ο - πατέρας της έννοιας του «προλεταριακού 

έθνους» - Corradini έθεσαν τα θεµέλια για την εξέλιξη του εθνικισµού σε µια 

συνεκτική πολιτική θεωρία, ο Georges Sorel και οι θεωρητικοί του ιταλικού 

επαναστατικού συνδικαλισµού ανέλαβαν την αναθεώρηση του µαρξισµού, αντλώντας 

έµπνευση από τον κοινωνικό δαρβινισµό και την αντίθεση στην καρτεσιανή λογική 

αλλά και στη φιλοσοφία του Καντ που εµπεριείχε η φιλοσοφία του Nietzsche και του 

Bergson, από την ψυχολογία της µάζας του Le Bon και από την κοινωνιολογία του 

Paretto. Η αναθεώρηση του σοσιαλισµού από τους εθνικιστές και ειδικά από τον 

Sorel θα έφερνε τον σοσιαλισµό µακρυά από τον ορθολογισµό του Hegel και πιο 

κοντά σε µια φιλοσοφία της δράσης και σε µια λατρεία της ενέργειας, µιας δράσης 

που θα στηρίζεται στο συναίσθηµα και όχι στη λογική (Sternhell 1998α:31). Οι 
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φασίστες πίστεψαν ότι κατά κάποιο τρόπο ο Πρώτος Παγκόσµιος πόλεµος απέδειξε 

την εγκυρότητα των θεωριών των παραπάνω. Οι µάζες χρειαζόντουσαν έναν µύθο για 

να πιστεύουν ενώ η δηµοκρατία ήταν µια φενάκη (Sternhell 1998α: 33). 

 

Ο Payne (1995: 5) ισχυρίζεται ότι ο Griffin έκανε την καλύτερη δουλειά πάνω 

στη συγκριτική ανάλυση του φασισµού µε το The Nature of Fascism (1994). Εκεί θα 

ορίσει το φασισµό ως ένα «γένος πολιτικής ιδεολογίας όπου ο µυθικός του πυρήνας µε 

πολλές µεταλλαξεις, είναι µια λαϊκιστική υπερεθνικιστική παλλιγενεσία» (Griffin 

1994: 44). Ο Griffin (1998: 35-39) ορίζει το φασισµό ως «ένα είδος µοντέρνας, 

επαναστατικής και κινηµατικής πολιτικής […] που η εσωτερική του συνοχή αλλά και 

η κινητήριος δύναµη του, πηγάζει από τον κεντρικό µύθο ότι µια περίοδος εθνικής 

παρακµής τελειώνει, δίνοντας τη σειρά της σε µια αντίστοιχη περίοδο αναγέννησης 

και ανανέωσης σε ένα µετα-φιλελεύθερο κόσµο».  

 

Αυτή είναι η ιδεολογία που ουσιαστικά διαµόρφωσε το δεξιό άκρο της 

πολιτικού φάσµατος ειδικά το πρώτο µισό του εικοστού αιώνα. Πρέπει να 

σηµειώσουµε ότι δεν υπάρχει αµφιβολία ότι υπήρχαν θεµελιώδεις διαφορές ανάµεσα 

στα κινήµατα που κατατάσσονται συνήθως κάτω από τη κατηγορία του «φασισµού» 

(Prowe 1995: 313). Ο Γερµανικός Φασισµός δεν ήταν ίδιος µε τον Ιταλικό Φασισµό, 

είχαν πολύ µεγάλες διαφορές. Όπως και δεν ήταν ίδιος ο φασισµός των Ισπανών 

Φαλαγγιτών µε αυτόν της Βόρειας Ευρώπης. 

 

Το πρόβληµα της ανοµοιογένειας του φασισµού θα προσπαθήσουν να το 

λύσουν πολλοί ερευνητές. Ο Payne (1995:14-19) προσπαθεί να λύσει αυτό το 

πρόβληµα, διακρίνοντας τα ολοκληρωτικά εθνικιστικά καθεστώτα του µεσοπολέµου 

αλλά και µετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου σε τρεις κατηγορίες. Τα 

φασιστικά, τα καθεστώτα της ριζοσπαστικής δεξιάς και αυτά της συντηρητικής 

δεξιάς. Ο Payne συνεχίζοντας τονίζει ότι πολλά από τα καθεστώτα της ριζοσπαστικής 

δεξιάς αντιµαχόντουσαν πολλές από τις ίδιες αξίες που αντιµάχονταν ο ναζισµός ή ο 

φασισµός όπως κυρίως ο µαρξισµός και ο φιλελευθερισµός. Αυτό όµως δεν τα 

καθιστά ταυτόσηµα. Μια πρώτη διαφορά ανάµεσα στα τρία είναι η θέση της 

θρησκείας και συγκεκριµµένα η θέση που έχει ο Χριστιανισµός στα καθεστώτα της 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

37 

ριζοσπαστικής ή συντηρητικής δεξιάς και η µυστικιστική διάθεση του φασισµού από 

την άλλη.  

 

Επιπρόσθετα τα συντηρητικά εθνικιστικά καθεστώτα αλλά ακόµα και αυτά 

της ριζοσπαστικής δεξιάς δεν επιδιώκουν µια ριζική αλλαγή του συστήµατος αλλά 

προωθούν µια µερική αλλαγή προς το πιο ολοκληρωτικό (Payne 1995:17). Εποµένως 

αυτά τα καθεστώτα ήταν πιο µετριοπαθή από τα φασιστικά ακόµα και αν είχαν 

δανειστεί κατά τη δεκαετία του 1930 πολλά στοιχεία από αυτά όπως η αισθητική και 

οι χορογραφίες. Έτσι, ενώ η παραδοσιακή δεξιά χρησιµοποιούσε συµβολισµούς που 

έδειχναν άµεσα τη συνοχή και την ιστορική συνέχεια που νοµιµοποιεί τα αιτήµατά 

της, η ριζοσπαστική δεξιά συχνά διαφοροποιείται από το φασισµό στο ότι ήταν απλά 

πιο δεξιά και ως εκ τούτου ήταν πολύ περισσότερο προσκολληµένη στις υπάρχουσες 

ελίτ, στις οποίες στρεφόταν για να λάβει την υποστήριξή τους (Payne 1995:18-19). 

 

Με την ήττα του Φασισµού στον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, πολλοί ήταν 

εκείνοι που πίστεψαν ότι η άκρα δεξιά είχε φύγει από το προσκήνιο. Μια τέτοια 

ανάλυση όµως δεν δύναται να εξηγήσει τη µεταπολεµική αναγέννηση και µετεξέλιξη 

των ακροδεξιών κοµµάτων. Ειδικά τη στιγµή που στην κατεχόµενη Ευρώπη τα – τότε 

– ακροδεξιά κόµµατα είχαν στην πλειοψηφία τους (Vincent 1996:145-146) ταχθεί µε 

τους µεγάλους ηττηµένους του Πολέµου και ουσιαστικά είχαν φύγει από το 

επίκεντρο του πολιτικού προσκηνίου. Υπήρχαν βέβαια και οι εξαιρέσεις που 

επιβεβαίωναν τον κανόνα (Milza 2004:26-27). Αυτή η θεώρηση δεν µπόρεσε να 

προβλέψει την εξέλιξη της άκρας δεξιάς, µιας νέας µεταφασιστικής άκρας δεξιάς που 

από τη µια έχει ακριβώς ενστερνιστεί σηµαντικά στοιχεία από τη φασιστική 

κληρονοµιά του Μεσοπολέµου όπως, µεταξύ άλλων, την άποψη της διαφύλαξης του 

έθνους ενάντια στη νεωτερικότητα και την αυταρχική θεώρηση της εξουσίας αλλά 

από την άλλη αποδέχεται το πολιτικό σύστηµα υιοθετώντας την προσέγγιση της 

προπολεµικής Ριζοσπαστικής ∆εξιάς.  

 

Η νέα αυτή άκρα δεξιά µε το να ζητά επίµονα την προστασία του «έθνους» 

από την καινούργια πραγµατικότητα που θα διαµορφώσουν νέες συνθήκες όπως η 

µετανάστευση, κοιτάει στο εθνικό παρελθόν, σε ένα ένδοξο status quo ante, το οποίο 

ακόµα και αν γνωρίζει ότι δεν µπορεί να ξάναεπιβάλει, το χρησιµοποιεί ως σταθερό 
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µέτρο σύγκρισης. Το ένδοξο status quo ante έστω και αν δεν ονοµάζεται, τις 

περισσότερες φορές παραπέµπει σε κάποια αυταρχική διακυβέρνηση ενός φασιστικού 

ή quasi φασιστικού ηγέτη στο µεσοπόλεµο. Επιπρόσθετα, όπως θα σηµειώσει και ο 

Prowe (1998:305), από το τέλος του πολέµου µέχρι και τις µέρες µας εθνικιστικά 

καθεστώτα ή βίαια κινήµατα επαναφέρουν το φάντασµα του φασισµού στα µάτια 

πολλών. 

 

Εποµένως αξίζει να κάνουµε µια ιστορική αναφορά στις δυνάµεις της 

Ριζοσπαστικής και της άκρας δεξιάς πριν και µετα τον πόλεµο προκειµένου να 

κατανοήσουµε την αναγέννησή της τη δεκαετία του 1980 µε το λεγόµενο «τρίτο 

κύµα». Όπως είδαµε και στην αρχή του κεφαλαίου η ιστορία της Ριζοσπαστικής 

∆εξιάς ξεκινάει ουσιαστικά µε την ίδρυση της Action Francaise στη Γαλλία. 

Ουσιαστικά η Action Francaise ήταν µια ένωση οργανώσεων που είχαν δεσµούς µε 

το περιοδικό που εξέδιδε ο Charles Maurras από τον προηγούµενο αιώνα. Σηµαντικό 

ρόλο στην ίδρυσή της έπαιξε η περίφηµη «υπόθεση Dreyfous». Η δίκη που έγινε σε 

ένα οξυµένο κλίµα αντισηµιτισµού, δίχασε τη Γαλλία και λίγο έλειψε να οδηγήσει 

την Τρίτη ∆ηµοκρατία σε µια ∆εξιά Επανάσταση (Weiss 2008:128-137). O Milza 

(2004:45-46) σηµειώνει ότι η Action Francaise πήρε κάποια θέµατα από τον Γαλλικό 

παλαιοκαθεστωτισµό, τα οποία και ανάπτυξε παραπάνω όπως η θεµελίωση µια 

πολιτικής τάξης πάνω σε µια σχεδόν αµετάβλητη «φυσική τάξη πραγµάτων». 

 

Βέβαια αν και η υπόθεση Dreyfus ήταν ο καταλύτης για την καθιέρωσή της, 

οι βαθύτεροι λόγοι της ίδρυσής της φτάνουν µέχρι τη δεκαετία του 1880 και την 

άνοδο του Boulanger (Weiss 2008: 124-127). O Boulanger έµοιαζε – στα µάτια των 

οπαδών του µέχρι και το 1889 – να είναι ο Γάλλος Βίσµαρκ, και ενδεχοµένως να 

µπορούσε να γίνει ένας µελλοντικός µονάρχης που θα «έσωζε» την Καθολική Γαλλία 

από την προσπάθεια αποχριστιανοποίησης και τις µεταρρυθµίσεις που προωθούσαν 

οι ∆ηµοκράτες Ριζοσπάστες. Πάρολα αυτά όµως, το 1889 και ενώ είχε ξεκινήσει 

νικώντας µε µεγάλη διαφορά τον αντίπαλό του στις εκλογές του Παρισιού, έχασε την 

ευκαιρία να επιχειρήσει πραξικόπηµα και έτσι έδωσε το χρόνο στους ∆ηµοκρατικούς 

να πλήξουν το κύρος του και να τον οδηγήσουν στην εξορία και στην αυτοκτονία το 

1891 (Eatwell 2003:23-24). 
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Η Action Francaise χαρακτηριζόταν από έντονο καθολικισµό και εθνικισµό 

που κατέληγε στην ξενοφοβία και στον αντισηµιτισµό ενώ έτρεφε έντονο µίσος για 

τη δηµοκρατία (Ignazi 2003: 84). Ο πνευµατικός της ηγέτης, ο Charles Maurras, 

παρέµεινε µέχρι το ∆εύτερο Παγκόσµιο πόλεµο ως ένας από τους κυριότερους 

εκλαϊκευτές της δεξιάς σκέψης στη Γαλλία (Weiss 2008:139). Κατά το Μεσοπόλεµο 

και ειδικά τη δεκαετία του 1930 θα ακολουθήσουν την Action Francaise, µια πλειάδα 

εθνικιστικών και φασιστικών οργανώσεων όπως ο Croix-de-Feu, το Parti Populaire 

Francais, η Solidarite Francaise και φυσικά ο περίφηµος Fasceau του Valois. Ακόµα 

και η έλλειψη σηµαντικών εκλογικών επιτυχιών δεν θα κρύψει την επιρροή που είχαν 

αυτές σε ένα µεγάλο κοµµάτι της διανόησης (Ignazi 2003:85-87). Μέχρι τα τέλη της 

δεκαετίας του 1930 οι γαλλικές ακροδεξιές οργανώσεις – οι περισσότερες των οποίων 

αναγόρευσαν τον Μουσολίνι ως πρότυπό τους – θα γνωρίσουν µια άνθηση (Weiss 

2009: 182). 

 

Με το δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο και το καθεστώς του Βισύ επήλθε µια 

ζύµωση στο σύνολο της γαλλικής άκρας δεξιάς που θα αποτελούσε σηµείο αναφοράς 

για τη µεταπολεµική εκδοχή της. Η ήττα της Γαλλίας τον Ιούνιο του 1940 έδωσε την 

εξουσία στο θριαµβευτή του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, στρατάρχη Petain. Η 

Γαλλία βέβαια είχε περιοριστεί σε ένα ελεύθερο κοµµάτι στα νότια της προπολεµικής 

της επικράτειας µε πρωτεύουσα πλέον την κωµόπολη του Βισύ. Το καθεστώς του 

Βισύ ενστερνίστηκε πλήρως τις ιδέες του Maurras και θεωρούσε ότι όλοι οι µη-αγνοί 

Γάλλοι (εβραίοι, κοµµουνιστές, µασσόνοι, διεθνιστές και ξένοι) έπρεπε να 

περιθωριοποιηθούν προκειµένου να διαφυλαχθεί η αγνότητα και η συνοχή του έθνους 

(Ignazi 2003: 88).  

 

Ο Weiss παρατηρεί ότι µολονότι το καθεστώς δεν ήταν αµιγώς φασιστικό, σε 

αυτό βρήκε ρόλο το µεγαλύτερο ποσοστό της γαλλικής άκρας δεξιάς και ιδιαίτερα οι 

παραδοσιακοί δεξιοί (βασιλόφρονες, ο κορµός της εκκλησιαστικής και στρατιωτικής 

ιεραρχίας καθώς και ένα ποσοστό επιχειρηµατιών και µικροϊδιοκτητών που είχαν 

στραφεί στα δεξιά σε απάντηση στην άνοδο της αριστεράς) οι οποίοι από καιρό 

αντιτάσσονταν στις διάφορες όψεις της νεωτερικότητας (2009:184-185). Το 

καθεστώς του Βισύ, κινούµενο εντός των ορίων που του έθεταν οι Γερµανοί, 

προσπάθησε –µε µια θορυβώδη εκστρατεία µε αµφισβητούµενα αποτελέσµατα - να 
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αντιστρέψει την παρακµή των παραδοσιακών αξιών και να θέσει ένα τέρµα σε αυτό 

που οι φασίστες διανοούµενοι ονόµαζαν «πρόοδο της παρακµής» (Weiss 2009:189).  

 

Η συνεργασία όµως µε τους Ναζί θα στιγµάτιζε για πάντα όσους 

συνεργάστηκαν κάτω από την οµπρέλα του καθεστώτος του Βισύ. Ο Milza (2004:69) 

σηµειώνει ότι «για µια πολιτική οικογένεια η οποία είχε αναγορεύσει το έθνος σε 

υπέρτατη αξία της, ήταν δύσκολο να εµφανίσει τη συνεργασία µε τον κατακτητή σαν 

άλλο πράγµα εκτός από προδοσία». Έτσι την επαύριο του τέλους του πολέµου, οι 

οργανώσεις αυτού του χώρου αναγκάστηκαν να περάσουν στην παρανοµία. Από την 

άλλη ο Weiss κάνει µια πολύ ενδιαφέρουσα επισήµανση. Λέει ο Weiss ότι ακόµα 

(2009:192) και αν “η συνεργασία δεν είχε καταρακώσει το γόητρο του παραδοσιακού 

συντηρητισµού στη Γαλλία η εµπειρία του Βισύ έπεισε τον κορµό των συντηρητικών ότι 

τα ιδανικά ενός µακρινού παρελθόντως δεν µπορούσαν να σταµατήσουν την πρόοδο 

του εκσυγχρονισµού”. 
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1.3 Το τέλος του Πολέµου και τα κύµατα της Άκρας ∆εξιάς. 
 

Ο επόµενος Παγκόσµιος Πόλεµος και η καταστροφή της Ευρώπης ήταν οι 

κυριότερες επιπτώσεις από την άνοδο των φασιστικών και ναζιστικών δυνάµεων στην 

εξουσία τις δεκαετίες του ’20 και του ’30 αλλά και ο καταλύτης που θα συµβάλει 

στην περιθωριοποίηση και στον εκµηδενισµό της πολιτικής τους ισχύος. Με την 

αυτοκτονία του Χίτλερ το 1945 και την κατάρρευση των δύο πιο σηµαντικών 

ακροδεξιών καθεστώτων, σηµειώνει ο Nolte (1998:106-112), όλες οι αναφορές στο 

φασισµό πρέπει να γίνονται σε αόριστο χρόνο µιας και ο Νolte αντιµετωπίζει τον 

φασισµό ως φαινόµενο µιας συγκεκριµένης εποχής, η οποία έχει παρέλθει.  

 

Τα κόµµατα που εµφανίζονται µεταπολεµικά στη Γερµανία – αλλά και την 

Ιταλία - επίσηµα απορρίπτουν την ιδέα της αποκατάστασης του µεσοπολεµικού 

καθεστώτος –ναζισµού ή φασισµού – και υιοθετούν την τακτική της 

«νοµιµοφροσύνης» απέναντι στον κοινοβουλευτισµό (Γεωργιάδου 2008:86). 

Ωστόσο, µε ή χωρίς χρήση βίας, υπονοµεύουν το δηµοκρατικό καθεστώς και 

προσβλέπουν στην αντικαταστασή του από καθεστώτα που εξασφαλίζουν την 

οργανική ενότητα του λαού στα πλαίσια του κράτους και του αρχηγού (Γεωργιάδου 

2008: 86). Εποµένως είτε τίθενται εκτός νόµου και διαλύονται – όπως το SRP στη 

∆υτική Γερµανία - είτε καθίστανται παρωχηµένα από τις µεταπολεµικές εξελίξεις - 

όπως το VdU στην Αυστρία το 1955 είτε τέλος εισέρχονται σε µια διαδικασία αργού 

µετασχηµατισµού και σταδιακής ένταξης στο µεταπολεµικό πολιτικό σύστηµα όπως 

το παράδειγµα του MSI (Γεωργιάδου 2008: 87). Αυτά τα κόµµατα αποτέλεσαν και το 

πρώτο µεταπολεµικό κύµα της νέας άκρας δεξιάς, όπως ισχυρίζεται η θεωρία των 

«κυµάτων» της S. Backer (Γεωργιάδου 2008: 85-92), µια θεωρία που υποστηρίζει ότι 

στην ουσία η ακροδεξιά δεν εξαφανίζεται µετά τον πόλεµο αλλά περνάει από µια 

διαδικασία εξέλιξης που θα την ξαναφέρει στο προσκήνιο στις µέρες µας.   

  

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1950 µέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 

1960 η ∆υτική Ευρώπη γνώρισε µια άνευ προηγουµένου περίοδο κοινωνικής 

ευηµερίας και ειρήνης µε αποτέλεσµα να ατονήσουν τα πρώτα ακραία κόµµατα. Οι 

οικονοµικές κρίσεις της δεκαετίας του 1970, η οικονοµική ύφεση που ακολούθησε, η 

µαζική µετανάστευση προς τις βιοµηχανικές χώρες της ∆. Ευρώπης από τη δεκαετία 
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του 1960 και εξής αλλά κυρίως η αδυναµία των πολιτικών κοµµάτων και 

κυβερνήσεων να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία σοβαρά κοινωνικά προβλήµατα, όπως η 

ανεργία, ήταν οι καταστάσεις που έδωσαν την εναρκτήρια ώθηση εκείνη τη χρονική 

στιγµή στο δεύτερο κύµα της άκρας ∆εξιάς. Η βασική διαφορά του από το πρώτο 

είναι ότι πλέον µε τη ρητορική του καλύπτει τα κοινωνικά προβλήµατα που 

προαναφέρθηκαν και έτσι προσελκύει όχι µόνο ψηφοφόρους γαλουχηµένους από τα 

ιδανικά του Τρίτου Ράιχ ή του Φασισµού αλλά κυρίως ψήφους διαµαρτυρίας 

(Γεωργιάδου 2008: 200-201).  

 

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1960 και τις αρχές της δεκαετίας του 1970 τα 

κόµµατα του δευτέρου κύµατος της άκρας δεξιάς στη ∆υτική Ευρώπη διευρύνουν την 

ατζέντα τους κάνοντας πολλούς αναλυτές να µιλούν για µια ακροδεξιά απάντηση στη 

Νέα -µεταϋλιστική- Αριστερά µε την οποία και συγκρούονται σε αξιακό επίπεδο 

θέτοντας στο επίκεντρο της ρητορικής της διακυβεύµατα όπως «έθνος», 

«ταυτότητα», «κοινότητα» και «ασφάλεια» (Γεωργιάδου 2008: 201). Από την άλλη 

όµως δείχνει να παίρνει σαφείς αποστάσεις από αυτά τα καθεστώτα και να δείχνει την 

υπακοή της στον κοινοβουλευτισµό αν και φαίνεται να µην συµφωνεί σε πολλά 

σηµεία µε τη σύγχρονη πλουραλιστική δυτική ∆ηµοκρατία. Οι αποστάσεις αυτές, της 

επιτρέπουν να διεκδικεί µεγαλύτερο µερίδιο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης ή και 

εξουσίας όπως στην περίπτωση του Jörg Haider .  

 

Στα 1945 και µε το τέλος του δεύτερου Παγκόσµιου Πολέµου όµως δεν ήρθε - 

όπως προείπαµε - και το τέλος της άκρας δεξιάς. Στις ηττηµένες χώρες του Άξονα, 

δηµιουργήθηκαν µικρά εξτρεµιστικά κόµµατα τα οποία ήταν άµεσα συνδεδεµένα µε 

τα φασιστικά καθεστώτα. Κλασικό παράδειγµα αυτών των κοµµάτων ήταν το 

Movimento Sociale Italiano το πρώτο που ιδρύθηκε χρονικά στα 1946. Το MSI 

αποτελεί άµεσο «απόγονο» του φασιστικού κράτους που υπήρχε µε τη βοήθεια των 

ναζί στη Βόρεια Ιταλία (Republica Sociale Italiana – Ιταλική Κοινωνική ∆ηµοκρατία) 

µετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας µε τους Συµµάχους το Σεπτέµβριο του 1943. Σε 

αντίθεση µε τη Γερµανία, η µεταπολεµική Ιταλία δεν γνώρισε συµµαχική κατοχή 

χάρη στη µεταστροφή της εναντίον των Ναζί. Νωρίτερα η σκλήρυνση του φασισµού 

τις παραµονές του πολέµου, η συµµαχία µε το χίτλερ, οι στρατιωτικές πανωλεθρίες 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

43 

αλλά και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου εξαφάνισαν τη συναίνεση που είχε το 

καθεστώς του Μουσολίνι τη δεκαετία του 1930 (Milza 2004: 59).  

 

Εκ των υστέρων είναι εύκολο να βγάλουµε το συµπέρασµα ότι αυτά τα 

γεγονότα δεν εκµηδένισαν εντελώς τους υποστηρικτές του φασισµού, ειδικά όσους 

είχαν ακολουθήσει τον Μουσολίνι στην «Κοινωνική ∆ηµοκρατία» του Σαλό, µια 

µικρή κωµόπολη στη Λοµβαρδία όπου ο Μουσολίνι είχε το αρχηγείο του µέχρι τον 

Απρίλιο του 1945. Εκεί µετά την καταρρευσή της δηµιουργηθήκαν διάφορες 

παράνοµες οµάδες που τελικά θα αποφασίσουν να εγκαταλείψουν την παράνοµη 

δράση και να συγκροτήσουν στη Ρώµη, στις 26 ∆εκεµβρίου του 1946, ένα καινούργιο 

κόµµα, το Ιταλικό Κοινωνικό Κίνηµα - Movimento Sociale Italiano, το οποίο και θα 

εµπνεόταν από την όψιµη µορφή του ριζοσπαστικού φασισµού στο Salo, «όταν η 

ρητορική κατά της µπουζουαρζίας και κατά των καπιταλιστών ήταν καταφανής» 

(Gallagher 2004: 155). Οι πρωταγωνιστές αυτού του εγχειρήµατος ήταν στην ουσία η 

πλειονότητα των επιζώντων της ∆ηµοκρατίας του Salo (Milza 2004: 64), 

χαµηλόβαθµα και µεσαία στελέχη των τελευταίων ηµερών του φασισµού στην 

Ιταλία.  

 

Το καινούργιο κόµµα δε θα διστάσει να αυτοπροσδιοριστεί ως φασιστικό, 

περιγράφοντας από την αρχή µια ριζοσπαστική προοπτική και έχοντας ως 

κληρονοµιά τον «Χάρτη της Βερόνας» που είχε επεξεργαστεί το 1943 το πρώτο 

συνέδριο του Ρεπουµπλικανικού Φασιστικού κόµµατος της ∆ηµοκρατίας του Σαλό. 

Ένας χάρτης όπου ο σοσιαλίζων, αντικαπιταλιστικός και αντιαστικός του χαρακτήρας 

ήταν σαφής (Milza 2004: 65). Βέβαια ενώ το φασιστικό κόµµα του Μεσοπολέµου 

είχε µαζική υποστήριξη τόσο στο βιοµηχανικό Βορρά όσο και στον αγροτικό νότο, το 

MSI θα έβρισκε υποστήριξη µόνο στον δεύτερο όπου και θα διατηρούσε 

παραδοσιακά δίκτυα πατρωνείας που θα έµοιαζαν µε αυτά του 

Χριστιανοδηµοκρατικού Κόµµατος (Kitschelt 1997:163). 

 

Από τη Γέννηση του µέχρι και το 1951, επικράτησε στο κόµµα η σκληρή 

τάση, ηγέτης της οποίας ήταν ο γενικός γραµµατέας Giorgio Almirante, πρώην 

αρχισυντάκτης της φασιστικής εφηµερίδας Tevere και υπεύθυνος του γραφείου του 
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Υπουργού Λαϊκού Πολιτισµού11 της ∆ηµοκρατίας του Σαλό. Τον Almirante 

αντικατέστησαν οι µετριοπαθείς De Marsanich το 1951 και ο Arturo Michelini το 

1954. Αυτοί θα ξεκινήσουν την προσέγγιση του µέχρι τότε αντισυστηµικού και 

αντιδηµοκρατικού MSI, στο πολιτικό σύστηµα, όπως υποστηρίζει ο Gallagher 

(2004:156-160). Άλλωστε από τα πρώτα χρόνια ήταν φανερό ότι στο MSI επεβίωσε η 

«παραδοσιακή» πτέρυγα του φασιστικού κινήµατος του Μεσοπολέµου, αυτή που 

συµβάδιζε µε την εκκλησία και τη µοναρχία, και όχι η «αριστερή» πτέρυγα που 

επικράτησε σε ένα βαθµό στη ∆ηµοκρατία του Salo , η οποία προσπάθησε να 

επιβάλει ένα πρόγραµµα κοινωνικών µεταρρυθµίσεων που συγγένευε ίσως µε την 

«αριστερή» πτέρυγα των Γερµανών Εθνικοσοσιαλιστών του Strasser (Kitschelt 

1997:163-4). Αυτό, υποστηρίζει ο Kitschelt, δυσκόλεψε το MSI να συγκεντρώσει µια 

νέα δεξιά πολιτική αυταρχική (authoritative) επιρροή τη δεκαετία του 1980.  

 

Η υποστήριξη στο σύστηµα και κυρίως στη Χριστιανοδηµοκρατία έφτασε 

µέχρι και την υποστήριξη της κυβέρνησης του Tabroni, η οποία και εξαρτιόταν από 

τη φασιστική ψήφο, γεγονός που προκάλεσε την έντονη δηµόσια διαµαρτυρία και την 

πτώση της στη συνέχεια. Η πτώση της κυβέρνησης και η απροθυµία των 

Χριστιανοδηµοκρατών να ξανασυνεργαστούν µε το MSI, θα οδηγούσε το κόµµα σε 

µια ακόµη περίοδο αποµόνωσης και στρατηγικής απαξίωσης στο πλαίσιο του 

ουσιαστικά διπολικού ιταλικού πολιτικού συστήµατος (Kitschelt 1997:167). Ένα 

ακόµα γεγονός το οποίο επέτεινε την αποµόνωση του MSI ήταν ο σχηµατισµός 

κεντροαριστερών κυβερνήσεων τη δεκαετία του 1960 (Ignazi 2003: 38).  

 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, η κλιµάκωση της πολιτικής βίας και η 

επανεµφάνιση του Almirante, ο οποίος και θα διατελέσει ηγέτης του κόµµατος από το 

1969 µέχρι και το 1987 (Gallagher 2004: 149), επαναπροσδιόρισαν το MSI χωρίς 

όµως να µπορέσει σε καµιά περίπτωση να λειτουργήσει ως βασικός παράγοντας στο 

πολιτικό παιχνίδι (Ignazi 2003: 39-41). Η στρατηγική του να δρα ως κόµµα 

διαµαρτυρίας στο Βορρά, επιδιώκοντας να χαλιναγωγήσει τα αντικοµµουνιστικά 

αισθήµατα, δεν απέφερε καρπούς καθώς η Ιταλική ∆ηµοκρατία αποδείχθηκε αρκετά 

ισχυρή στις πιέσεις και στις προκλήσεις τόσο της ριζοσπαστικής δεξιάς όσο και της 

ριζοσπαστικής αριστεράς.  

                                                 
11 Προπαγάνδας δηλαδή. 
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Η Ιταλική άκρα δεξιά δεν µπορούσε να εξασφαλίσει το πολιτικό βάρος που 

φιλοδοξούσε να αποκτήσει, ένα βάρος το οποίο θα της επέτρεπε να οδηγήσει τους 

Χριστιανοδηµοκράτες να εµπλακούν σε ένα κεντροµώλο ανταγωνισµό µε το MSI 

(Kitschelt 1997:167). Το 1987, οπότε και ο Almirante αποσύρθηκε, το MSI είναι σε 

κατάσταση αναταραχής και διαίρεσης (Gallagher 2004: 159). Η τελευταία του 

µεγάλη επιτυχία ήρθε στα 1972 όταν κατάφερε να συγκεντρώσει το 8,7 % των 

ψήφων. Όµως σε καµιά περίπτωση δεν µπόρεσε να την επαναλάβει µέχρι και τις 

αρχές της δεκαετίας του 1990 και ένας λόγος για αυτό ήταν ότι το κόµµα δεν 

µπορούσε να δώσει στους υπαρκτούς ή δυνητικούς ψηφοφόρους του ένα πρόγραµµα 

που θα αποµακρυνόταν από τις παραδοσιακές αυταρχικές (authoratative) εγκλήσεις 

του παρελθόντoς του (Kitschelt 1997:169). Αυτό, όπως θα δούµε, θα το αλλάξει ένα 

Σαββατοκύριακο του Γενάρη στα 1995 ο διάδοχος και µέχρι το 1987 

προστατευόµενος του Almirante, ο Gianfranco Fini (Gallagher 2004: 149).  

 

Αντίστοιχα κόµµατα ιδρύθηκαν και στη ∆. Γερµανία, µετά το 1949 - χρονιά 

κατά την οποία καταργήθηκαν οι απαγορευτικές διατάξεις που είχαν υπαγορευτεί από 

τις συµµαχικές κατοχικές δυνάµεις της µεταπολεµικής Γερµανίας. Μετά τον πόλεµο 

οι συµµαχικές αρχές κατοχής υπολόγιζαν ότι περίπου 10 µε 15 τοις εκατό του 

πληθυσµού ήταν σκληροπυρηνικοί οπαδοί του ναζισµού, παρόλα αυτά όµως 

δηµοσκοπήσεις που έκαναν διεξοδικά οι Αµερικάνοι (Eatwell 2003: 274-275) έδειξαν 

ότι µεγάλο µέρος της γερµανικής κοινής γνώµης πίστευε σε ρατσιστικές θεωρίες ή 

θεωρούσε ότι ο ναζισµός ήταν µια καλή ιδέα που εφαρµόστηκε λάθος. Τέτοιες τάσεις 

δηµιούργησαν φόβους στους συµµάχους ότι ήταν δυνατή µια επανεµφάνιση ενός 

ναζιστικού κόµµατος και έτσι προώθησαν την ιδέα και έπειτα την υλοποίηση του 

«Βασικού Νόµου» το Μάιο του 1949. Ο «Βασικός Νόµος» - το νέο Γερµανικό 

Σύνταγµα - έδινε στο συνταγµατικό δικαστήριο την εξουσία να απαγορεύσει κόµµατα 

που κινούνταν έξω από τα όρια που το ίδιο έθετε.  

 

Αντίθετα όµως µε την Ιταλία, όπου το MSI προσέφερε οργανωτική και 

πολιτική συνέχεια στους οπαδούς του µεσοπολεµικού καθεστώτος, δεν υπήρξαν ποτέ 

στην Οµοσπονδιακή Βουλή της Γερµανίας βουλευτές κάποιου οργανισµού που να 

υποστήριζε ότι αποτελεί τον συνεχιστή των Ναζί (Kitschelt 1997:203). Μια από τις 
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αιτίες για την οποία συνέβη αυτό – κατά τον Kitschelt – ήταν το όριο εισόδου στη 

βουλή, ένα όριο που ήταν στο 5% και βέβαια απουσίαζε από την ιταλική περίπτωση. 

Βέβαια οι ναζί του Χίτλερ, δεν ήταν ίδιοι µε τους φασίστες του Μουσολίνι και τα 

εγκλήµατα που διέπραξαν οι πρώτοι δεν µπορούσαν να ξεχαστούν εύκολα από τη 

διεθνή κοινότητα που πίεζε ειδικά τη Γερµανία να πάρει µέτρα κατά της εµφάνισης 

νέων εξτρεµιστικών κινηµάτων (Kitschelt 1997:204). Από την άλλη, µπορεί η 

Οµοσπονδιακή Βουλή της Γερµανίας να µην είδε βουλευτές κάποιου οργανισµού που 

υποστήριζε ότι αποτελεί τον συνεχιστή των ναζί, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν 

υπήρχαν οργανισµοί οι οποίοι είχαν στις τάξεις τους πρώην στελέχη των ναζί η 

ακόµη και νεοναζί (Kitschelt 1997:207-208). Ένας τέτοιος οργανισµός, που εξέλεξε 

µάλιστα και 5 βουλευτές ήταν το Deutsche Konservative Partei – Deutsche 

Rechtspartei το 1949. 

 

Στις εκλογές του 1949 οι φιλοναζιστικές οµάδες συγκέντρωσαν σχεδόν 10,5 

ποσοστιαίες µονάδες και υπολογίζεται ότι ένα 5% των βουλευτών12 προήλθε από την 

ακροδεξιά (Backer 2004:193). Αν και ο Ιgnazi (2003:63) αναφέρει ότι το πρώτο 

ακραίο δεξιό κοµµα που ιδρύθηκε στην ηττηµένη Γερµανία ήταν το Wirtschaftliche 

Aufbau-Vereinigung13 (WAV), το σηµαντικότερο κόµµα -εκείνη τη χρονιά - ήταν το 

Deutsche Konservative Partei – Deutsche Rechtspartei (DKP – DRP). Το DKP – DRP 

πέτυχε να εκλέξει 5 µέλη της οµοσπονδιακής βουλής συγκεντρώνοντας όµως µόλις το 

1,8%, και έχοντας κατεβεί µε ναζιστικό πρόγραµµα σε πολλά κρατίδια – lander. 

Χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός ότι κυρίαρχη άποψη στο κόµµα ήταν ότι ο νόµιµος 

ηγέτης της µεταπολεµικής Γερµανίας ήταν ο πρώην Ναύαρχος Donitz που διαδέχτηκε 

τον Hitler (Eatwell 2003:277).  

 

Αυτό το κόµµα όπως και το µεταγενέστερο Deutsche Reichspartei (Γερµανικό 

Κόµµα της Αυτοκρατορίας) - ένα κόµµα που προήλθε από τη διάσπαση του Deutsche 

Konservative Partei και είχε ιδρυθεί από διάφορους εθνικοσυντηρητικούς και νεοναζί 

το 1950 (Ignazi 2003:65) – ήταν κόµµατα, διακριτά µεν, αλλά λειτουργούσαν και ως 

συγκοινωνούντα δοχεία, δοχεία µιας δεξαµενής που εξέφραζε µια παλιά δεξιά. Μια 

                                                 
12 Η Backer υπολογίζει τους άκροδεξιούς βουλευτες σε 21. Ανάµεσα τους οι 5 του Deutsche 
Rechtspartei, οι 12 του Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung και ένας από το Südschleswigsche 
Wählerverband καθώς και 3 ανεξάρτητοι. 
13 Σύνδεσµος για την Οικονοµική Επανόρθωση 
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δεξιά, η οποία ήταν πολύ προγενέστερη του Εθνικοσοσιαλιστικού κόµµατος και είχε 

τις αυταρχικές της καταβολές της όχι µόνο στη ∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης (Ignazi 

2003:64) αλλά και νωρίτερα στις µοναρχικές, αντιφιλελεύθερες, αντιδηµοκρατικές 

και αντισηµιτικές τάσεις της δεξιάς της προπολεµικής Γερµανικής Αυτοκρατορίας 

(Γεωργιάδου 2008:445).  

 

Το πρώτο πραγµατικά ακροδεξιό κόµµα που στηριζόταν στο NSDAP ήταν το 

Σοσιαλιστικό Κόµµα της Αυτοκρατορίας - Sozialistische Reichspartei Deutschlands14 

(SRP) – κόµµα που φάνηκε να έχει πολλούς συµπαθούντες, κυρίως πρόσφυγες από τα 

Ανατολικά που έµεναν στη Βόρεια Γερµανία- το οποίο κόµµα όµως διαλύθηκε από 

το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο γιατί κρίθηκε ότι ήταν ένας επίγονος των ναζί (Kitschelt 

1997:207). Ένας από τους αρχηγούς µάλιστα του κόµµατος ήταν ο πρώην στρατηγός 

Remer, ο οποίος και ήταν επικεφαλής της ιδιαίτερα σκληρής καταστολής που είχε 

εξαπολήσει ο Χίτλερ µετά από την απόπειρα δολοφονίας του στις 22 Ιουλίου 1944 

(Milza 2004:92). Το SRP αντλούσε πολιτικά και ιδεολογικά από τη δεξαµενή του 

Εθνικοσοσιαλιστικού κόµµατος NSDAP και εµφανιζόταν φιλοναζιστικό, αλυτρωτικό 

και φυλετικό (Γεωργιάδου 2008:446). Μολονότι καταδίκαζε τα εγκλήµατα του 

ναζισµού, διαφοροποιήθηκε ελάχιστα από τις θέσεις του ναζιστικού κόµµατος (Milza 

2004:92).  

 

Με τη διάλυση του το 1952, η επιρροή που συγκέντρωνε διαλύθηκε, αν και 

κάποιο µέρος της διοχετεύθηκε προς το Deutsche Reichspartei. Παρόλ’ αυτά, τα 

κόµµατα έδειχναν να οδεύουν προς τη λήθη µπροστά στις εξελίξεις που θα 

πυροδοτούσε το γερµανικό οικονοµικό θαύµα. Η Backer υποστηρίζει ότι η 

οικονοµική ανάπτυξη της Οµοσπονδιακής ∆ηγµοκρατίας της Γερµανίας µαζί µε την 

οικονοµική και κοινωνική ενσωµάτωση των προσφύγων από τα ανατολικά στέρησαν 

από τα ακροδεξιά κόµµατα τους δυνητικούς ψηφοφόρους στους οποίους στόχευαν 

και είχαν ως αποτέλεσµα την ευρεία νοµιµοποίηση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος 

και την παράλληλη ενσωµάτωση «των ακροδεξιών κοµµάτων στο αστικό 

στρατόπεδο» µε ελάχιστες εξαιρέσεις εξτρεµιστών (2004:194). 

  

                                                 
14 Κόµµα της Γερµανικής Σοσιαλιστικής Αυτοκρατορίας 
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Η Γεωργιάδου υποστηρίζει ότι τα κόµµατας της άκρας δεξιάς στη Γερµανία, 

από το 1949 µέχρι το 1989, «επιδεικνύουν µια µη συνεχή και περιορισµένη, 

ακανόνιστη και κατακερµατισµένη παρουσία στην πολιτική σκηνή», η οποία 

µεταβάλλεται αλλά δεν αλλάζει ριζικά ούτε µετά το 1990 (2008:439). Σε αυτό 

βοήθησε – συνεχίζει η Γεωργιάδου – και το µοντέλο της «αµυνόµενης δηµοκρατίας» 

που θεσµοθετήθηκε στη Γερµανία (2008:442). Μια δηµοκρατία που «θωρακίζεται» 

θεσµικά έναντι των άκρων, φοβούµενη - βάσει του ιστορικού της - την εκτροπή και 

θέτοντας τα υπό το καθεστώς θεσµικού και δηµοσίου ελέγχου. Αυτό συνέβη και στην 

πρώτη µεταπολεµική περίοδο, όταν η πανσπερµία των ακροδεξιών πολιτικών φορέων 

δεν θα καταφέρει µια σηµαντική νίκη έναντι των αστικών κοµµάτων αλλά δεν θα εώς 

τη δεκαετία του 1960, οπότε και ένας νέος οργανισµός, το Nationaldemokratische 

Partei Deutschlands (NPD), ιδρύθηκε. Το νέο αυτό κόµµα, το οποίο και τον 

αποτελούνταν από τα εναποµείναντα κοµµάτια των κοµµάτων που προαναφέραµε 

εγκαινίασε, όπως θα δούµε, το δεύτερο κύµα της µεταπολεµικής άκροδεξιάς στη 

Γερµανία (Backer 200: 194-195).  

 

Αντίθετα στην Αυστρία τα πράγµατα για τη φασιστική άκρα δεξιά ήταν 

λιγότερο δύσκολα από ό,τι στη Γερµανία, αφού η Αυστρία χαρακτηρίστηκε «θύµα 

του χιτλερισµού» - ακόµα και αν αυτό ήταν ένας πολιτικός µύθος (Morrow 2004:105) 

- και έτυχε µιας ιδιάζουσας αντιµετώπισης από τους συµµάχους (Milza 2004: 94). Ο 

ιστορικός Wandrszuka – ήδη από τα 1954 – θα χωρίσει την Αυστρία, τόσο 

προπολεµικά όσο και µεταπολεµικά, σε τρία ξεχωριστά, εχθρικά και στεγανα το ένα 

προς το άλλο στρατόπεδα τα οποία και θα ονοµάσει σοσιαλιστικό, καθολικό και 

εθνικιστικό “Lager”(Ignazi 2003:107).  

 

Το καθολικό και το εθνικιστικό “Lager” επωµίσθηκαν το βάρος της ήττας 

αφού το καθολικό έβαλε τους σπόρους για την άνοδο στην εξουσία του εθνικιστικού 

“Lager”. Εποµένως αµέσως µετά τον πόλεµο και περισσότερο από οπουδήποτε 

αλλού, ο εθνικισµός και η δεξιά πολιτική φέρουν το βάρος της Ιστορίας στην 

Αυστρία (Morrow 2004:96-97). Αυτό το γεγονός οδήγησε τους περισσότερους 

Αυστριακούς πολιτικούς, µεταπολεµικά, σε µια επίσηµη πολιτική απώθησης και 

άρνησης, στην προσπάθεια τους να διασφαλίσουν τη συναίνεση και να προασπίσουν 

έτσι το δηµοκρατικό πολίτευµα τηε χώρας.  
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Οι δύο τάσεις της δεξιάς, τα δύο “Lager” στη µεταπολεµική Αυστρία, η 

παραδοσιακή-καθολική που είχε ως πρότυπο την Αυστροουγγρική αυτοκρατορία και 

η υπερεθνικιστική ακροδεξιά, εθνικοσοσιαλιστική της οποίας η ουτοπία ήταν η 

Αυστρία που οραµατίστηκε ο Hitler, συγχωνεύτηκαν σε µια πολιτική οργάνωση που 

ως κύριο σκοπό είχε την εκλογή οπαδών της άρσης των περιοριστικών µέτρων που 

είχαν επιβληθεί στους ναζί και στους προπαγανδιστές του παγγερµανισµού (Milza 

2004:95). Αυτή η πολιτική οργάνωση ήταν η Ένωση των Ανεξάρτητων (Verband der 

Unabhängigen, VdU). Θα είχε την καλύτερη επίδοση κόµµατος του πρώτου 

µεταπολεµικού κύµατος της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη, συγκεντρώνοντας 12% και 

εκλέγοντας 16 βουλευτές στις εκλογές του 1949 ενώ ο προεδρικός της υποψήφιος 

στις εκλογές του 1951 συγκέντρωσε 15% (Milza 2004:96).  

 

Το VdU ήταν σε µεγάλο βαθµό ένας χώρος συγκέντρωσης όσων είχαν 

στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα λόγω της διασυνδεσής τους µε το φασιστικό 

παρελθόν και εκείνων που ήταν δυσαρεστηµένοι µε τη µεταπολεµική πολιτική 

κατάσταση (Morrow 2004:110-111). Για να µπορέσει να πορευθεί µέσα στην, 

κατεχόµενη από τους νικήτες, µεταπολεµική Αυστρία, έδωσε διαβεβαιώσεις για την 

πίστη του προς τους δηµοκρατικούς θεσµούς παράλληλα όµως έβαλε στην καρδιά 

του πολιτικού του προγράµµατος την κατάργηση κάθε περιορισµού σε όσους είχαν 

σχέσεις µε το ναζιστικό καθεστώς (Ignazi 2003:110). 

 

Ταυτόχρονα όµως, η άκρα δεξιά άλλαζε, και όσο τα κόµµατα του πρώτου 

κύµµατος δεν µπορούσαν να εξασφαλίσουν υποστήριξη, το δεύτερο κύµα ξεκινούσε. 

Αν και τα σηµαντικότερα κόµµατα του δεύτερου κύµµατος θεωρούνται τα 

σκανδιναβικά κόµµατα της Προόδου (Γεωργιάδου 2008:89), αξίζει να εξετάσουµε το 

αντιπροσωπευτικό κόµµα του δευτέρου κύµατος στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία 

της Γερµανίας, το NPD. Το NPD ιδρύθηκε στις 28 Νοεµβρίου 1964 (Backer 2004: 

195), ως οργάνωση-οµπρέλα πολλών δεξιών εξτρεµιστικών και εθνικιστικών- 

συντηρητικών κοµµάτων, όπως το νεοναζιστικό Deutsche Block (DB) και το 

εθνικιστικό BHE- Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten (κόµµα των 

προσφύγων). Η περίοδος αυτή στα µέσα της δεκαετίας του 1960 ήταν ιδιαίτερα καλή 

για την άκρα δεξιά . Από τη µία η πολιτική ύφεσης έναντι της Σοβιετικής Ένωσης 
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που εφάρµοζε ο Κένεντι και ο Τζόνσον και από την άλλη τα αυξανόµενα περιθώρια 

συννενόησης µεταξύ Χριστιανοδηµοκρατών και SPD που θα κορυφωθούν στην 

κυβέρνηση συνεργασίας του 1966-69, σε συνδυασµό µε την οικονοµική επιδείνωση 

που για πρώτη φορά εµφανιζόταν µεταπολεµικά στη Γερµανία, διαµόρφωναν ένα 

πολιτικό σκηνικό που ευνοούσε τη δηµιουργία και τη σταδιοδροµία ενός ακροδεξιού 

κόµµατος διαµαρτυρίας (Kitschelt 1997:208-9).  

 

Μεταξύ 1966 και 1968 το NPD κατάφερε να εισέλθει στα κοινοβούλια επτά 

αυτόνοµων κρατιδίων και να εκλέξει αρκετούς βουλευτές, επωφελούµενο από το 

κενό που υπήρχε στο δεξιό άκρο του ιδεολογικο-πολιτικού φάσµατος (Γεωργιάδου 

2008:449). Σε εθνικό επίπεδο όµως απέτυχε να περάσει το όριο του 5% και στις 

εκλογές του Σεπτεµβρίου του 1969 έλαβε το 4,1 % (Kitschelt 1997:210). Μέχρι τα 

µέσα της δεκαετίας του 1970 το NPD έχασε το µεγαλύτερο ποσοστό της εκλογικής 

του απήχησης κύριως λόγω της κριτικής που δέχθηκε από τα κύρια συντηρητικά 

κόµµατα που µπορούσαν να στοιχειοθετούν εύκολα κατηγορίες φιλοναζισµού ως 

αποτέλεσµα της περεταίρω ριζοσπαστικοποίησης του NPD (Kitschelt 1997:211). 

 

Το συγκεκριµµένο κόµµα υιοθέτησε πολλά από τα κλασικά µοτίβα του δεξιού 

εξτρεµισµού όπως η αποδοχή του ναζιστικού παρελθόντος, η επανεµφάνιση µιας 

«Μεγάλης Γερµανίας» καθώς και αναφορές σε ιεραρχικές, απολυταρχικές και 

µιλιταριστικές αρχές. Επιπρόσθετα όµως εισήγαγε και νέες ιδέες. Η µεγαλύτερη 

πολιτική του «καινοτοµία» ήταν ότι έθεσε για πρώτη φορά το θέµα των µεταναστών 

και της µετανάστευσης. Το NPD συσπείρωσε την παλαιά ακροδεξιά από την οποία 

και στελεχώθηκε. Ψηφίστηκε από παλιά µεσαία στρώµατα και εκλογείς µε 

προτεσταντικό θρησκευτικό δόγµα, σε αγροτικές περιοχές µε σχετικά υπανάπτυκτες 

δοµές και χαµηλά εισοδήµατα ενώ η εκλογική του επιρροή εντοπίζεται στα 

παραδοσιακά κάστρα του SRP και του DRP (Γεωργιάδου 2008:448).  

 

Σε δεύτερη φάση, εισήγαγε το θέµα της «ηθικής παρακµής» των 

παραδοσιακών αξιών της Γερµανίας µέσα από τον καταναλωτισµό, τα γεγονότα του 

«Μάη του 1968», την επαναστατικότητα και τη φιλελευθεροποίηση της νεολαίας. 

Τέλος αντιτάχθηκε µε σθένος στο «Μεγάλο Συνασπισµό» µεταξύ των σοσιαλιστών 

και των χριστιανοδηµοκρατών µεταξύ του 1966 και του 1969. Αυτή ήταν ουσιαστικά 
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η προσπάθεια του NPD να δώσει µια νέα ακροδεξιά απάντηση στα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει η Γερµανία στα τέλη της δεκαετίας του 1960 (Ignazi 2003:67). Όπως 

είδαµε, µε την πτώση του «Μεγάλου Συνασπισµού» το 1969 και την παράληλη 

µετακίνησή του σε πιο ακραίες πολιτικές, η εκλογική επιρροή του NPD άρχισε να 

εξασθενεί και στα επόµενα χρόνια το CDU απορρόφησε τα τρία τέταρτα των 

ψηφοφόρων του NPD, οδηγώντας το στην εκλογική εξαφάνιση (Backer 2004: 196-

197).  

 

Παρόµοιες εξελίξεις την ίδια χρονική περίοδο και εµφάνιση µιας 

µεταφασιστικής άκρας δεξιάς µε µεγάλη απήχηση, είχαµε και στην Αυστρία µε τη 

διάσπαση του παρωχηµένου VdU. Προϊόν της διάσπασης ήταν το FPÖ, ένα κόµµα 

που ξεκίνησε µε βασικό του σκοπό να συλλέξει πρώην ναζιστές και µε τον πρώτο του 

αρχηγό µάλιστα, τον Reinhaller που κράτησε τα ηνία του κόµµατος από το 1956 εώς 

το 1958, να διαθέτει βεβαρηµένο παρελθόν ως συνεργάτης ο ίδιος του 

εθνικοσοσιαλιστικού κόµµατος (Γεωργιάδου 2008: 415). Ο Reinhaller, όπως και ο 

Gotz που κυβέρνησε το κόµµα για σύντοµο χρονικό διάστηµα στα τέλη της δεκαετίας 

του 1970, έβλεπαν το FPÖ ως ανάχωµα στη λογική της νοµής της εξουσίας ανάµεσα 

στους συντηρητικούς και τους σοσιαλδηµοκράτες.  

 

Αντίθετα µ’ αυτούς, οι έτεροι ηγέτες του FPÖ - ο Peter, ο οποίος ηγήθηκε από 

το 1958 µέχρι το 1978 και ο Steger που ήταν πρόεδρος από το 1980 έως το 1986- 

προσδοκούσαν τη µετάλλαξη του FPÖ από κόµµα ανάχωµα σε φιλελεύθερο κόµµα το 

οποίο και θα επιζητεί τη µετατόπισή του από το πολιτικό περιθώριο στην κεντρική 

πολιτική σκηνή της Αυστρίας. Εποµένως, αυτή την περίοδο, στα τέλη της δεκαετίας 

του 1960, και παρά κάποιες ξεκάθαρες αναφορές στο ναζιστικό παρελθόν – όπως η 

χρησιµοποίηση της γενετικής προκειµένου να εγγυηθεί η καθαρότητα των 

Αυστριακών – το κόµµα ακολούθησε µια εκσυγχρονιστική πορεία που το έφερνε 

ολοένα και πιο µακρυά από το παρελθόν και κοντύτερα στο πολιτικό σύστηµα (Ignazi 

2003:111). Αποκορύφωµα αυτής της προσπάθειας θα ήταν η συγκυβέρνηση µε τους 

σοσιαλιστές του SPD την περίοδο 1983-1986.  

 

Το FPÖ, ειδικά κάτω από την αρχηγία του Steger, αποτέλεσε το αρχετυπικό 

κόµµα του δευτέρου κύµατος της Ευρωπαϊκής Άκρας ∆εξιάς. Ο Norbert Steger, ο 
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οποίος αντικατέστησε τον Friedrich Peter το 1980, είχε το προφίλ ενός 

ανταγωνιστικού και άµεσου προσώπου χωρίς καµία σχέση µε την άκρα δεξιά και έτσι 

θα οδηγούσε το FPÖ προς έναν αυθεντικό φιλελευθερισµό (Ignazi 2003:112). Όπως 

και ο Peter, έτσι και ο Steger προσδοκούσε να µετασχηµατίσει το FPÖ από ένα 

«κόµµα-συλλέκτη και ανάχωµα σε κόµµα φιλελεύθερο και ανοιχτό στον οικονοµικό 

και πολιτικό ανταγωνισµό, το οποίο και αποζητεί την ενσωµάτωσή του στην κεντρική 

πολιτική σκηνή και την άσκηση επιρροής στη διακυβέρνηση» (Γεωργιάδου 

2008:415).  

 

Η φιλελεύθερη επικράτηση στο FPÖ ήταν βραχύβια µιας και δύο 

χαρακτηριστικά γεγονότα επέτρεψαν την άνοδο της αυστριακής δεξιάς (Morrow 

2004:118-119). Το πρώτο από αυτά τα γεγονότα ήταν η “υπόθεση Reder” και η 

υποψηφιότητα του Kurt Waltheim. Και στις δύο περιπτώσεις το ναζιστικό παρελθόν 

προσώπων που στήριξε το FPÖ έδωσε το έναυσµα στην Αυστριακή εθνική δεξιά, στο 

τρίτο “Lager”, να κάνει την επανεµφάνισή της και να βρει έναν νέο ηγέτη στο 

πρόσωπο του Haider. To FPÖ του Haider «διέφερε από τις προηγούµενες εκδοχές, 

όχι γιατί τις ξεπερνούσε αλλά γιατί τις διαπερνούσε και τις συναιρούσε» (Γεωργιάδου 

2008:416). Ο Haider θα εκπροσωπούσε κάτι καινούργιο στην Άκρα δεξιά της 

Αυστρίας: το λεγόµενο «τρίτο κύµα» της Backer που όµως ξεκίνησε µια δεκαετία 

νωρίτερα στη Γαλλία µε το Front National του Jean-Marie Le Pen. 
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1.4 Το τρίτο κύµα. 

 

 

Μετά την κατάρρευση του «Υπαρκτού Σοσιαλισµού», πολλοί στοχαστές της 

Κεντροαριστεράς µε σηµαντικότερο τον Giddens, έθεσαν το ζήτηµα ότι το δίπολο 

δεξιά/αριστερά έχει πλέον χάσει τη σηµασία που είχε επειδή ακριβώς οι 

παραδοσιακές σχέσεις της πολιτικής έχουν αλλάξει ριζικά, µε τη δεξιά να ζητά 

ριζοσπαστικές αλλαγές και τη σοσιαλδηµοκρατία να υποστήριζε τη συντήρηση. 

Όπως ακριβώς συνέβη στην περίπτωση του ευρωπαϊκού µοντέλου του Κράτους 

Πρόνοιας (Giddens 1999: 42). Αυτή η εποχή είναι µια εποχή κατά την οποία οι 

συντηρητικοί ριζοσπαστικοποιούνται, όπως ίσως έγινε ξανά στα τέλη του 19ου αιώνα 

και λίγο πριν τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο.  

 

Είναι µια εποχή όπου οι «νεοφασίστες κατεβαίνουν στους δρόµους» όπως λέει 

χαρακτηριστικά ο Giddens παραθέτοντας το οξύµωρο σχήµα της 

ριζοσπαστικοποίησης του πιο συντηρητικού µέρους του πολιτικού φάσµατος (1999: 

392). Ο συντηρητισµός, συνεχίζει ο Giddens (1999: 43-49) «συνηγορεί υπέρ των 

σαφών και καθορισµένων αρχών […..] η συντηρητική σκέψη ανθίσταται στη 

διαδικασία της εξέλιξης ..[και] είναι συνδεδεµένη µε συναισθήµατα και πρακτικές και 

όχι µε την επιβολή της λογικής σε έναν ανθιστάµενο και σύµπλοκο κοινωνικό 

κόσµο». Έτσι, τη δεκαετία του 1980 και µετά, βλέπουµε αυτό το παράδοξο, αυτός ο 

συντηρητισµός να ριζοσπαστικοποιείται! Εκείνη την περίοδο – όπως και στο 

παρελθόν άλλωστε κατά τις δεκαετίες 1880-1890 – το µεγαλύτερο παράδειγµα της 

ριζοσπαστικοποίησης του συντηρητισµού το βρίσκουµε στη Γαλλία. 

 

Μετά τον πόλεµο η Γαλλία, όπως είδαµε, έδωσε στους συνεργάτες της 

Κυβέρνησης του Βισύ τον τίτλο του προδότη (Milza 2004:68-69) και το γεγονός αυτό 

αποτέλεσε τροχοπέδη για την αναγέννηση της Γαλλικής άκρας δεξιάς τουλάχιστον 

µέχρι το κίνηµα του Πουζαντισµού, έστω και αν ο Πουζαντισµός δεν µπορεί να 

ταυτιστεί πλήρως µε το νεοφασιµό (Ignazi 2003:89). Ο Pierre Poujade τη δεκαετία 

του 1950 ίδρυσε την Union de Defence des Commercants et Artisants, η οποία και 

ξεκίνησε ως ένα κίνηµα διαµαρτυρίας του «ανθρωπάκου» ενάντια στα µεγάλα 

συµφέροντα αλλά κατέληξε να γίνει ένα διευρυµένο εθνικιστικό και αντισηµιτικό 
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κόµµα µε αντινεωτερικές εγκλήσεις που την εκλογική του απήχηση µόνο η άνοδος 

του De Gaulle θα εξαφάνιζε (Kitschelt 1997:92-93).  

 

Tην τύχη όµως της µεταπολεµικής άκρας δεξιάς επηρέασε η σύγκρουση 

µεταξύ του κύρους του δεξιού De Gaulle και της θελησής του να ενισχύσει µια 

ισχυρή και δηµοκρατική εκτελεστική εξουσία, και της τροµοκρατίας των ακροδεξιών 

οργανώσεων που έδρασαν κυρίως στο πλαίσιο του πολέµου της Αλγερίας και 

ονειρεύοντουσαν µια νέα εθνική επανάσταση (Milza 2004:136). Αυτή η σύγκρουση 

θα έληγε µε την εκκωφαντική ήττα της Άκρας δεξιάς το 1962 γεγονός που θα την 

άφηνε περιθωριοποιήµενη µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980 (Milza 2004:323). 

 

Προϊόν αυτής της σύγκρουσης θα είναι και η ίδρυση του Γαλλικού Front 

National τον Οκτώβρη του 1972 σε µια προσπάθεια να ενώσει τα κοµµάτια µιας 

θρυµµατισµένης γαλλικής άκρας δεξιάς µετά από την επεισοδιακή δεκαετία του 

1960. Μιας δεκαετία που, εκτός αυτής της σύγκρουσης, σηµαδεύτηκε και από τα 

γεγονότα του Μάη του 1968, τα οποία και δρουν καταλυτικά. Έτσι η Άκρα δεξιά θα 

εγκαταλείψει την επαναστατική δράση και θα επιλέξει µια εκλογική προσέγγιση 

πρώτα µε την υποψηφιότητα του Tixier-Vignancour και µετά µε την οργάνωση Ordre 

Nouveau (ΟΝ) που έγινε η κύρια οργάνωση της άκρας δεξιάς στα τέλη της δεκαετίας 

του 1960 και στις αρχές του 1970 (Ignazi 2003:89-90).  

 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 η άκρα δεξιά βρίσκεται περιθωριοποιηµένη 

µπαίνοντας όµως σε µια διαδικασία ιδεολογικής ζύµωσης η οποία θα βοηθηθεί και 

από την αντίστοιχη ζύµωση που γίνεται στο γενικότερο χώρο της ∆εξιάς. Μικροί 

πυρήνες δεξιών διανοούµενων όπως ο περίφηµος όµιλος GRECE (Groupement de 

recherche et d'études pour la civilisation européenne - Όµιλος Έρευνας και Μελέτης 

του Ευρωπαϊκού Πολιτισµού) του Alain de Benoist θα δώσουν µια νέα «νεωτερική» 

διάσταση στη γαλλική δεξιά ιδεολογία (Kitschelt 1997:93). Για αυτούς τους σχετικά 

νέους διανοούµενους, η αποτυχία της ∆εξιάς ήταν πρώτιστα ιδεολογική και εποµένως 

το ζητούµενο ήταν η επεξεργασία µιας νέας δεξιάς κουλτούρας ικανής να 

αντιπαρατεθεί στην «κυρίαρχη προβληµατική» - ιουδαιοχριστιανική και µαρξιστική - 

κουλτούρα, µια ακροδεξιά «πολιτιστική επανάσταση» (Milza 2004:324-327).  
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Μέσω αυτής της ζύµωσης γεννήθηκε αυτό που θα ονοµαστεί Νέα ∆εξιά, η 

Nouvelle Droite (Ignazi 2003:22-23). Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, µετά τις 

αρχές της δεκαετίας του 1980, αυτοί οι µικροί πολιτικοί όµιλοι της Νέας ∆εξιάς – 

ακόµα και αν αυτά τα πολιτικά club κρατούσαν πάντα σε απόσταση τα κόµµατα – θα 

αναζοωγονήσουν τη δεξιά ιδεολογία (Kitschelt 1997:94). Πολλά από τα µέλη των 

συλλόγων που σχετίζονται µε τη Νέα ∆εξιά – όπως π.χ. το Club de l'Horloge – θα 

ενσωµατωθούν στο Front National και θα προκαλέσουν µια σηµαντική 

αλληλεπίδραση. Το πιο σηµαντικό στοιχείο όµως θα το δώσει η Nouvelle Droite µε 

το να εισαγάγει µια πολιτιστική «αξιοπρέπεια» σε µια σειρά ζητηµάτων τα οποία το 

Front National υπεραπλούστευε και πολιτικοποιούσε. Με τη «νοµιµοποίηση» που 

έδινε η Nouvelle Droite βοήθησε σηµαντικά στην καλύτερη υποδοχή των 

συγκεκριµµένων θέσεων του Front National (Ignazi 2003:92). 

  

Το Front National ήταν στην ουσία µια προσπάθεια αναδιοργάνωσης της 

Ordre Nouveau, η οποία κατάφερε να ενώσει τους ακτιβιστές της ΟΝ µε τους 

νεοφασίστες του Alain Robert, τον πρώην αξιωµατικό των SS Pierre Bousquet και 

τους φιλοναζί εξτεµιστές όπως ο Francois Duprat ή ο Marc Fredriksen και τους 

ακτιβιστές της Federation d’Action Nationale et Europeene, κάτω από την ηγεσία του 

πρώην βουλευτή των Πουζαντιστών Jean-Marie Le Pen ( Ivaldi 1996:339-340). Το 

αρχικό και πρώιµο Front National αντιπροσώπευε διάφορες συνιστώσες: 

αµετανόητους οπαδούς της Γαλλικής Αλγερίας, επαναστάτες εθνικιστές, οπαδούς του 

Βισύ, αναθεωρητές του Ολοκαυτώµατος, νεοναζί, νεοφασίστες, µοναρχικούς και 

καθολικούς φονταµενταλιστές, πρώην µέλη µικρών ακροδεξιών οµάδων κ.α. 

(Hainsworth 2004:71-72). Κατά τον Ignazi στο νέο κόµµα ενώθηκαν για πρώτη φορά 

οι δύο τάσεις της γαλλικής µεταπολεµικής άκρας δεξιάς, οι εθνικιστές και οι αντι-

γκωλικοί (2003:90).  

 

Το κόµµα, και κυρίως οι διάφορες οργανώσεις και προσωπικότητες που το 

ίδρυσαν, φιλοδοξούσε να κερδίσει ανάλογη εκλογική επιτυχία µε αυτή που γνώρισε 

το MSI στις εκλογές του 1972 όµως τελικά θα γνώριζε την εκλογική αποτυχία σε όλη 

τη δεκαετία του 1970 (Kitschelt 1997:93). Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 το Front 
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National µετασχηµατίζεται από ένα κόµµα του δευτέρου κύµατος15 στο κόµµα της 

πρωτοπορίας του τρίτου κύµατος της S. Backer. Ουσιαστικά σηµαίνει την εκκίνηση 

του τελευταίου κύµατος της µεταπολεµικής ευρωπαϊκής ακροδεξιάς. Στην περίοδο 

αυτή, θα εκµεταλλευτεί τους φόβους που προκαλούσε σε µία µερίδα των ψηφοφόρων 

η µετανάστευση και η τυχόν αλλοτρίωση ή απώλεια της εθνικής ταυτότητας, αρχής 

γενοµένης από τις εκλογές του 1981.  

 

Το 1981 – την ίδια χρονιά που ο Σοσιαλιστής Mitterrand ανεβαίνει στον 

πρωθυπουργικό θώκο – ο Le Pen βρίσκεται να αγωνίζεται να συγκεντρώσει τις 500 

απαιτούµενες από το νόµο υπογραφές για να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές 

εκλογές (Kitschelt 1997:95). Μερικές εβδοµάδες αργότερα – και αφού ήδη από τα 

τέλη της προηγούµενης δεκαετίας θα αποτύχει εκλογικά τόσο το Parti des Forces 

Nouvelles (το οποίο και είχε αποσχιστεί από το FN Το 1974), όσο και µια διακριτή 

προσπάθεια αναβίωσης του Πουζαντισµού - το Front National θα σηµείωνε το 

χειρότερο ποσοστό του σε βουλευτικές εκλογές, λαµβάνοντας µόλις 0,18 % (Milza 

2004:383). Τίποτε δεν προµήνυε τι θα ακολουθούσε την επόµενη χρονιά µε 

αποκορύφωµα τις Ευρωεκλογές του 1984 όπου το Front National θα συγκέντρωνε 11 

ποσοστιαίες µονάδες περισσότερες σε λιγότερο από 3 χρόνια.  

 

Αυτό συνέβη λόγω µιας σειράς γεγονότων που επηρέασαν θετικά την 

εκλογική απήχηση του κόµµατος του Le Pen. Το πρώτο σε αυτή τη σειρά ήταν τα 

καλά εκλογικά αποτελέσµατα στις περιφερειακές εκλογές του 1982 όπου σε 5 

περιφέρειες έλαβε περισσότερο από 10 % και σε άλλες 5 έλαβε πάνω από 5 µονάδες 

(Ignazi 2003:93). Έπειτα στις δηµοτικές του 1983 είχε πολύ καλά ποσοστά ειδικά στο 

Παρίσι και Μασσαλία. Ο καταλύτης ήταν οι επαναληπτικές εκλογές του Dreux όπου, 

εκµεταλλευόµενος τις συνθήκες, κατέληξε να µετέχει και να στηρίζει την 

πλειοψηφούσα δηµοτική παράταξη (Ignazi 2003:93). Η δηµοτική συγκυβέρνηση του 

Dreux είχε µεγάλη κάλυψη στα γαλλικά πανεθνικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης και 

έτσι έβαλε το Front National στο επίκεντρο της γαλλικής πολιτικής σκηνής. Έστω και 

σε µία περίσταση, έστω και τοπικά, το Front National ήταν ένας ισότιµος 

                                                 
15 Το Front National ξεκίνησε από τις αρχές της προηγούµενης δεκαετίας αλλά ουσιαστικά αποκτά 
πολιτική δύναµη µετά την εκλογή Μιτεράν. 
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κυβερνητικός εταίρος που µπορούσε να κερδίσει τις αναµετρήσεις µαζί µε τα 

κοµµάτια της καθεστηκυίας δεξιάς.  

 

Ο Kitschelt (1997:100-101) υποστηρίζει ότι η εκλογική επιτυχία στο Dreux – 

όπου άλλωστε διέµενε από χρόνια και ο στενός συνεργάτης του Le Pen και τοπικός 

υποψήφιος, Jean Pierre Stirbois – πέτυχε πολλούς σκοπούς µονοµιάς. Αρχικά η 

επιτυχία στις εκλογές – µάλλον τρίτης τάξης, ούτε καν δεύτερης – ήρθε σε µια εποχή 

κατά την οποία δεν µπορούσε να την υποσκιάσει καµιά άλλη πολιτική είδηση. 

∆εύτερον, ξεκίνησε έναν θυελλώδη διάλογο ανάµεσα στα υπόλοιπα δεξιά κόµµατα 

για το αν θα πρέπει να συνεργάζονται µε τους υποψηφίους της Άκρας ∆εξιάς, κάτι 

που έκανε σχεδόν µέσα σε µια µέρα, το Front National µια αξιόπιστη εκλογική 

επιλογή για το µέσο ψηφοφόρο ενώ παράλληλα εξασφάλισε στο κόµµα του Le Pen 

µεγάλη προβολή στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Έτσι κατάφερε, όχι µόνο να 

συνασπίσει τους παλιούς ψηφοφόρους της άκρας δεξιάς, αλλά και να προσελκύσει 

ψηφοφόρους της καθεστηκυίας δεξιάς, οι οποίοι και θα διαµαρτυρηθούν µε αυτό τον 

τρόπο για την πολιτική των δεξιών κοµµάτων (Kitschelt 1997:102). 

 

Γιατί όµως έγινε αυτή η µεταστροφή του πολιτικού κλίµατος για τον Le Pen; 

Ο Ιgnazi (2003: 94-96) σηµειώνει ότι οι λόγοι µπορούν να χωριστούν σε δύο 

κατηγορίες: τους θεσµικούς και τους κοινωνικοπολιτικούς. Στους πρώτους έχουµε το 

εκλογικό σύστηµα και την ακολουθία των εκλογικών αναµετρήσεων που σαν εκλογές 

δεύτερης τάξης βοήθησαν το Front National. Στους δεύτερους θα βρούµε τη 

συντηρητικοποίηση του γαλλικού εκλογικού σώµατος µετά το 1981. Η νίκη των 

Σοσιαλιστών στην πραγµατικότητα προκάλεσε µια δεξιά στροφή του εκλογέων. Το 

Front National σε εκείνη τη φάση πέτυχε να θέσει το θέµα της µετανάστευσης16 και 

των αρνητικών συνεπειών που υποτίθεται ότι παράγει αλλά και το θέµα της 

ανασφάλειας που αισθάνονται οι πολίτες µε την αυξανόµενη εγκληµατικότητα – που 

µε τη σειρά της το συνδέει µε τη µετανάστευση – στο επίκεντρο της πολιτικής 

συζήτησης.  

 

Σε αυτό το σηµείο το Front National οικοδόµησε την πολιτική πρόταση της 

εθνικής προτίµησης, του προνοιακού σωβινισµού δηλαδή που θα αποτελούσε τον 

                                                 
16Ένα θέµα που διαπραγµατευόταν ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1970. 
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άξονα των πολιτικών του προγραµµάτων από το 1993 και µετά (Hainsworth: 82-83). 

Το Front National πετυχαίνει να βάλει τη µετανάστευση και την «τάξη και ασφάλεια» 

της κοινωνίας στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης (Ignazi 2003:95) και µετά την 

οικονοµική ύφεση του 91-92 επικεντρώνεται στην ανεργία (Kitschelt 1997:119). 

Όσον αφορά αυτά τα θέµατα, τα παραδοσιακά γαλλικά κόµµατα, είτε δεν µπόρεσαν 

να απαντήσουν πειστικά στον ξενοφοβικό χαρακτήρα της ρητορικής του Le Pen είτε 

υιοθέτησαν κάποια σηµεία από τη ρητορική του µετατρέποντάς τον από πολιτικό 

κοµπάρσο σε βασικό πολιτικό παράγοντα. Συγχρόνως το Front National κατάφερε να 

οικειοποιηθεί και να κερδίσει από την ολοένα αυξανόµενη αποξένωση των πολιτών 

από το γαλλικό πολιτικό σύστηµα των παραδοσιακών κοµµάτων, τόσο της 

Αριστεράς, όσο και της ∆εξιάς.  

 

Ένας ακόµη λόγος που έδωσε τέτοια ώθηση στο Front National, κατά τον 

Kitschelt (1997:96-97), ήταν και η σταδιακή αποδυνάµωση του διπολισµού που 

παρατηρήθηκε στο γαλλικό πολιτικό σύστηµα κατά τη δεκαετία του 1970. Τότε 

δηµιουργήθηκαν δύο µπλοκ εξουσίας, το ένα στα αριστερά που απαρτιζόταν από τους 

κοµµουνιστές και τους σοσιαλιστές και το άλλο στα δεξιά µε τους Γκωλικούς του 

RPR - Rassemblement pour la République και τους πιο φιλελεύθερους του UDF - 

Union pour la Démocratie Française. Στα µέσα της δεκαετίας του 1980, µετά την 

άνοδο των Σοσιαλιστών στην εξουσία, αυτός ο διαχωρισµός υποχωρεί και δηµιουργεί 

ένα πολιτικό κενό που ο Le Pen εκµεταλεύτηκε (Kitschelt 1997:98-99). Μάλιστα 

ταυτόχρονα µε το Front National εµφανίζονται και οι Πράσινοι και η αποδοχή που 

έχουν τα δύο νέα κόµµατα αδυνατίζουν περεταίρω, το τετραπολικό γαλλικό πολιτικό 

σύστηµα (Surel 2002:142-143).  

 

Παράλληλα το Front National δεν θα έχανε την εκλογική του δύναµη και θα 

είχε αξιοσέβαστα ποσοστά τόσο στις βουλευτικές και περιφερειακές εκλογές του 

1986 (9,8 και 9,6 % αντίστοιχα), όσο και στις προεδρικές του 1988 όπου και θα 

ανέβει στο 14,61%. Οι επιτυχίες του συνεχίστηκαν στις βουλευτικές εκλογές του 

1988 όπως και στις Ευρωεκλογές του 1989 (Ignazi 2003:94). Στα τέλη της δεκαετίας 

του 1990 το Front National υιοθέτησε µια θέση «ούτε αριστερά, ούτε δεξιά», αυτό θα 

ήταν και ένα σύνθηµα για να υπογραµµίσει το εθνικό µήνυµα του κόµµατος και να 

συνενώσει ένα κοινωνιολογικά ποικίλο εκλογικό σώµα (Hainsworth 2004:89). Όπως 
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σηµειώνει ο Surel (2002:143), ο Le Pen την ίδια στιγµή δόµησε τόσο µε την 

ιδεολογία που σχηµάτισε όσο και µε τη ρητορική του ένα νέο πολιτικό φαίνοµενο, το 

λεγόµενο «αριστερολεπενισµό» ή «Λεπενισµό των εργατών» όπως θα το ονοµάσουν 

ο Perrineau και η Mayer (1997). Ο «αριστερολεπενισµός» είναι ένα πολιτικό 

φαινόµενο που παρατηρήθηκε στη Γαλλία. Εκεί το Front National - και ιδιαίτερα ο 

Le Pen - λάµβανε ολοένα και περισσότερη υποστήριξη από την εργατική τάξη και 

συγκεκριµµένα τα νέα µέλη της, µια τάξη που θεωρείται προνοµιακή για την 

αριστερά και όχι για την άκρα δεξιά .  

 

 Εποµένως ο Le Pen είδε τα ποσοστά του να ανέρχονται στο 15% µέχρι 

τουλάχιστον το 1999 και τη διάσπαση του Front National, µε την αποχώρηση του 

Megret (Ignazi 2003:94) Εκείνη τη χρονική περίοδο για να προσελκύσει 

περισσότερους ψηφοφόρους θα υιοθετούσε θέσεις πιο µετριοπαθείς (Kitschelt 

1997:119). Την ίδια στιγµή, ένα άλλο µοτίβο που πρωταγωνιστούσε στη ρητορική 

του αρχικού Front National στα µέσα της δεκαετίας του 1970, ο αντικοµουνισµός και 

η αντίδραση στην εξέγερση του Μάη του 1968, όχι µόνο εξασθένησε σε σχέση µε το 

αντίστοιχο µοτίβο ενάντια στη µετανάστευση αλλά µετά το τέλος του Ψυχρού 

Πολέµου άλλαξε.  

 

Στη δεκαετία του 1990, ο Le Pen προσαρµόζεται πολύ γρήγορα στη «Νέα 

Τάξη Πραγµάτων» στην οποία κυριαρχούν η παγκοσµιοποίηση και η οικονοµική, 

στρατιωτική και πολιτιστική ισχύς των ΗΠΑ (Milza 2004:430-431). Το Front 

National έβαλε στο πρόγραµµα του 1993 τις τάσεις της παγκοσµιοποίησης ως την πιο 

σοβαρή απειλή για το Γαλλικό έθνος ( Hainsworth 2004: 88). Ο Le Pen θα 

καταγγείλει πολλές φορές την «παγκόσµια σκευωρία της παγκοσµιοποίησης» και θα 

καταγγείλει ακόµα και την Ενωµένη Ευρώπη ως έναν σταθµό προς µια παγκόσµια 

κυβέρνηση και µέσα σε µια «συνοµωσιολογική νοοτροπία» θα κατατάξει εαυτόν όχι 

στους «µιαρούς συνωµότες» ή στους «βαλέδες» της Νέας Τάξης, αλλά στους 

«καθαρούς» (Taguieff 2010:478).  

 

Έτσι ενώ το 1974 στην παρθενική του εµφάνιση το Εθνικό Μέτωπο κέρδισε 

µόλις κάτι λιγότερο από 1%, µε τη µεταλλαγή του και µε τη σταδιακή του 

µεταµόρφωση στο µεταψυχροπολεµικό περιβάλλον, µπόρεσε να κερδίσει µεγάλα 
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ποσοστά σχεδόν σε όλες τις εκλογές µετά το 1981 φτάνοντας µάλιστα στις 

προεδρικές εκλογές του 2002 όπου κατάφερε να περάσει στο δεύτερο γύρο των 

εκλογών, συγκεντρώνοντας συνολικά το 18% περίπου των ψήφων. Αυτό 

µεταφράζεται σε 5 εκατοµµύρια ψηφοφόρους.  

 

Το Front National του Jean Marie Le Pen δεν είναι µόνο του. Την ίδια στιγµή 

σε πολλές δυτικοευρωπαϊκές χώρες παρατηρούµε την άνοδο κοµµάτων του τρίτου 

κύµµατος της Άκρας ∆εξιάς. Ένα από αυτά είναι και το FPÖ του Haider. Όπως 

είδαµε, το FPÖ µε τον Steger στο τιµόνι, κατάφερε να συγκυβερνήσει µε τους 

σοσιαλιστές του SPD την τριετία 1983-1986. Για πρώτη φορά είχε την αποδοχή και 

τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση που του είχαν στερήσει τα προηγούµενα χρόνια. Όµως 

αυτός ο σεβασµός αποδείχθηκε αρκετά εφήµερος αφού η έλλειψη υποστήριξης στην 

προεδρική υποψηφιότητα του Kurt Wahldheim – µε αφορµή τις τελικά αστήριχτες 

κατηγορίες εναντίον του για συµµετοχή του στην «τελική λύση» (Mazower 2004: 8) 

– θα εξασθενούσαν το κόµµα αλλά θα άνοιγαν ταυτόχρονα το δρόµο για την αρχηγία 

του κόµµατος σε έναν νεαρό από την Καρίνθια, τον Jörg Haider (Ignazi 2003:112).  

 

Ο ακτιβιστικός πυρήνας του FPÖ θα έβλεπε µε πολύ κακό µάτι τη 

συγκυβέρνηση του κόµµατος και θα την εξελάµβανε ως µια προσπάθεια 

αστικοποίησης του FPÖ. Έτσι το 1986 θα ανακτούσε την πλειοψηφία στο κόµµα σε 

ένα προσχεδιασµένο εσωτερικό πραξικόπηµα στο Ινσµπρουκ και θα εξέλεγε τον 

Haider στην προεδρία του FPÖ, αναγκάζοντας τους σοσιαλιστές να διαλύσουν τη 

συγκυβέρνηση µε το FPÖ (Morrow 2004:120). Αυτό το γεγονός θα άλλαζε ριζικά τα 

δεδοµένα για το FPO. Από εκείνη τη στιγµή όµως ο Haider θα καταφέρει όχι απλά να 

ξεπεράσει τις δύο αντίθετες εκδοχές του FPÖ αλλά να τις διαπεράσει και να της 

συναιρέσει (Γεωργιάδου 2008: 415-16).  

 

Η εκλογική επιτυχία δεν θα αργήσει να έρθει. Στις εκλογές του 1986 θα λάβει 

το 9,7 % καταφέρνοντας να διπλασιάσει τις ψήφους του FPÖ (Morrow 2004:121) σε 

αντίθεση µε τις δηµοσκοπήσεις λίγο πριν την ανοδό του όταν και σηµειώθηκε το 

ναδίρ της επιρροής του κόµµατος µε ποσοστό λιγότερο και από τη µία ποσοστιαία 

µονάδα (Γεωργιάδου 2008: 412). Ο Haider κέρδισε την εξουσία στο κόµµα µε ένα 

ριζοσπαστικά διαφορετικό πολιτικό πρόγραµµα όπου ο ξεχασµένος παγγερµανισµός 
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επέστρεφε δριµύτερος και η απόλυτη εναντίωση στην πολιτική της συναίνεσης αλλά 

και στα υπόλοιπα κόµµατα ήταν δεδοµένη (Ignazi 2003:112).  

 

Σε όλη την περίοδο από την άνοδο του Haider στην προεδρία του κόµµατος το 

1986 µέχρι τη συγκυβέρνηση του 2000, το Σοσιαλιστικό κόµµα και το συντηρητικό 

OVP είχαν την εξουσία είτε σε κυβερνήσεις µεγάλου συνασπισµού είτε σε στενή 

συνεργασία κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Αυτό το γεγονός ήταν που έκανε τους 

Katz και Mair να δωσουν στα συγκεκριµένα κόµµατα το χαρακτηρισµό «κοµµάτα-

καρτέλ» αλλά που συντέλεσε στο να αποτελέσουν έναν «εύκολο στόχο» για την 

αντιπολιτευτική τακτική του Haider (Muller 2002:157-158). Κατάφερε να 

παρουσιάσει το FPÖ ως το κύριο κόµµα της αντιπολίτευσης, αφήνοντας πίσω τους 

συντηρητικούς του OVP και «µονοπολώντας τη λαϊκή δυσαρέσκεια για την 

αυξανόµενη λίστα των µειονεκτηµάτων της δεύτερης Αυστριακής ∆ηµοκρατίας, 

[αφού] η απουσία υποστήριξης του Haider µεταξύ της προηγούµενης ελίτ  του FPÖ 

του διασφάλιζε την προσωπική ηγεµονία στον κοµµατικό µηχανισµό» (Morrow 

2004:121).  

 

Στην ουσία όµως ο Haider δηµιούργησε ένα κράµα κόµµατος διαµαρτυρίας 

που όµως έγινε ολοένα και περισσότερο κόµµα εξουσίας καθώς η ανοδική του πορεία 

του τον έφερνε εκλογικά κοντά στο ενδεχόµενο κυβερνητικού συνασπισµού. Η 

πρώτη του εκλογική επιτυχία ήρθε στην Καρίνθια, όπου το 1989 το κόµµα 

συγκεντρώσε 29% , 13 µονάδες περισσότερο από τις προηγούµενες εκλογέ. Το 1990 

το FPÖ θα συγκέντρωνε 16,6 % στις γενικές εκλογές. Από εκεί και έπειτα και παρά 

τα λεκτικά ατοπήµατα του Haider, όπως η περίφηµη ρήση στην οποία επαινούσε την 

«εργασιακή πολιτική του Τρίτου Ράιχ» το 1991 (Ignazi 2003:113, Γεωργιάδου 2008: 

417), κανείς δεν µπόρεσε να αναχαιτίσει τη συνεχόµενη αύξηση της πολιτικής του 

επιρροής που το έφερε ξανά στην κυβέρνηση της Αυστρίας. Ο Haider παρουσίαζε 

εαυτόν ως τον αδιάφθορο σταυροφόρο που µην έχοντας καµιά σχέση µε τις ελίτ, 

έλεγε αλήθειες για τη διεφθαρµένη εξουσία και έτσι προσέλκυσε την προσοχή ένος 

διευρυµένου ακροατηρίου (Morrow 2004:122). Αυτό το καταφέρε τελικά στα τέλη 

της δεκαετίας του 1990, σχεδόν 15 χρόνια µετά από την πρώτη συγκυβέρνηση του 

FPÖ. Στις εκλογές του 1999, ο πολιτικός σχηµατισµός του Jörg Haider συγκέντρωσε 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

62 

το 27%, γεγονός που του επέτρεψε να συµµετάσχει στην κυβέρνηση συνεργασίας, 

αυτή τη φορά µε το Λαϊκό Κόµµα.  

 

Ο Haider διατυπώνει τα παγγερµανικά καλέσµατα του τρίτου lager και 

ουσιαστικά, αν και καταφέρεται εναντίον των κοµµάτων των lager, µέσα από την 

κατεδαφιστική κριτική του – όπου µεταξύ άλλων κάνει λόγο για το έκτρωµα της 

«κατασκευής …του αυστριακού έθνους» – παραπέµπει εµµέσως σε ένα 

«µεταπολεµικά µη διατυπώσιµο, αίτηµα προσάρτησης [της Αυστρίας στη Γερµανία]» 

(Γεωργιάδου 2008: 430-431). Αυτή η αντιφατική του ρητορική θα κάνει ερευνητές να 

χαρακτηρίσουν το FPÖ ως «κόµµα αντικαρτέλ» (Katz & Mair 1995) ή “κόµµας της 

ριζοσπαστικής λαϊκιστικής δεξιάς” (Kitschelt 1997) ή και «κόµµα της ακραίας 

δεξιάς» ( Betz 1994). Πάντως το FPÖ είναι το µόνο κόµµα για το οποίο υπάρχει 

πόρισµα σχετικά µε τις θέσεις και την ιδεολογία. Αυτό έγινε καθώς το 2000 – οπότε ο 

Haider ανέλαβε την προεδία της χώρας – οι υπόλοιπες 14 χώρες αρνήθηκαν να 

συνοµιλήσουν µαζί του εως ότου µια επιτροπή «σοφών» θα κατέθετε πόρισµα. Η 

επιτροπή σοφών που διόρισε το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

δηµοσίευσε το Σεπτέµβριο του 2000 το πόρισµα στο οποίο αναφέροταν ότι «το FPÖ 

ήταν ένα δεξιό λαϊκιστικό κόµµα µε ακραίες εκφράσεις» (Muller 2002:156). 

 

Το 2002 θα έπεφτε στο 10,2 % µετά τη σαρωτική νίκη του Λαϊκού κόµµατος 

µε 42,3%. Η πτώση συνεχίστηκε στις Ευρωεκλογές του 2004 όταν το κόµµα έλαβε 

περίπου 6% για να οδηγηθεί έτσι στη διάσπαση και στην πολιτική έξοδο του ίδιου 

του Jörg Haider που σχηµάτισε στις 3 Απριλίου του 2005 έναν νέο πολιτικό φορέα τη 

«Συµµαχία για το Μέλλον της Αυστρίας (Bündnis Zukunft Österreich - BZÖ). Στο 

BZÖ προσχώρησε το σύνολο σχεδόν του κοµµατικού µηχανισµού του FPÖ στην 

Καρίνθια, το κάστρο του Haider, όµως στα υπόλοιπα κρατίδια η επιρροή του 

παρέµενε περιορισµένη (Γεωργιάδου 2008: 436). Το FPÖ µετά τον Haider µοιάζει να 

είναι ένα κόµµα «όλα σε ένα» µε θέσεις λιγότερο φιλοευρωπαϊκές και λιγοτέρο 

κοινωνικές – υπέρ ενός εγγυηµένου εισοδήµατος π.χ. – από ότι το BZÖ, αν και το 

τελευταίο αποτελεί µια σηµαντική δεξαµενή ψηφοφόρων για το πρώτο (Γεωργιάδου 

2008: 437).  
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Το 2006 µπορεί κανείς να πει ότι ήταν µια καλή χρονιά και για τα δύο 

κόµµατα αφού το µεν FPÖ του νέου αρχηγού Heinz-Christian Strache κέρδισε 3 

επιπλέον έδρες και συγκέντρωσε 11% χάνοντας την τρίτη θέση για µόλις 500 ψήφους 

ενώ το BZO κατόρθωσε µόλις να περάσει το εκλογικό όριο του 4% και, 

συγκεντρώνοντας 4,1%, κατάφερε να εκλέξει 7 βουλευτές. Οι εκλογές του 2008 

πήγαν ακόµη καλύτερα. Το FPÖ έγινε τρίτο κόµµα µε 17,54 % ενώ το BZO ανέβηκε 

6 µονάδες στο 10,7%. Στις 11 Οκτωβρίου του 2008 όµως ο Jörg Haider θα βρει το 

θάνατο σε αυτοκινητιστικό δυστύχηµα δύο µόλις εβδοµάδες µετά τις εκλογές του 

2008, γεγονός που έκανε το µέλλον της Άκρας δεξιάς στην Αυστρία αβέβαιο (Lauber 

2009: 440). 

 

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 θα εµφανιστεί και το τρίτο κύµα της 

γερµανικής άκρας δεξιάς µε έναν νέο πολιτικό φορέα το λαϊκιστικό κόµµα 

διαµαρτυρίας των Republikaner που ιδρύθηκε το Νοέµβριο του 1983 από 

αποσχισθέντες βουλευτές της CSU (Milza 2004: 531). Το καινούργιο κόµµα θα 

προσπαθήσει να επανακαθορίσει τη γερµανική εθνική ταυτότητα σε συνδυασµό µε 

την πολιτική «πρόκληση» - όπως τουλάχιστον την εξέλαβε η γερµανική ακροδεξιά - 

της νέας πολιτικής διαµαρτυρίας των Πρασίνων. Έτσι οι Republikaners θα 

απορρίψουν οτιδήποτε µη γερµανικό από τους ξένους µετανάστες µέχρι τις νέες 

τεχνολογίες (Backer 2004: 200-201).  

 

Παρά τις τοπικές εκλογικές τους επιτυχίες καθώς και το ποσοστό των 

Ευρωεκλογών του 1989, οι Republikaners δεν έχουν να επιδείξουν κάποια πολύ 

σηµαντική επιτυχία και δεν έκαναν το µεγάλο βήµα στην κεντρική πολιτική σκηνή 

παρά το ότι ενώ παρέµεινε ένα «ασταθές κόµµα, που παρά τον εθνικο-συντηρητισµό 

του κινείται επιλεκτικά σε ιδεολογικο-πολιτικές θέσεις από τη σοσιαλδηµοκρατική 

αριστερά µέχρι την άκρα δεξιά , έχοντας επικεφαλής έναν αρχηγό που ενσάρκωνε το 

πρότυπο του “συνολικού λαικιστή”, πολλοί περίµεναν ότι θα προκαλούσε την 

εκλογική απογείωση της άκρας δεξιάς» (Γεωργιάδου 2008: 456). Το 1992 και µετά 

την επιτήρηση στην οποία τους έθεσε το Οµοσπονδιακό Συνταγµατικό ∆ικαστήριο, 

στιγµατίστηκαν και αναγκαστικά έκαναν συντηρητική στροφή χάνοντας όµως µεγάλο 

µέρος των ψηφοφόρων τους προς τα παραδοσιακά συντηρητικά κόµµατα (Milza 

2004:542-543). 
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Τη δεκαετία του 1990 και την ίδια περίοδο που ο Jörg Haider θα ανέβαινε 

σταδιακά προς την εξουσία, στην Ιταλία το Movimento Sociale Italiano του 

Gianfranco Fini θα ακολουθούσε ανάλογη πορεία «προς τη Ρώµη» µέσα όµως από 

µια µεταφασιστική µεταλλαγή. Σαν MSI, εκµεταλλευόµενο την κρίση του ιταλικού 

πολιτικού συστήµατος που το άφησε ουσιαστικά ανέγγιχτο, θα συµµετάσχει στην 

βραχύχρονη κυβέρνηση Berlusconi από το Μάιο ως το ∆εκέµβρη του 1994. Αυτή θα 

είναι η πρώτη φορά όπου ένα κόµµα κληρονόµος του φασισµού συµµετείχε σε 

κυβέρνηση στην Ευρώπη αλλά από την άλλη θα είναι και ένας καταλύτης για τη 

µεταλλαγή του σε µεταφασιστικό, εφόσον σε όλη τη διάρκεια της κυβερνητικής του 

συµµετοχής ο Fini προσπάθησε να δώσει διάφορες διαβεβαιώσεις πίστης προς το 

δηµοκρατικό πολίτευµα (Ignazi 2003: 45). Για να φτάσει όµως σε αυτή τη θέση το 

MSI πέρασε µια δύσκολη περίοδο τη δεκαετία του 1980. 

 

Όπως είδαµε και προηγουµένως, το MSI, αντιµετώπισε κάποιες δυσκολίες 

προκειµένου να κερδίσει πολιτική επιρροή. Ο Kitschelt (1997:163-165) διακρίνει 

τρεις: τη µονοδιάστατη γεωγραφική του εξάπλωση και την αδυναµία του να 

αρθρώσει έναν καινούργιο αυταρχικό (authoritative) λόγο. Ο τρίτος λόγος ήταν ότι 

έπρεπε να υπερβεί το φασιστικό παρελθόν και να υιοθετήσει ρατσιστική και 

εθνοκεντρική ρητορική, εναντίον του ολοένα αυξανόµενου αριθµού ξένων 

µεταναστών, από χώρες όµως που σύµφωνα µε τη φασιστική ατζέντα της δεκαετίας 

του 1930, θα µπορούσαν δυνητικά να ανήκουν σε µια ιταλική φασιστική 

αυτοκρατορία. 

 

Αν και στην αρχή της θητείας του ο Fini θα συνεχίσει την παραδοσιακή 

γραµµή του MSI, θα αλλάξει τακτική µε την επανεκλογή του στη θέση του Rauti 

αµέσως µετά την απειλή που ένιωσε από τον τελευταίο (Deze 2004:23-24). Έτσι θα 

ξεκινήσει µια προσπάθεια που θα καταλήξει τον Ιανουάριο του 1995 στην τυπική 

διάλυση του MSI και τη µετονοµασία του σε Alleanza Nazionale κάτα την οποία θα 

δηλώσει µε τον πιο επίσηµο τρόπο ότι δέχεται τη «δηµοκρατική µέθοδο» αλλά από 

την άλλη δεν θα αποκηρύξει ολοκληρωτικά το φασισµό, δηλώνοντας σε διάφορες 

περιστάσεις ότι ήταν ένα καλό καθεστώς µέχρι και το 1938, συµπληρώνοντας 
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µάλιστα ότι «σε µερικές περιόδους η ελευθερία δεν είναι και η πιο σηµαντική αξία17» 

ή ότι η Alleanza Nazionale δεν είναι σε καµιά περίπτωση µια «φιλελεύθερη και 

δηµοκρατική παλινδρόµηση» (Ignazi 2003: 45-46).  

 

Ο Gallagher (2004: 160-162) πιστεύει ότι η κρίση του ιταλικού πολιτικού 

συστήµατος και η κατάρρευση των Σοσιαλιστών και των Χριστιανοδηµοκρατών 

νοµιµοποίησαν τη λαϊκιστική και αντικοµµατική ρητορική του MSI και η 

κυβερνητική εµπειρία του Fini από την πρώτη κυβέρνηση Berlusconi ολοκλήρωσε 

αυτή τη νοµιµοποίηση και τη µεταφασιστική µετάλλαξη της ΑΝ. Τα δύο αυτά 

γεγονότα ουσιαστικά έκαναν τον Fini να φαντάζει µετριοπαθής απέναντι στον 

«εξτρεµιστή» Bossi που ως ηγέτης της Lega Nord ζητούσε την απόσπαση της Β. 

Ιταλίας ( Hainsworth 2004: 171-173 ). 

 

Το αποτέλεσµα αυτής της στρατηγικής ήταν όχι µόνο η νοµιµοποίηση του 

απογόνου του κάποτε περιθωριακού MSI αλλά και η τοποθέτησή του στο κεντρικό 

πολιτικό παιχνίδι ως βασικός παράγοντας διακυβέρνησης. Εποµένως η συµµετοχή 

στις κυβερνήσεις του Μπερλουσκόνι τόσο µετά τις εκλογές του 2001 ως µέλος της 

Casa della Liberta ( Gold 2003: 125) όσο και στις πρόσφατες εκλογές του 2008 δεν 

µπορεί να εκπλήξει κανέναν πια. Μετά τις οποίες, σε ένα τριήµερο συνέδριο, στις 22 

Μαρτίου 2009, η Alleanza Nazionale συγχωνεύτηκε µε το κόµµα του Μπερλουσκόνι 

και τη Λίγκα του Βορρά στο νέο πολιτικό σχηµατισµό που θα κέρδιζε τις εκλογές και 

θα σχηµάτιζε κυβέρνηση, το PdL (Popolo della Liberta)18. Το 2010 ο Fini θα 

αποχωρούσε µε 33 βουλευτές και θα ίδρυε το κόµµα µε τίτλο Μέλλον για την Ιταλία - 

Futuro e Libertà per l'Italiα19
.  

 

Την ίδια χρονική περίοδο στην οποία το MSI µετασχηµατίζεται σε Alianza 

Nationale στην Ιταλία ένας άλλος σχηµατισµός – λαϊκιστικός µε χαρακτήρα που 

αµφισβητεί σχεδόν την ακεραιότητα της Ιταλίας, η Lega Nord του Bossi πετυχαίνει 

σηµαντικά εκλογικά αποτελέσµατα στις βόρειες περιοχές της Ιταλίας. Η Λίγκα του 

Βορρά πόνταρε στην υπεράσπιση µια τοπικής ταυτότητας, δηλώνοντας την αντίθεσή 

                                                 
17 Σε συνέντευξη του στην εφηµερίδα La Stampa στις 3 Ιουνίου του 1994 ( Hainsworth 2004: 169 ). 

 
18 http://news.bbc.co.uk/2/hi/7967932.stm  
19 http://www.e-go.gr/news/article.asp?catid=17827&subid=2&pubid=34164658  
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της προς µια φορολογία άδικη και υπερβολική (Milza 2004:445). Από την άλλη, αν 

ξεκίνησε σαν ένα καθαρά εθνοτικό λαϊκιστικό πολιτικό µόρφωµα της ριζοσπαστικής 

δεξιάς, όσο προχωρούσε µακριά από την έννοια της ανεξαρτητοποίησης της 

“Padania” – της Βόρειας Ιταλίας δηλαδή- τόσο ενστερνιζόταν µια καθαρά 

αντιµεταναστευτική ατζέντα µε έντονα στοιχεία κατά της παγκοσµιοποίησης αλλά 

και του Ισλάµ ( Gold 2003: 127-129).  

 

Όπως σηµειώνει ο Milza (2004: 446), αν και συγγενεύει ιδεολογικά µε τον 

κουαλουνκουισµό – την ιταλική µορφή του πουζαντισµού – συµµετείχε σε 

κυβερνητικά σχήµατα µε το κόµµα του Berlusconi αλλά και την Aleanza από τα µέσα 

της δεκαετίας του 1990 µέχρι σήµερα (2010). Ο Bossi έχει ενσωµατώσει στην 

ξενοφοβική του ρητορική στοιχεία αντικρατισµού και οικονοµικού φιλελευθερισµού 

που έρχονται σε ευθεία αντίθεση µε τις σχέσεις πατρωνείας που παρουσιάζει το 

ιταλικό πολιτικό σύστηµα και σε αυτό το πλαίσιο ο ρατσισµός που αναδύεται από 

τους λόγους του δεν πηγάζει από κάποιο βιολογικό παράγοντα αλλά από «τις µεγάλες 

εταιρίες, την Καθολική Εκκλησία[…] που ελέγχουν τη Νότια Ιταλία και δηµιουργούν 

ένα νέο υποπρολεταριάτο στο Βορρά» (Kitschelt 1997:175). 

 

Στο Βέλγιο ο χώρος της άκρας δεξιάς µοιράζεται διαρκώς ανάµεσα στις δύο 

εθνότητες που αποτελούν το Βασίλειο του Βελγίου (Milza 2004:566). Στη 

Γαλλόφωνη περιοχή η άκρα δεξιά έχει δύο χαρακτηριστικά. Είναι πολυδιασπασµένη 

αλλά παράλληλα δείχνει να επηρεάζεται από µια θεµατολογία που µοιάζει µε την 

αντίστοιχη γαλλική. Για παράδειγµα το UDRT – Γενική Συνοµοσπονδία Αυτόνοµων 

εργαζοµένων – και οι όµιλοι Nols δείχνουν να έχουν µια πολιτική ατζέντα σαν αυτή 

που είχε το κίνηµα του Πουζαντισµού στη Γαλλία (Milza 2004:567). Το Βελγικό 

Front National είναι εµφανώς επηρεασµένο από το οµώνυµο γαλλικό κόµµα του Le 

Pen (Milza 2004:568) αν και οι όµιλοι Nols ήταν ο πρώτος πολιτικός φορέας που 

απηύθυνε πρόσκληση στον Jean Marie Le Pen να έρθει στο Βέλγιο και 

συγκεκριµµένα την Βαλλονία (Ignazi 2003:127). Αν και τα τελευταία χρόνια τα 

πολιτικά µορφώµατα της άκρας δεξιάς στο γαλλόφωνο Βέλγιο έχουν περάσει στο 

περιθώριο, υπάρχουν ακόµα στοιχεία στο πολιτικό σκηνικό που συνδέονται µε τα 

αντιµεταναστευτικά αισθήµατα καθώς και µε τις επιταγές κατά του «κατεστηµένου», 
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που αποτελούν και την επίµονη «ασθένεια» της βελγικής κοινωνίας (Ignazi 

2003:131). 

 

Στη Φλαµανδία το ακροδεξιό εθνικολαϊκιστικό κόµµα διαµαρτυρίας Vlaams 

Blok20 είναι ένας σηµαντικός παράγοντας του πολιτικού σκηνικού της χώρας. Ο 

Milza (2004:571-573) υποστηρίζει ότι το κόµµα, πέρα από τις αποσχιστικές τάσεις 

που ξεκάθαρα εκπροσωπεί, έχει σαφή αντιµεταναστευτικά χαρακτηριστικά – µε 

σαφείς και εδώ τις λεπενικές επιρροές – διακηρύσσοντας τη «µηδενική ανοχή» σε 

όσους µετανάστες είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αντίθεση όµως µε το 

γαλλόφωνο Front National, το Vlaams Blok µε τις αναφορές του στις έννοιες 

ανωτέρων φυλών, στην εγκαθίδρυση µιας «νέας τάξης», τη δηµηγορία υπέρ µιας 

αλληλλέγυης αλλά καθαρά ιεραρχηµένης κοινωνίας, καθώς και στον ιστορικό 

ρεβιζιονισµό που αποπνέουν τα κελεύσµατά του κινείται καθαρά προς µια νεο-

φασιστική ατζέντα (Ignazi 2003:138-139). Όπως αναφέρει ο Swyngedouw, το 

Vlaams Blok ουσιαστικά υποστηρίζει την ανισότητα των ανθρώπων, καθώς 

επικαλείται τη «θεµελιώδη φυσική ανισότητα µεταξύ των κοινοτήτων» η οποία και 

σηµαίνει µια εθνική ιεράρχηση, στην κορυφή της οποίας βρίσκονται οι Φλαµανδοί 

(2004: 265-266).  

 

Αντίθετα, η περίπτωση της Ολλανδίας είναι αρκετά ιδιάζουσα. Η Ολλανδία 

έχοντας περάσει από ένα µεγάλο διάστηµα θρησκευτικών και πολιτικών έριδων 

κατάφερε µε τη «Μεγάλη Ειρήνευση» του 1917 (Γεωργιάδου 2008: 347) να δοµήσει 

µια κοινωνία που θα στηριζόταν στη συναίνεση και τη συµβίωση. Εποµένως µε µια 

µικρή εξαίρεση στη δεκαετία του 1980, τη µια έδρα που θα κερδίσει το 

CentrumPartij, η άκρα δεξιά στην Ολλανδία είχε περιορισµένη εκλογική επιτυχία 

(Mudde & Van Holsteyn 2004:282 και 305). Ο Ignazi θα αναφέρει ότι σε εθνικό 

επίπεδο τόσο τα κόµµατα της «νέας» όσο και της «παλιάς»-φασιστικής άκρας δεξιάς 

δεν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν περισσότερο από µια ποσοστιαία µονάδα 

(2003:162).  

 

                                                 
20 Που πρόσφατα µε απόφαση βελγικού δικαστηρίου καταδικάστηκε για ρατσισµό και αναγκάστηκε να 
«αναγεννηθεί» µε νέο όνοµα Vlaams Belang (Φλαµανδικό Συµφέρον), βλέπε 
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=580553&lngDtrID=245  
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Αυτό όµως θα αλλάξει µετά το τέλος της δεκαετίας του 1990 και η κρίση στην 

οποία θα µπει τόσο η ολλανδική οικονοµία όσο και το ολλανδικό πολιτικό σύστηµα 

θα ενισχύσει τα άκρα έναντι των παραδοσιακών µετριοπαθών δυνάµεων, θα 

απελευθερώσει πολιτικές συµπεριφορές κατά των µεταναστών και ειδικά κατά των 

µουσουλµάνων και θα αναδείξει ένα «άστρο» της πολιτικής τον Pim Fortuyn που µε 

τη δολοφονία του θα «κερδίσει» ακόµη περισσότερη εκλογική υποστήριξη στους 

επίγονους του. Ήδη από το 1995 τα ευρήµατα ερευνών της Ολλανδικής Υπηρεσίας 

Κοινωνικού και Πολιτιστικού Προγραµµατισµού τα οποία έδειχναν ότι οι πολίτες 

άρχιζαν να πιστεύουν ότι οι µετανάστες είχαν γίνει υπερβολικά πολλοί για την 

ολλανδική κοινωνία µπορούσαν να ερµηνευτούν ως δείκτες αντιστροφής της 

φιλελευθέρης τάσης που υπήρχε στη χώρα για σχεδόν 90 χρόνια (Milza 2004:563). 

 

Για να σχηµατίσει το κόµµα του ο Fortuyn, απευθύνθηκε σε πολιτικά 

πρόσωπα που είχαν έρθει σε ρήξη µε τα κόµµατα του κυβερνητικού συνασπισµού 

αλλά απευθύνθηκε και σε οικονοµικούς παράγοντες του επιχειρηµατικού κόσµου 

επιχειρώντας να δώσει την εικόνα µιας µετριοπαθούς πολιτικής οργάνωσης που όµως 

είχε µια θυελλώδη ρητορική ενάντια στη µετανάστευση και το Ισλάµ (Milza 

2004:563-564). Η Λίστα του Pim Fortuyn κατάφερε να επιβάλει σε µια «ιδανική 

κοινωνία», όρους και συνθήµατα όπως «περισσότεροι αστυνοµικοί στους δρόµους». 

Η Γεωργιάδου (2008:361) επισηµαίνει εντούτοις, ότι το να τα ρίξουµε όλα στον 

«συγκρουσιακό», «φαντεζί», «κυνικό», «µεγαλοµανή» Pim Fortuyn θα ήταν µια 

βολική αλλά ανεπαρκής και επιφανειακή εξήγηση. O Fortyn, συνεχίζει η Γεωργιάδου 

( 2008:373), είναι ένα µείγµα «δευτέρου» και «τρίτου» κύµατος της άκρας δεξιάς 

συνδυάζοντας φιλελεύθερα αιτήµατα όπως την προστασία των δικαιωµάτων των 

οµοφυλοφίλων µε την ιδέα της εθνικοπολιτισµικής κοινότητας. Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι ο διάδοχός του, Geert Wilders συνεχίζει να αποκοµίζει εκλογικά κέρδη µέχρι 

σήµερα. 

 

O Sir Oswald Ernald Mosley είναι ο ιδρυτής της Βρετανικής Φασιστικής 

Ένωσης (British Union of Fascists - BUF) τη δεκαετία του 1930. Οι Βρετανοί 

Φασίστες δεν ήταν ούτε λιγότερο θορυβώδεις, ούτε λιγότερο βίαιοι από αυτούς που η 

Ευρώπη παρήγαγε πριν και κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, όµως η 

απήχησή τους στην κοινή γνώµη ήταν ελάχιστη (Milza 2004:524-525). 
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Μεταπολεµικά έγιναν προσπάθειες να αναγεννηθεί το φασιστικό κίνηµα στη Μεγάλη 

Βρετανία χωρίς όµως επιτυχία µέχρι το 1967 και την ίδρυση του National Front, που 

αποτέλεσε τον πιο πετυχηµένο κοµµατικό σχηµατισµό της άκρας δεξιάς στη 

Βρετανία (Ignazi 2003: 177). 

 

Το National Front έφτασε στην ακµή του στα τέλη της δεκαετίας του 1970 µε 

την ηγεσία του Tyndall, συνδυάζοντας τις ήδη υπάρχουσες τάσεις της βρετανικής 

άκρας δεξιάς αλλά και των κηρυγµάτων ξενοφοβίας συντηρητικών βουλευτών όπως 

η περίφηµη οµιλία του Enoch Powel το 1968 (Eatwell 2004: 64 ) και κερδίζοντας 

απήχηση από την ολοένα αυξανόµενη µετανάστευση Αφρικανών και Ασιατών στη 

Μεγάλη Βρετανία (Ignazi 2003: 178-9). Εκείνη την περίοδο το κόµµα έφτασε στον 

αριθµό ρεκόρ των 17.500 µελών. Σε περιοχές µε συχνά περιστατικά βίας όπως το 

Bradford και το Leicester, το National Front συγκέντρωσε ποσοστά της τάξης του 10 

µε 20% σε τοπικές εκλογές (Eatwell 2004: 64).  

 

Σύµφωνα µε τον Eatwell ( 2004: 65 ) το κόµµα του Tyndall απέτυχε επειδή οι 

ακτιβιστικές του πρακτικές θεωρήθηκαν εξτρεµιστικές. Επιπρόσθετα έγινε πόλος για 

αρκετούς χούλιγκαν τα βίαια ξεσπάσµατα των οποίων προκάλεσαν ακόµα πιο 

σκληρή κριτική από τα παραδοσιακά κόµµατα και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 

Τέλος η επιρροή της Margaret Thatcher στα τέλη της δεκαετίας του 1970 στους 

ψηφοφόρους του κόµµατος ήταν πάρα πολύ ισχυρή για να µπορέσει ο Tyndall να 

αντιδράσει.  

 

Η ψήφιση του Νόµου περί Βρετανικής Ιθαγένειας το 1981 από τη 

συντηρητική κυβέρνηση της Thatcher οδήγησε το National Front εκτός πολιτικού 

παιχνιδιού (Milza 2004: 526-527). Παρόλα αυτά ο Tyndall αντέδρασε και ενώ το 

National Front απέτυχε για αυτούς τους τρεις λόγους, στις αρχές της δεκαετίας του 

1980 ίδρυσε το British National Party και µια «τρίτη γενιά εξτρεµιστών», όπως ο 

Griffin, ο οποίος όχι µόνο θα διαδεχθεί τον Tyndall, αλλά θα ξεκινήσει και µια 

διαδικασία εκµοντερνισµού του BNP (Ignazi 2003:181).  

 

Από την άλλη όµως, η εκλογική του αποτυχία σε συνδυασµό µε την ακρότητα 

των θεσεών του κάνει πολλούς αναλυτές να το φέρουν ως το παράδειγµα της 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

70 

µεγαλύτερης αποτυχίας της Ευρωπαϊκής ακροδεξιάς (Carter 2005:2). Αυτό όµως 

δείχνει να αλλάζει από τις αρχές του 2000. Ο Eatwell (2004:69-71 ) παρατηρεί ότι η 

αύξηση των µελών του κόµµατος από το 2001 και µετά είναι αξιοσηµείωτη, όπως 

αξιοσηµείωτη είναι η παρουσία του σε διάφορες εκλογικές αναµετρήσεις δεύτερης 

τάξης µε αποκορύφωµα τις ευρωεκλογές του 2009 κατάφερε να κερδίσει δύο έδρες21. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ισχυρή ακροδεξιά υπήρχε εκείνη την περίοδο και στη 

σκανδιναβία. Όµως η σκανδιναβική ακροδεξιά δεν πήγαζε από το φασισµό ή τον 

εθνικοσοσιαλισµό αλλά από τον ακραίο οικονοµικό κυρίως φιλελευθερισµό. Με λίγα 

λόγια ήταν «ένα κόµµα κατά της φορολογίας […..τ]α κόµµατα αυτά όµως έχουν πολύ 

σηµαντικές οµοιότητες µε σύγχρονα δεξιά ριζοσπαστικά λαϊκιστικά κόµµατα µια 

έννοια κάπως ευρύτερη στην οποία µπορούν να υπαχθούν σύγχρονα ακροδεξιά 

κόµµατα» (Hainsworth 2004:357). Η σκανδιναβική άκρα δεξιά είναι µια µετριοπαθής 

παραλλαγή που ανήκει σε µια σύγχρονη αυταρχική (authoritative) µορφή της δεξιάς 

σε µια εκλογική αρένα µιας προηγµένης καπιταλιστικής κοινωνίας η οποία είναι πολύ 

πιο ειλικρινής στο να υιοθετήσει του δηµοκρατικούς θεσµούς από τα αντίστοιχα 

κόµµατα της άκρας δεξιάς στην υπόλοιπη Ευρώπη (Kitschelt 1997:158). 

 

Η αναγέννηση των ακροδεξιών σχηµατισµών δεν είναι βέβαια ένα στενά 

ευρωπαϊκό φαινόµενο αλλά τη συναντάµε –έστω και µε θεµελιώδης διαφορές - και 

στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Στις Ηνωµένες Πολιτείες οι οργανώσεις της άκρας 

δεξιάς έχουν σαφώς πιο παραστρατιωτικό χαρακτήρα από αυτές τις Ευρώπης και 

πολλές φορές καταλήγουν σε ακραίες καταστάσεις όπως η βοµβιστική ενέργεια του 

Timothy McVeigh σε οµοσπονδιακό κτίριο της Οκλαχόµα τον Απρίλιο του 1995. Η 

ενέργεια ήταν εµπνευσµένη από τα παρανοϊκά “The Turner Diaries”(1978), 

συγγραφέας των οποίων ήταν ο αµερικάνος νεο-ναζί William Pearce (Griffin 1995: 

287-288), ιδρυτής της National Alliance, τα οποία πραγµατεύονται την «προφητεία» 

για τη µελλοντική επανάσταση των λευκών της Αµερικής ενάντια στη «Σιωνιστική 

Κατοχική Κυβέρνηση» των ΗΠΑ, που θα ανοίξει το δρόµο στην τελική επικράτηση 

της ανώτερης λευκής φυλής παγκόσµια (Goodrick-Clarke 2002: 26-30). Ο Potok 

(2004: 57-58) παρατηρεί ότι οι Εβραίοι γίνονται ολοένα και συχνότερα ο στόχος των 

                                                 
21

 « Labour slumps to historic defeat», 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8088133.stm  
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διαφορετικών οµάδων της αµερικάνικης άκρας δεξιάς µιας και συγχέονται όλο και 

περισσότερο µε την οµοσπονδιακή κυβέρνηση, παίρνοντας έναν ρόλο που κάποτε 

είχαν οι µαύροι. 

 

Ο Taguieff (2010:108) αναφέρει ότι αυτή η «παγκόσµια εβραϊκή συνοµωσία» 

µπορεί να αναδιατυπώνεται µε διάφορους τρόπους: από την «ιουδαιοµασονική» µέχρι 

την «ιουδαιοκαπιταλιστική» ή «ιουδαιοπλουτοκρατική» συνωµοσία, χωρίς βέβαια να 

παραλείπεται η «ιουδαιοκοµµουνιστική» ή η νεώτερη «αµερικανοσιωνιστική 

σκευωρία». Ένα ακόµη ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της συνοµωσιολογικής θεώρησης 

είναι ότι δεν χρησιµοποιείται µόνο στο εσωτερικό των ΗΠΑ από ακραίους 

φονταµενταλιστές που µάχονται την οµοσπονδιακή κυβέρνηση- ως «πιόνι της 

αόρατης παγκόσµιας κυβέρνησης» - αλλά χρησιµοποιείται και από ακραίους 

αντιαµερικανούς ιδεολόγους πολλών αποχρώσεων σε όλο τον πλανήτη, οι οποίοι στις 

δεκαετίες του 1990 και του 2000 στηρίχθηκαν στη θέση περί «αµερικανοσιωνιστική 

συνοµωσία» (Taguieff 2010:110). 

 

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια και οι διάφορες 

πολιτοφυλακές (Militias) - ακραίες παραστρατιωτικές οργανώσεις υπέρ της 

οπλοκατοχής µε έντονα ρατσιστικά στοιχεία (Cox M. & Durham M 2004: 529,542-

544). Ο McVeigh µάλιστα ήταν για κάποια περίοδο µέλος της Michigan Militia. Οι 

πολιτοφυλακές καταφέρονται εναντίον της οµοσπονδιακής φορολογίας και εξουσίας 

εν γένει και θεωρούν ότι η στάση κατά της οπλοκατοχής δεν είναι µόνο 

αντιαµερικανική αλλά και αριστερή. Βέβαια όπως σηµειώνει και ο Potok (Eatwell 

2004: 50-51 ) το ακραίο κίνηµα της εξτρεµιστικής δεξιάς στις Ηνωµένες Πολιτείες 

δείχνει να ηρεµεί µετά τα τέλη της δεκαετίας του 1990. 

 

Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο της ριζοσπαστικοποιηµένης άκρας δεξιάς στην 

Αµερική θεωρείται και η χριστιανική ∆εξιά µε τις ακραίες θέσεις της κατά των 

αµβλώσεων, του γάµου των οµοφυλόφιλων κ.α. Θεωρείται ένας ακόµα σηµαντικός 

παράγοντας της αµερικανικής πολιτικής. Τέλος ο Pat Buchanan, προεδρικός 

υποψήφιος το 1996 και το 2000, µε εξαγγελίες για την προστασία του «∆υτικού 

Πολιτισµού» και του ελέγχου της µετανάστευσης (Cox M. & Durham M 2004: 508-

510) θεωρήθηκε από πολλούς πολιτικούς αναλυτές ως ακροδεξιός λαϊκιστής, που 
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προσπάθησε να προωθήσει έναν κοινωνικό συντηρητισµό µε επικριτική στάση 

απέναντι στις µεγάλες επιχειρήσεις (Weakliem 2001: 447-461). ∆ε θα γίνει 

περισσότερη αναφορά στην άκρα δεξιά στις Ηνωµένες Πολιτείες. Άλλωστε δεν 

ανήκει στους ερευνητικούς στόχους της παρούσας διατριβής καθώς εδώ επιδιώκεται 

να αναδειχθούν οι εκδοχές της άκρας δεξιάς που αποτελούν µέτρο σύγκρισης για την 

ακροδεξιά στην Ελλάδα, και η αµερικανική ακροδεξιά εκδοχή δεν εµπίπτει σε αυτό 

τον κανόνα. 

 

Παρά τις ιδιαιτερότητες, τη γεωγραφική τους διασπορά και τον προσωπικό 

χαρακτήρα που δίνουν ηγέτες όπως ο Haider στα κόµµατα που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, αυτά παρουσιάζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά που µας επιτρέπουν να 

τα κατηγοριοποιούµε στην άκρα δεξιά. Βεβαίως το FPO µαζί µε το γαλλικό Front 

National και την ιταλική Alleanza Nazionalle αποτελούν τους πιο ισχυρούς 

πολιτικούς σχηµατισµούς αν και είδαµε πως σχεδόν πάντα θα βρούµε κάποιον 

συγγενή πολιτικό οργανισµό στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Εποµένως η 

παρούσα διατριβή οφείλει να δώσει µια συνολική εικόνα της βιβλιογραφίας πάνω στη 

νέα άκρα δεξιά στην Ευρώπη και να καταδείξει τις – πολλές φορές διαφορετικές και 

αντιφατικές – σκέψεις που έχουν διατυπωθεί πάνω στο θέµα αυτό. Βασικό 

ερευνητικό αντικείµενο της παρούσας διατριβής είναι η ελληνική άκρα δεξιά όπως θα 

δούµε στο επόµενο κεφάλαιο. 
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2. Η γέννηση, τα οργανωτικά χαρακτηριστικά και η 
ιδεολογία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. 

 

 
2.1 Ιστορικές και πολιτικές προϋποθέσεις για τη συγκρότηση 

του ακροδεξιού χώρου στην Ελλάδα: από τον Μεταξά στο 

Βορίδη 

 
Φασιστικές ή πρωτοφασιστικές οργανώσεις µε πρότυπα τον Μουσολίνι και το 

χίτλερ, βρίσκουµε στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου. Ήδη από την περίοδο του 

Εθνικού ∆ιχασµού µπορούµε να πούµε πως η πρώτη τέτοιου είδους µαζική οργάνωση 

είναι οι περίφηµοι «Επίστρατοι», µια παρακρατική οργάνωση των αποστρατευµένων 

αντιβενιζελικών, µετά το διάταγµα του Ζαΐµη που προέβλεπε την αποστρατεία του 

Ελληνικού Στρατού και εκδόθηκε κάτω από τις πιέσεις των Μεγάλων ∆υνάµεων στις 

14 Ιουνίου 1916 (Μαυρογορδάτος 1996:189). Οι έφεδροι αυτοί γυρίζοντας στις 

πατρίδες τους θα ίδρυαν «συλλόγους επίστρατων», οι οποίοι και θα διαδραµάτιζαν 

µεγάλο ρόλο τόσο στις συγκρούσεις µε τις ∆υνάµεις της Αντάντ κατά τον Νοέµβριο 

και ∆εκέµβριο του 1916 όσο και έπειτα, ασκώντας τροµοκρατία, ιδιαίτερα µετά την 

επικράτηση των Αντιβενιζελικών το 1920 (Mavrogordatos 1983: 72). Ο φερόµενος 

εµπνευστής και αρχηγός των Επίστρατων (Mavrogordatos 1983:72-73 αλλά και 

Μαρκέτος 2004:104) ήταν ο συνταγµατάρχης, τότε, Ιωάννης Μεταξάς - ένα πρόσωπο 

που θα παίξει µεγάλο ρόλο στα γεγονότα της επόµενης περιόδου και θα αποτελέσει 

όπως θα δούµε έναν ιδανικό «πατριάρχη» της άκρας δεξιάς στην Ελλάδα.  

 

Όπως επισηµαίνει η Παπαδηµητρίου (2006:96), κατά το Μεσοπόλεµο είναι 

ορατή και στην Ελλάδα η αναζήτηση ενός τρίτου δρόµου µεταξύ του 

φιλελευθερισµού και του µαρξισµού. Ενός δρόµου που δεν «θα αποτελούσε µια 

ελληνική εκδοχή του τρίτου δρόµου όπως διαµορφώθηκε από τους Γάλλους και 

Γερµανούς διανοούµενους στο Μεσοπόλεµο, µε κοινό παρονοµαστή την «ιδεολογία 

της κρίσης», την κοινότητα των αρνήσεων – άρνηση της φιλελεύθερης αλλά και της 

κοµµουνιστικής τάξης….[αλλά ο στόχος θα ήταν] ο εθνικός συναγερµός και η 
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εγκατάσταση µια εθνικής κοινότητας που θα ανακτήσει την ηθική και κοινωνική 

ενότητα, µιας οργανικής κοινότητας ιεραρχηµένης».  

 

Σηµαντικό ρόλο στην αναζήτηση του τρίτου δρόµου έπαιξε η δεξιά εφηµερίδα 

«Εστία» (Παπαδηµητρίου 2006:149-150 αλλά και 153). Εκεί αρχισαν να 

δηµοσιεύονται άρθρα για τους «αληθινούς Έλληνας» οδηγώντας έτσι στη γέννηση 

ενός νέου σηµασιολογικού πεδίου γύρω από τις έννοιες των αληθινών Ελλήνων, των 

αρίστων και µη πλανηµένων (από «τα κοµµατικά τερτίπια και συνθήµατα»), οι οποίοι 

έχουν ως υπέρτατες αξίες την εργασία, την Ελλάδα, την ηθική, την ευπρέπεια και την 

τάξη (Παπαδηµητρίου 2006:173-175). Αυτές θα είναι και οι έννοιες που θα 

προετοιµάσουν, όπως θα δούµε, τη µεταπολεµική «εθνικοφροσύνη». 

 

 Η «ανάγκη υπέρβασης της εθνικής κρίσης» µέσα από τον «τρίτο δρόµο», 

µαζί µε τον ολοένα και εντονότερο θαυµασµό για το Μουσολίνι και το Χίτλερ, 

αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο για την ίδρυση και οργάνωση ακροδεξιών και 

φιλοφασιστικών οµάδων. Σε αυτές ανήκαν η «Σιδηρά Ειρήνη» µε διακηρυγµένους 

στόχους την προάσπιση της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας, η «Φιλική 

Εταιρία» του Τηλέµαχου Συνοδινού και η «Οργάνωσις των Εθνικοφρόνων 

Σοσιαλιστών» µε αρχηγό τον Ι. ∆ιαµαντόπουλο. Στην τελευταία είχαν προσχωρήσει 

µικρότερες οργανώσεις όπως η Εθνικοσιασιλιστική Παράταξις Εργαζόµενων Νέων 

Ελλάδας, η προοδευτική Ένωσις Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και η Φασιστική 

Νεολαία Ελλάδας η (Παπαδηµητρίου 2006: 97-8). 

 

 Προνοµιακός χώρος στον οποίο δηµιουργήθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν 

αρκετές από αυτές ήταν η Θεσσαλονίκη των δεκαετιών 1920 και 1930. Εκεί θα 

ιδρυθεί και θα δράσει η πιο σηµαντική ελληνική φασιστική οργάνωση του 

µεσοπολέµου. Αυτή ήταν η "Εθνική Ένωσις Ελλάς" (Mavrogordatos 1983: 209). Τα 

τρία Έψιλόν (ΕΕΕ), όπως συνήθως αποκαλούνταν, µια ένωση κυρίως προσφύγων που 

υποστήριζαν τότε τους Φιλελεύθερους του Ε. Βενιζέλου αλλά ήταν οργανωµένοι σε 

καθαρά παραστρατιωτική βάση φορώντας µάλιστα στολές και χαλύβδινα κράνη22, η 

δράση των οποίων τους στρεφόταν κυρίως κατά των αριστερών και κατά των 

Εβραίων.  

                                                 
22 Από αυτά θα τους αποκαλούσαν και «Χαλυβδόκρανους». 
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Η Θεσσαλονίκη, άλλωστε, είναι µια πόλη στην οποία, ειδικά εκείνη την 

περίοδο, υπάρχει τόσο ταξική και ιδεολογική ένταση – είναι άλλωστε η γενέτειρα της 

Φεντερασιόν23. Ας µην ξεχνάµε ότι πρόκειται για µια πόλη µε µεγάλη εθνική 

πολυµορφία µε τους Εβραίους να αποτελούν περίπου το ένα τρίτο του πληθυσµού. Το 

µελανότερο σηµείο της αντισηµιτικής δράσης τους ήταν η ενεργή συµµετοχή τους 

στις µεγάλες ταραχές και τον εµπρησµό του συνοικισµού Κάµπελ το 1931 (Mazower 

2004: 413-416).  

 

Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936 διέλυσε αυτές τις µικρές οργανώσεις 

(Mazower 2004: 423) αλλά παράλληλα προσπάθησε να υλοποιήσει το εθνικιστικό 

όνειρο του ιδρυτή της, Ιωάννη Μεταξά. Ο Ιωάννης Μεταξάς υπήρξε ένας από τους 

κεντρικούς πολιτικούς και στρατιωτικούς παράγοντες στην Ελλάδα από τα χρόνια 

των Βαλκανικών µέχρι και το 1940. Στρατιωτικός µε πρωσική εκπαίδευση, στην 

οποία όφειλε και τη γερµανοφιλία του αλλά και τις γερµανικές επιρροές. Κατά τον 

πόλεµο του 1897 γνωρίστηκε και συνδέθηκε στενά µε το – διάδοχο και αρχιστράτηγο 

του Ελληνικού Στρατού τότε – Κωνσταντίνο (Βατικιώτης 2005: 62-82).  

 

Μετέπειτα, χαρακτηρίστηκε από τη στάση του απέναντι στη Μικρασιατική 

Εκστρατεία η οποία ήταν έντονα αρνητική (Βατικιώτης 2005: 221-230). Μετά τη 

µικρασιατική καταστροφή, είχε συµµετοχή στο αποτυχηµένο αντιβενιζελικό 

πραξικόπηµα του 1923 κάτι που τον έβαλε στο πολιτικό περιθώριο. Το γεγονός αυτό 

ήταν που επέτεινε και την απογοήτευσή του από τον κοινοβουλευτισµό (Clogg 

1999:193). Λίγα χρόνια αργότερα, ως αρχηγός του Κόµµατος Ελευθεροφρόνων, θα 

ξανακάνει την εµφάνισή του στον πολιτικό στίβο ελπίζοντας να λειτουργήσει ως µια 

τρίτη λύση ανάµεσα στο Λαϊκό Κόµµα και στους Βενιζελικούς. Ούτε στις εκλογές 

του 1935 ούτε στις εκλογές του 1936 δεν θα καταφέρει κάτι ιδιαίτερο και θα εκλέξει 

επτά βουλευτές (Νικολακόπουλος 1985: 362-363). 

 

Μέσα από διάφορες συγκυρίες αλλά και µε την αµέριστη συµπαράσταση του 

Βασιλιά Γεωργίου Β’, ο Μεταξάς κατόρθωσε να γίνει πρωθυπουργός τη 13η Απριλίου 

                                                 
23 Μια από τις οργανώσεις που θα συµµετέχουν το 1918 στην ίδρυση του Σοσιαλιστικού Εργατικού 
Κόµµατος Ελλάδος που το 1924 θα µετονοµαστεί σε Κουµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.  
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1936. Από την πρώτη στιγµή έγινε φανερό ότι η πολιτική του είχε ως βασικό σκοπό 

την επίτευξη δύο µεγάλων στόχων: αφενός «την αναστύλωση του εθνικού 

φρονήµατος και την επαναφορά των µεγάλων και ευγενών παραδόσεων του γένους 

και αφετέρου την ασφάλεια του κράτους από κάθε εξωτερικό κίνδυνο, η οποία και 

δεν µπορούσε να διασφαλιστεί στις συνθήκες του κοµµατικού καθεστώτος» 

(Παπαδηµητρίου 2006: 168). Έτσι, µε πρόσχηµα την κυβερνητική κρίση και το κύµα 

των απεργιών έκλεισε ουσιαστικά τη Βουλή και οδήγησε τη χώρα στη δικτατορία της 

4ης Αυγούστου 1936.  

 

Από εκείνη τη στιγµή θα προσπαθήσει να βάλει σε εφαρµογή το όραµά του 

για µια «πειθαρχηµένη Ελλάδα» που θα ξεκινούσε τον «Τρίτο Ελληνικό Πολιτισµό» 

(Clogg 1999: 196). Ένα όραµα σαφώς επηρεασµένο από τη γερµανική λατρεία για 

την αρχαιοελληνική «Kultur», για την επίτευξη του οποίου υιοθέτησε έναν 

πατερναλιστικό τρόπο εξουσίας και προσπάθησε να προσεταιριστεί τις αγροτικές και 

εργατικές µάζες, χωρίς όµως ιδιαίτερο αποτέλεσµα (Βατικιώτης 2005: 40). «Έσβησε» 

τα αγροτικά χρέη και προσπάθησε να εισαγάγει εργατική νοµοθεσία, ιδρύοντας το 

ΙΚΑ, κάτι που είχε προσπαθήσει ανεπιτυχώς και ο Βενιζέλος να επιχειρήσει 

(Βατικιώτης 2005:30).  

 

Όµως το µεγαλύτερο µέρος της φιλολαϊκής ρητορείας του ερχόταν σε 

αντίθεση µε τα έργα του (Clogg 1999: 197). Σε αυτό το σηµείο όµως δεν πρέπει να 

ξεχωρίζουµε την «φιλοεργατική» πολιτική του Μεταξά έξω από τα όρια που του 

έθετε η κοσµοθεωρία του αντιφιλελευθερισµού και αντιµαρξιστικού λόγου του, µε 

εµφανή την επίδραση που είχαν δεχτεί οι θεωρητικοί του καθεστώτος του από τον 

Φασισµό και τον κορπορατισµό του τελευταίου (Παπαδηµητρίου 2006: 172). Παρόλ’ 

αυτά όµως το σηµαντικότερο µέρος της υστεροφηµίας του (Βατικιώτης 2005: 34) θα 

του διασφαλίσει η στάση που κράτησε κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεµο.  

 

Η «φιλολαϊκή εσωτερική πολιτική» αλλά και η εξωτερική πολιτική του 

Μεταξά – η οποία ήταν αντίθετη µε την ευρύτερη γερµανική του παιδεία αλλά και τη 

φασιστική του ιδεολογία – είναι περίπλοκα θέµατα τα οποία η παρούσα διατριβή δε 

φιλοδοξεί να φωτίσει περισσότερο. Όµως η «φιλολαϊκή πολιτική» και το «Έπος του 

1940» συνδυασµένα µε το θάνατό του πριν τη Γερµανική εισβολή η οποία και θα 
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µπορούσε δυνητικά να έχει αρνητικές προεκτάσεις, δηµιούργησε έναν µύθο που θα 

αποτελέσει σηµείο αναφοράς για τις µεταπολεµικές οργανώσεις της άκρας δεξιάς. Για 

τη µεταπολεµική αλλά και τη µεταπολιτευτική άκρα δεξιά, ο Μεταξάς ουσιαστικά 

κατάφερε να οικοδοµήσει - εκείνα τα 4 χρόνια της διακυβέρνησής του - τον «Νέο 

Ελληνικό Πολιτισµό». Για αυτό και σχεδόν 25 χρόνια µετά, η φασιστική οργάνωση 

που θα ιδρύσει ο Κωνσταντίνος Πλεύρης το 1960 –σε µια χρονική στιγµή 

µακρόχρονης επικράτησης της συντηρητικής παράταξης - θα πάρει το όνοµά της από 

την ηµεροµηνία του πραξικοπήµατος του 1936. Ας µην ξεχνάµε ότι ο όρος της 

«∆εξιάς» πρωτοχρησιµοποιήθηκε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1920 ως 

αντιδιαστολή προς την «Αριστερά» (Παπαδηµητρίου 2006: 173-4). 

 

Με τον επερχόµενο πόλεµο, την κατάρρευση του µετώπου και την επικείµενη 

τριπλή κατοχή, ένας µεγάλος αριθµός από θαυµαστές του Ναζισµού και του 

Φασισµού, θα βγει στο προσκήνιο και θα συνεργαστεί µε τους Γερµανούς. Ο πιο 

γνωστός από αυτούς είναι ο Συνταγµατάρχης Γεώργιος Πούλιος που λίγες µόλις 

µέρες µετά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους Γερµανούς έσπευσε να 

προσφέρει τις υπηρεσίες του (∆ορδανάς 2006: 51) στους κατακτητές ως πρόεδρος 

των ΕΕΕ, το οποίο είχε µετονοµαστεί σε «Εθνικόν και Σοσιαλιστικόν Κόµµα της 

Ελλάδας». Η συνέχεια της ιστορίας του βέβαια είναι γνωστή. Ηγήθηκε ενός 

στρατιωτικού σώµατος που εξοπλίστηκε από τους Γερµανούς και τους ακολούθησε 

κατά την υποχώρησή τους µέχρι τη Βιέννη. Ο Πούλος πιάστηκε αιχµάλωτος στην 

Αυστρία και κατόπιν εκδόθηκε δικαστικά στην Ελλάδα.  

 

Παράλληλα, δεξιές εθνικιστικές αντιστασιακές οργανώσεις, µοναρχικές 

οργανώσεις σαν την «Χ» αλλά και µηχανισµοί της κατοχικής κυβέρνησης όπως τα 

Τάγµατα Ασφαλείας θα βρεθούν αντιµέτωπες µε το ΕΑΜ από το 1943 έως την 

κορύφωση των γεγονότων το ∆εκέµβρη του 1944. Αυτά τα γεγονότα αλλά και ο 

επικείµενος Εµφύλιος (1946-1949) θα µετασχηµατίσουν την Ελληνική ∆εξιά 

(Βατικιώτης 2005: 24). Θα αποτελέσουν µια µεγάλη τοµή στη µνήµη της 

µεταπολεµικής συντηρητικής παράταξης και θα διαµορφώσουν την κουλτούρα της. Η 

κοινή στάση απέναντι στο ΚΚΕ, µια στάση που ενοποίησε το πολιτικό φάσµα από το 

κέντρο ως την άκρα δεξιά, όχι µόνο συγκρότησε αυτό που ονοµάστηκε «εθνικόφρων 

κόσµος» και «εθνικοφροσύνη» αλλά βοήθησε στο µέγιστο βαθµό να «ξεχαστούν» οι 
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όποιες συνεργασίες µε τις γερµανικές κατοχικές αρχές είχαν πολλοί όπως π.χ. ο 

Αντόν Τσαούς, κατά κόσµο Αντώνης Φωστερίδης, που θα δούµε παρακάτω. 

 

Από τη δεκαετία του 1940, ο παλαιός όρος του «εθνικιστή» του µεσοπολέµου 

θα διαπλεχθεί µε τον καινούργιο όρο του «εθνικόφρονα». Ενώ η εθνικοφροσύνη έχει 

ως κεντρικές έννοιες την ελευθερία και τη δηµοκρατία, έννοιες που έρχονται σε 

ευθεία αντίθεση µε τον ολοκληρωτισµό του κοµµουνισµού αλλά και του φασισµού, 

αντλεί πολλά στοιχεία από τον πολιτικό συντηρητισµό, την πίστη προς τον Βασιλιά 

αλλά και τον Εθνικισµό όπως αυτός διαµορφώθηκε τόσο από τους Βενιζελικούς όσο 

και από τους Βασιλόφρονες στα χρόνια του Μεσοπολέµου και µορφοποιήθηκε στα 

χρόνια της Κατοχής (Παπαδηµητρίου 2006: 208).  

 

Στην περίοδο της Κατοχής είναι που ο µύθος της «Μεγάλης Ελλάδας» 

ξαναζωντανεύει στα άκρα δεξιά του πολιτικού φάσµατος. Εκεί και µέσα από µια 

εξιδανίκευση του «Αλβανικού Έπους» ξεκινάει µια φαντασιακή κατασκευή η οποία 

µεταπολεµικά θα εντάξει πρωτίστως την Κύπρο αλλά και τη Βόρεια Ήπειρο, την 

Ανατολική Θράκη, τα κοµµάτια της Γιουγκοσλάβικης και Βουλγάρικης Μακεδονίας 

στον «εθνικό µύθο». Μέσα από αυτές τις διεκδικήσεις και µε δεδοµένες τις πολεµικές 

συνθήκες της δεκαετίας, η ταυτότητα του Εθνικιστή του Μεσοπολέµου θα 

αναδιατυπωθεί εκ νέου. Αυτήν τη φορά όµως η «Μεγάλη Ιδέα» δεν θα διαπνέεται 

από έναν επιθετικό εθνικισµό, αλλά από έναν – εξίσου σκληρό – αµυντικό. 

 

Αφενός θα στραφεί ενάντια στον κοµµουνισµό, τον οποίο και θα ερµηνεύσει 

ως µια ανάκαµψη του κινδύνου του πανσλαβισµού των αρχών του αιώνα, αλλά 

αφετέρου σε πολλές περιπτώσεις θα κρατήσει και τις αποστάσεις από τους 

Συµµάχους φτάνοντας µέχρι και τη σύγκρουση για το κυπριακό θέµα τη δεκαετία του 

‘50. Η λέξη «Εθνικιστής», ειδικά στα πρώτα χρόνια του εµφυλίου πολέµου, δεν είναι 

απόλυτα ταυτόσηµη µε τη λέξη «Εθνικόφρων». Η λέξη «Εθνικιστής» υποδηλώνει µια 

πολεµική χρήση. Υποδηλώνει όχι µόνο αυτούς που πιστεύουν στην ιδέα του Έθνους 

αλλά αυτούς που είναι έτοιµοι να την πραγµατώσουν (Παπαδηµητρίου 2006: 210). 

Επιπρόσθετα, η αντίληψη περί εξωτερικού πολέµου και «Σλαβικού Ιµπεριαλισµού» 

θα βοηθήσει στη σύνθεση αυτών των ταυτοτήτων (Παπαδηµητρίου 2006:211).  
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Στο ταραχώδες πολιτικό τοπίο µετά τα ∆εκεµβριανά και την περίοδο της 

λεγόµενης «Λευκής Τροµοκρατίας» (Παπαδηµητρίου 2006:229), οι ένοπλες 

οργανώσεις της άκρας δεξιάς οργανώνουν και εντείνουν παράλληλα και την πολιτική 

τους δραστηριότητα. Αφετηρία θα αποτελέσουν οι πρώτες εκλογές, οι οποίες θα 

γίνουν στις 31 Μαρτίου 1946, λίγο πριν την έναρξη του «τρίτου γύρου του 

Εµφυλίου». Τότε το «Κόµµα Χιτών Εθνικής Αντιστάσεως» µε αρχηγό τον  

Ευσταθόπουλο θα κατέβει στον εκλογικό στίβο όπως και άλλα τοπικά κόµµατα 

βασιλοφρόνων στην Πελοπόνησσο και τη Μακεδονία. Ταυτόχρονα αρκετά στελέχη 

της µεταξικής δικτατορίας κατεβαίνουν στον εκλογικό στίβο, όπως ο τοπικός 

πολιτευτής της Κεφαλονιάς, Αρ. ∆ηµητράτος που διετέλεσε υπουργός εργασίας του 

Μεταξά (Νικολακόπουλος 1985: 132-134). 

 

Το Μάρτιο του 1950, λίγους µήνες µετά τη λήξη του Εµφυλίου, έγιναν οι 

πρώτες µετεµφυλιακές εκλογές. Η Άκρα δεξιά εκπροσωπήθηκε από την Πολιτική 

Ανεξάρτητη Παράταξη (ΠΑΠ) που αποτελούσε συνασπισµό µικρότερων κοµµάτων 

επιφανών µεταξικών όπως ο Μανιαδάκης, αρχηγός του Κόµµατος «Ελληνική 

Αναγέννησις» ή ο Κοτζιάς και ο Θ. Τουρκοβασίλης του «Κόµµατος Εθνικοφρόνων» 

(Νικολακόπουλος 1985: 159). Η ΠΑΠ συγκέντρωσε το 8,15 % των ψήφων και 

εξέλεξε 16 βουλευτές. Η απόδοση αυτή θα αποτελέσει την καλύτερη της Άκρας 

δεξιάς µέχρι σήµερα. Στις εκλογές επίσης κατέβηκαν και µικρότερα ακροδεξιά 

κόµµατα όπως το Εθνικό Αγροτικό Κόµµα Χιτών του Γ. Γρίβα που θα πάρει το 

0,84% αλλά και το κόµµα Εθνικής Αντιστάσεως του Αντώνη Φωστερίδη - του Αντόν 

Τσαούς - που συγκέντρωσε το 0,49 %24 (Νικολακόπουλος 1985: 394-5). 

 

Με την ίδρυση του Ελληνικού Συναγερµού, ο νικητής του εµφυλίου Παπάγος, 

εδραιώθηκε ως αρχηγός και ηγετική φυσιογνωµία πια της δεξιάς (∆αβαλάς 2008: 62). 

Κάτω από την οµπρέλα της νέας µεγάλης διαχωριστικής γραµµής µεταξύ των 

κοµουνιστών και των «εθνικοφρόνων» (Βούλγαρης 2008:25-26) απορρόφησε και 

τους προπολεµικούς, κατοχικούς και εµφυλιοπολεµικούς οπαδούς της άκρας δεξιάς. 

Με σχεδόν το 50% των ψήφων στις εκλογές της 16ης Νοεµβρίου 1952, ο Παπάγος, µε 

ιδεολογικό πρόταγµα τη λήθη, αποτέλεσε την αφετηρία για την αδιάκοπη εκλογική 

νίκη της δεξιάς στην Ελλάδα µέχρι το 1963.  

                                                 
24 Το κόµµα του Γρίβα θα κατεβάσει υποψήφιους σε 20 περιφέρειες ενώ του Φωστερίδη σε 9. 
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Η λήθη που ο Παπάγος επέλεξε έναντι των σκληρών αναφορών στο εµφύλιο 

πόλεµο ήταν ένας από τους λόγους που του χάρισαν τη νίκη στις εκλογές του 1952 σε 

αντίθεση µε τις προηγούµενες εκλογικές αναµετρήσεις στις αρχές της δεκαετίας του 

1950. Αξίζει να σηµειωθεί ότι παρά τη στρατιωτική της νίκη, η ∆εξιά εκείνη την 

περίοδο ήταν πολυκερµατισµένη. Μετά το τέλος του εµφυλίου πολέµου, τα δεξιά 

κόµµατα λειτουργούσαν ακόµη σε µεγάλο βαθµό µε βάση τις διαιρέσεις του 

Μεσοπολέµου αποτελώντας την αναβίωση της αντιβενιζελικής παράταξης, 

κατακερµατισµένη σε πέντε ανταγωνιστικά µεταξύ τους κόµµατα, µε κύριο 

κοµµατικό φορέα της παράταξης το Λαϊκό Κόµµα υπό την αρχηγία του Τσαλδάρη 

(Πασχαλούδη 2009:52-53). Σε εκείνη την προεκλογική περίοδο όµως η ∆εξιά 

προσπάθησε να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους της, µε αναφορές στις 

εµφυλιοπολεµικές συγκρούσεις, οξύνοντας το φόβο του κοµµουνισµού µε ένα 

«πολιτικό Βίτσι» και έναν «κοινοβουλευτικό Γράµµο» όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο Τσαλδάρης (Πασχαλούδη 2009:54). 

 

Τα κόµµατα των οργανώσεων που ανέδειξε η ∆εξιά κατά τα ∆εκεµβριανά δεν 

θα ξανακατέβαιναν αυτόνοµα σε εκλογές παρά µόνο κάποιοι µεµονωµένοι υποψήφιοι 

όπως το 1952 ο Γιαννούτσος στην Λοκρίδα, ο Σγουραµάνης στις Σέρρες, ο 

Οικονοµάκος στο Γύθειο και άλλοι25(Νικολακόπουλος 1985: 352). Από την άλλη 

τόσο στις εκλογές του 1956 όσο και σε αυτές του 1958 θα παρουσιαζόντουσαν 

κόµµατα µεταξικής προέλευσης που όµως θα είχαν πολύ µικρή επιρροή, ειδικά σε 

σχέση µε τις επιδόσεις της ΠΑΠ το 195026.  

 

Σε εκείνες τις εκλογές θα εµφανιστεί και το Κόµµα των Προοδευτικών του 

Σπύρου Μαρκεζίνη, που θα συγκεντρώσει αξιοσηµείωτα ποσοστά µέχρι τη 

δικτατορία. Αν και τη δεδοµένη στιγµή αποτελούσε ουσιαστικά προϊόν διάσπασης 

του Ελληνικού Συναγερµού και κατ΄ επέκταση της καθεστηκυίας δεξιάς, θα 

χαρακτηριστεί βασικά ως ακροδεξιό όταν θα επαναδραστηριοποιηθεί, µετά την 

πτώση της Χούντας. Ο Μαρκεζίνης ήταν ένας πολιτικός που έπαιξε σηµαντικό ρόλο 
                                                 
25 Όλοι είχαν κατεβεί µε την ΠΑΠ στις εκογές του 1950. 
26 Πρόκειται για το Λαϊκό Κοινωνικό Κόµµα του Στ. Στεφανόπουλο και το Κόµµα Αρχών Ιωάννου 
Μεταξά του Μανιαδάκη που θα συγκεντρώσουν το 0,88% και το 0,12% αντίστοιχα. Επίσης ο Θ. 
Τουρκοβασίλης θα κατέβαινε ως µεµονοµένος υποψήφιος στην Αρκαδία (Νικολακόπουλος 1985: 218-
9).  
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τη δεκαετία του 1950, όπου µε τη φιλελεύθερη οικονοµική πολιτική που έθεσε ως 

υπουργός συντονισµού, οικοδόµησε τις βάσεις για τη δηµιουργία της καταναλωτικής 

κοινωνίας της δεκαετίας του 1960 και 1970, το 1953 όµως, θα διαφωνήσει ανοιχτά µε 

τον Παπάγο και θα αποχωρήσει µε 22 βουλευτές, χωρίς όµως να επηρρεάσει την 

κυβερνητική πλειοψηφία του Συναγερµού (Clogg 1999: 247).  

 

Ο κυριότερος λόγος που σχετίστηκε µε την ακροδεξιά είναι η συµµετοχή του 

στην απόπειρα του δικτάτορα Παπαδόπουλου για ελεγχόµενη φιλελευθεροποίηση του 

Καθεστώτος τη διετία 1972-73 (Βούλγαρης 2008:64). Μετά το «κίνηµα του 

Ναυτικού», το δικτατορικό καθεστώς επιχείρησε µια φυγή προς τα εµπρός η οποία 

περιλάµβανε αφενός το δηµοψήφισµα για την κατάργηση της Βασιλείας και 

αφετέρου, σε δεύτερο βαθµό, τη δηµιουργία κυβέρνησης υπό τον – κατά τον 

Βούλγαρη (2008: 65) «ιδιότυπο και µάλλον περιθωριακό πολιτικό της συντηρητικής 

παράταξης Σπ. Μαρκεζίνη». Στο πείραµα Μαρκεζίνη ήταν αντίθετες οι 

σκληροπυρηνικές δυνάµεις της Χούντας αλλά έγινε αποδεκτό από µια οµάδα 

συντηρητικών πολιτικών που αναζητούσαν γέφυρες µε τη δικτατορία (Αναστασιάδης 

1992: 10). Ο Μαρκεζίνης αντιµετώπισε πολλές δυσκολίες στο να πείσει λαό και 

πολιτικούς για την ειλικρινή πρόθεση να διενεργήσει αδιάβλητες εκλογές και 

προσέκρουσε πάνω στις φοιτητικές εξεγέρσεις και το επερχόµενο πραξικόπηµα του 

Ιωαννίδη (Clogg 1999: 286-7). 

 

Στις παραµονές των εκλογών του 1958 τα κατάλοιπα των µεταξικών 

κοµµάτων των Μανιαδάκη, Τουρκοβασίλη και άλλων ίδρυσαν την Ένωση Λαϊκών 

Κοµµάτων που θα πάρει το 2,94 % και 4 έδρες (Νικολακόπουλος 1985: 234). Είναι η 

τελευταία φορά που θα εκλεγούν οργανωµένα µεταξικά κόµµατα στην βουλή. Η 

πόλωση της δεκαετίας του 1960 δεν τα ευνοούσε. Ήδη από τις εκλογές του 1958 και 

την ανάδειξη της Ε∆Α ως αξιωµατικής αντιπολίτευσης αλλά και την ουσιαστική 

συµπόρευσή της µε την Ένωση Κέντρου στις εκλογές του 1961, παρατηρείται µια 

µεγάλη συσπείρωση στα δεξιά του πολιτικού συστήµατος. 

 

Αυτή είναι η εποχή όπου το δεξιό άκρο του πολιτικού φάσµατος, έχοντας ήδη 

από τα χρόνια του εθνικού διχασµού στο επίκεντρο της ιδεολογίας του τον Βασιλιά 

(Βούλγαρης 2008: 38), επαναφέρει τις αρχές που είχε θέσει ήδη από την Κατοχή. 
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∆ηλώνει εκ νέου την αφοσίωση του στον ύψιστο σκοπό του, τον αντικοµουνισµό και 

την προστασία τόσο της καθαρότητας του έθνους όσο και της θρησκείας του, αλλά 

και της ακεραιότητας της ίδια της χώρας από τους «ΕΑΜοβούλγαρους 

ληστοσυµµορίτες» (Βούλγαρης 2008: 42) και τα «µιάσµατα της πατρίδας» που πλέον 

περιλαµβάνουν και την πολιτική του Γεωργίου Παπανδρέου – ενός συµµάχου κατά 

τα ∆εκεµβριανά του 1944. Το γεγονός ότι στο ψηφοδέλτιο του Ελληνικού 

Συναγερµού του Παπάγου συµµετείχε κάποτε και ο Γεώργιος Παπανδρέου έχει πλέον 

ξεχαστεί. Αυτό που δεν είχε ξεχαστεί ήταν οι αξίες του Παπάγου. 

 

Αυτές οι αξίες ήταν οι παραδοσιακές αξίες του κράτους της ∆εξιάς όπως τις 

διατύπωσε στην αρχή της προηγούµενης δεκαετίας ο νικητής του εµφυλίου 

Στρατάρχης Παπάγος (∆αβαλάς 2008: 63-64). Η πολυσυλλεκτικότητα του Παπάγου 

και η πετυχηµένη στρατηγική της «εµφυλιοπολεµικής λήθης» οδήγησε ουσιαστικά 

όλους τους µικρούς ακροδεξιούς σχηµατισµούς να απωλέσουν την εκλογική τους 

δύναµη έναντι του Ελληνικού Συναγερµού αρχικά και µετέπειτα, µέσα στην πόλωση 

της δεκαετίας του 1960, έναντι της ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραµανλή και του 

Παναγιώτη Κανελόπουλου – µετά το 1963. 

 

Ένα ακόµα άξιο λόγου χαρακτηριστικό της µεταπολεµικής άκρας δεξιάς είναι 

ότι παρόλο που πολλά από τα στελέχη της, κατά το Μεσοπόλεµο, βρίσκονται στην 

εθνικιστική πτέρυγα των Φιλελευθέρων και υποστήριζαν σθεναρά τον Βενιζέλο και 

την αβασίλευτη δηµοκρατία που αυτός πρέσβευε, κατά τη διάρκεια του εµφυλίου και 

µεταπολεµικά – ειδικά στη Μακεδονία - θα γίνουν οι φανατικότεροι υπερασπιστές 

του θρόνου (Παπαδηµητρίου 2006: 231) αλλά και της εθνικοφροσύνης ακόµα και αν 

η ελληνική γλώσσα δεν ήταν η µητρική τους27. Οι συγκρούσεις µε τους κοµµουνιστές 

κατά τη δεκαετία του 1940 αλλά και ο σηµαντικός ρόλος που θα έχει ο Θρόνος 

προκειµένου να κρατήσει ενιαία την «εθνικόφρονα» παράταξη θα είναι οι κύριοι 

λόγοι για αυτή την αλλαγή.  

 

                                                 
27 χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν οι τουρκόφωνοι πόντιοι που ο Ν. Μαραντζίδης έχει 
περιγράψει στο Γιασασιν Μιλιετ.  
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Παραπέρα, οι οργανώσεις βετεράνων πολεµιστών της Χ ή άλλων οργανώσεων 

της αναγνωρισµένης – µέχρι τότε – «Εθνικής Αντίστασης»28 ή του 

«Συµµοριτοπολέµου» θα αποτελέσουν τη βάση αυτού που θα ονοµαστεί, ειδικά µετά 

τη δολοφονία του βουλευτή της Ε∆Α Γρ. Λαµπράκη στην Θεσσαλονίκη το Μάη του 

1963, το «παρακράτος της δεξιάς» ή όπως το θέτει ο Clogg (1999: 260-261) «ένα 

ανεπίσηµο ακροδεξιό παρακράτος» που λειτουργούσε «πλάι στο επίσηµο κράτος». 

Αυτές οι οµάδες ήταν στην υπηρεσία του επίσηµου κράτους στο πλαίσιο της 

αντικοµµουνιστικής εκστρατείας των δεκαετιών 1950 και 1960. Όταν όµως η Ένωση 

Κέντρου απείλησε την πρωτοκαθεδρία της ∆εξιάς, οι οµάδες αυτές στράφηκαν ακόµα 

και κατά του Κέντρου, όπως έγινε στις εκλογές του 1961 µέσα από οργανωµένα 

σχέδια όπως το σχέδιο «Περικλής». Παράλληλα ακόµα και στην περίπτωση που τα 

χτυπήµατα των παρακρατικών οµάδων είχαν αποδεδειγµένους άµεσους δεσµούς µε 

κρατικούς λειτουργούς της ΕΡΕ όπως π.χ. στην περίπτωση των εκτελεστών του 

Λαµπράκη, το επίσηµο κράτος µπορούσε να αποκηρύσσει τη δράση τους (Close 

2006: 142). Η επερχόµενη δικτατορία των συνταγµαταρχών δεν θα πειράξει αυτά τα 

σωµατεία «εθνικής αντίστασης» ή «ανταρτόπληκτων» όπως ονοµάζονται τα 

περισσότερα. 

 

Η ειδοποιός διαφορά όµως που διαχωρίζει την Ακροδεξιά από την επίσηµη 

ιδεολογία της ∆εξιάς είναι το γεγονός ότι η πρώτη – όπως λ.χ. οι αξιωµατικοί που 

ανήκουν στη συνωµοτική οργάνωση Ι∆ΕΑ (Βούλγαρης 2008: 61) και µερικοί από 

αυτούς θα οργανώσουν το πραξικόπηµα της 21ης Απριλίου (Close 2006: 186-187)29 –

βλέπουν στη δικτατορία του Μεταξά µια ουτοπία, την οποία θα προσπαθήσουν να 

ξαναδηµιουργήσουν (Παπαδηµητρίου 2006: 170) . Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα 

είναι η σταδιοδροµία του θεωρητικού του φασισµού στη χώρα, του Κωνσταντίνου 

Πλεύρη. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, ένας άνθρωπος 

που θα θεωρηθεί στις επόµενες δεκαετίες ως ο µεγάλος θεωρητικός της άκρας δεξιάς 

στην Ελλάδα, ίδρυσε τη φασιστική οργάνωση «Κόµµα της 4ης Αυγούστου» µέσω της 

οποίας εκδίδει µονογραφίες και βιβλία στα οποία υµνεί το Μεταξά. Αν και ποτέ δεν 

γνώρισε πλατιά λαϊκή υποστήριξη, η δικτατορία των Συνταγµαταρχών προσπάθησει 

να τον εκµεταλλευτεί.  

                                                 
28 Ακόµα και αν και στις περισσότερες περιπτώσεις αφορούσαν µέλη των Ταγµάτων Ασφαλείας  
29 Στη δικτατορία του Μεταξά θα προσφύγουν για να επαναχρησιµοποιήσουν το τρίπτυχο «Πατρίς- 
Θρησκεία- Οικογένεια» αλλά και τις παραδοσιακές αξίες του «3ου ελληνικού πολιτισµού». 
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Μετά την 21η Απριλίου 1967, διορίστηκε καθηγητής στη Σχολή Γενικής 

Μορφώσεως του Αρχηγείου Στρατού, όπου φοιτούσαν ανώτεροι αξιωµατικοί και των 

τριών κλάδων, διδάσκοντας κοινωνιολογία και προπαγάνδα. Ακόµα διορίστηκε 

καθηγητής στις Σχολές Αστυνοµίας Πόλεων και Χωροφυλακής, διδάσκοντας δικά 

του βιβλία. Παράλληλα, διορίστηκε σύµβουλος του Αρχηγείου Στρατού. Όντας 

στενός συνεργάτης του Ι. Λαδά διετέλεσε επί υφυπουργίας του διευθυντής του 

ιδιαίτερου γραφείου του30. Αργότερα τη δεκαετία του 1990 ίδρυσε το δικό του µικρό 

αλλά ακραιφνώς ακροδεξιό κόµµα την Πρώτη Γραµµή όπου µαζί µε το επίσης µικρό 

κόµµα του Ελληνισµού του Σοφιανόπουλου θα προσχωρήσουν - πλην ελάχιστων 

φωνών διαµαρτυρίας - από το 2000 στο λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό (Κολοβός 

2005:129). 

 

Συµπερασµατικά να πούµε ότι από τον Εµφύλιο µέχρι τη δικτατορία των 

Συνταγµαταρχών η ελληνική άκρα δεξιά κινείται µεταξύ µικρών πολιτικών 

συνασπισµών, όπως η ΠΑΠ, και του Συναγερµού ή της ΕΡΕ, δηλαδή του µεγάλου 

κυβερνητικού κόµµατος της ∆εξιάς ανάλογα µε τη χρονική περίοδο. Κλασικό 

παράδειγµα σε αυτή τη µετακίνηση αποτελεί ο Μανιαδάκης, που ως αρχηγός 

κόµµατος ο ίδιος, εκλέγεται το 1950 αλλά αποτυγχάνει το 1952 και 1956 

(Νικολακόπουλος 1985: 165 και 218), χρονιά κατά την οποία καταλήγει στην ΕΡΕ 

για να βγει βουλευτής το 1958, 1961 και 196431.  

 

Σε γενικές γραµµές η άκρα δεξιά κουβαλάει την «κληρονοµιά» του Μεταξά 

και όχι µόνο δεν αισθάνεται ότι βρίσκεται έξω από το πολιτικό σύστηµα αλλά 

πιστεύει ακριβώς το αντίθετο. Θεωρεί εαυτόν στυλοβάτη και ενεργό προστάτη του 

έθνους, κάτι που το απέδειξε µε την ένοπλή της αντίσταση τόσο στα ∆εκεµβριανά και 

στον «Συµµοριτοπόλεµο» όσο και στη διάρκεια της αποσταθεροποίησης του 

πολιτεύµατος µετά την αποστασία του 1965. Από την άλλη η κυβερνητική ∆εξιά δεν 

αισθάνεται «τύψεις» έχοντας στο πλευρό της άτοµα σαν τον Ξενοφώντα Γιοσµά 

λόγου χάρη. Τουλάχιστον όχι πριν την υπόθεση Λαµπράκη. 
                                                 
30 Εφηµερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Ιος της Κυριακής, Ολίγον Ακροδεξιοί,, Κυριακή 16 Ιανουαρίου 
2005 
31 Άρθρο του Σ. Πλουµίδη µε τίτλο «Το Καθεστώς Μεταξά 1936-1940» στο ένθετο µε τίτλο «Η 
δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά» που κυκλοφόρησε µε την εφηµερίδα ΝΕΑ το Σάββατο 20 Νοεµβρίου 
2010. 
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Τον Ιούλιο του 1974 ο Καραµανλής θα επιστρέψει µέσα σε µια πανηγυρική 

ατµόσφαιρά µετά από 11 χρόνια αυτοεξορίας. Σχηµατίζει µια κυβέρνηση «εθνικής 

ενότητας», η οποία έχει σηµαντικούς κεντρώους υπουργούς όπως ο Μαύρος και ο 

Μαγκάκης. Ο Καραµανλής του 1974 είναι πολύ διαφορετικός από τον Καραµανλή 

που έφυγε από τη χώρα το 1963. Ο Καραµανλής επιστρέφει από το Παρίσι έχοντας 

επηρρεαστεί πάρα πολύ από το Γάλλο δεξιό ηγέτη De Gaulle. Έτσι θα προσπαθήσει 

να επιβάλει µια νέα ιδεολογία στη ∆εξιά, τον ριζοσπαστικό φιλελευθερισµό 

(Μπρατάκος 2002:238-245) µε άµεσο στόχο να κινηθεί αριστερότερα στο πολιτικό 

σκηνικό και να προσεγγίσει το κέντρο. Το αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής κατά τη 

διάρκεια της πρωθυπουργίας του Καραµανλή είναι να προκαλέσει την ουσιαστική 

ρήξη της άκρας δεξιάς µε τη δεξιά και να δώσει ένα τέλος στην ιδεολογία της 

Εθνικόφρονος Παρατάξεως του µετεµφυλιακού κράτους και της δικτατορίας 

(Βούλγαρης 2008:68). 

 

∆ύο είναι τα βασικά γεγονότα που διαµόρφωσαν τις νέες σχέσεις µεταξύ του 

νέου κόµµατος της ∆εξιάς, τη Νέα ∆ηµοκρατία που ίδρυσε ο Καραµανλής τον 

Σεπτέµβρη του 1974 και την Άκρα δεξιά που κατά το υπόλοιπο της δεκαετίας του 

1970 νιώθει την ανάγκη να οργανωθεί σε άλλους πολιτικούς συνδυασµούς και να 

κατέβει µόνη της στον πολιτικό στίβο, αναπολώντας την «παλιά ∆εξιά» της περιόδου 

1952-1963. Το πρώτο ήταν όχι τόσο η ίδια η διακήρυξη του δηµοψηφίσµατος της 8ης 

∆εκεµβρίου του 1974 για τη διατήρηση της µοναρχίας όσο η ουδετερότητα που 

κράτησε ο Καραµανλής και οδήγησε ουσιαστικά στην κατάργηση της Βασιλείας. 

 

Σε όλη την περίοδο από τον Εµφύλιο µέχρι και τη δικτατορία, τρεις ήταν οι 

βασικοί πυλώνες, στους οποίους βασίστηκε η αντικοµµουνιστική πολιτική 

διαχείρισης της εξουσίας, ο Θρόνος, η Εκκλησία και ο Στρατός. Αυτοί ήταν και οι 

συνδετικοί κρίκοι στους οποίους στηρίχθηκε η δεξιά διακυβέρνηση της χώρας. 

Ρωγµές σε αυτή τη σχέση φάνηκαν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του 1967. 

Προηγήθηκε το πραξικόπηµα του Βασιλιά το 1968 και ακολούθησε αργότερα το 

1973, το κίνηµα του Ναυτικού, όπου δεξιοί και βασιλόφρονες αξιωµατικοί 

στράφηκαν ενάντια στη δικτατορία. Μετά την κατάρευση της ∆ικτατορίας και ειδικά 
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µετά το αποτέλεσµα του ∆ηµοψηφίσµατος – άµεση συνέπεια της στάσης του 

Καραµανλή – ένας από τους µεγάλους πυλώνες, ο Θρόνος δεν υπήρχε πια.  

 

Το δεύτερο γεγονός ήταν η νοµιµοποίηση του ΚΚΕ, µια ενέργεια που 

ουσιαστικά έδωσε το έναυσµα για την άρση των συνεπειών του εµφυλίου, µια 

διαδικασία βέβαια που συνέχισε το ΠΑΣΟΚ µε το νόµο για την Εθνική Αντίσταση το 

1982 και έκλεισε η συγκυβέρνηση Ν∆-Συνασπισµού το 1989 µε τον Νόµο 1863. Με 

τη νοµιµοποίηση του ΚΚΕ και την άρση των αναγκαστικών νόµων της Μεταξικής 

∆ικτατορίας αλλά και του Εµφυλίου, ο αντικοµουνισµός αν και παραµένει ενεργός 

ειδικά στο Στρατό, παύει να έχει κρατική υποστήριξη (Βούλγαρης 2008: 71-73). Την 

ίδια στιγµή µε το µετριασµό των ποινών των πραξικοπηµατιών, ο Καραµανλής και η 

Νέα ∆ηµοκρατία ξέκοψαν από την παλαιά ∆εξιά µε µικρές αλλά αισθητές εκδορές, 

µε πιο σηµαντική την Εθνική Παράταξη στις εκλογές του 1977 (Βούλγαρης 2002: 

37). Ακόµα και τρεις δεκαετίες µετά από την πρώτη κυβέρνηση Καραµανλή, ο Χ. 

Χαρίτος (2008:62-63) - ένα από τα κορυφαία στελέχη του ΛΑΟΣ, προερχόµενος από 

το Ελληνικό Μέτωπο -σηµειώνει ότι «ο Κωνσταντίνος Καραµανλής απάλλαξε την 

Αριστερά από τους µεγαλύτερους – θεσµικώς - αντιπάλους της [τη Βασιλεία και το 

Στρατο και] έθεσε τα θεµέλια του σοσιαλισµού στην οικονοµία ». 

 

Η αυτόνοµη κάθοδος της ακροδεξιάς το 1977 θα διαµορφώσει ένα σαφώς 

συντηρητικό ρεύµα στη Νέα ∆ηµοκρατία, µε κύριο εκφραστή τον Ε. Αβέρωφ 

(Μπρατάκος 2002:286), το οποίο και θα ζητάει την επανασυγκόληση του σχίσµατος 

µε την Εθνική Παράταξη µε µια στρατηγική «επιθετικής συσπείρωσης» (Μπρατάκος 

2002:342-343), βαθύτερα όµως έδειχνε την αντίδραση και τη δυσφορία ένος µεγάλου 

τµήµατος του κόσµου της Νέας ∆ηµοκρατίας στο πιο κεντρώο πρόσωπο που έδινε ο 

Καραµανλής (Βούλγαρης 2002: 63). Ο Μπρατάκος (2002:258) θεωρεί ότι η Εθνική 

Παράταξη φιλοδοξούσε να εκφράσει πολιτικά παραδοσιακές συντηρητικές θέσεις και 

ιδίως όλους εκείνους που δεν είδαν αρνητικά την επταετία της δικτατορίας των 

Συνταγµαταρχών, έτσι άσκησε σκληρή κριτική µε αιχµή του δόρατος την κριτική στη 

στάση του Καραµανλή απέναντι στα δύο θέµατα που προαναφέραµε, το πολιτειακό 

και τη νοµιµοποίηση του ΚΚΕ.  
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Εκείνη την περίοδο δηµιουργήθηκαν δύο οµάδες εντός της Νέας 

∆ηµοκρατίας. Η µία πρότεινε τον εκδηµοκρατισµό και εκσυγχρονισµό της χώρας ενώ 

η άλλη πίστευε σε µια λελογισµένη συνέχιση του προδικτατορικού κλίµατος, µερικά 

µέλη της τελευταίας έβλεπαν θετικά τόσο τη βασιλεία όσο και τη δικτατορία 

(Χατζηπαντελής & Ανδρεάδης 2004:177). Η διαιρετική τοµή όµως είχε αρχίσει ήδη 

να µετατοπίζεται από τους Εθνικόφρονες και τους κοµουνιστές και τους 

συνοδοιπόρους τους, στη δεξιά και την αντιδεξιά, µια τοµή που γεννήθηκε στον 

ανένδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου και κορυφώθηκε στις εκλογές του 1985 

(Βούλγαρης 2008: 225-226).  

 

Τότε και µε αφορµή την αιφνιδιαστική πρόταση του Α. Παπανδρέου για 

Προεδρική εκλογή του Χ. Σαρτζετάκη αντί του Κ. Καραµανλή διαµορφώθηκε ένα 

κλίµα πόλωσης του εκλογικού σώµατος κατά της Νέας ∆ηµοκρατίας (Βούλγαρης 

2002: 262). Ο Α. Παπανδρέου επικέντρωσε την πολεµική του κατά της Νέας 

∆ηµοκρατίας και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη µε όλο το οπλοστάσιο που είχε από 

τον καιρό της αποστασίας. Έτσι κατάφερε να επαναφέρει την αριστερά σε µια 

συµπόρευση µε το κεντρώο – πια – ΠΑΣΟΚ και να διαµορφώσει αλλά και να 

επιβάλει τη νέα αυτή τοµή (Βούλγαρης 2002: 263). Tο νέο πρόσωπο της Νέας 

∆ηµοκρατίας προκάλεσε τη δυσφορία και την αντίδραση ενός µεγάλου µέρους του 

παραδοσιακού δεξιού κόσµου που έβλεπε ανεκτικά ή ακόµα και θετικά την περίοδο 

της επταετίας (Βούλγαρης 2002: 63-64), δηµιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για 

τον πρώτο µεταπολιτευτικό ακροδεξιό εκλογικό συνδυασµό (Αναστασιάδης 1993: 

31). Αυτός ήταν το κόµµα «Εθνική ∆ηµοκρατική Ένωσις» (Ε∆Ε) του πρώην 

υπουργού Π. Γαρουφαλιά στα τέλη του 1974. Ο Γαρουφαλιάς είχε κεντρώα 

προέλευση και διατέλεσε Υπουργός Άµυνας της Ένωσης Κέντρου το 1964-1965, 

αλλά η µη αποχώρησή του από το Υπουργείο µε την κάλυψη του Βασιλιά ήταν η 

κυριότερη αιτία που οδήγησε στη σύγκρουση του Γεωργίου Παπανδρέου µε το 

παλάτι - τα περίφηµα «Ιουλιανά» - και στην αποστασία.  

 

Το κόµµα που ίδρυσε µάζεψε αρκετές προσωπικότητες από το φιλοβασιλικό 

και φιλοχουντικό χώρο και ουσιαστικά απευθύνθηκε στους υποστηρικτές της 

∆ικτατορίας (Clogg 1999: 298). Ο Μπρατάκος (2002: 168) σηµειώνει ότι ο αρχηγός 

της Ε∆Ε έκανε σφοδρές επιθέσεις στην πολιτική Καραµανλή, οι οποίες επιδίωκαν να 
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εκθέσουν τον Καραµανλή στα µάτια των «συντηρητικότερων ψηφοφόρων». Από τις 

σελίδες του – φιλικά προσκείµενου «Ελεύθερου Κόσµου» ο Γαρουφαλιάς σχολίασε 

µε σκληρούς χαρακτηρισµούς τόσο την τηλεοπτική εµφάνιση του Χαρίλαου 

Φλωράκη ως εκπροσώπου της Ενωµένης Αριστεράς όσο και για την «θυσία του 

Κωνσταντίνου» από τον Καραµανλή, «εµφανιζόµενος έτσι ως αυθεντικός 

υποστηρικτής του βασιλικού θεσµού» (Μπρατάκος 2002: 169). Η Ε∆Ε συµµετείχε 

µόνο στις εκλογές του 1974 όπου έλαβε µόλις το 1,08 % χωρίς να εκλέξει βουλευτή 

και έτσι διαλύθηκε λίγο µετά από αυτές. Ο Κολοβός (2005: 71-72) βρίσκει στο 

πρόγραµµα της Ε∆Ε στοιχεία εθνοτικού εθνικισµού, λαϊκιστικά αντι-κοµµατικά 

αισθήµατα, µιλιταρισµού και παραδοσιακής ηθικής. 

 

Η εσωτερική ακροδεξιά αντιπολίτευση της Νέας ∆ηµοκρατίας αρνήθηκε να 

παραµείνει εντός του κόµµατος και αµφισβητώντας ανοιχτά όλες τις δηµοκρατικές 

επιλογές του Καραµανλή32, «βγήκε στην επιφάνεια και πήρε το 7%» (Βούλγαρης 

2002: 63) ιδρύοντας την Εθνική Παράταξη µε αρχηγό τον Στέφανο Στεφανόπουλο 

(Milza 2004: 518 αλλά και σε Κολοβό 2005: 30-32, Clogg 1999: 311 και 

Αναστασιάδη 1993: 57). Αυτό ήταν το πιο σηµαντικό κόµµα της άκρας δεξιάς κατά 

τη δεκαετία του 1970 στην Ελλάδα.  

 

Ο Στεφανόπουλος είχε διατελέσει πρωθυπουργός (κατά την περίοδο της 

«αποστασίας»), υπουργός της Ένωσης Κέντρου (1964-1965) αλλά και παλιότερα 

αντιπρόεδρος στην τελευταία πρωθυπουργία του Παπάγου (1952-1955). Αυτός ήταν 

και ένας από τους λόγους (Dimitras 1992: 254) που η Εθνική Παράταξη σηµείωσε 

αρκετά µεγάλη εκλογική επιτυχία λαµβάνοντας 6,84 % και εκλέγοντας πέντε 

βουλευτές. (Σπ. Θεοτόκης στην Α Αθήνας, Χρ. Αποστολάκος στη Β Αθήνας, Γ. 

Παπαευθυµίου στην Καρδίτσα, Οικονοµόπουλος στη Μεσσηνία και Χασάν 

Ιµάµογλου33 στη Ροδόπη). Αυτή τη φορά – σε αντίθεση µε την Ε∆Ε – ένα πρώην 

στέλεχος της Ένωσης Κέντρου είχε την αµέριστη συµπαράσταση της εσωτερικής 

βασιλόφρονως αντιπολίτευσης της Νέας ∆ηµοκρατίας.  

 

                                                 
32 Κατάργηση Μοναρχίας, νοµιµοποίηση ΚΚΕ και φυλάκιση χουντικών. 
33 Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι µόλις 3 χρόνια µετά την Τουρκική Εισβολή στην Κύπρο, η 
Εθνική Παράταξη έχει στις τάξεις της Μουσουλµάνο Βουλευτή.  
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Η Εθνική Παράταξη ήταν ουσιαστικά µια απάντηση της παλιάς 

µετεµφυλιακής δεξιάς στον εκδηµοκρατισµό της χώρας από τον Κωνσταντίνο 

Καραµανλή (Βούλγαρης 2008: 74). Ήταν ένας ακροδεξιός σχηµατισµός που ζήτησε 

ανοιχτά την υποστήριξη των απογοητευµένων βασιλικών από το δηµοψήφισµα του 

1974, των υποστηρικτών της Χούντας – εφόσον υποστήριζε τη χορήγηση αµνηστίας 

στους αρχηγούς του πραξικοπήµατος – και αυτών που έβρισκαν τα µέτρα του 

Καραµανλή «πολύ σοσιαλιστικά» (Clogg 1999: 309). Ο µόνος σχηµατισµός της 

ακροδεξιάς που δεν κινήθηκε στο πολιτικό περιθώριο (Χατζηπαντελής & Ανδρεάδης 

2004:177). Ο Μπρατάκος (2002: 259-261) τονίζει ότι η εκλογική δυναµική και 

αναπάντεχη εµφάνιση της Εθνικής Παράταξης οδηγεί στο συµπέρασµα ότι κανένα 

κόµµα δεν µπορεί να αφήνει «ακάλυπτους» τους οπαδούς του στα άκρα.  

 

Παρά τον εκλογικό της θρίαµβο, η Εθνική Παράταξη δεν κατόρθωσε να 

εκλέξει τον αρχηγό της Στ. Στεφανόπουλο, ο οποίος διάλεξε να πολιτευτεί στην 

Ηλεία. Ο λόγος αυτός όπως και η προχωρηµένη ηλικία του οδήγησαν τον Σπυρίδωνα 

Θεοτόκη στην ουσιαστική ηγεσία του κόµµατος. Με την άνοδο του Ράλλη στην 

πρωθυπουργία, η Ε.Π. αποσύρθηκε από το προσκήνιο µε σαφείς οδηγίες προς τους 

ψηφοφόρους της να στηρίξουν τη Νέα ∆ηµοκρατία ώστε να µην πάει χαµένη η 

«εθνικιστική ψήφος» (Clogg 1999: 316).  

 

Μάλιστα οι 3 από τους 5 βουλευτές της34, οι Αποστολάκος, Παπαευθυµίου, 

και Ιµάµογλου, αφού πρώτα ανεξαρτητοποιήθηκαν, στη συνέχεια ψήφισαν τον 

Κωνσταντίνο Καραµανλή για Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας35 ενώ οι Σπ. Θεοτόκης και 

Γ. Οικονοµόπουλος ήταν οι µόνοι απόντες από την τελική ψηφοφορία36. Τελικά όλοι 

,πλην του Οικονοµόπουλου37, προσχώρησαν στη Νέα ∆ηµοκρατία και ήταν στους 

συνδυασµούς της στις εκλογές του 1980, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την 

εκλόγιµη θέση του Θεοτόκη στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας ∆ηµοκρατίας. 

Ουσιαστικά η αυτόνοµη κάθοδος της άκρας δεξιάς αποτέλεσε καθ’ όλη την περίοδο 

                                                 
34 Ελευθεροτυπία και Έθνος της 6ης Μαΐου 1980 
35 Και στις τρεις ψηφοφορίες που έγιναν τους πρώτους µήνες του 1980. 
36 Για την ιστορία παρόντες ήταν 298 βουλευτές ενώ 205 ψήφισαν µε τον Καραµανλή να λαµβάνει 
183. 
37 Ήδη από την ψηφοφορία της 5η Μαΐου οι εφηµερίδες γράφουν χαρακτηριστικά ότι η Εθνική 
Παράταξη δεν υπάρχει πια και οι βουλευτές της έχουν «κερδίσει µια θέση στους συνδυασµούς της 
Νέας ∆ηµοκρατίας» όπως γράφει η Ελευθεροτυπία στις 6 Μαΐου 1980. 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

90 

έως το 1981 έναν ανασταλτικό παράγοντα, ένα αντίβαρο στην πολιτικά αναγκαία 

µετατόπιση της Νέας ∆ηµοκρατίας προς το κέντρο. Αυτό ενθάρρυνε την εµφάνιση 

του συντηρητικού ρεύµατος του Ευ. Αβέρωφ ο οποίος στην σκέψη κάθε ανοίγµατος 

προς το κέντρο αντιπρότεινε την επανασυγκόληση της Εθνικής Παράταξης 

(Βούλγαρης 2002: 63).  

 

Το Κόµµα των Προοδευτικών του Σπυρίδωνα Μαρκεζίνη, το οποίο ξανάρχισε 

της εργασίες του το 197938, είναι ένα ακόµα κόµµα που θεωρήθηκε κόµµα της άκρας 

δεξιάς από αρκετούς αναλυτές όπως από το Λούλη (1995: 49-50) που το συγκρίνει µε 

την Εθνική Παράταξη αλλά και από τον Clogg (1999: 247) που κάνει το ίδιο για να 

µετρήσει την επιτυχία της νέας Στρατηγικής του Ράλλη (Κολοβός 2005: 33). Ο 

Σπυρίδων Μαρκεζίνης ξεκίνησε ως Υπουργός Συντονισµού στις κυβερνήσεις του 

Παπάγου και άνοιξε τον δρόµο για τη φιλελευθεροποίηση της ελληνικής οικονοµίας. 

 

Στα 1973 πείσθηκε από το δικτάτορα Παπαδόπουλο να αναλάβει χρέη 

Πρωθυπουργού ώστε να οδηγήσει τη χώρα στην κοινοβουλευτική οµαλότητα (Clogg 

1999: 286-287) αλλά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου τον Νοέµβρη και η επέµβαση 

του Ιωαννίδη ακύρωσαν µεν την προσπάθειά του αλλά τον στιγµάτισαν πολιτικά ως 

πρωθυπουργό της ∆ικτατορίας. Το 1979 έγινε διάσπαση της νεολαίας της Εθνικής 

Παράταξης (ΕΝΕΠ) και η πτέρυγα των «Χουντικών» µε επικεφαλής το Θεόδωρο 

Περρωτή, προσχώρησε στο Κόµµα των Προοδευτικών το 1980. Το Κόµµα των 

Προοδευτικών στις εκλογές του 1981 συγκέντρωσε 1,69%, ενώ στις επόµενες 

Ευρωεκλογές κατάφερε να εκλέξει Ευρωβουλευτή39 µε το 1,95%. Στις Ευρωεκλογές 

του 1984 το κόµµα των Προοδευτικών πήρε µόλις το 0,17% και ουσιαστικά 

σταµάτησε τη σταδιοδροµία του. 

 Αντίθετα, 88 στελέχη της ΕΝΕΠ που είχαν διαγραφεί το 1979, υπέγραψαν 

διακήρυξη για τη δηµιουργία του Ενιαίου Εθνικιστικού Κινήµατος και τώρα ήταν η 

ώρα να δηµιουργήσουν το δικό τους πατριωτικό εθνικό κόµµα. Με το ανθρώπινο 

υλικό της πάλαι ποτέ ΕΝΕΠ, άρχισαν να κτίζουν το δικό τους πολιτικό χώρο. Κύριος 

                                                 
38 Ο Μαρκεζίνης το είχε ιδρύσει στα 1955 
39 Εξέλεξε τον Παπαγεωργίου Aπόστολο ο οποίος το Σεπτέµβριο 1982 αντικαταστάθηκε από τον 
Γλυκοφρύδη Hλία και µε τη σειρά του αντικαταστάθηκε από τον Aλεξιάδη Γεώργιο, το Nοέµβριο 
1982. Πηγή http://www.europarl.gr/view/el/greekmembers_ep/oldrepep/pep2.html  



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

91 

στόχος τους όπως έλεγαν ήταν η προοπτική 2000, δηλαδή οι εκλογές µετά από 21 

χρόνια, καθώς τότε θα ήταν έτοιµοι. Το ΕΝΕΚ έκανε στις ευρωεκλογές του 1981 την 

πρώτη του και τελευταία εµφάνιση και πήρε µόλις το 0,09%. Ουσιαστικά αποτέλεσε 

τη µόνη ίσως ακραιφνώς νεοφασιστική ελληνική οργάνωση που παρόλα αυτά δεν 

µπόρεσε να έχει µαζική συµµετοχή (Κολοβός 2005: 36).  

 Η χρονικά τελευταία – στον 20ο αιώνα – εκλογική επιτυχία της ακροδεξιάς 

ήταν το 2,29 % της Εθνικής Πολιτικής Ένωσης – ΕΠΕΝ (Clogg 1999: 321) στις 

Ευρωεκλογές του 1984 και η εκλογή του Αρχηγού της Χρύσανθου ∆ηµητριάδη στην 

Ευρωβουλή, που έγιναν µάλιστα σε αρκετά πολωµένες συνθήκες (Clogg 1999: 319-

320). Η Εθνική Πολιτική Ένωση ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1984 από τον έγκλειστο 

δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο. Η ΕΠΕΝ είχε ουσιαστικά ένα µόνο αίτηµα: την 

αποφυλάκιση των χουντικών. Το κόµµα προέκυψε µετά από µεγάλη σύσκεψη 

υποστηρικτών της ∆ικτατορίας στο Κάραβελ την 30η Ιανουαρίου 1984 όπου 

«παραβρέθηκε» και ο Παπαδόπουλος µέσω ηχογραφηµένου µηνύµατος που βγήκε 

παράνοµα από τον Κορυδαλλό40.  

 

Ενώ το κόµµα ξεκίνησε µε τους καλύτερους οιωνούς πολύ γρήγορα ξέσπασε 

κρίση µε αποτέλεσµα, στις 4 Απριλίου του 1984, ο Παπαδόπουλος να παραιτηθεί από 

την αρχηγεία λόγω της απόφασης της ∆ιοικούσας Επιτροπής να συµµετέχει το κόµµα 

στις Ευρωεκλογές. Το Σεπτέµβριο του 1984, αναλαµβάνει Πρόεδρος της νεολαίας ο 

Ν. Μιχαλολιάκος, ο ιδρυτής και εκδότης της Χρυσής Αυγής. Στις Ευρωεκλογές η 

ΕΠΕΝ λαµβάνει 2,29% και εκλέγει ευρωβουλευτή το Χρύσανθο ∆ηµητριάδη, ο 

οποίος τίθεται και επικεφαλής της ∆ιοικούσας Επιτροπής.  

 

Η ΕΠΕΝ µάλιστα συµµετείχε στην οµάδα της Ευρωπαϊκής ∆εξιάς µαζί µε το 

γαλλικό Front National και το ιταλικό Movimento Sociale Italiano (Κολοβός 2005: 

33). Ταυτόχρονα όµως οι κινήσεις του νέου προέδρου της Νέας ∆ηµοκρατίας, 

Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, κατάφεραν να προσεταιριστούν πολλά στελέχη αλλά και 

το µεγαλύτερο όγκο των ψηφοφόρων της ΕΠΕΝ (Μπρατάκος 2002: 399). Εποµένως 

στις εκλογές της 2ας Σεπτεµβρίου του 1985 η εκλογική της δύναµη θα συρρικνωνόταν 

                                                 
40 Σχετικά γράφει ο Ν. Κιάος στην Ελευθεροτυπία την 1η Φεβρουαρίου 1984 στο άρθρο µε τίτλο «Οι 
χίµαιρες των Χουντικών». Μάλιστα ο Ανδρέας Παπανδρέου σύµφωνα µε το άρθρο φερόταν 
εξοργισµένος µε την ηγεσία των Φυλακών.  
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σχεδόν κατά 100.000 ψήφοφόρους, στις 37.934 ψήφους και στο 0,6 του εκλογικού 

σώµατος. 

 

 Λίγο νωρίτερα, στις αρχές του 1985 ο - διορισµένος από τον Παπαδόπουλο -

Πρόεδρος της νεολαίας Ν. Μιχαλολιάκος, έρχεται σε σύγκρουση µε το κόµµα και 

παραιτείται. Καθήκοντα προέδρου της Νεολαίας αναλαµβάνει ο φοιτητής της 

Νοµικής Μάκης Βορίδης, αφού πρώτα επισκέπτεται τον Παπαδόπουλο στις φυλακές 

του Κορυδαλλού41. Από την οργάνωση των Ελεύθερων Μαθητών του Κολεγίου 

Αθηνών, γίνεται σε µια εξαετία αρχηγός της κυριότερης εθνικιστικής νεολαίας της 

χώρας.  

 

Τον Ιούλιο του 1988, ο Χρ. ∆ηµητριάδης, αντικαθίσταται στο 

ευρωκοινοβούλιο από τον Αρ. ∆ηµόπουλο, και αυτός µε τη σειρά του από τον 

υφυπουργό της Χούντας, Σπ. Ζουρνατζή τον Ιανουάριο του 198942. Στις εκλογές του 

1989 η ΕΠΕΝ λαµβάνει 0,6 % στις Εθνικές εκλογές και 1,16% στις ευρωεκλογές. Το 

1990 ο Βορίδης παραιτείται. Στις εκλογές που ακολουθούν η ΕΠΕΝ µετονοµάζεται 

σε ΕΠΕΝ-Εθνική Συµπαράταξη και συγκεντρώνει µόλις το 0,13%. Το Νοέµβρη του 

1990 δεν κατεβαίνει στις εκλογές και το 1993 ξαναπαίρνει 0,13%. Το 1994 θα 

ξαναπάρει την ονοµασία Εθνικό Κόµµα-ΕΠΕΝ και λαµβάνει στις Ευρωεκλογές 

0,78%. Κύκνειο άσµα της θα είναι οι βουλευτικές εκλογές του 1996, µε 0,24%.  

 

Εποµένως, και µετά τη µεταπολίτευση µπορούµε να πούµε, µε κάποια 

σιγουριά, ότι µε την παρουσία του Κωνσταντίνου Καραµανλή αποκόπτονται πολλές 

από τις γέφυρες που το κυβερνητικό κόµµα της δεξιάς διατηρούσε µε την άκρα δεξιά. 

Οι γέφυρες αυτές όµως, αρχικά µε τον Αβέρωφ αλλά ουσιαστικά επί Μητσοτάκη θα 

ξαναχτιστούν. Βέβαια το γυαλί έχει ραγίσει και οι πολιτικοί σχηµατισµοί δεξιότερα 

της Νέας ∆ηµοκρατίας παρά την εµφανή τους αδυναµία εκπροσώπησης στο εκλογικό 

σώµα θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Για περισσότερα από 15 χρόνια, από τα µέσα της 

δεκαετίας του 1980 µέχρι και την αυγή του 2000, η άκρα δεξιά θα αποτελείται από 

αυτούς τους µικρούς και «µαχητικούς» οργανισµούς αλλά και από ένα κοµµάτι που 

                                                 
41 Για την εκλογή του στη Νεολαία της ΕΠΕΝ και τη σχέση του µε τους Χουντικούς Έγκλειστους 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνέντευξη του Βορίδη στην «χουντική» «Ελεύθερη Ώρα» στις 17-6-2002 
όπως αυτή αναδηµοσιεύεται στο http://www.e-grammes.gr/2002/06/eleftheri_ora.htm  
42 Στοιχεία από την ιστοσελίδα http://www.europarl.gr/view/el/greekmembers_ep/oldrepep/pep3.html  
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θα αισθάνεται άνετα µέσα στη Νέα ∆ηµοκρατία, τουλάχιστον µέχρι τις εκλογές του 

2000. 

 

Από αυτή τη στιγµή όµως, το βασικό πρόβληµα της ελληνικής άκρας δεξιάς 

θα είναι η πολυδιάσπασή της η οποία και πηγάζει από την ιδεολογική, αλλά και 

γενικότερα πολιτισµική, ανοµοιογένειά της. Μια ανοµοιογένεια που δεν θα της δίνει 

την ευκαιρία να συνασπιστεί κάτω από ένα κοινό λάβαρο ακόµα και στις δύο 

πετυχηµένες περιπτώσεις της Εθνικής Παράταξης και την ΕΠΕΝ. Παράλληλα αυτή η 

ανοµοιογένειά της θυµίζει την ανοµοιογένεια του φασισµού την οποία, όπως είδαµε 

παραπάνω την κατηγοριοποίησε ο Payne (1995:14-19). Ο Payne προσπάθησε να 

λύσει την ανοµοιογένεια των ολοκληρωτικών εθνικιστικών καθεστώτων του 

µεσοπολέµου χωρίζοντας τα σε τρεις κατηγορίες, τα φασιστικά, τα καθεστώτα της 

ριζοσπαστικής δεξιάς και αυτά της συντηρητικής δεξιάς. Με τον ίδιο τρόπο µπορούµε 

να χωρίσουµε και την ελληνική µεταπολιτευτική άκρα δεξιά σε τρεις ανάλογες 

κατηγορίες.  

 

Η πρώτη κατηγορία είναι η εθνικοσοσιαλιστική. Αυτή θεωρεί τον εαυτό της 

άµεσο απόγονο του Καθεστώτος της 4η Αυγούστου και δε φοβάται να το δηλώσει. Ως 

αρχετυπική φιγούρα θα µπορούσαµε να κατατάξουµε στην πρώτη κατηγορία τον 

Κωνσταντίνο Πλεύρη ο οποίος διετέλεσε κοντά στο Γεωργαλά και ήταν ένας από 

τους τελευταίους θεωρητικούς της 4ης Αυγούστου (Ψαρράς 2010:187-188). Σε αυτή 

την κατηγορία ανήκουν οργανώσεις όπως το ΕΝΕΚ και η Χρυσή Αυγή, που είναι και 

η σηµαντικότερη οργάνωση του χώρου όπως θα δούµε παρακάτω. Η Χρυσή Αυγή 

µάλιστα, ποτέ δεν έκρυψε ότι διατηρεί δεσµούς µε διάφορες νεοναζιστικές 

οργανώσεις και ότι ενστερνίζεται ξεκάθαρα την εθνοσοσιαλιστική ιδεολογία.  

 

Μια ιδεολογία που είναι η «τρίτη µεγάλη ιδεολογία της Ιστορίας, [η] πιο 

ριζωµένη στο ιστορικό παρελθόν του Λαού µου, το ίδιο ενάντια στον κοµµουνισµό-

διεθνισµό όσο και στον φιλελευθερισµό-οικουµενισµό43». Μια ιδεολογία που 

εναντιώνεται στο πολιτικό αλλά και στο οικονοµικό σύστηµα και η σχέση που έχει µε 

την Ορθοδοξία είναι προβληµατική καθώς η αρχαιολατρεία και η προγονολατρεία 

συγκρούονται µε τον «βυζαντινό» πυρήνα της Ορθοδοξίας. Κάπως έτσι διακρίνει και 

                                                 
43 http://xryshaygh.wordpress.com/about/  
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ο Payne µια πρώτη διαφορά ανάµεσα στα καθεστώτα της ριζοσπαστικής ή 

συντηρητικής δεξιάς και τη µυστικιστική διάθεση του φασισµού από την άλλη. Η 

πρώτη διαφορά τους είναι η στάση τους απέναντι στη θρησκεία και συγκεκριµένα 

στο Χριστιανισµό.  

 

Στη δεύτερη κατηγορία εµπίµπτει η ΕΠΕΝ αλλά και το Ελληνικό Μέτωπο τη 

δεκαετία του 1990. Εδώ έχουµε φασιστικές ή µεταφασιστικές οργανώσεις που 

προσπαθούν να οργανωθούν πολιτικά και µε δηµοκρατικές µεθόδους να προωθήσουν 

σχέδια που αφορούν εξωπολιτειακούς παράγοντες όπως οι έγκλειστοι 

Συνταγµατάρχες. Σε αυτές τις οργανώσεις όµως ανίθετα από την πρώτη κατηγορία, 

είναι αδιαπραγµάτευτα τόσο η κοµβική θέση της ορθοδοξίας όσο και το οικονοµικό 

σύστηµα της χώρας, το οποίο πρέπει να λειτουργεί σε συνθήκες ελέυθερης αγοράς µε 

έναν πολύ µικρό δηµόσιο τοµέα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η ΕΠΕΝ 

ανήκει σε αυτή την κατηγορία, καθώς οι ισχυροί ιδεολογικοί δεσµοί που έχει µε τον 

εθνικοσοσιαλισµό είναι ισχυροί µόνο µε την εθνικιστική και όχι µε τη σοσιαλιστική 

του πλευρά. Οι οργανώσεις αυτής της κατηγορίας δεν αντιτίθενται τόσο προς το 

πολιτικό σύστηµα αυτό κάθε αυτό όσο προς την αριστερά αλλά και το ΠΑΣΟΚ του 

Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτή η στάση προς το πολιτικό σύστηµα αντικατοπτρίζει µια 

προδικτατορική αντικοµµουνιστική στάση που υπήρχε στη δεξιά ειδικά µετά το 1958. 

Μια τάση η οποία ίσως να ήταν κοντύτερα στη Νέα ∆ηµοκρατία του Αβέρωφ. 

Σίγουρα όµως αργότερα οι ακροδεξιές αυτές οργανώσεις αποξενώθηκαν από την Νέα 

∆ηµοκρατία και πίστεψαν ότι αυτή συµβιβάστηκε µε το «σύστηµα». 

 

Στη δεύτερη κατηγορία δεν πρέπει να συµπεριληφθούν οι βασιλόφρονες. 

Αυτοί αποτελούν την τρίτη κατηγορία της άκρας δεξιάς, τους παραδοσιακά 

συντηρητικούς. Αυτούς τους βρίσκουµε στη Νέα ∆ηµοκρατία και κυρίως στην 

πτέρυγά της που αποκαλείται «Λαϊκή ∆εξιά». Αυτοί θα συνασπισθούν γύρω από τον 

Αβέρωφ αρχικά. Θα συνεχίσουν να συµµετέχουν στις γιορτές «µνήµης» της νίκης του 

Γράµµου ακόµα και µετά τη συγκυβέρνηση Τζανεττάκη. Τέλος θα βρίσκονται δίπλα 

στον τέως βασιλιά σε επισκέψεις του στην Ελλάδα ή στην Αγγλία. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αυτής της παραδοσιακής άκρας δεξιάς είναι βουλευτές της Νέας 

∆ηµοκρατίας όπως ο Φράνς Τσαγγάρης, ο Κωσταντίνος Κιλτίδης ή ο Παναγιώτης 

Καµµένος αργότερα.  
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Ο Καρατζαφέρης θα µπορούσε εποµένως να ανήκει σε αυτή την κατηγορία. 

Πληροί τα κριτήρια της βασιλοφροσύνης µιας και ας µην ξεχνάµε ότι ξεκίνησε 

µεταπολιτευτικά µε την εφηµερίδα «Στέµµα της ∆ηµοκρατίας» (Ψαρράς 2010:23-42) 

ενώ µετέπειτα υπεραµύνθηκε του Γλύξµπουργκ σε πολλές περιπτώσεις, τουλάχιστον 

µέχρι το 2004 οπότε και έδειξε να πογοητεύεται από τον τέως (Ψαρράς 2010:139). 

Από την άλλη ο Κιλτίδης έχει κάνει συχνά δηλώσεις που µπορούν να τον 

τοποθετήσουν δεξιότερα της Νέας ∆ηµοκρατίας. Είχε γράψει για παράδειγµα «το 

µεγαλείο της σκέψεως και της δυνάµεως της φυλής µας ζωντάνεψε και το ορθόδοξο 

χριστιανικό δόγµα µας» (Καψάλας & Κιλτίδης 1997:59-60).  

 

Παραδοσιακή Ριζοσπαστική Εθνοσοσιαλιστική 

Ελεύθερη αγορά αλλά µε 

ισχυρές κρατικές 

παρεµβάσεις (Λαϊκή ∆εξιά) 

∆εξιά φιλελεύθερη 

οικονοµική 

πολιτική – 

προσκολληµένη 

περισσότερο στις 

οικονοµικές ελίτ  

Μορφές σοσιαλισµού 

και κορπορατισµού στην 

οικονοµία 

Στο προσκήνιο ο Χριστιανισµός που είναι 

αδιαπραγµάτευτος όχι µόνο για την ελληνική αλλά 

και την ευρωπαϊκή ταυτότητα 

Μυστικισµός και 

παγανισµός 

∆ηλώνει πίστη στη δηµοκρατία Έξω από το υπάρχον 

σύστηµα 

Ιστορική συνέχεια και 

άµεση σχέση µε τη 

Βασιλεία - πιστεύει σε µια 

αλλαγή του πολιτεύµατος 

µέσα όµως από το 

κοινοβούλιο 

Πιστεύει σε µια 

αλλαγή του 

πολιτεύµατος µέσα 

όµως από το 

κοινοβούλιο 

  

Πίνακας 1: Οι τρεις «φυλές» της ελληνικής άκρας δεξιάς. 

 

Έτσι, στην περίπτωση της ελληνικής άκρας δεξιάς, ισχύει το γεγονός που 

παρατήρησε ο Payne για τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Η παραδοσιακή βασιλική 
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δεξιά χρησιµοποίησε συµβολισµούς που έδειχναν άµεσα τη συνοχή και την ιστορική 

συνέχεια των αιτηµάτων της ενώ αντίθετα η ριζοσπαστική δεξιά συχνά 

διαφοροποιείται τόσο από τον φασισµό όσο και από την παραδοσιακή συντηρητική 

παράταξη στο ότι ήταν απλά πιο δεξιά και ως εκ τούτου ήταν πολύ περισσότερο 

προσκολληµένη στις υπάρχουσες ελίτ  (Payne 1995:18-19). Οι τρεις αυτές µορφές 

της ελληνικής άκρας δεξιάς συναντήθηκαν στην κυρίως στη δικτατορία του Μεταξά 

και λιγότερο στη δικτατορία των συνταγµαταρχών κατά την οποία ακόµα ο Βασιλιάς 

εξοβελίστηκε από το δικτατορικό σύστηµα (1968). Εποµένως, η πρώτη αποτελεί τον 

βασικό συνδετικό κρίκο των τριών φυλών της ελληνικής άκρας δεξιάς.  

 

Οι διαφορές που έχουν οι οργανώσεις των διαφόρων κατηγοριών θα τις 

εµποδίσουν να δηµιουργήσουν από κοινού µια οργάνωση-οµπρέλα που θα µπορούσε 

να πετύχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, όπως συνέβη στην περίπτωση της ΕΠΕΝ. 

Ένας ακόµα παράγοντας είναι η στάση της Νέας ∆ηµοκρατίας. Η Νέα ∆ηµοκρατία – 

τουλάχιστον µέχρι τις εκλογές του 2004 – δεν θα έρθει σε σύγκρουση µε την 

παραδοσιακή άκρα δεξιά που βρίσκεται εντός της. Επιπλέον ο ισχυρός 

κοινοβουλευτικός της ρόλος θα βοηθήσει την άκρα δεξιά να δηµοσιοποιήσει µερικά 

από τα αιτήµατα της όπως η αποφυλάκιση των απριλιανών ή η µόνιµη εγκατάσταση 

του Βασιλιά στη χώρα. Εποµένως παρόλα όσα χωρίζουν αυτές τις κατηγορίες της 

άκρας δεξιάς τίποτε δεν θα τις εµποδίσει να διατηρούν κανάλια επικοινωνίας.  

 

Είδαµε πως το καινούργιο πρόσωπο του Καραµανλή, η «αποχουντοποίηση», 

η νοµιµοποίηση του ΚΚΕ και η ουδέτερη στάση στο πολιτειακό θα απωθήσουν εκτός 

της Νέας ∆ηµοκρατίας τους σκληροπυρηνικούς ακροδεξιούς, νοσταλγούς όχι µόνο 

της ∆ικτατορίας των Συνταγµαταρχών αλλά και της σκληρής µετεµφυλιακής 

διαχείρισης της εξουσίας από τη δεξιά. Μαζί τους όµως θα βρεθούν εκτός κόµµατος ή 

αποξενωµένοι από αυτό και παραδοσιακοί βασιλόφρονες ψηφοφόροι της ∆εξιάς που 

είτε είδαν µε θετικό µάτι την επταετία της ∆ικτατορίας είτε θεώρησαν ως 

σοσιαλίζουσες τις πρωτοβουλίες του Καραµανλή. Αυτές οι δύο οµάδες, τόσο η 

ακραία όσο και η πολύ µεγαλύτερη µετριοπαθής, θα παραµείνουν στα δεξιά της Νέας 

∆ηµοκρατίας και θα αποτελέσουν ουσιαστικά τον κόσµο της ακροδεξιάς κατά τη 

Μεταπολίτευση. Ένας κόσµος που θα παραµείνει εκτός του κόµµατος τουλάχιστον 

ως το 1985. 
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Από τότε και µέχρι τις εκλογές του 2004, αποδείχθηκε πολύ δύσκολο για ένα 

κόµµα της άκρας δεξιάς να έχει την εκλογική απήχηση που είχαν τα τρία παλαιότερα 

κόµµατα που κατάφεραν να εκλέξουν βουλευτές και ευρωβουλευτές στα χρόνια από 

το 1977 µέχρι το 1984. Η ολοένα αυξανόµενη πόλωση που οδηγούσε τον 

δικοµµατισµό σε ποσοστά ρεκόρ καθώς και η ύπαρξη ενός καινούργιου και ικανού 

πολιτικού αρχηγού – Μητσοτάκης – στη Νέα ∆ηµοκρατία που πρόβαλε ως ιδανικός 

ανταγωνιστής του Ανδρέα Παπανδρέου, στέρησαν από τα κόµµατα της άκρας δεξιάς 

τη δυνατότητα να προσελκύσουν ψηφοφόρους της Νέας ∆ηµοκρατίας. Ο 

Μητσοτάκης, ήδη από τις εκλογές του 1985, είχε ρίξει γέφυρες στην ακροδεξιά, µε 

στελέχη και µέλη του κόµµατος, (Μπρατάκος 2002:399) πετυχαίνοντας έτσι την 

ουσιαστική απορρόφηση του µεγαλύτερου ποσοστού των ψηφοφόρων που είχαν 

φύγει από την Νέα ∆ηµοκρατία προς τα δεξιά.  

 

Επιπλέον η πτώση του «Υπαρκτού Σοσιαλισµού» και η µειωµένη σηµασία 

του Αντικοµµουνισµού στέρησε από την Ελληνική Άκρα δεξιά τη συνδετική ουσία 

που την κρατούσε ενωµένη τα 15 χρόνια της Μεταπολίτευσης όπου «αναγκάστηκε» 

να πορευτεί µακριά από την καθεστηκυία ∆εξιά. Εποµένως η πολυπληθής οµάδα των 

διαµαρτυρόµενων, παραδοσιακών δεξιών ψηφοφόρων που αισθάνθηκαν το κόµµα να 

πηγαίνει προς το κέντρο το 1974 και να τους αφήνει στα δεξιά του, 

επαναπατρίσθηκαν στη Νέα ∆ηµοκρατία αρχικά του Ε. Αβέρωφ και στη συνέχεια του 

Κ. Μητσοτάκη. Σαν συνέπεια αυτής της επανασυγκόλησης της Νέας ∆ηµοκρατίας, η 

ακροδεξιά στην Ελλάδα µετά το 1985 αποτελούνταν από µικρές και ακραίες οµάδες 

εθνικιστών και νοσταλγών είτε της ∆ικτατορίας του 1967, είτε της Βασιλείας, είτε και 

των δύο. 

 

Τη δεκαετία του 1990 και ιδιαίτερα µετά τα συλλαλητήρια για τη  Μακεδονία, 

οι φιλοµοναρχικοί, οι φιλοχουντικοί, οι εθνοσοσιαλιστές και οι εθνικιστές που 

ουσιαστικά αποτελούν τα ρεύµατα της ελληνικής ακροδεξιάς χάραξαν ξεχωριστές 

πορείες που σε καµιά περίπτωση δεν απασχόλησαν τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 

µε µόνη εξαίρεση τη Χρυσή Αυγή. Η οργάνωση Χρυσή Αυγή είναι η εξτρεµιστική 

εθνοσοσιαλιστική οργάνωση της χώρα η οποία πρωτοστάτησε στις διαδηλώσεις για 

τη Μακεδονία και ίδρυσε τον Ιανουάριο του 1993 το οµώνυµο πολιτικό κόµµα. Η 
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οργάνωση εµφανίστηκε το ∆εκέµβρη του 1980 ως εφηµερίδα και το 1982, ως η 

«Εταιρεία Μελέτης και Προαγωγής της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής ∆ηµιουργίας 

“Χρυσή Αυγή”» µε κυρίαρχη ιδεολογία ένα κράµα εθνικοσοσιαλισµού, εµποτισµένο 

µε τα ιδεώδη της Αρχαίας Σπάρτης αλλά και του Αριστοτέλη.  

 

Αρχηγός της οργάνωσης – και εκδότης της οµώνυµης εφηµερίδας – είναι ο 

Νίκος Μιχαλολιάκος. Στα 1976, είχε συλληφθεί για συµµετοχή σε επίθεση εναντίον 

δηµοσιογράφων που κάλυπταν την κηδεία του βασανιστή της χούντας Μάλλιου. ∆εν 

δικάστηκε, διότι δεν ήταν νόµιµη η κλήση του στο δικαστήριο και συνελήφθη εκ 

νέου το 1978 για συµµετοχή σε τροµοκρατική οµάδα βοµβιστών, ενώ ένα χρόνο 

αργότερα καταδικάστηκε σε δώδεκα µήνες φυλάκιση για κατοχή όπλων και 

εκρηκτικών44.  

 

Η Οργάνωση εκδίδει την οµώνυµη εφηµερίδα σχεδόν χωρίς διακοπή από το 

1984 και αποτελεί την πιο καθαρή εθνικοσοσιαλιστική οµάδα στην Ελλάδα. Την 21η 

Απριλίου του 2004 µαζί µε πρώην στελέχη του ΛΑ.Ο.Σ. και παλιά στελέχη της 

«Πρώτης Γραµµής» του Πλεύρη, ίδρυσε το εθνικιστικό κόµµα «Πατριωτική 

Συµµαχία» αναστέλλοντας την πολιτική δράση της45. Χαρακτηριστικό της 

ιδεολογικής κατεύθυνσης του νέου σχήµατος είναι και τα µηνύµατα που 

αναγνώστηκαν εκείνη την ηµέρα: ένα του πραξικοπηµατία Στυλιανού Παττακού και 

ένα του µέλους της χουντικής «Επαναστατικής Επιτροπής» Ηλία Παππά.  

 

Στήριξη στην Πατριωτική Συµµαχία προσέφεραν ο Γιάννης Σχοινάς του 

ENEK, αλλά και ο αρχηγός της ΕΠΕΝ και πρώην ευρωβουλευτής Σπυρίδων 

Ζουρνατζής. H «Χρυσή Αυγή» εκπροσωπήθηκε από τον αρχηγό της N. Μιχαλολιάκο 

και από τα στελέχη της οργάνωσης ∆ηµήτρη Ζαφειρόπουλο (ο οποίος είναι σήµερα 

γενικός γραµµατέας της Πατριωτικής Συµµαχίας) και Βασίλη Κολιό. Αν και 

φαινοµενικά διατηρεί την ανεξαρτησία της, στενή σχέση µε την Πατριωτική 

Συµµαχία έχει και η «Πρώτη Γραµµή» του Κώστα Πλεύρη. Στο πρώτο συνέδριο του 

κόµµατος, το οποίο έγινε στις 18-19 ∆εκεµβρίου 2004 στο ξενοδοχείο «President», 

παραβρέθηκαν στελέχη της ιταλικής Alternativa Sociale και του γερµανικού 

                                                 
44 Ελευθεροτυπία, Ιός της 2/7/98 
45 Το παρασκήνιο της αναστολής της δράσης υπάρχει στο 
http://www.iospress.gr/ios2006/ios20060226.htm  
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ναζιστικού κόµµατος NPD46. Το Μάρτιο του 2007 απέσυρε τη στήριξή της στο 

εγχείρηµα της Συµµαχίας και ανακοίνωσε ότι το 2009 θα κατεβεί αυτόνοµη στις 

Ευρωεκλογές47. Στις ∆ηµοτικές εκλογές του 2010 θα καταφέρει να έχει την πρώτη 

της µεγάλη επιτυχία όταν και θα εκλέξει τον αρχηγό της, Ν. Μιχαλολιάκο, στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο της Αθήνας όπου και θα χαιρετήσει ναζιστικά48,  

 

Μέχρι το 2000 η άκρα δεξιά είχε κατέβει σχεδόν σε όλες τις εκλογικές 

αναµετρήσεις αλλά µε σχηµατισούς που δεν συγκέντρωσαν ποσοστά πάνω από 0,5%. 

Εκείνη την εποχή όµως ιδρύθηκε ένας άλλος σχηµατισµός που αξίζει της προσοχής 

µας, πρόκειται για το Ελληνικό Μέτωπο. Όπως µας πληροφορεί η εφηµερίδα του 

Ελληνικού Μετώπου, οι Ελληνικές Γραµµές49, το Ελληνικό Μέτωπο είναι ένα 

πατριωτικό κόµµα που ιδρύθηκε το 1994 και δραστηριοποιήθηκε πολιτικά το 1998.  

 

Το Ελληνικό Μέτωπο ιδρύθηκε για να «εκφράσει τους Έλληνες Πατριώτες, 

για να οικοδοµήσει ένα Μέτωπο Εθνικής Αντιπολιτεύσεως, για να ανατρέψει την 

πολιτική της εθνικής υποτελείας, της συµµορφώσεως στα κελεύσµατα των ξένων 

συµφερόντων και, ταυτόχρονα, να προτείνει ένα σύγχρονο δρόµο που 

κατοχυρώνοντας την Εθνική Κυριαρχία θα οδηγεί σε Ελευθερία, ∆ηµιουργία και 

Ανάπτυξη[…δ]ίχως ν' αποκλείσει τα παλαιά στελέχη του χώρου, εξωράισε 

πατροπαράδοτες έννοιες, και κατ' αυτόν τον τρόπο εισχώρησε και σε πολιτικούς 

σχηµατισµούς εκτός του εθνικισµού»50.  

 

Σκοπός του µάλιστα είναι να αντιταχθεί «(στο) πολιτικό κατεστηµένο (που) 

ευθύνεται για την εισβολή 1.500.000 λαθροµεταναστών στην Ελλάδα, αλλά και για 

την υποστολή της Ελληνικής Σηµαίας στα Ίµια…. (στην) οικονοµική αφαίµαξη των 

                                                 
46 Στοιχεία από το άρθρο του Β. Νέδου στο Βήµα της 11ης Σεπτεµβρίου 2005 
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=75&artid=168197  
47 http://xryshaygh.wordpress.com/europe09/  
48 ∆ηµοσσιευµένο στο 
http://www.tvxs.gr/news/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CE%BD%C
E%B1%CE%B6%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-
%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%
CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%BF-
%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-
%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-
%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD   
49 Τα στοιχεία για το Ελληνικό Μέτωπο είναι από το http://www.metopo.gr/who.php 
50 Ο,π, 
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εργαζοµένων και των µεσαίων στρωµάτων, ο αφελληνισµός της δηµοσίας 

εκπαιδεύσεως από τους µαρξιστές και της Ελληνικής οικονοµίας από το ξένο 

κεφάλαιο, η ανυπαρξία δηµογραφικής πολιτικής, η προσπάθεια ταπεινώσεως της 

Ορθοδόξου Εκκλησίας, η αποθράσυνση του τουρκικού επεκτατισµού στην Κύπρο, 

στη Θράκη και το Αιγαίο, συνθέτουν µία ζοφερή πραγµατικότητα που µόνο ανησυχία 

προκαλεί για το µέλλον του Ελληνικού έθνους.51» 

Πρόεδρος του Ελληνικού Μετώπου όπως ειπώθηκε και παραπάνω, ήταν ο 

δικηγόρος Μάκης Βορίδης. Ο Μάκης Βορίδης εµφανίστηκε στον ακροδεξιό χώρο το 

1979 όταν ίδρυσε τους Ελεύθερους Μαθητές, ένα εθνικιστικό µαθητικό κίνηµα στα 

βόρεια προάστια της Αθήνας, που ξεκίνησε ως µαθητική παράταξη στο Κολλέγιο 

Αθηνών. Τέσσερα χρόνια µετά ο Βορίδης εκλέγεται πρόεδρος της νεολαίας ΕΠΕΝ. 

Σε µια θυελλώδη συνεδρίαση, στις 15 Μαρτίου 1985, ο Μ. Βορίδης διαγράφεται από 

το σύλλογο φοιτητών της Νοµικής λόγω της ακροδεξιάς του δράσης52. Σε αυτό 

συµφώνησαν όλες οι φοιτητικές παρατάξεις53.  

Το Ελληνικό Μέτωπο συµµετείχε στις ∆ηµοτικές Εκλογές του 1998 

λαµβάνοντας 0,6% µε υποψήφιο δήµαρχο Αθηναίων το Μάκη Βορίδη. Στις 

Ευρωεκλογές του 1999 το Ελληνικό Μέτωπο έλαβε 0,12%, ενώ στις Εθνικές Εκλογές 

του 2000 συµµετείχε σε συνεργασία µε την Πρώτη Γραµµή και έλαβε 0,18%. Στις 

∆ηµοτικές Εκλογές του 2002 το Ελληνικό Μέτωπο συµµετείχε σε 5 περιφέρειες και 

έλαβε κατά µέσο όρο 1,4% (1% στην Αθήνα µε το Μάκη Βορίδη, 1,2% στον Πειραιά 

µε το χρήστο Χαρίτο, 1,2% στην Θεσσαλονίκη µε τον Γιάννη Κουριαννίδη, 4,5% 

στην Καρδίτσα µε τον Κώστα Καρδαρά και 2,2% στην Ανατολική Αττική µε το 

Μιλτιάδη Κρεµµύδα). Στις Εθνικές Εκλογές του 2004 το Ελληνικό Μέτωπο έλαβε 

0,1%.  

                                                 
51 http://www.metopo.gr/who.php  
52 Το αριστερό µπλογκ jungle-report δηµοσίευσε µια φωτογραφία του από εκείνη την περίοδο στο 
http://jungle-report.blogspot.com/2008/02/blog-post_19.html. Για το θέµα ρωτήθηκε και ο ίδιος στην 
εκποµπή του Καµπουράκη- Οικονοµέα “Κοινωνία ώρα MEGA” στις 3 Μαρτίου του 2008. Η 
απάντηση του ήταν «Ήταν παλιές αµαρτίες. Ήµουν 19 ετών σε κάτι επεισόδια µε αναρχικούς είχε 
τραυµατιστεί ένας φίλος µου και είχαµε φτιάξει αυτά τα όπλα για αυτοάµυνα». ∆ηµοσιευµένη στο 
πολιτικό µπλογκ http://www.parapolitiki.com/2008/03/blog-post_8343.html αλλά και στο 
http://lamianews.blogspot.com/2008/03/blog-post_7937.html 
53 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_100011_14/10/2007_245175 
Μάλιστα πρόεδρος της ∆ΑΠ ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης, ο σηµερινός βουλευτής και πρώην 
υπουργός της Ν∆ 
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Στο 2ο  Συνέδριό του, αλλά και µε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής το 

Μάιο του 2005, ανέστειλε την πολιτική λειτουργία του και κάλεσε τα στελέχη και 

µέλη του να ενταχθούν στο λΑ.Ο.Σ.54 Το Ελληνικό Μέτωπο αξίζει της προσοχής µας 

όχι τόσο για το ακραίο του προφίλ, ούτε για την εκλογική του απήχηση που ήταν 

µικρή και σε καµιά περίπτωση δεν πλησίασε την είσοδο στην Βουλή ή στην 

Ευρωβουλή. Το Ελληνικό Μέτωπο παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί εκτός από τη 

συλλογική προσχώρηση του στο ΛΑ.Ο.Σ. – τη µόνη παρόµοια άλλωστε έως τώρα – 

ήταν και το µόνο ελληνικό κόµµα που όχι µόνο υποστήριξε ανοιχτά το LePen στις 

εκλογές του 200255, αλλά και τον προσκάλεσε να έρθει στην Ελλάδα τον Ιανουάριο 

του 2005, σε µια εκδήλωση όπου προανήγγειλε την προσχώρηση του Ελληνικού 

Μετώπου στο ΛΑΟΣ56. 

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι η ελληνική περίπτωση - λόγω των 

πολιτικών συνθηκών που διαµόρφωσαν ο εµφύλιος και η κατοπινή κυριαρχία της 

δεξιάς - προκάλεσε τη σταδιακή φθορά των αυτόνοµων ακροδεξιών πολιτικών 

οργανώσεων. Αξίζει να σηµειωθεί βέβαια ότι και κατά το µεσοπόλεµο όπως είδαµε, 

οι ακροδεξιοί σχηµατισµοί στην Ελλάδα δεν κατάφεραν να έχουν αξιόλογη 

κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Το αποκορύφωµα της πολιτικής τους δύναµης το 

γνώρισαν στις εκλογές του 1950, εκεί όπου η ΠΑΠ πέτυχε το µεγαλύτερο ποσοστό 

στη µεταπολεµική ιστορία της Ελλάδας.  

 

Σταδιακά όµως, ψηφοφόροι αλλά και στελέχη, εντάσσονται στην κυβερνητική 

και καθεστηκυία δεξιά των πρώτων 25 περίπου µεταπολεµικών χρόνων. Μόνο µετά 

τη µεταπολίτευση η άκρα δεξιά θα διαχωριστεί από την κυβερνητική ∆εξιά του νέου 

κόµµατος του Κωνσταντίνου Καραµανλή. Σε όλα αυτά τα χρόνια θα δηµιουργήσει 

σταδιακά, στο φαντασιακο επίπεδο, έναν ηρωικό «φαντασιακό τόπο» που εκτείνεται 

χρονικά από την 4η Αυγούστου 1936 και τη ∆ικτατορία του Μεταξά, κορυφώνεται 

στις λυσσαλέες µάχες της Αθήνας το 1944 και τερµατίζεται στις µάχες που έγιναν στο 

Γράµµο και στο Βίτσι. Μετά τον εµφύλιο, οι εσωτερικές έριδες της «εθνικόφρονος 

παράταξης» θα της στερήσουν τη δόξα εκείνης της εποχής. 

                                                 
54 προκειµένου όπως λέει χαρακτηριστικά «να υπάρξει ένα ισχυρό και αποτελεσµατικό Μέτωπο 
εθνικής αντιπολιτεύσεως στην πατρίδα µας».  
55 Σχετική Ανακοίνωση http://www.metopo.gr/article.php?id=1176 
56 http://www.enet.gr/online/online_hprint.jsp?id=60944432 
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Αυτή θα γίνει η heartland της ελληνικής άκρας ∆εξιάς, όπως ορίζει την 

ουτοπία από την οποία ξεκινάει ο λαϊκισµός ο Taggart (2000:95), το «µυθικό λίκνο» 

όπως το µετάφρασε ο ∆εµερτζής (2004: 89) ή η «ενδοχώρα» όπως τη µεταφράζει ο 

Κατσούλης (2004:340). Ένα ρητορικό εργαλείο που θα χρησιµοποιηθεί στο λόγο και 

στην ιδεολογία της, για να υπογραµµίσει την αντίθεση ανάµεσα σε εκείνη την ηρωική 

εποχή µεγάλων κινδύνων για το «έθνος», µια εποχή όπου «ήρωες σαν το Μεταξά 

οικοδόµησαν έναν καινούργιο ελληνικό πολιτισµό» και τη σηµερινή εποχή όπου 

ελλοχεύουν παρόµοιοι «εθνική κίνδυνοι» από την «ιδεολογική κυριαρχία της 

αριστεράς».  

 

Ακολούθως, κατά τη δεκαετία του 1990, παρατηρούνται στο χώρο πολλές 

διεργασίες και πάρα πολλά πολιτικά σχήµατα αλλά η συµµετοχή είναι ακόµα 

εξαιρετικά µικρή. Μετά το 2000 όµως µε το λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό τα 

πράγµατα θα αλλάξουν και η ελληνική άκρα δεξιά - όπως θα δούµε και παρακάτω - 

θα καταβάλει προσπάθεια για να διαχωρίσει τη θέση τους από τα ιδεώδη των 

εγχώριων ολοκληρωτικών καθεστώτων του µεσοπολέµου (Μεταξάς) αλλά και της 

Χούντας των Συνταγµαταρχών (όπως π.χ. τα ιδεώδη της ΕΠΕΝ).  

 

Μετά από περισσότερα από 20 χρόνια από την πολιτική του «Ριζοσπαστικού 

Φιλελευθερισµού» του Κωνσταντίνου Καραµανλή, η «θεωρία του µεσαίου χώρου» 

του νεότερου Κώστα Καραµανλή, θα ωθούσε πολλούς παραδοσιακούς ψηφοφόρους 

της ∆εξιάς εκτός κόµµατος µε επικεφαλής κυρίως τον Καρατζαφέρη. Βεβαίως, αυτή 

η νέα οµάδα «δεξιών διαµαρτυρόµενων» είχε από καιρό εκφράσει τη δυσαρέσκειά 

της για τις φιλελεύθερες πολιτικές του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Η σύγκρουση 

όµως µε την πολιτική του «Μεσαίου χώρου» του Καραµανλή, ενός παράγοντα που 

τον θεωρούσαν σύµµαχο ενάντια στον κοινό εσωκοµµατικό αντίπαλο, τον 

φιλελευθερισµό, ήταν ακόµα πιο ισχυρή. Έτσι, όντας εκτός της Νέας ∆ηµοκρατίας, 

ξανασυναντήθηκε µε τους «σκληροπυρηνικούς εθνικιστές» το 2005. Βλέποντας το 

πολιτικό και ενδεχοµένως εκλογικό κέρδος, η ελληνική εθνικιστική δεξιά – το 

Ελληνικό Μέτωπο – θα ακολουθήσει το πρότυπο του MSI και – όπως θα δούµε στη 

συνέχεια – θα εξελιχθεί σε ένα µεταφασιστικό πολιτικό µόρφωµα που θα 
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συγχωνευτεί – αλλά δεν θα χάσει την αυτονοµία του57– µε ο ΛΑ.Ο.Σ. το Μάρτη του 

2005.  

 

Εποµένως, για πρώτη φορά το 2005, έχουµε µια πολιτική οργάνωση στην 

Ελλάδα που συνδυάζει στοιχεία και από τις τρεις κατηγορίες της ελληνικής άκρας 

δεξιάς όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο. Στο κόµµα συνυπάρχουν τόσο οι 

εθνικοσοσιαλιστές (κυρίως µε τον πρεσβύτερο Πλεύρη), όσο και οι ακροδεξιοί 

εθνικιστές ριζοσπάστες του Βορίδη αλλά και οι παραδοσιακοί συντηρητικοί που 

βρέθηκαν µέσα σε µια νύχτα εκτός της Νέας ∆ηµοκρατίας. Η συµµαχία αυτή δεν 

είναι ιδεολογική, αν και έχουν βρεθεί κοινοί εχθροί, όπως οι µετανάστες, για να 

φέρουν τις ξεχωριστές οµάδες κοντύτερα. Αυτό που τις φέρνει κοντά είναι η ευκαιρία 

της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης που πια δεν φαίνεται όνειρο θερινής νυχτας. 

Βέβαια η εκπροσώπηση της πρώτης οµάδας φθίνει όσο περνάει ο καιρός.  

 

Έτσι, ενώ µέχρι το 2002 η υποστήριξη προς τη Χρυσή Αυγή είναι ανοιχτή - 

στο ψηφοδέλτιο του ΛΑ.Ο.Σ. συµµετέχουν και εκπρόσωποί της όπως θα δούµε 

παρακάτω58- στη συνέχεια, και µετά τις πιέσεις που δέχεται, θα προβεί σε «τακτικούς 

ελιγµούς» που θα φτάσουν µέχρι την ανάκληση της υποψηφιότητας του ∆. 

Ζαφειρόπουλου – εκδότη του ακροδεξιού Ελεύθερου Κόσµου – πριν τις εκλογές του 

Οκτώβρη του 2009 (Ψαρράς 2010: 170).  

 

Από τα ανοιχτά αφιερώµατα στην 21η Απριλίου µε καλεσµένο τον Παττακό 

(Ψαρράς 2010: 170), θα φτάσουµε σε συγκεκκαλυµµένα µηνύµατα για το 

Πολυτεχνείο το 2010 για τα οποία ο βουλευτής του κόµµατος Άδωνις Γεωργιάδης 

αισθάνεται την ανάγκη να δηλώσει ότι είναι καθαρό εθιµοτυπικό αφού «είναι γνωστό 

                                                 
57 Η ηλεκτρονική εφηµερίδα του Ελληνικού Μετώπου «Ελληνικές Γραµµές» συνεχίζει να λειτουργεί 
και να δηλώνει στο http://www.e-grammes.gr/who.php και κάτω από τον τίτλο «Ποιοι Είµαστε» ότι 
«Οι «Ελληνικές Γραµµές» είναι µία πατριωτική ηλεκτρονική εφηµερίδα, συνέχεια της οµώνυµης 
εφηµερίδας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ» και να δηλώνει ότι «βασικοί ιδεολογικοί άξονες των 
«Ελληνικών Γραµµών» είναι ο Ελληνικός εθνικισµός, η δηµοκρατία, η ελεύθερη οικονοµία και η 
εθνική αλληλεγγύη». Ακολουθεί ιστορικό του Ελληνικού Μετώπου και ο ΛΑ.Ο.Σ. αναφέρεται µόλις 
µια φορά όταν το Μέτωπο συγχωνευτηκε µε αυτόν. Το όνοµα του Καρατζαφέρη απουσιάζει. 
58 Βλέπε σελ. 113 της παρούσης. 
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ότι ουδείς έχασε τη ζωή του µέσα στο Πολυτεχνείο εκείνη τη µέρα»59. Αυτή τη 

µεταστροφή θα την εξετάσουµε στα επόµενα κεφάλαια της παρούσης. 

 

                                                 
59 Βλέπε σχετικά http://jungle-report.blogspot.com/2010/11/blog-post_19.html αλλά και τη σχετική 
ανακοίνωση του ΛΑ.Ο.Σ. 
http://www.laos.gr/press/txtfiles/load_file.asp?epilogi=%D0%CF%CB%D5%D4%C5%D7%CD%C5
%C9%CF%D5161110.txt 
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2.2 Η ίδρυση και το καταστατικό του νέου κόµµατος. 
 

  Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός είναι σίγουρα ένα κόµµα που ταιριάζει στα 

λεγόµενα του Paul Taggart ( Ignazi 2003:29). Ο ΛΑ.Ο.Σ. δηλαδή είναι ένα κόµµα 

«που ιδεολογικά [....] είναι στη δεξιά, µε αντισυστηµικό προσανατολισµό, που 

ισχυρίζ[εται] ότι µιλ[αν] εκ µέρους του mainstream της κοινωνίας, [ενώ] οργανωτικά 

…χαρακτηρίζ[έται] από ισχυρές κεντρικές δοµές µε χαρισµατική και 

προσωποποιηµένη ηγεσία…που εκλογικά…υπερεκπροσωπ[είται] στους νέους άνδρες 

που εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα και έρχονται από ένα ευρύ πολιτικό φάσµα». 

Ένα κόµµα που η ρητορική του εµπεριέχει στοιχεία εθνικολαϊκισµού, και το οποίο 

ενώ δηλώνει την πίστη στην κοινοβουλευτική δηµοκρατία, δεν σταµατά να µιλά για 

το καθεστώς ιδιότυπης δηµοκρατίας της χώρας υποστηρίζοντας την άµεση 

δηµοκρατία µέσω δηµοψηφισµάτων και κρατώντας µια σαφή στάση ενάντια στους 

«λαθροµετανάστες», ειδικά µετά τις εκλογές του Σεπτέµβρη του 2007. Ένα κόµµα 

του οποίου ο λόγος διαµορφώνεται σε συνάφεια µε τη γραµµατική της τηλεόρασης 

και της εικόνας. Κατά καιρούς παρουσιάζει πολλά κοινά στοιχεία µε αντίστοιχα 

ακροδεξιά κόµµατα όπως το Front National της Γαλλίας ή to FPÖ της Αυστρίας ή και 

το Ελβετικό Λαϊκό Κόµµα ακόµα και µε τη µεταφασιστική και κυβερνητική πορεία 

της Alleanza Nazionale στην Ιταλία. Θα µπορούσε αυτό το κόµµα να αποτελεί την 

ελληνική έκφανση του τρίτου κύµατος της ελληνικής άκρας δεξιάς; 

 

Πριν και µετά την ήττα της Ν∆ στις εκλογές του 2000, ο Καραµανλής 

προσπάθησε να δώσει ένα πιο µετριοπαθές προφίλ στο κόµµα του, εφαρµόζοντας την 

περίφηµη «θεωρία του Μεσαίου Χώρου» και να το βγάλει από την «αποµόνωση της 

δεξιάς» δίνοντας του έναν πιο κεντρώο προσανατολισµό που θα το οδηγούσε τελικά 

στην κυβέρνηση το 2004 (Βερναδάκης 2005: 57-58). Άµεση συνέπεια αυτής της 

θέλησης ήταν να αποπεµφθεί ο Γ. Καρατζαφέρης και µέσω αυτής της αποποµπής να 

εξορκίσει τον «δαίµονα» της άκρας δεξιάς εντός της Νέας ∆ηµοκρατίας, έναν 

«δαίµονα» που έκανε συχνά-πυκνά την εµφάνισή του µε δηµοσιεύµατα αλλά και 

βίντεο όπως οι δηλώσεις του - τότε – βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας 
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∆ηµοκρατίας, Παναγιώτη Ψωµιάδη για το περίφηµο βίντεο µε τους «χουντικούς 

καλαµατιανούς των ΕΚΑΜ στην Θεσσαλονίκη60». 

 

Οι δηλώσεις του Γ. Καρατζαφέρη «περί διορισµού των δικών µας παιδιών» 

την παραµονή των εκλογών του Απριλίου του 2000 θεωρήθηκαν από πολλούς – όπως 

προκύπτει εκ των υστέρων και από τον ίδιο τον Καραµανλή – ως ένας από τους 

κύριους λόγους της εκλογικής ήττας (Μπρατάκος 2002:870), µε ένα πολύ µικρό 

µάλιστα περιθώριο κάποιων χιλιάδων ψήφων. Αφορµή για την αποποµπή στάθηκαν 

οι δηλώσεις του Καρατζαφέρη στον «Τύπο της Κυριακής» ότι ο Καραµανλής δεν 

κατάλαβε την ήττα και ότι συµβιβάστηκε µε τα διαπλεκόµενα61. Η αποποµπή του 

έγινε την επόµενη µέρα µε δηλώσεις του ίδιου του Καραµανλή σε τηλεοπτική 

συνέντευξη στον Ν. Χατζηνικολάου62, στην οποία δήλωσε ότι: «θα υπερασπισθεί µε 

πάθος το µεσαίο χώρο, τον οποίο παραδοσιακά εξέφρασε η Ν.∆. και όχι το ΠΑΣΟΚ, το 

οποίο επιχειρεί να την αντιγράψει».
63 

 

Ο Μπρατάκος (2002:873) αναφέρει ότι αυτή η κριτική αξιοποιήθηκε και από 

τα προσκείµενα στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ΜΜΕ, τα οποία της εδώσαν 

διαστάσεις πολύ µεγαλύτερες από αυτές που πραγµατικά είχε πετυαίνοντας έτσι να 

δηµιουργήσουν κλίµα κρίσης στη Νέα ∆ηµοκρατία. Ο Κώστας Καραµανλής, στις 8 

Μαΐου 2000, αποφάσισε να παραπέµψει τον Καρατζαφέρη στο Πειθαρχικό 

Συµβούλιο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας µε το ερώτηµα της διαγραφής. Όµως τα 

µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου (Αχ. Καραµανλής, Γ. Παναγιωτόπουλος, Ι. 

Βαρβιτσιώτης. Ι. Κεφαλογιάννης) αντιµετώπισαν το θέµα µε επιφυλακτικότητα και 

έτσι την απόφαση για διαγραφή την έλαβε ο ίδιος ο Καραµανλής, την ίδια µέρα, 

προκαλώντας τα αρνητικά σχόλια του  Μητσοτάκη (Μπρατάκος 2002:874). 

 

Λίγους µήνες µετά την αποποµπή του, την ηµέρα της ανύψωσης του Τιµίου 

Σταυρού - µια ηµέρα που εµπεριέχει ισχυρούς θρησκευτικούς συµβολισµούς - στις 

14 Σεπτεµβρίου του 2000, ο Καρατζαφέρης ανακοινώνει την ίδρυση ενός νέου 

κόµµατος, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού (ΛΑ.Ο.Σ.). Θεµελιώδης διαφορά του 
                                                 
60 ∆ες σχετικά http://www.iospress.gr/extra/extra19971112.htm  
61 Τα ΝΕΑ 9/5/2000 άρθρο του Γιάννη ∆ιακογιάννη «Καραµανλής: Έθεσε εαυτό εκτός κόµµατος», 
σελίδες 8-9, http://www.tanea.gr//Article.aspx?d=20000509&nid=4127186&sn=&spid=366 
62 Συγκεκριµένα σε συνέντευξη στο MEGA στις 8/5/2000 
63 Τα ΝΕΑ ό.π. 
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ΛΑ.Ο.Σ. από τα προηγούµενα εκλογικά επιτυχηµένα64 κόµµατα είναι ότι δεν 

υποστηρίζει – τουλάχιστον φανερά και άµεσα- εξωπολιτειακούς θεσµούς όπως τα 

άλλα δύο κόµµατα, η Ε.Π. τη µοναρχία και η ΕΠΕΝ το καθεστώς της 21ης Απριλίου 

του 1967. Αντίθετα ο ΛΑ.Ο.Σ. δηλώνει ότι σε καµία περίπτωση δεν θέλει να 

προσβάλει το πολίτευµα.  

 

Το καταστατικό του κόµµατος προβλέπει ότι ο σκοπός του ΛΑ.Ο.Σ. είναι η 

«διεκδίκηση της εξουσίας της Χώρας δια παντός νοµίµου και δηµοκρατικού 

µέσου». Το ίδιο προβλέπει ως µέσα για την επίτευξη του σκοπού τα εξής: 

• Τη δηµοκρατική και αξιοκρατική οργάνωση και λειτουργία του κόµµατος, 

• Την επίλυση των προβληµάτων του λαού,  

• Την εµπέδωση και διασφάλιση του πατριωτικού και θρησκευτικού 

συναισθήµατος του λαού,  

• Την επίδειξη αισθήµατος ευθύνης,  

• Την προβολή παντός θέµατος επί τη βάσει των αληθών δεδοµένων,  

• Την άµεση και αµφίδροµη επικοινωνία και πληροφόρηση του λαού 

ανεξαρτήτως κοινωνικού ή οικονοµικού επιπέδου,  

• Τη συµπαράσταση σε κάθε αδίκως διωκόµενο πολίτη,  

• Τη ριζοσπαστική λύση σε χρόνια θέµατα που απασχολούν τον Ελληνικό 

λαό. 

 

Μέλη του ΛΑ.Ο.Σ. µπορούν να γίνουν Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος, 

σύµφωνα µε το 6ο και 7ο άρθρο. Τα άρθρα 9 και 10 ορίζουν την οργάνωση του 

ΛΑ.Ο.Σ. σε περιφερειακή και κεντρική µε την ακόλουθη ιεραρχία οργάνων: 

 

- Συνέδριο του Κόµµατος 

- Πρόεδρος 

- Κοινοβουλευτική Οµάδα 

- Κεντρική Επιτροπή 

- Εκτελεστικό Γραφείο 

- Πολιτικό Συµβούλιο 

                                                 
64 Το καθέ κόµµα βέβαια είχε µια και µοναδική εκλογική επιτυχία. 
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- Επιτροπή ∆εοντολογίας 

- Οικονοµική Επιτροπή 

- Επιτροπή Αξιολόγησης και Αξιοποίησης των στελεχών του Κόµµατος 

- Οµάδα Προγράµµατος 

- Γενική ∆ιεύθυνση 

- Γραφείο Τύπου 

 

Αν και το 11ο άρθρο ορίζει πως το Συνέδριο του Κόµµατος αποτελεί το 

ανώτατο και κυρίαρχο όργανο αυτού και αποφασίζει για όλα του τα θέµατα, οι 

αποφάσεις του δε, δεσµεύουν όλα τα µέλη του κόµµατος, εντούτοις το κόµµα είναι 

προεδρικό και προσωποκεντρικό αφού σύµφωνα µε το 12ο άρθρο, η ίδια η σύγκληση 

του Συνεδρίου αποφασίζεται από τον Πρόεδρο του Κόµµατος ή από τα 3/5 των 

µελών της Εκτελεστικής Γραµµατείας όπως και τα προς επεξεργασία θέµατα. Από 

τον Πρόεδρο αποφασίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 18, και η τελική επικύρωση 

πινάκων των όλων των υποψηφίων σε βουλευτικές, δηµοτικές και ευρωεκλογές. 

 
Επιπρόσθετα και σύµφωνα µε το άρθρο 14, αµφισβήτηση του Προέδρου 

µπορεί να γίνει µόνο µε απόφαση της αυξηµένης πλειοψηφία των 3/5 της ∆ιοικούσας 

Επιτροπής και της ιδίας πλειοψηφίας των Προέδρων των Μητροπολιτικών 

Επιτροπών. Τα καθήκοντα και αρµοδιότητες του Προέδρου του Κόµµατος, σύµφωνα 

µε το άρθρο 15 είναι τα εξής: 

 

1) Εκπροσωπεί το Κόµµα σε όλες του τις εκδηλώσεις στο Εξωτερικό και την Ελλάδα. 

2) Εκφράζει τις αρχές, θέσεις και κατευθύνσεις του κόµµατος. 

3) Ηγείται του κοµµατικού αγώνα και δράσης αυτού. 

4) Προΐσταται, συντονίζει και οργανώνει τη λειτουργία του Κόµµατος και εποπτεύει 

τη σωστή εφαρµογή των λαµβανοµένων αποφάσεων. 

5) Συγκαλεί τα τακτικά και έκτακτα Συνέδρια του Κόµµατος. 

6) Ορίζει τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον εκπρόσωπο Τύπου και τον Γενικό 

∆ιευθυντή του κόµµατος µε τους αναπληρωτές αυτού, ως και τους βοηθούς και 

συµβούλους του ιδίου.  

7) Συγκροτεί τα όργανα, επιτροπές και γραµµατείες του κόµµατος που δεν εκλέγονται 

από το Συνέδριο. 
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8) ∆ιορίζει εκπροσώπους του κόµµατος προς εκτέλεση αρµοδιοτήτων του και 

εκπροσώπηση του ιδίου, καθώς και την αναπλήρωση του. 
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2.3 Η αρχική ιδεολογία του νέου κόµµατος. 
 

Ο ΛΑ.Ο.Σ. χαρακτηρίστηκε εξ αρχής από πολλούς αναλυτές ως ένα κόµµα της 

νέας άκρας ή ριζοσπαστικής δεξιάς. Ο ίδιος ο Γ. Καρατζαφέρης αρνείται πεισµατικά 

τον όρο του ακροδεξιού65. Το δεδοµένο όµως είναι ότι ο Καρατζαφέρης εδώ δεν 

πρωτοτυπεί. Ο πρώτος που ακολούθησε αυτή την τακτική ήταν ο Le Pen ο οποίος 

προχώρησε σε πολλές µηνύσεις εναντίων δηµοσιογράφων και πολιτικών µε 

κυριότερη τη µήνυση που έκανε κατά του Μισέλ Ροκάρ. Στις 22 Ιουνίου 1994, το 

εφετείο του Παρισιού απάλλαξε το Μισέλ Ροκάρ από την κατηγορία της 

συκοφαντικής δυσφήµισης του Λεπέν. Το δικαστήριο έκρινε ότι καλώς έκανε ο 

σοσιαλιστής πολιτικός όταν από την τηλεόραση υποστήριξε ότι ο LePen υπήρξε 

βασανιστής κατά τον πόλεµο της Αλγερίας. Σε µια άλλη περίπτωση στις 16 

∆εκεµβρίου 1989, το ανώτατο δικαστήριο της Τουλόν απάλλαξε τον ηθοποιό Ροζέ 

Ανέν, ο οποίος είχε δηλώσει ότι «οι ηγέτες του Εθνικού Μετώπου δεν είναι µόνο 

φασίστες, αλλά πραγµατικοί ναζί»66.  

 

Εποµένως, το κεντρικό πολιτικό στοίχηµα του ΛΑ.Ο.Σ. είναι να καταφέρει να 

ξεφύγει από το πολιτικό περιθώριο όπου νιώθει ότι τον κατατάσσει αυτός ο 

χαρακτηρισµός και να µπει στο πολιτικό κατεστηµένο. Στην προκειµένη όµως 

περίπτωση οι σχέσεις του Καρατζαφέρη µε την ακροδεξιά είναι γνωστές. Στην 

εκποµπή του στο ιδιόκτητο κανάλι TELECITY της 6ης Ιανουαρίου 1998 δήλωνε 

«ποιο µπορεί να είναι το συµπλήρωµα της Νέας ∆ηµοκρατίας;» και έδινε µόνος του 

την απάντηση: «Είναι οι ευρισκόµενοι δεξιά της Νέας ∆ηµοκρατίας, η Χρυσή Αυγή, 

η οποία έχει πρωταγωνιστές του αγώνα, και µπορεί η Χρυσή Αυγή µε όσους έχει, 

πολλούς ή λίγους, να κάνει τόσο θόρυβο και να συµµετέχει, όσο δεν µπορεί σήµερα 

δυστυχώς η ΟΝΝΕ∆»67.  

 

Ο Καρατζαφέρης έχει κατηγορηθεί πολλές φορές για αντισηµιτισµό και 

οµοφοβία. Στην Κόρινθο στις 28 Φεβρουαρίου 2002 είχε δηλώσει: «Πρώτον: ∆εν 

                                                 
65 απειλεί µάλιστα µε µήνυση και όποιον του προσάψει αυτόν τον πολιτικό όρο! Τις απειλές του έκανε 
πραγµατικότητα µε τη µήνυση που κατέθεσε που κατέθεσε στις 11 Νοεµβρίου 2004 εναντίον της 
εφηµερίδας το «Το Βήµα» και του δηµοσιογράφου της Β. Χιώτη65 
66 Εφηµερίδα «Ελευθεροτυπία», Ο ΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 9-1-2000 
67 Εφηµερίδα «Ελευθεροτυπία», Ο ΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 20-12-2002 
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είµαι Εβραίος. Ας το πει αυτό κι ο πρωθυπουργός68. ∆εύτερον: ∆εν είµαι 

κοµµουνιστής. Ας το πει αυτό κι ο Καραµανλής. Τρίτον: ∆εν είµαι οµοφυλόφιλος. 

Αυτό δεν µπορεί να το πούνε πολλοί». Τον Απρίλιο του 2001 στον Έσπερο του 

Παλαιού Φαλήρου θα γίνει το πρώτο συνέδριο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. 

Εκεί ο Καρατζαφέρης θα προσπαθήσει να θέσει τις βάσεις τόσο για την ιδεολογία 

όσο και για τη ρητορική τακτική που θα ακολουθήσει το νέο κόµµα.  Ο λόγος αυτός 

είναι ένα χαρακτηριστικό δείγµα της ρητορικής του Καρατζαφέρη, πριν όµως αυτός 

αποφασίσει να «αλλάξει τον τρόπο που σερβίρει» και υιοθετήσει την πολιτική 

«αποπεριθωριοποίησης» όπως θα δούµε παρακάτω στο κεφάλαιο 2.6. 

 

Ο λόγος ξεκινάει µε την αντιστροφή της γνωστής ρήσης του Αβέρωφ για το 

µαντρί και τα τα πρόβατα. «Καλύτερα µιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια αρνί 

µέσα στο µαντρί» θα αντιπαραθέσει. Για τις κατηγορίες ότι είναι «το αβγό του 

φιδιού» θα δηλώσει «δεν µπορούν να ξεχωρίσουν το αβγό του φιδιού, από τη γενιά 

του αετού[….]Είµαστε αυτοί που θα βγάλουν την Ελλάδα από το βάλτο των 

τρωκτικών, από το βάλτο των Πιράνχας». Θα συνεχίσει εκτοξεύοντας κατηγορίες για 

«ναρκοµανή εκδότη», χωρίς να τον κατονοµάσει βέβαια, για υπουργούς που βγαίνουν 

«από τα κρεβάτια του Λαµπράκη» και για «Μασόνους στην Βουλή»69. Θα προσπαθήσει 

να δικαιολογήσει γιατί χαιρέτισε την επιτυχία του LePen λέγοντας «χαιρετίζω τον 

οποιονδήποτε αντιστέκεται στην Παγκοσµιοποίηση, τη Νέα Τάξη Πραγµάτων και τον 

Σιωνιστικό Ιµπεριαλισµό[…]Χαιρετίζω τον ήρωα Μιλόσεβιτς που είναι στα 

δικαστήρια - κολαστήρια της Αµερικής και της Ευρώπης[…..]Χαιρετίζω τον ηγέτη 

της Λιβύης, που έστειλε αντιπροσωπεία για να παρακολουθήσει το συνέδριό µας, τον 

ηγέτη Καντάφι.»  

 

Το δείγµα αυτό φανερώνει ξεκάθαρα τις αντικοµµατικές και λαϊκιστικές 

εγκλήσεις του Καρατζαφέρη, εγκλήσεις που θα κρατήσει σχεδόν αναλλιώτες µέχρι 

σήµερα, ειδικά στην τηλεόραση. Αλλώστε εκεί κανένας δεν τον ελέγχει όπως θα πει 

και ο Μ. Βορίδης σε συνέντευξή του στην Καθηµερινή70: «Ο πρόεδρος χρησιµοποιεί 

πολύ εύκολα, θα έλεγα µε αµετροέπεια, το δηµόσιο λόγο, επειδή σπανίως ελέγχεται 

                                                 
68 Ο Σηµίτης  
69 Ολόκληρος ο λόγος του Καρατζαφέρη τον Απρίλιο του 2001 υπάρχει στο Παράρτηµα της παρούσας 
διατριβής ( µέρος ΙΙ) 
70 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_07/11/2010_421550  
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αυστηρά. Σπανίως κρινόµενος λοιπόν, εκπλήσσεται όταν υπάρχουν συνέπειες και µένει 

άναυδος!». Στο λόγο του κυριαρχούν οι κατηγορίες εναντίον τόσο µιας εθνικής ελίτ 

όσο και µιας παγκόσµιας «Νέας Τάξης» που σχετίζεται µε τον παγκόσµιο σιωνισµό. 

Πόσο όµως ξεχωρίζουν στο λόγο του οι έννοιες του σιωνισµού και του σηµιτισµού; 

 

Συνεχίζει σε ένα ξενοφοβικό ντελίριο λέγοντας «κανένας λαθροµετανάστης 

στην Ελλάδα[….] Πρώτα δουλειά στους Έλληνες και αν µας περισσέψει, τότε θα βρω 

ποιον θα φέρω και αφού τον ψάξω[…….] ∆εν είµαστε θύµατα, δεν είµαστε 

τυφλοί[….] ∆εν βλέπουµε ότι ενάµισι εκατοµµύριο Αλβανοί παίρνουν τα δικά σας 

λεφτά, των φορολογουµένων πολιτών και τα στέλνουν στην Αλβανία, να τα κάνουν 

καλάσνικοφ, να επιτεθούν στα Γιάννενα και τη Θεσπρωτία; Υπάρχει κανείς από εσάς 

που πιστεύει ότι µας αγάπησαν; Μου είναι το ίδιο προσιτό και ευχάριστο να πω αυτό 

που ακουγόταν πριν από 35 χρόνια. ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ.»  

 

Με αυτό τον τρόπο «κλείνει το µάτι» στους υποστηρικτές της απριλιανής 

δικτατορίας. Είναι προφανές ότι ο Καρατζαφέρης καταλαβαίνει ότι βρίσκεται στην 

αρχή ένος πολύ δύσκολου εγχειρήµατος και εποµένως δεν µπορεί να είναι 

επιλεκτικός στα άτοµα και στις οργανώσεις που τον στηρίζουν. Η επιτυχία στις 

εκλογές του 2002 αλλά και ο στρατηγικός στόχος της ενσωµάτωσής του στο πολιτικό 

σύστηµα θα αλλάξουν αυτήν τη στάση. Για να µεγιστοποιήσει την επηρροή του 

κόµµατος του θα υιοθετήσει και θα ασπαστεί µια όχι µόνο ξενοφοβική ατζέντα κατά 

των µεταναστών γενικά αλλά µια ατζέντα που θα θυµίσει την αντισλαβική πολεµική, 

τόσο προπολεµικά όσο και µετά τον εµφύλιο. Οι Αλβανοί συνεχίζουν λοιπόν, στο 

λόγο του Καρατζαφέρη πάντα, να διεκδικούν την «Τσαµουρία», όπως και στην 

Κατοχή αλλά και στον εµφύλιο. Το ίδιο συµβαίνει και µε τους Σκοπιανούς που 

επιβουλεύονται τη Μακεδονία αλλά και τους Τούρκους στο Αιγαίο και την Κύπρο. 

Τα λεγόµενα «εθνικά θέµατα» είναι άλλωστε ένα προνοµιακό πεδίο της άκρας δεξιάς 

και συνδέονται ακόµα και µε τη «Μεγάλη Ιδέα», όπως είδαµε στο κεφάλαιο 2.1 της 

παρούσης. 

 

Ο ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι µόνος του. Στο δύσκολο έργο του – όπως σηµειώνει ο 

Καρατζαφέρης - της ρήξης και της ανατροπής µε το κατεστηµένο που κυβερνά αυτή 

τη χώρα, προκειµένου να κάνει πράξει το όραµά του, έχει έναν µεγάλο σύµµαχο και 
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συµπαραστάτη στο πρόσωπο του Αρχιεπίσκοπου Χριστόδουλου αλλά και όχι µόνο σε 

αυτόν. «∆εν είµαστε µόνοι, είναι µαζί µας η Εκκλησία µε τον Αρχιεπίσκοπο, είναι η 

δικαιοσύνη µε το λόγο που εκπέµπει ο Βασίλης Κόκκινος, είναι οι θεσµοί µε το 

σηµερινό αρθογράφο της ΑΛΦΑ ΕΝΑ και πρώην Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας Χρήστο 

Σαρτζετάκη». Ξυπνώντας τις µνήµες από τις «λαοσυνάξεις» των ταυτοτήτων 

προσπαθεί να συγκεντρώσει – έστω και σαν αναφορές – τη συµπαράσταση επιφανών 

Ελλήνων. 

 

Ο Ψαρράς µας δίνει µια συνολική εικόνα της σχέσης που είχε ο Καρατζαφέρης 

µε τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Η σχέση τους ξεκίνησε σίγουρα το 1987 (παρότι 

ο Καρατζαφέρης έχει αναφέρει ότι γνωρίζονταν από το 1985) όταν ο Καρατζαφέρης 

είχε καλύψει δηµοσιογραφικά και πολιτικά τα θέµατα της Μητρόπολης ∆ηµητριάδος, 

στην οποία ήταν τότε µητροπολίτης ο Χριστόδουλος, η οποία και είχε συµµετάσχει 

δυναµικά στις κινητοποιήσεις του Κλήρου που έγιναν για το θέµα της 

εκκλησιαστικής περιουσίας. Μετά το θάνατο του Χριστόδουλου, ο Καρατζαφέρης θα 

υποστηρίξει ότι όχι µόνο βοήθησε στην εκλογή του Αρχιεπίσκοπου αλλά και ότι 

είχαν από κοινού επεξεργαστεί «ένα σχέδιο δράσης71» (Ψαρράς 2010:88). Αυτή η 

υπερβολική δήλωση είχε κάποια βάση η οποία και στηρίχθηκε στις δηλώσεις του 

Χριστόδουλου ότι οι ψηφοφόροι του ΛΑ.Ο.Σ. ήταν «καλοί Χριστιανοί και όχι 

ακροδεξιοί» αλλά και στις υπόνοιες για την «δεξιά του Κυρίου» (Ψαρράς 2010:125-

126).  

 

Μετά το θάνατο του Χριστόδουλου δε θα µείνει χωρίς συµπαραστάτες στην 

Εκκλησία. Ο µητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιµος αλλά και ο Πειραιώς Σεραφείµ θα 

του «προσφέρουν υλικό υποστήριξης». Ο Άνθιµος µάλιστα θα τον υπερασπιστεί 

σθεναρά στη διαµάχη που άνοιξε µε τον Γιάννη Μπουτάρη.72 Η σχέση του ΛΑ.Ο.Σ. 

µε το χριστιανισµό όµως δεν περιόριζεται στη σχέση Χριστόδουλου – Καρατζαφέρη, 

ούτε τελειώνει µε το θάνατο του πρώτου. Ο Χαρίτος σηµειώνει σχετικά «ο 

Χριστιανισµός µπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα προστασίας του εθνικού 

                                                 
71
Αξίζει απλά να προσθέσουµε ότι και η ακροδεξιά εθνικιστική εφηµερίδα «Στόχος» έχει φωτογραφία 

του Αρχιεπίσκοπου στον τίτλο κάθε φύλλου της. 
72 Χαρακτηριστικό είναι το πρωτοσέλιδο της Α1 στο τέλος του παραρτήµατος αλλά και δηλώσεις όπως 
αυτή http://www.makthes.gr/news/politics/64082/  
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πολιτισµού απέναντι στα κύµατα των µουσουλµάνων µεταναστών και της πολύ-

πολιτισµικής ουτοπίας της αριστεράς» (2008:81-82). 

 

Κατά το διάστηµα της προεκλογικής εκστρατείας του 2002, ο Καρατζαφέρης 

δέχτηκε πολλές επιθέσεις, επειδή αποκαλύφθηκε ότι, στις Νοµαρχιακές εκλογές του 

2002, η Χρυσή Αυγή συµµετείχε µε τέσσερις εκπροσώπους της στο ψηφοδέλτιο του 

συνδυασµού του, τους κυρίους Βασίλη Κολιό, Μιχαήλ Παπαδηµητρίου, Νικόλαο 

Σκάντζο και Ηλία Παναγιώταρο73. Μάλιστα, ο ίδιος δήλωσε σε αντιπερισπασµό ότι 

όλοι χωρούν στο ψηφοδέλτιό του και µάλιστα ότι υπάρχουν και δύο Έλληνες 

Εβραίοι, δύο οµοφυλόφιλοι και ένας τσιγγάνος στο ίδιο ψηφοδέλτιο που όµως των 

οποίων τα ονόµατα δεν µπορούσε να αποκαλύψει. Το Κεντρικό Ισραηλιτικό 

Συµβούλιο, στις 9 Οκτωβρίου 2002, έβγαλε την ακόλουθη ανακοίνωση74:  

 

«Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο Ελλάδος θεωρεί απαραίτητο 

να διευκρινίσει ότι το διατυµπανιζόµενο από τον υποψήφιο 

υπερνοµάρχη Αττικής Γ. Καρατζαφέρη ότι στο ψηφοδέλτιό του µετέχουν 

δύο πολίτες εβραϊκού θρησκεύµατος δεν είναι αληθές. Ο Γ. 

Καρατζαφέρης, επί σειρά ετών, συνηθίζει σε θέµατα που αφορούν τον 

εβραϊσµό να παραποιεί ανεπίτρεπτα την αλήθεια».  

 

∆ύο χρόνια αργότερα, και στο δρόµο για την παρθενική συµµετοχή σε εθνικές 

εκλογές, δίνει στη δηµοσιότητα την «ιδεολογική πλατφόρµα75» του. Μέρος της 

οποίας µαζί µε µια οµιλία του Γ. Καρατζαφέρη76 συµπληρώνουν το εκλογικό του 

πρόγραµµα του77. Στην  «ιδεολογική πλατφόρµα» αναφέρει «(Το ΛΑ.Ο.Σ. είναι έ)να 

κόµµα απόλυτα δηµοκρατικό, γιατί πρεσβεύει την ευνοµία και την ισονοµία, προτάσσει 

τη διασφάλιση της λαϊκής κυριαρχίας, όπως διασφαλίζεται από το άρθρο 1 του 

                                                 
73 Εφηµερίδα «Ελευθεροτυπία», Ο ΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 20-10-2002 
74 ∆ηµοσιευµένη στο αρχείο του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συµφωνιών του Ελσίνκι στη 
διεύθυνση http://groups.yahoo.com/group/greekhr/message/2782  
75 Η Ιδεολογική Πλατφόρµα υπήρχε στην ιστοσελίδα της Α1 από όπου και το κατέβασα στις 
11/9/2004. Σήµερα δυστυχώς δεν υπάρχει τόσο εκεί όσο και στο επίσηµο site του κόµµατος. Υπάρχει 
επίσης στο παράρτηµα 
76 Οµίλία που έκανε στο Φάληρο στις 14 Σεπτεµβρίου του 2003, στην Τρίτη επέτειο από την ίδρυση 
του ΛΑΟΣ. Υπάρχει στο παράρτηµα.  
77 Το Εκλογικό Πρόγραµµα –όπως και η Ιδεολογική Πλατφόρµα και άλλα έγγραφα- υπήρχε στην 
ιστοσελίδα της Α1 από όπου και το κατέβασα στις 11/9/2004. Σήµερα δυστυχώς δεν υπάρχει τόσο εκεί 
όσο και στο επίσηµο site του κόµµατος, µπορείτε να το βρείτε στο παράρτηµα. 
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Συντάγµατος, λειτουργεί θεσµικά µε αιρετά όργανα και απευθύνεται σε ενεργούς, 

σκεπτόµενους και ενηµερωµένους πολίτες, που δεν ανέχονται να σκέπτονται και να 

αποφασίζουν άλλοι πριν από αυτούς γι' αυτούς78
».  

 

Παρά την αρνητική θέση απέναντι στους θεσµούς, µια θέση που, όπως 

φαίνεται, ασπάζονται και οι ψηφοφόροι του (Χατζηπαντελής 2007:86-107), θα 

χρησιµοποιήσει δηµοκρατικές διαδικασίες έτσι ώστε να έρθει σε ρήξη µε τις δυνάµεις 

εκείνες (τα δύο µεγάλα κόµµατα δηλαδή) που «…όχι µόνο στερούνται οράµατος για 

την πρόοδο του Έθνους, αλλά µε την επικίνδυνη πολιτική και τον ενδοτισµό τους σε 

ξένα κέντρα αποφάσεων παρασύρουν την πατρίδα µας σε περιπέτειες….»79. ∆ίνει τέλος 

το πολιτικό του στίγµα στην παρακάτω παράγραφο:  

 

«(Ο ΛΑ.Ο.Σ. είναι) Ένα κόµµα εκσυγχρονιστικό, µε την ουσιαστική έννοια 

του όρου, που πολεµά φαινόµενα που χαρακτηρίζουν χρεοκοπηµένες 

κοινωνίες, όπως η διαφθορά, η αναξιοκρατία, ο νεποτισµός, η κοινωνική 

ανισότητα, η ανεργία, η εγκληµατικότητα, η ανασφάλεια, η παραοικονοµία, 

η παραπληροφόρηση δια της διαπλοκής, οι πελατειακές σχέσεις των 

κοµµάτων και ο εµπαιγµός των πολιτών. Η εξάλειψη αυτών των 

θλιβερών φαινοµένων και όχι η αποδυνάµωση της θρησκευτικής και 

εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων είναι ο καλώς νοούµενος 

εκσυγχρονισµός.» 

 

Τόσο από τις ιδρυτικές του διακηρύξεις όσο και από τους λόγους του 

Καρατζαφέρη – ειδικά στα πρώτα χρόνια από την ίδρυση του κόµµατος – 

κατανοούµε τι είδους κόµµα είναι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, ακόµα και αν ο 

ίδιος το αρνείται πεισµατικά. Ο ΛΑ.Ο.Σ. τοποθετείται ξεκάθαρα στο ακροδεξιό άκρο 

του πολιτικού φάσµατος, δεξιότερα της Νέας ∆ηµοκρατίας, στην οποία καταλογίζει 

ιδεολογική υποχώρηση. Εποµένως, ακόµα και αν αυτοπροσδιορίζεται ως «λαϊκό 

κόµµα», είναι σαφείς οι ενδείξεις ότι ο λαϊκισµός αποτελεί ιδεολογία και πολιτικό 

εργαλείο του. Οι αντιδηµοκρατικές και ειδικά οι αντικοµµατικές του αντιλήψεις είναι 

φανερές, παρά την κάλυψη της δηµοψηφισµατικής δηµοκρατίας που προτάσσει µε 

                                                 
78 Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΣ, σελ. 7 
79 ο.π. σελ. 7 
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αυταπάρνηση. Στις αρχές του βρίσκουµε ακόµα και αλυτρωτικές αναφορές – κυρίως 

στη Βόρεια Ήπειρο. Οι θέσεις του υπέρ µιας Σωµατειακής – κορπορατιστικής ίσως – 

Βουλής και υπέρ ενός αόριστου «Συµβουλίου Αρίστων» αλλά και η προγονολατρεία, 

η συνωµοσιολογία της «Παγκόσµιας Νέας Τάξης», τα αντισιωνιστικά προτάγµατα 

που υποδηλώνουν έναν αντισηµιτισµό, «δεν αφήνουν αµφιβολία ότι ο ΛΑ.Ο.Σ. ανήκει 

στην οικογένεια των κοµµάτων της άκρας δεξιάς, µε τα γνωρίσµατα που διαθέτει το 

λεγόµενο «τρίτο κύµα» της», όπως σηµειώνει χαρακτηριστικά η Γεωργιάδου.80 

 

 

 

 

                                                 
80 «Το εγχείρηµα της «τριγωνοποίησης», Ελληνική Ακροδεξιά» δηµοσιευµένο στο 
http://www.metarithmisi.gr/el/readText.asp?textID=1163  
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2.4 Ο Έλληνας και ο Ξένος: Ο Αριστερολεπενισµός του 

Καρατζαφέρη. 

 

Μετά τις εκλογές του 2004, ο Καρατζαφέρης προχωρά σε πολλές δηµόσιες 

παρεµβάσεις και έχει στραµµένα πάνω του τα φώτα της δηµοσιότητας. Συνεχίζει 

όµως να χρησιµοποιεί και τα δικής του ιδιοκτησίας µέσα. Στην εφηµερίδα Αλφα1 

αναφέρονται πολλές φορές κάποιες σκέψεις για την «αλλαγή» που θέλει να φέρει το 

κόµµα στην Ελλάδα. Ακολουθεί µια από αυτές81: 

 

 «..στο κάτω κάτω της γραφής εµάς µπορούµε ίσως να µας αγνοούµε, τα 

παιδιά µας απαγορεύεται να τα καταδικάσουµε σε αφανισµό. Καλώς ή 

κακώς, παραλαµβάνουµε µία Ελλάδα έστω και λειψή, µε µία 

∆ηµοκρατία επιεικώς κουτσουρεµένη βολική για λίγους οσφυοκάµπτες 

και οφείλουµε πάραυτα να ανατρέψουµε αυτήν την αποτρόπαια εικόνα. 

Πρέπει να σταµατήσουµε τον εθνικό κατήφορο, να προασπίσουµε τον 

ελληνισµό και να φέρουµε µία άλλη δηµοκρατία, πατριωτική και λαϊκή 

όπου ο λαός µας θα ερωτάται και θα διαµορφώνει πολιτικές, συµπεριφορές 

και δράσεις γεννηµένες για ένα έθνος ζωντανό και δραστήριο. Ο Έλληνας 

θα κυβερνιέται από πατριώτες που θα προέρχονται από το λαό και θα 

χρησιµοποιούν ως πυξίδα τον ελληνισµό και µόνον. Χρειαζόµαστε 

κυβερνείο που θα αποτελείται από Έλληνες που αγαπούν την πατρίδα γιατί 

µόνον τότε δίνεις πνοή και όραµα όταν δίνεσαι όπου αγαπάς. Αυτή είναι η 

πολιτική λογική και ο άξονας πάνω στον οποίο κινείται ο Λαϊκός 

Ορθόδοξος Συναγερµός και ο πατριώτης αρχηγός µας Γ. Καρατζαφέρης.» 

 

Παρατηρείται όµως ότι, παρά την αναµφισβήτητη σχέση µε την ακροδεξιά 

πολλά χρόνια τώρα, ο πολιτικός του λόγος, ειδικά ο γραπτός όπως αυτός εµφανίζεται 

στα έντυπα του κόµµατος ή στα άρθρα στην ιδιόκτητη εφηµερίδα – λιγότερο στις 

τηλεοπτικές του εµφανίσεις στο επίσης ιδιόκτητο τηλεοπτικό κανάλι – έχουν 

ακροδεξιά στοιχεία τα οποία προσπαθεί να καλύψει κάτω από έννοιες όπως ο Λαός 

και το Έθνος, ενώ παράλληλα προσπαθεί να προσφέρει «ριζοσπαστικές λύσεις σε 

                                                 
81 Εφηµερίδα «ΑΛΦΑ1», φύλλο της 8/9-1-2005,σελ 8. 
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θέµατα που απασχολούν τον Ελληνικό λαό» όπως αναφέρει και στο καταστατικό. Για 

παράδειγµα δεν υποστηρίζει ότι πρέπει να φύγουν όλοι οι µετανάστες από την 

Ελλάδα – αν και, όπως λέει, είναι προς το δικό τους συµφέρον να γυρίσουν στις 

πατρίδες τους82 – αλλά υποστηρίζει ότι µόνο οι λαθροµετανάστες. Οι εκατοντάδες 

χιλιάδες λαθροµετανάστες που µπαίνουν στη χώρα και καταλαµβάνουν τις θέσεις 

εργασίας των Ελλήνων83. Και συνεχίζει: 

 

«Η Ελλάδα όχι µόνο είναι το ξέφραγο αµπέλι της Ευρώπης, αλλά δέχεται 

και λαθροµετανάστες από γειτονικές χώρες που έχουν εδαφικές 

διεκδικήσεις εις βάρος της και επιπλέον καταπιέζουν ελληνικές 

µειονότητες στα εδάφη τους. Ποιος µπορεί να εγγυηθεί µε βάση τα 

δείγµατα γραφής των κυβερνήσεων των γειτονικών χωρών µας, του 

φανατισµού που καλλιεργείται εκεί και των υψηλών ποσοστών 

γεννητικότητάς τους ότι δεν θα γίνουν πληθυσµιακές αλλοιώσεις και 

δεν θα κινδυνεύσει η ασφάλεια και η ακεραιότητα των αγνοηµένων 

και διαρκώς ερηµούµενων παραµεθόριων περιοχών της Ελλάδας; 

Ποιος πολιτικός µπορεί υπεύθυνα να αποκλείσει ένα τέτοιο 

ενδεχόµενο τη στιγµή που ναρκο τροµοκράτες και πολέµαρχοι δρουν 

ανεξέλεγκτοι στα Βαλκάνια και ευαγγελίζονται Μεγάλες Αλβανίες, 

Μεγάλες «Μακεδονίες», Μεγάλες Βουλγαρίες εις βάρος πάντα της 

ελληνικής ιστορίας και των ελληνικών εδαφών;»84 

 

 Παρατηρούµε ότι αρχικά οι έννοιες του «λαθροµετανάστη» και του 

«µετανάστη» δεν διαχωρίζονται απαραίτητα στο λόγο του Καρατζαφέρη. Η αναφορά 

σε «λαθροµετανάστες» δεν είναι τίποτε άλλο από έναν τακτικό ελιγµό στο πλαίσιο 

της πολιτικής ορθότητας, απόλυτα εναρµονισµένο µε την πολιτική 

«αποπεριθωριοποίησης» που προσπαθεί να εφαρµόσει για το λαϊκό Ορθόδοξο 

Συναγερµό ο πρόεδρός του. Συν τοις άλλοις, βλέπουµε πως, από την 

αντιµεταναστευτική ρητορική περνάει πολύ γρήγορα και µε µεγάλη «χάρη» σε ένα 

«εθνικό κύρηγµα» που αποσκοπεί στο να «αφυπνίσει» τους Έλληνες µπροστα σε 

                                                 
82 «Να δώσουµε σε κάθε Αλβανό 1.000 ευρώ να πάνε πίσω στην πατρίδα τους ν' ανοίξουν µια 
ΕΒΓΑ».δηλώσε στα ΝΕΑ στις 21 Φεβρουαρίου 2004,  
83 ΛΑΟΣ, ο.π. σελ 3 και 5. 
84 ΛΑΟΣ, ο.π. σελ 23 
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µεγάλους εθνικούς κινδύνους που κάποια «σκοτεινά» σχέδια γειτονικών λαών 

προβλέπουν. Επιπλέον, αναφορικά µε τους λαθροµετανάστες, δηµοσιεύονται κάποιες 

απόψεις που εκδηλώνουν έναν έµµεσο ρατσισµό και ξενοφοβία. Ενδεικτική είναι και 

η παράγραφος που ακολουθεί και δηµοσιεύτηκε στο φύλλο της 7ης και 8ης Ιανουαρίου 

2005: 

 

 «Εµείς οι Έλληνες ξοδεύουµε µια περιουσία για να µορφώσουµε τα 

παιδιά µας µέχρι τα 30 τους κι όταν πάνε να ζητήσουν δουλειά, τη θέση την 

έχει καπαρώσει το λαθροµεταναστόπουλο, που µεγάλωσε στον δρόµο κι 

άρχισε να βγάζει λεφτά από τα 15 του. Αυτή είναι, δυστυχώς, η κατάσταση 

στη σηµερινή Ελλάδα. Τα περισσότερα Ελληνόπουλα τρώνε τα νιάτα τους 

σπουδάζοντας, για να καταλήξουν άνεργοι στα τριάντα τους και να 

παρακαλάνε το χθεσινό λαθροµετανάστη να τους πάρει στη δουλειά...».  

 

 Θέση του κόµµατος είναι ότι κάποιος αλλοδαπός µπορεί να πάρει την ελληνική 

υπηκοότητα, αλλά µε απαραίτητη προϋπόθεση να υπηρετήσει διπλάσια στρατιωτική 

θητεία σε ειδικό επικουρικό σώµα που θα δηµιουργηθεί για αυτό τον σκοπό85. 

Ακόµα, υπόσχεται ότι θα εξαφανίσει την ανεργία αφού όλοι οι άνεργοι θα µπορούν 

να καταταγούν για πενταετή θητεία σε επικουρικό στρατιωτικό σώµα που θα έχει ως 

σκοπό την εκτέλεση δηµοσίων έργων86. Τέλος υιοθετεί και ένα «ακροαριστερό» 

οικονοµικό µέτρο. Την θέσπιση όχι µόνο κατώτατου µισθού σε δηµόσιο και ιδιωτικό 

τοµέα αλλά και ανώτερου µισθού που δεν θα µπορεί να υπερβαίνει το επταπλάσιο του 

κατώτατου87. Η  – σχεδόν αφελής – κριτική του προς µια ακαθόριστη αλλά 

καλοπληρωµένη τάξη που βοηθάει την ελίτ  που «κυβερνά τη χώρα» είναι ένα ακόµα 

δείγµα λαϊκιστικής ρητορείας η οποία θα διαµορφωθεί ξεκάθαρα στο οριζόντιο 

µοντέλο διαίρεσης της κοινωνίας σε τρεις οµάδες «Πλούσιους -Προνοµιούχους - Μη-

προνοµιούχους» που θα διατυπώσει στο «Πλαίσιο Θέσεων» το 200788. 

 

Ένα ακόµη στοιχείο στη ρητορική του Καρατζαφέρη είναι ο τοπικισµός. 

Ειδικότερα ο τοπικισµός όπως εκδηλώνεται στην περίπτωση της Βόρειας Ελλάδας. 

                                                 
85 ΛΑΟΣ, ο.π. σελ 13. 
86 ΛΑΟΣ, ο.π. σελ 17. 
87 ΛΑΟΣ, ο.π. σελ 5. 
88 Βλέπε παρακάτω στη σελίδα 128 της παρούσης. 
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Σε αυτό συνετέλεσαν τα µεγάλα ποσοστά και η υπερεκπροσώπηση του ΛΑ.Ο.Σ. στο 

Βορρά. Εποµένως µε το µυαλό στις δηµοτικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2006, 

όπου κατέβηκε ως υποψήφιος δήµαρχος Θεσσαλονίκης, ο Καρατζαφέρης 

προσάρµοσε πλήρως τη ρητορική του. Στο δεύτερο συνέδριο του ΛΑ.Ο.Σ. που θα 

γίνει στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2006, στο ξενοδοχείο Porto Pallas στην 

Θεσσαλονίκη θα προτείνει: η «µονοπώληση [….] από το Κέντρο πυροδοτεί 

κινδύνους και θρέφει αρνητικά συναισθήµατα για το Αθηνοκεντρικό Κράτος. Η 

Θεσσαλονίκη δικαιούται την αναβάθµισή της. ∆ικαιούται να µεταφερθεί η Έδρα του 

ανώτατου άρχοντα από την Ηρώδου Αττικού στο Κυβερνείο. Έδρα της Κυβερνήσεως 

η Αθήνα, έδρα του Ανωτάτου Άρχοντα η Θεσσαλονίκη. Επιτέλους δικαιούται να 

διεκδικήσει όσα της Ανήκουν» Εφεξής οι αναφορές του στο Μακεδονικό πληθαίνουν 

εν όψει των εξελίξεων που θα ακολουθήσουν το 2008 µε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο 

Βουκουρέστι. Για αυτό το λόγο θα χρησιµοποιήσει και τη θέση του ως 

Ευρωβουλευτή όπως θα δούµε και στο κεφάλαιο 5.2.  

 

Ο ΛΑ.Ο.Σ. λοιπόν ενσαρκώνει έντονα «αριστερολεπενικά» στοιχεία. 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η ακροδεξιά στην Ελλάδα, για να χρησιµοποιήσουµε την 

περιγραφή της S. Backer, εξελίσσεται από το πρώτο κύµα των νοσταλγών του 

φασισµού απευθείας στο τρίτο κύµα όπου η ακροδεξιά δρα µέσα από το σύστηµα 

έστω και αν στρέφεται έµµεσα και άµεσα ενάντια σε αυτό. Βλέπουµε ότι, τόσο στις 

προγραµµατικές δηλώσεις του ΛΑ.Ο.Σ. όσο και στον πολιτικό λόγο του 

Καρατζαφέρη, αναδεικνύεται ακριβώς ο προνοιακός σωβινισµός της νέας άκρας 

δεξιάς και αυτό τον κατατάσσει στη δεύτερη κατηγορία ακροδεξιών κοµµάτων που 

περιέγραψε ο Ignazi. Έτσι στην Ελλάδα όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη κάνει την 

εµφάνιση της µια άκρα δεξιά η οποια, έχοντας ενταχθεί µέσα στο δηµοκρατικό 

σύστηµα, προσπαθεί να χτυπήσει τα «κακώς κείµενα» µε  «ριζοσπαστική» ρητορεία 

που άλλοτε κινείται στα αριστερά (κοινωνική πρόνοια, ανεργία) και άλλοτε στα δεξιά 

του πολιτικού φάσµατος (περιορισµούς στη µετανάστευση, οµοφοβία κτλ).  

 

Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και το νέο ιδεολογικό στίγµα του ΛΑΟΣ. 

«Εγκλωβισµοί σε παρωχηµένα ιδεολογικά κελιά αναστέλλουν τη δικαίωση της 

Λαϊκής καταξίωσης» θα πει ενώ θα τονίσει την ανάγκη για ένα νέο µανιφέστο, µια 

«ιδεολογία βάσης, χωρίς γεωγραφικούς περιορισµούς που θα αποκλείει εξ΄ αρχής 
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τους ετεροπροσδιορισµούς, τελευταίο καταφύγιο άµυνας των λασπολόγων εραστών 

του χθες», Στο µυαλό του έχει ακόµα τις πιέσεις και τους «ετεροπροσδιορισµούς» 

που δέχθηκε. «Θα κτίσουµε το όνειρο µακριά από κάθε είδους "ισµούς" που 

οδήγησαν σε ατελέσφορη θυσία εκατοµµύρια, ανθρώπους, εν ονόµατι του 

φανατισµού των φασιστών στην Ευρώπη και εν ονόµατι του στείρου δογµατισµού 

των κοµµουνιστών ανατολικότερα» θα δηλώσει, προσπαθώντας για µια ακόµη φορά 

να φύγει από τα άκρα προς το κέντρο του πολιτικού συστήµατος. Η διαίρεση µεταξύ 

αριστεράς και δεξιάς, θα συµπληρώσει λυρικά, αποτελεί το «Χθες… τις Σκιές και το 

Σκοτάδι (που) Έσβησαν και έδυσαν… Εµείς είµαστε η ανατολή της νέας Ελπίδας….. 

Τα δικά µας οράµατα ροδίζουν στο Χορτιάτη…. Και συ, Σίσυφε, αστέ και συ 

απελπισµένε Προλετάριε και συ καταναλόπληκτε καπιταλιστή και συ χαµένε 

διανοούµενε στους πολύδροµους σοσιαλισµούς». 

 

Στο λόγο του, προσπαθεί να τραβήξει µια νοητή ιδεολογική γραµµή που 

ενώνει τα «οράµατα του Βενιζέλου», την πραγµάτωση της Ιδανικής ∆ηµοκρατίας του 

Παπαναστασίου, «τη λεβεντιά του Πλαστήρα σε ανέσπερο αγώνα». Κλείνοντας ίσως 

το µάτι στους εθνικιστές θα µνηµονεύσει τον αρχηγό της 4ης Αυγούστου 

προτρέποντας όλους εµάς να εξοπλιστούµε µε την «Μεθοδικότητα του Μεταξά και 

[έτσι να πατάξει τη ] µακαριότητα της προικώας συµφωνίας µεταξύ ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Εξουσίας». «Ο Λαός», συνεχίζει, «µπορεί να διδαχθεί από την πάλη 

της ∆εκαετίας του ΄50 και τα λάθη της εποµένης, να ζυγίσει στη ζυγαριά των Εθνικών 

συµφερόντων όλα τα συν και τα πλην της Μεταπολίτευσης [….] Να ζυγίσει και να 

µετρήσει τα Σκάνδαλα. Τον άκρατο Πλουτισµό των λίγων89». 

 
 

                                                 
89 Απόσπασµα από την οµιλία του Καρατζαφέρη στο Γ Συνέδριο του κόµµατος τον Φεβρουάριο του 
2006. Το κείµενο υπάρχει αναλυτικά στο Παράρτηµα. 
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2.5 Η πολιτική συµµαχία µε το Ελληνικό Μέτωπο. 
 

 

Όπως είδαµε, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου του 2002, ο 

Καρατζαφέρης δέχτηκε ίσως τη µεγαλύτερη πίεση και τους περισσότερους 

χαρακτηρισµούς, ότι ήταν ακραίος και ακροδεξιός. Εκείνη την εποχή, προκειµένου 

να τις αντικρούσει, θα δηλώσει µε ένα άκρως σκληρό, ακροδεξιό τρόπο στον Τύπο 

της Κυριακής90: 

«Να τους κόψουν τα πόδια (τους ακροδεξιούς), να τους 

αποκεφαλίσουν, να τους βγάλουν τα µάτια. Ποσώς µε ενδιαφέρει. 

Ας τη γρατσουνίσουν, ας τη λασπώσουν, είναι κάτι που δεν µου 

ανήκει. Αν θέλουν να βρουν Ακροδεξιά ας ψάξουν στο 0,8% του 

Βορίδη. Αυτός είναι στην οµάδα του Λεπέν. Εγώ ανήκω στην 

ευρωπαϊκή ∆εξιά...»  

Στις κατηγορίες αυτές θα σπεύσει να απαντήσει επίσηµα το Ελληνικό Μέτωπο 

δηλώνοντας ότι ο Βορίδης αφενός ήταν οµιλητής στο πρώτο Συνέδριο του ΛΑ.Ο.Σ. 

και αφετέρου ότι ο Καρατζαφέρης είχε δηλώσει τη συµπάθεια του προς το Le Pen91. 

Βέβαια αυτές οι έριδες θα τελείωναν 3 χρόνια αργότερα µε την ευτυχή κατάληξη του 

φλερτ και την προσχώρηση του Ελληνικού Μετώπου στο λΑΟΣ. Ένα φλερτ που 

ξεκίνησε µε το Λεπενικό Ελληνικό Μέτωπο αµέσως µετά τις ευρωεκλογές του 2004. 

Στο συλλαλητήριο που διοργάνωσε στην Θεσσαλονίκη την Κυριακή 7 Νοεµβρίου 

2004 µε αφορµή την αναγνώριση της «Μακεδονίας» των Σκοπίων από την 

κυβέρνηση Μπους συµµετείχε και ο Μ. Βορίδης και, στη διάρκεια της οµιλίας του, ο 

Καρατζαφέρης τον πρότεινε για «διάδοχό» του στην υποψηφιότητα για την 

υπερνοµαρχία της Αττικής92.  

 

Ο Βορίδης από του βήµατος αποδέχθηκε την υποψηφιότητα, και οι δύο 

ξέχασαν τα προηγούµενα που τους χώριζαν. Από την εφηµερίδα του κόµµατός του ο 

                                                 
90 Στο φύλο της 27ης Οκτώβρη 2002 
91 Ολόκληρη η απάντηση του εκπροσώπου του Ελληνικού Μετώπου είναι αναρτηµένη στο 
http://www.e-grammes.gr/2002/10/akrodexia2.htm 
 
92 “Συλλαλητήριο για το Μακεδονικό στην Θεσσαλονίκη”, Εφηµερίδα Ελληνικές Γραµµές 7. 
Νοεµβρίου 2004, στο www.e-grammes.gr 
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Βορίδης είχε επιτεθεί αρκετές φορές κατά του Καρατζαφέρη93 ενώ ο τελευταίος σε 

συνέντευξη του δήλωνε ότι δεν είναι ακροδεξιός και εποµένως µοιάζει κυρίως µε τον 

Περόν και όχι µε τον ακροδεξιό LePen µε τον οποίο µοιάζει ο Μ. Βορίδης. Το φλερτ 

ολοκληρώθηκε στο 2ο Συνέδριο του Μετώπου όπου αποφασίστηκε το κόµµα να να 

συγχωνευτεί µε το λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό και το Μάκη Βορίδη να δηλώνει: «ο 

Γ. Καρατζαφέρης και ο ΛΑ.Ο.Σ. κατάφεραν µετά από πάρα πολλά χρόνια να 

δηµιουργήσουν µία πατριωτική αντίσταση στην ελληνική κοινωνία, γι' αυτό πρέπει 

όλα τα στελέχη του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ και όλοι οι πατριώτες να στηρίξουν 

ολόπλευρα και ολόψυχα αυτό τον αγώνα, δηµιουργώντας ένα ΜΕΤΩΠΟ Εθνικής 

Αντιπολιτεύσεως που θα εξελιχθεί στην «εναλλακτική στο σύστηµα»»94.  

 

Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε όπου ο Βορίδης έκανε οµιλίες µε τίτλο 

«Φωτιά και Τσεκούρι στους προσκυνηµένους» και το Ελληνικό Μέτωπο καλούσε 

τους Έλληνες να «ανατρέψουν το σηµερινό προδοτικό και ανελεύθερο πολιτικό 

κατεστηµένο που καταδυναστεύει τις εναργείς δυνάµεις του Ελληνισµού»95. Η 

πολιτική ευκαιρία που ο ανερχόµενος ΛΑ.Ο.Σ. έδινε απαιτούσε όχι µόνο την πολιτική 

στήριξη του Ελληνικού Μετώπου στο ΛΑ.Ο.Σ. αλλά και το µετριασµό της 

εθνικιστικής ρητορείας. Έτσι αυτός ο πολιτικός «γάµος» σύντοµα έφερε 

αποτελέσµατα. Οι ριζοσπάστες του Βορίδη έρχονται στο ΛΑ.Ο.Σ. δοµηµένα σαν µια 

φράξια.  

 

Προσφέρουν εκπαιδευµένα µικρά και µεσαία κοµµατικά στελέχη µε 

ιδεολογία, σε ένα κόµµα που τα έχει τόσο πολύ ανάγκη µιας και του λείπει η 

οργάνωση. Παράλληλα, έστω και για ένα µικρό χρονικό διάστηµα ο ΛΑ.Ο.Σ. θα γίνει 

µια οργάνωση-οµπρέλλα της Ελληνικής Άκρας δεξιάς. Μια οργάνωση που θα 

συνυπάρχουν εθνικοσοσιαλιστές σαν τον Πλεύρη, ριζοσπάστες σαν τον Βορίδη και 

ελληνολάτρες σαν τον Βελόπουλο, ο οποίος στις ευχαριστίες του βιβλίου του θα 

αισθανθεί την «ηθική ανάγκη να ευχαριστήσει […] τους συγγραφεις και δασκάλους του 

Γ. Γεωργαλά, Κ. Πλεύρη, Ιωάννη Χολέβα…»(Βελόπουλος 2000:3). Όµως η σκληρή 

κριτική που θα δεχτεί ο Καρατζαφέρης θα οδηγήσει σιγά σιγά την αποµάκρυνση του 

                                                 
93 Ελληνικές Γραµµές, 11. ∆εκεµβρίου 2003, «Μας εξαπάτησε ο Καρατζαφέρης» 
94 Από την Ανακοίνωση του Ελληνικού Μετώπου στο http://www.metopo.gr/article.php?id=1745  
95 Οµιλία του Μ. Βορίδη στις 26 Μαρτίου 2001 στο ξενοδοχείο Αµαλία, δηµοσιευµένη στο 
http://www.e-grammes.gr/2001/03/fotia_tsekouri.htm  
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Πλεύρη, ο οποίος και ενδεχοµένως να το δέχτηκε λαµβάνοντας ως αντάλλαγµα την 

προώθηση του γιού του στην κοµµατική ιεραρχία.  

 

Σε λιγότερο από δύο χρόνια στελέχη του Ελληνικού Μετώπου ήταν µέλη του 

κοινοβουλίου αλλά και ο ΛΑ.Ο.Σ. του Καρατζαφέρη µπορούσε πλέον να δείξει και 

να επιδείξει κάποιους εξίσου ικανούς µε τον αρχηγό του, πολιτικούς παράγοντες 

όπως ο Μάκης Βορίδης. Όπως θα δούµε παρακάτω, το Ελληνικό Μέτωπο µπήκε 

σύσσωµο στο ΛΑ.Ο.Σ. και λειτούργησε – και λειτουργεί ακόµα – σαν µια τάση. Μια 

οργανωµένη τάση του ΛΑ.Ο.Σ.,  η οποία θα αποτελέσει µια δεξιά αντιπολίτευση στις 

πολιτικές παλινδροµίσεις του Καρατζαφέρη. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του 

Μάκη Βορίδη στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Στέφανο Κασιµάτη της 

Καθηµερινής96:  

 

«Το σηµαντικό για µένα είναι τι θέλω να υπηρετήσω µένοντας στην 

πολιτική. Αυτά που υπερασπίζοµαι µέχρι χθες δεν ακούγονταν. Μέχρι πριν 

από τέσσερα χρόνια, ο υπουργός Εσωτερικών χαρακτήριζε την ανεξέλεγκτη 

µετανάστευση ευλογία. Αν έλεγες ότι ο αριθµός των δηµοσίων υπαλλήλων είναι 

υπερβολικός, θα είχες την τύχη του Στέφανου Μάνου. [….] Το ενδιαφέρον στην 

προσωπική µου περίπτωση κακώς εστιάζεται στο αν µένω στον 

Καρατζαφέρη, αν πηγαίνω στη Νέα ∆ηµοκρατία ή αν θα πάω στη Ντόρα 

Μπακογιάννη. Για µένα, το µεγάλο θέµα είναι µε ποιους πολιτικούς όρους 

µπορεί ο τόπος να βρει νέο βηµατισµό. Προφανώς, αυτή η θέση µου, όσο θα 

παρουσιάζεται, θα γεννά φίλους και εχθρούς· και η διαδικασία αυτή θα 

καθορίσει τι θα απογίνω. Υπ’ αυτήν την έννοια, ναι, το παρόν σύστηµα είναι 

προσωρινό και η δική µου θέση σε αυτό επίσης προσωρινή. Το µόνιµο, από 

πλευράς µου, είναι η προσπάθεια να µιλήσουµε συγκροτηµένα για το τι 

πρόκειται να γίνει στον τόπο.» 

 

 

 

 

                                                 
96 ∆ηµοσιευµένο την Κυριακή 7 Νοεµβρίου 2010 στη διεύθυνση 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_07/11/2010_421550  
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2.6 Η σταδιακή µεταστροφή του πολιτικού λόγου του αρχηγού 
του ΛΑ.Ο.Σ.. 

 

Ο Καρατζαφέρης λίγο µετά την εκλογική αναµέτρηση του 2004 καταλαβαίνει 

ότι είναι πολύ κοντά στο να πετύχει το µεγάλο του στόχο να φέρει ο ΛΑ.Ο.Σ. στην 

βουλή. Καταλαβαίνει όµως, ότι για να γίνει αυτό, θα πρέπει να βγει από το πολιτικό 

περιθώριο και να αποτάξει την ταµπέλα του «ακροδεξιού», σκοπός που από αυτή τη 

στιγµή αποτέλεσε και το βασικό του µέληµα. Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια 

υπήρξε λίγο αργότερα ο πρώην πρέσβης Γ. Γεωργίου, ο οποίος και έπαιξε ενεργό και 

πρωταγωνιστικό ρόλο στη «∆ιακήρυξη της 11η Αυγούστου 200797».  

 

Ο Γεωργίου φαίνεται ίσως να παίζει τον ρόλο που έπαιξε παλαιότερα ο 

Σταθόπουλος. Ο τελευταίος χρεώνεται – όπως θα δούµε στο κεφάλαιο 4.2 - το 

«φιάσκο της UEN» και σταδιακά αποµονώνεται (Ψαρράς 2010:196-198). Ο 

Γεωργίου λοιπόν είχε την ιδέα για τη σύνταξη της «∆ιακήρυξης της 11ης 

Αυγούστου», η οποία µάλιστα επηρέασε σηµαντικά και το τελευταίο «Πλαίσιο 

Θέσεων» που ανακοινώθηκε τον Αύγουστο του 2007, όπως και το οικονοµικό και 

φορολογικό πρόγραµµα του ΛΑΟΣ98. Η «∆ιακήρυξη της 11ης Αυγούστου» 

προσπάθησε να δώσει ένα ξεχωριστό στίγµα στο πολιτικό σκηνικό.  

 

Ο στόχος ήταν διττός. Πρώτα επιχειρεί να αποτάξει τους ακραίους 

χαρακτηρισµούς που δέχθηκε ο Καρατζαφέρης και ο ΛΑΟΣ, τουλάχιστον µέχρι και 

µετά τις Ευρωεκλογές του 2004. Το κάνει αυτό λέγοντας ότι σέβεται και τιµά τόσο τα 

διάφορα έθνη µε τα στοιχεία που τα κάνουν ξεχωριστά όσο και τη ∆ηµοκρατία και 

τους θεσµούς, όχι µόνο της Ελληνικής Πολιτείας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Παράλληλα όµως, προσπαθεί να κρατήσει τις ίδιες αντιµεταναστευτικές, εθνικιστικές 

ιδέες – όπως ο ξεκάθαρος προνοιακός σοβινισµός – µε έναν όµως καλύτερο και πιο 

εύγλωττο τρόπο, πιο πολιτικά ορθό, θα λέγαµε, τρόπο. Τα στοιχεία του πολιτικού 

λόγου µετασχηµατίζονται µε βάση τον τηλεοπτικό και µε αυτόν τον τρόπο γίνονται 

πιο δυναµικά, κρατώντας όµως τα βασικά τους µηνύµατα.  

                                                 
97 Μπορείτε να την βρείτε στο Παράρτηµα. ∆ηµοσιευµένη στην Α1 της 11-12/8/2007 αλλά και στο 
http://www.alpha1.gr/older_versions_A1/A1-2007/August/11-08-07/  
98 Και τα δύο µπορούν να βρεθούν στο http://www.laos.gr/theseis.asp Στο παράρτηµα υπάρχουν και 
επιλεγµένα κείµενα που αφορούν την Ιδεολογία, τη µετανάστευση, την Εγκληµατικότητα και την 
Οικονοµία από το «Πλαίσιο Θέσεων» 
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Από τα πρώτα σηµεία της ∆ιακήρυξης γίνεται σαφές ότι η πολιτική θέση του 

ΛΑ.Ο.Σ. απέναντι στην Ε.Ε. είναι υπέρ µιας χαλαρής σχέσης µεταξύ των εθνών- 

κρατών της Ευρώπης. Απορρίπτει το Ευρωσύνταγµα αλλά και «την ιδέα δηµιουργίας 

Ευρωπαϊκού Υπερκράτους», θεωρώντας ότι «κυρίαρχο όργανο στη λήψη αποφάσεων 

πρέπει να παραµείνει το ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ µε την ταυτόχρονη ενεργοποίηση 

και δυνατότητα που παρέχει το Σύνταγµα για τα ∆ηµοψηφίσµατα». Σε αυτό το 

εγχείρηµα , υποστηρίζει ο ΛΑΟΣ, παίρνει τη σκυτάλη απευθείας από τη γενιά του 1-

1-4. Ακόµη συµπληρώνει ότι το Ευρωσύνταγµα δεν είναι παρά «η λεοντή της Νέας 

Τάξης Πραγµάτων, που θέλει να µεταβάλει τους πολίτες της Ευρώπης σε ελεγχόµενα 

ενεργούµενα ή δουλικά εργαλεία σε µια ισοπέδωση, που δεν έχει προηγούµενο στην 

ανθρώπινη ιστορία». 

 

∆ηλώνει ότι σέβεται «τη γλώσσα, την ιστορία, τον πολιτισµό, τις παραδόσεις 

κάθε έθνους και κάθε κράτους της Ε. Ένωσης, καθώς και την ανεξαρτησία τους» αφού 

όµως δηλώσει σχεδόν αυτάρεσκα ότι «ο ευρωπαϊκός πολιτισµός έχει τις ρίζες του σε 

δικές µας αξίες και αρετές.». Προσπαθεί να διασαφηνίσει ότι αντιτίθεται «σε κάθε 

είδος κοινωνικής περιθωριοποίησης, σε κάθε φαινόµενο ρατσισµού, µισαλλοδοξίας και 

αντισηµιτισµού» σεβόµενο « απόλυτα όλα τα έθνη και τις θρησκείες», ενώ παράλληλα 

δηλώνει καθαρά την αντιµεταναστευτική του στάση. «Ο ΛΑ.Ο.Σ. (Λαϊκός Ορθόδοξος 

Συναγερµός) δίδει άµεση προτεραιότητα στην οριοθέτηση της µετανάστευσης µε την 

θέσπιση απολύτως συγκεκριµένων κανόνων» θα δηλώσει στο 5ο σηµείο.  

 

Στις επισηµάνσεις αυτές βρίσκεται σχεδόν αυτούσιος ο προνοιακός 

σοβινισµός του Καρατζαφέρη και οι «κραυγές» περί «εθνικής άλωσης της Ελλάδας» 

παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις προς τη δηµοκρατία που δίδει. Η ανεξέλεγκτη και 

παράνοµη µετανάστευση, σηµειώνει, αποτελεί «το εργαλείο της Νέας Τάξης, που 

αποσκοπεί στην απενδοποίηση και απορθοδοξοποίηση της χώρας µας, …προκύπτει η 

ανάγκη να διαφυλάξουµε το δικαίωµα στην εργασία των Ελλήνων πολιτών, τα 

κατοχυρωµένα δικαιώµατα των εργαζοµένων, τις εργασιακές σχέσεις και τις αµοιβές, 

που βάναυσα προσβάλλονται από την αθρόα προσφορά εργασίας. Όλα τα αρνητικά 

στοιχεία της ανεξέλεγκτης λαθροµετανάστευσης είναι πλέον ορατά, άρχισαν να 

δηµιουργούνται γκέτο στις πόλεις της χώρας και η εγκληµατικότητα βρίσκεται στο 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

127 

ζενίθ. Η αλλοίωση εξ άλλου του δηµογραφικού χαρακτήρα της χώρας καταστρέφει την 

εθνική µας οµογένεια. Όρια και έλεγχος στη µετανάστευση είναι άµεση εθνική και 

κοινωνική αναγκαιότητα.» 

 

Στο τέλος κάνει σαφές ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός είναι ένα κόµµα 

που ενστερνίζεται τη δηµοκρατία και αγωνίζεται γιαυτήν. Ένα κόµµα που 

«αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως πολιτικής αφετηρίας που στηρίζουν 

αυτές τις αρχές» αρκεί βέβαια να µην «συντάσσονται µε τον φανατισµό, την αλαζονεία, 

τον ολοκληρωτισµό, την παγκοσµιοποίηση και τη Νέα Τάξη Πραγµάτων».  

 

Στο Πλαίσιο Θέσεων, που δηµοσιεύτηκε σχεδόν ταυτόχρονα, έχουµε την 

εξέλιξη του πρώτου πολιτικού προγράµµατος του ΛΑΟΣ, το οποίο και αποσύρεται 

από σχεδόν όλες τις κοµµατικές ιστοσελίδες. Ο λόγος είναι ότι το πρόγραµµα του 

2004 δεν συµβαδίζει µε την αρχή της «αποπεριθωριοποίησης» που εφαρµόζει ο 

ΛΑ.Ο.Σ. σε αντίθεση µε το µετριοπαθέστερο «Πλαίσιο Θέσεων», το οποίο είναι 

αρκετά πιο µεγάλο και αναλυτικό από ότι το πρόγραµµα του 2004. Ξεκινάει µε ένα 

µικρό βιογραφικό του ΛΑΟΣ99, συνεχίζει µε ένα σηµείωµα για την Ιδεολογία του 

Κόµµατος και παρουσιάζει τις θέσεις του Κόµµατος για τους Θεσµούς, την Κοινωνία, 

την Οικονοµία.  

 

Στο σηµείωµα για την Ιδεολογία είναι φανερή η προσπάθεια του συντάκτη 

αφενός να καταδείξει ότι ο ΛΑ.Ο.Σ. είναι πάνω από τη διάκριση µεταξύ ∆εξιάς και 

Αριστεράς – ένα πάγιο αίτηµα στον πολιτικό λόγο του ΛΑ.Ο.Σ. – και αφετέρου να 

αποδείξει ότι είναι ένα κόµµα µε «ορθόδοξα λαϊκή ιδεολογία» και όχι ένα λαϊκιστικό 

κόµµα. Μια «ορθόδοξα λαϊκή ιδεολογία», η οποία θα έρθει να αντικαταστήσει ή να 

περιγράψει ίσως καλύτερη τη φιλελεύθερη λαϊκή ιδεολογία που αντίστοιχα υπήρχε 

στο πρόγραµµα του 2004. Όσον αφορά το πρώτο κοµµάτι ο συντάκτης σηµειώνει ότι:  

  

«Η συνηθισµένη και οικεία διαίρεση της «πολιτικής 

ιδεολογίας» γίνεται µε βάση δύο κάθετους άξονες που τη 

χωρίζουν σε «δεξιά, κέντρο, και αριστερά», … δεν είναι 

πραγµατική, δεν έχει καµία ουσιαστική βάση µέτρησης στην 

                                                 
99 µε τον τόνο στο όµικρον όπως και η λέξη λαός θα µας πληροφορήσει µόλις στην 2 σελίδα 
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ανθρώπινη κοινωνία και έχει δηµιουργηθεί και επιβληθεί ….. να 

µεταφέρει την εστίαση της ανθρώπινης προσοχής από το 

πραγµατικό στο φανταστικό, για να αποτρέπει τη συνειδητοποίηση 

µιας πραγµατικής διαίρεσης της κοινωνίας µας και για να 

επιτρέπει τη διατήρηση της επιβολής µιας οικονοµικής ολιγαρχίας 

στη µεγάλη µάζα των, σχετικά ή απόλυτα, οικονοµικά αδυνάτων 

ανθρώπων, ακόµα και σε ένα καθεστώς κοινοβουλευτικής 

δηµοκρατίας που η δύναµη και η εξουσία, µέσω των εκλογικών 

διαδικασιών, ανήκει θεωρητικά ακριβώς σε αυτή τη µεγάλη 

µάζα.» 

 

Αµέσως θα αντιπροτείνει ένα νέο οριζόντιο, µανιχαϊστικό µοντέλο διαίρεσης 

της κοινωνίας σε τρεις οµάδες «Πλούσιους - Προνοµιούχους - Μη-προνοµιούχους». 

Το καινούργιο µοντέλο, µας διαβεβαιώνει ο συντάκτης, αντιστοιχεί σε µία 

µετρούµενη και πραγµατική διαίρεση της κοινωνίας. Η κεντρική αντίληψη αυτού του 

µοντέλου θέλει τη Λαϊκή Εξουσία να πρέπει να είναι «στα χέρια της πραγµατικής 

πλειοψηφίας των ανθρώπων, του λαού, που ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικο-

οικονοµικά στρώµατα». Αυτή η αντίληψη θα δώσει και το όνοµα στη συγκεκριµένη 

ιδεολογία που πρεσβεύει ο ΛΑ.Ο.Σ. , την «λαϊκή ιδεολογία».  

 

Οι τρεις οµάδες που αποτελούν την Ελληνική Κοινωνία, κατά το Λαϊκό 

Ορθόδοξο Συναγερµό, είναι «οι «πλούσιοι» που έχουν µηνιαίο εισόδηµα µεγαλύτερο 

των 6.000 Ευρώ, οι «προνοµιούχοι» που έχουν µηνιαίο εισόδηµα ανάµεσα στα 1.500 

και στα 6.000 Ευρώ, και οι «µη-προνοµιούχοι» που έχουν µηνιαίο εισόδηµα κάτω 

των 1.500 Ευρώ100». Βλέπουµε ότι ο τρόπος που αντιλαµβάνεται την Κοινωνία ο 

ΛΑ.Ο.Σ. είναι απόλυτος και µε σαφή όρια που στηρίζονται στο ατοµικό µηνιαίο 

εισόδηµα. Υπονοεί ότι ενώ η πραγµατική λαϊκή εξουσία θα έπρεπε να είναι στα χέρια 

της µεγάλης πλειοψηφίας των «µη-προνοµιούχων» – ένας όρος που έντονα θυµίζει 

Αντρέα Παπανδρέου – όµως οι πλούσιοι την καπηλεύονται µε τη βοήθεια ίσως των 

προνοµιούχων. Βέβαια, η ιδέα ότι η εξουσία πρέπει να επιστρέψει από τις 

οικονοµικές και πολιτικές ελίτ που την καπηλεύονται στο «λαό» είναι ο σκληρός 

                                                 
100 «Πλαίσιο Θέσεων» Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, Αθήνα Αύγουστος 2007, σελ. 6, 
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πυρήνας του Λαϊκισµού, όταν τον κατανοούµε ως ένα ιδεολογικό σχήµα (Laclau 

2005: 176).  

 

 Από εκεί και πέρα, στις θέσεις του Πλαισίου βρίσκουµε, έστω και 

στρογγυλευµένες, τις κύριες θέσεις του ΛΑ.Ο.Σ. στα εθνικά θέµατα. Βρίσκουµε 

θέσεις υπέρ ενός προνοιακού σοβινισµού και ενάντια στη µετανάστευση, η οποία και 

είναι υπεύθυνη για την «εισαγόµενη εγκληµατικότητα [….][που] σχετίζεται άµεσα µε 

το µεγάλο αριθµό παράνοµων οικονοµικών µεταναστών, τα προβλήµατα επιβίωσης 

που αντιµετωπίζουν και τη δηµιουργία ανάµεσά τους κλειστών οµάδων παρανόµων 

που η αστυνοµία δυσκολεύεται να εισέλθει σε αυτές και να τις ελέγξει.». Υπάρχει 

ωστόσο και έντονα αρνητική στάση απέναντι στα κόµµατα η οποία εκδηλώνεται τόσο 

µε την αµεσοδηµοκρατική πρόταση για διενέργεια δηµοψηφισµάτων όσο και µε την 

πρόταση «να θεσµοθετηθεί η δυνατότητα ανάκλησης της βουλευτικής ιδιότητας όσων 

αποδεδειγµένα ενήργησαν σε αντίθεση µε τις προεκλογικές τους δεσµεύσεις ή 

εφόσον το ζητήσει το 15% των ψηφοφόρων της εκλογικής τους περιφέρειας101». 

 

Στις 4 Ιουλίου του 2009, µόλις λίγο καιρό µετά τις ευρωεκλογές, έγινε στην 

Αθήνα το 4ο Συνέδριο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. Εκεί, στην εναρκτήρια 

οµιλία του, και αφού έκανε λόγο για µετατροπή του κόµµατος σε κίνηµα102, ο 

Πρόεδρος, ανακοίνωσε το νέο δόγµα του κόµµατος, τον «πατριωτικό 

παρεµβατισµό103». Πρόκειται φανερά για µια αµφιλεγόµενη προσπάθεια να 

διαφοροποιηθεί τόσο από τον νεοφιλελευθερισµό και την παγκοσµιοποίηση που 

αυτός πρεσβεύει αλλά και από τον κρατισµό –όπως τουλάχιστον θεωρεί ότι τον 

αντιπροσωπεύει το ΠΑΣΟΚ στη χώρα µας – συγκροτόντας µια οικονοµική ιδεολογία 

που θα έχει ως απόλυτο γνώµονα το συµφέρον όχι µόνο του πολίτη αλλά και της 

«πατρίδας».  

                                                 
101 «Πλαίσιο Θέσεων», ο.π. σελ 15 
102 «Να ψηφίσετε µε συνείδηση, για το καλό του κόµµατος, µε τη σκέψη ότι κάνουµε κίνηµα. Το 
κίνηµα δεν µπορεί να επιτρέψει εκείνες τις ύποπτες εκφράσεις που από έξω από το κόµµα προσπαθούν 
να ελέγξουνε το κόµµα και µέσα από τα µπλογκς να αναστατώσουν την ζωή του κόµµατος. Το κόµµα; 
Ανήκει στους αγωνιστές ∆εν ανήκει σε κείνους που δεν µπορούσαν να συνεχίσουν το διάβα τους µέσα 
από τις απαιτήσεις του ΛΑ.Ο.Σ που είναι συνέπεια σοβαρότητας και καθαρότητας την οποία θα 
συνεχίσουµε να υπηρετούµε.» 
103 Η οµιλία υπάρχει στο Παράρτηµα αλλά µπορείτε να την βρείτε και στην προσωπική σελίδα του 
Καρατζαφέρη στη διεύθυνση 
http://www.karatzaferis.gr/index.asp?epilogi=CenPage\omilies/%D3%D5%CD%C5%C4%D1%C9%C
F040709.txt  
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Αξίζει να τονίσουµε ότι η προσπάθεια του ΛΑ.Ο.Σ. να βρει ένα σηµείο 

ισορροπίας ανάµεσα στην αγορά και το κράτος δεν είναι καινούργια. Υπάρχει τόσο 

στο πρόγραµµα του 2004 όσο και στο «Πλαίσιο Θέσεων» του 2007. Μάλιστα οι 

θέσεις του για την οικονοµία απηχούν έντονα κορπορατιστικά στοιχεία όπως τη 

δηµιουργία ενός ανώτατου συνδικαλιστικού θεσµού, της «Σωµατειακής Βουλής», 

που προτείνει στο «Πλαίσιο Θέσεων» (2007: 17) στην οποία «θα εκπροσωπούνται 

ευρύτερα όλες οι παραγωγικές και κοινωνικές τάξεις µε τρόπο που θα εµποδίζει την 

εκδήλωση των προβληµάτων του συνδικαλιστικού κινήµατος [και]… µέσα από 

διάλογο, θα διαµορφώνει προτάσεις που θα προασπίζουν τα συµφέροντα των 

εργαζοµένων και θα υποβάλλει στην Κυβέρνηση προκειµένου να προωθηθούν και να 

γίνουν Νόµοι του κράτους.»  

 

Στην οµιλία του στο συνέδριο ο Καρατζαφέρης θα αναφέρει χαρακτηριστικά 

στο ίδιο µήκος κύµατος  

 

«…ο πατριωτικός παρεµβατισµός, είναι η απάντηση στον στείρο 

νεοφιλελευθερισµό και στον παρωχηµένο σοσιαλισµό, που σας 

προτείνουν τα άλλα κόµµατα…..Ο πατριωτικός παρεµβατισµός, 

παραδίδει όλους τους ελεγχόµενους για διαφθορά, για σήψη, για 

αυταρχισµό εις το έργον την πράξη και την ενέργεια του Έλληνα 

πατριώτη….. ∆εν είναι εχθρός µας εξαρχής το κεφάλαιο. Εχθρός µας 

είναι το κεφάλαιο µε τις µεθοδεύσεις τις οποίες χρησιµοποιεί για να 

ποδηγετήσει, το ελεύθερο πνεύµα του Έλληνα εργαζόµενου….Γιατί η 

Ευρώπη µας χρωστάει. …. Μας χρωστάνε τα δίδακτρα 3000 ετών για 

όλα αυτά που τους µάθαµε και ότι έχει η Ευρώπη στις Ακαδηµίες και τις 

βιβλιοθήκες της είναι προϊόν αυτού το τόπου. Και η Ευρώπη δεν θα µας 

πληρώσει µε το σκληρό νόµισµα της αναγνώρισης της Μακεδονίας 

στους Σκοπιανούς… Θα ξεκινήσουµε δυναµικά … επισκεπτόµενοι τη 

συνείδηση όλων των Ελλήνων να τους πούµε ότι "το σάπιο κατεστηµένο 

υποχωρεί". Ο ΛΑ.Ο.Σ, ο πατριωτικός παρεµβατισµός είναι αυτό που 

έρχεται...» 
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 Προηγουµένως όµως, ο κύριος συγγραφέας του «Πλαισίου Θέσεων» και της 

«∆ιακήρυξης της 11
ης

 Αυγούστου» έκανε ακόµα πιο αποκαλυπτικές δηλώσεις από 

αυτές που έκανε ο Καρατζαφέρης την επαύριο της εκλογικής του επιτυχίας για τον 

«τρόπο που σερβίρουν104» στο ΛΑ.Ο.Σ. την ιδεολογία τους. Ο Γεωργίου θα 

φιλοξενηθεί στην εκποµπή των Τάσσου Τέλογλου και Αλέξη Παπαχελά «Νέοι 

Φάκελοι», εκποµπή105 µε θέµα την παρουσία του ΛΑ.Ο.Σ. στην προεκλογική 

εκστρατεία και την είσοδό του στο ελληνικό κοινοβούλιο. Εκεί δήλωσε ξεκάθαρα:  

 

 «Εµείς [το ΛΑΟΣ] αν είχαµε τραβήξει το σκοινί στο θέµα 

των µεταναστών που µας ενοχλεί πολύ, θα µπορούσαµε να 

φτάσουµε στο 10%, όµως 10% και στη γωνία. Εποµένως 

καλύτερα 5% και στο παιχνίδι παρά 10% και στη γωνία.» 

 

                                                 
104 Βλέπε σελ. 145 της παρούσης. 
105 Εκποµπή «Νέοι Φάκελοι» που προβληθηκε για πρώτη φορά την 9η Οκτωβρίου 2007 στην 
τηλεόραση του ΣΚΑΪ 
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3. Η εκλογική πορεία του ΛΑ.Ο.Σ.  
 

Ο ΛΑ.Ο.Σ. από την ίδρυσή του µέχρι σήµερα, µετείχε σε επτά εκλογικές 

αναµετρήσεις, τις νοµαρχιακές του 2002, τις εθνικές και ευρωεκλογές του 2004, τις 

δηµοτικές και νοµαρχιακές του 2006, τις εθνικές εκλογές του 2007 και τις πιο 

πρόσφατες τις εθνικές και ευρωεκλογές του 2009. Μέσα από αυτές τις αναµετρήσεις 

ανέπτυξε σταδιακά την πολιτική του δραστηριότητα, έχοντας ως στόχο να βγει από το 

περιθώριο. 

 

Αυτό όχι µόνο το κατάφερε κερδίζοντας και δεύτερη κοινοβουλευτική θητεία τον 

Οκτώβρη του 2009, αφού προηγουµένως τον Ιούνη είχε εξασφαλίσει τη συνέχεια της 

παρουσίας του στο Ευρωκοινοβούλιο µε 2 µάλιστα εκπροσώπους, αλλά κατόρθωσε 

µάλιστα να περάσει την πολιτική του ατζέντα σε δύο κρίσιµες περιόδους, µετά τα 

γεγονότα του ∆εκέµβρη αλλά και το καλοκαίρι του 2009. Εποµένως, αυτό το 

κεφάλαιο φιλοδοξεί να αναλύσει την πολιτική συµπεριφορά και την πολιτική πορεία 

του ΛΑ.Ο.Σ. µέσα, όχι µόνο από την εκλογική δραστηριότητά του, αλλά και από τις 

δηλώσεις και τις πράξεις των στελεχών του και κυρίως του Προέδρου του.  
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3.1 Οι Νοµαρχιακές εκλογές του 2002. 
 

Το εκλογικό ντεµπούτο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού στις 13 Οκτωβρίου 

του 2002 παρότι ήταν µικρό σε έκταση – είχε υποψήφιο µόνο σε µία νοµαρχιακή 

περιφέρεια – ήταν ηχηρό σαν αποτέλεσµα. Ο πρόεδρος του κόµµατος Καρατζαφέρης 

ήταν ο µόνος υποψήφιος του κόµµατος στην υπερνοµαρχία Αθηνών-Πειραιώς και 

έκανε την έκπληξη εκείνων των εκλογών συγκεντρώνοντας το 13,6 % των ψήφων. Το 

σύνολο σχεδόν των αναλυτών απέδωσε αυτό το ποσοστό στην επιλογή της Νέας 

∆ηµοκρατίας να στηρίξει τον Γιάννη Τζανεττάκο, µια προσωπικότητα περισσότερο 

«εκσυγχρονιστική» από όσο θα ήθελε ο µέσος ψηφοφόρος του κόµµατος.  

 

Όπως είδαµε και στο κεφάλαιο 2.3, στο διάστηµα της προεκλογικής εκστρατείας 

του 2002, ο Καρατζαφέρης δέχτηκε αρκετές επιθέσεις και κατηγορήθηκε ως 

ακροδεξιός, Βέβαια αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Καρατζαφέρης βρήκε συνήγορο στις 

κατηγορίες περί ακροδεξιάς τον τότε Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, ο οποίος 

παρεµβαίνοντας σε συζήτηση, που έγινε στη διάρκεια σεµιναρίου στη Μονή 

Πετράκη, από τον Ραδιοφωνικό Σταθµό της Εκκλησίας, πήρε θέση υπέρ των 

ψηφοφόρων του Καρατζαφέρη λέγοντας ότι «δεν πρόκειται για ακροδεξιούς, είναι 

καλοί χριστιανοί και αποτελούν µέρος της κοµµατικής βάσης, η οποία αντέδρασε στην 

υποψηφιότητα Τζαννετάκου για τη στάση που αυτός κράτησε στο θέµα των 

ταυτοτήτων»
106

. 

 

Τέλος ενδιαφέρον έχει να δούµε και την εκλογική συµπεριφορά του Ελληνικού 

Μετώπου σε αυτές τις εκλογές και αυτό γιατί – όπως ειπώθηκε και παραπάνω – το 

Ελληνικό Μέτωπο στις 15 Μαΐου 2005 θα συγχωνευτεί µε το λαϊκό Ορθόδοξο 

Συναγερµό107. Το 2002 το Ελληνικό Μέτωπο κατέβασε συνδυασµούς σε 1 Νοµαρχία 

και 4 ∆ήµους. 

 

 

                                                 
106 ΝΕΑ Τρίτη 15/10/2002 
http://www.tanea.gr//Article.aspx?d=20021015&nid=4252793&sn=&spid=366 
107 Απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Ελληνικού Μετώπου στις 15/5/2005 που εφάρµοζε στην 
ουσία τις αποφάσεις που πάρθηκαν στο 2ο Συνέδριο του κόµµατος στις 19 και 20 Μαρτίου 2005. 
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ΑΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ/∆ΗΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 
∆ΗΜΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ι. ΚΟΥΡΙΑΝΝΙ∆ΗΣ 2142 1,20% 

2 ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Μ. ΒΟΡΙ∆ΗΣ 3023 0,90% 

3 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ  ΚΑΡ∆ΑΡΑΣ 1001 4,50% 

4 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝ. 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Μ. ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ 4396 2,20% 

5 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Χ. ΧΑΡΙΤΟΣ 1368 1,20% 

Πίνακας 2: Το Ελληνικό Μέτωπο στις Νοµαρχιακές και ∆ηµοτικές εκλογές του 2002 

 (Πηγή Υπουργείο Εσωτερικών108
 ) 

                                                 
108 http://www.ypes.gr/el/Elections/CityElections/ResultsofElections/2002/  
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3.2 Οι εκλογικές αναµετρήσεις του 2004 
 

Η πορεία του ΛΑ.Ο.Σ. στις δύο επόµενες και πρώτες του πανελλαδικές εκλογικές 

αναµετρήσεις ήταν ακόµα καλύτερη. Στην αναµέτρηση του Μαρτίου µπορεί να µην 

κατάφερε να ξεπεράσει το όριο του 3% και να συγκέντρωσε 2,19 % µε 162.103 

ψήφους, άλλα τα ποσοστά του ήταν ελπιδοφόρα και πολύ πάνω από τα exit polls και 

τις προεκλογικές δηµοσκοπήσεις. 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ % ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ % ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ % 

1 Α' 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

4,42% ΛΑΚΩΝΙΑΣ    1,88% ΚΕΡΚΥΡΑΣ    0,83% 

2 Β' 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

3,71% ΕΒΡΟΥ    1,82% ΗΛΕΙΑΣ    0,87% 

3 ΗΜΑΘΙΑΣ    3,56% ΚΑΒΑΛΑΣ    1,79% ΑΡΤΗΣ    0,88% 

4 ΠΕΛΛΗΣ    3,44% ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ    1,75% ΧΑΝΙΩΝ    0,95% 

5 Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ    3,26% ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ    1,75% ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ    1,01% 

6 ΑΤΤΙΚΗΣ    3,23% ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ    1,65% ΑΧΑΙΑΣ    1,05% 

7 Α' ΑΘΗΝΩΝ    3,13% ΦΛΩΡΙΝΗΣ    1,50% ΣΑΜΟΥ    1,05% 

8 Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ    3,06% ΓΡΕΒΕΝΩΝ    1,43% ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ    1,07% 

9 ΚΙΛΚΙΣ    3,04% ΞΑΝΘΗΣ    1,43% ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ    1,10% 

10 ΠΙΕΡΙΑΣ    2,84% ΛΑΣΙΘΙΟΥ    0,49% ΤΡΙΚΑΛΩΝ    1,10% 

11 Β' ΑΘΗΝΩΝ    2,82% ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    0,52% ΚΟΖΑΝΗΣ    1,13% 

12 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ    2,62% ΧΙΟΥ    0,59% ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ    1,18% 

13 ∆ΡΑΜΑΣ    2,22% ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ    0,68% ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ    1,25% 

14 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ    2,22% ΠΡΕΒΕΖΗΣ    0,70% ΛΕΣΒΟΥ    1,27% 

15 ΣΕΡΡΩΝ    2,16% ΡΕΘΥΜΝΗΣ    0,75% ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ    1,28% 

16 ΛΑΡΙΣΗΣ    2,08% ΡΟ∆ΟΠΗΣ    0,75% ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ  1,30% 

17 ΒΟΙΩΤΙΑΣ    2,05% ΖΑΚΥΝΘΟΥ    0,79% ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ    1,31% 

18 ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ    2,00% ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ    0,79% ΦΩΚΙ∆ΟΣ    1,31% 

19 ΕΥΒΟΙΑΣ    1,89% ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  0,83%   

Πίνακας 3: Αποτελέσµατα του ΛΑ.Ο.Σ. στις εκλογές του Μαρτίου 2004 (Πηγή Υπ. Εσωτ.109
 ) 

 
Συγκεντρώνει τη δύναµη του στις περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας και της 

Αττικής. Αντίθετα στην περιφέρεια της Κρήτης όπως και στα νησιά του Νότιου 

Αιγαίου συγκεντρώνει τα µικρότερα ποσοστά του. Ο πίνακας 3 δίνει τα 

αποτελέσµατα του ΛΑ.Ο.Σ. αναλυτικά σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας. 

                                                 
109 http://www.ypes.gr/el/Elections/NationalElections/Results/nationallectures2004/  
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Στο χάρτη που ακολουθεί βλέπουµε τη Γεωγραφική κατανοµή του ΛΑΟΣ. Με µπλε 

χρώµα έχουµε τις περιοχές όπου συγκέντρωσε πάνω από 4 % (µόνο την Α’ 

Θεσσαλονίκης στην προκειµένη περίπτωση). Με γαλάζιο χρώµα είναι οι περιοχές 

όπου συγκέντρωσε ποσοστά µεταξύ 3% και 4%, ενώ µε σκούρο γκρι χρώµα οι 

περιοχές όπου συγκέντρωσε ποσοστά µεταξύ 2% και 3% και µε απαλό γκρι είναι οι 

νοµοί που συγκέντρωσε µεταξύ 2% και 1%. Στις υπόλοιπες περιοχές που 

σηµειώνονται µε άσπρο συγκέντρωσε ποσοστά κάτω από το 1%. 

 

 

Εικόνα 1: Η εκλογική ∆ύναµη του ΛΑΟΣ 

 

Στον επόµενο πίνακα που ακολουθεί βλέπουµε τις δεκαπέντε πρώτες 

περιφέρειες όπου ο ΛΑ.Ο.Σ. συγκέντρωσε τη µεγαλύτερη δύναµη. Εδώ παρατηρείται 

ότι στις ίδιες περιφέρειες η Νέα ∆ηµοκρατία αυξάνει τα ποσοστά της σε σχέση µε το 

2000 αλλά µόνο στις Σέρρες τα αυξάνει µε 2,62 % που είναι και το ποσοστό της 

αύξησης της επιρροής της πανελλαδικά.  
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Eκλογική 

Περιφέρεια 
Ν∆ 2004 Ν∆ 2000 ∆ΙΑΦΟΡΑ Ν∆  

ΛΑ.Ο.Σ. 

2004 

  % % % % 

1 Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    43,70% 41,61% 2,09% 4,42% 

2 Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    49,77% 47,70% 2,07% 3,71% 

3 ΗΜΑΘΙΑΣ    46,47% 43,90% 2,57% 3,56% 

4 ΠΕΛΛΗΣ    49,90% 48,52% 1,38% 3,44% 

5 Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ    35,59% 33,34% 2,25% 3,26% 

6 ΑΤΤΙΚΗΣ    44,52% 42,44% 2,08% 3,23% 

7 Α' ΑΘΗΝΩΝ    44,71% 42,36% 2,35% 3,13% 

8 Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ    46,31% 43,21% 3,10% 3,06% 

9 ΚΙΛΚΙΣ    51,05% 50,21% 0,84% 3,04% 

10 ΠΙΕΡΙΑΣ    50,32% 48,27% 2,05% 2,84% 

11 Β' ΑΘΗΝΩΝ    39,78% 36,28% 3,50% 2,82% 

12 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ    46,95% 45,54% 1,41% 2,62% 

13 ∆ΡΑΜΑΣ    52,47% 50,57% 1,90% 2,22% 

14 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ    45,84% 43,71% 2,13% 2,22% 

15 ΣΕΡΡΩΝ    56,35% 53,73% 2,62% 2,16% 

Πίνακας 4:  Οι δεκαπέντε καλύτερες περιφέρειες του ΛΑ.Ο.Σ. στις εκλογές του Μαρτίου 2004 

και η σύγκρισή τους µε το ποσοστό που κερδίζει η Ν∆ (Πηγή Υπ. Εσωτ.110
 ) 

 
Στις ευρωεκλογές που ακολουθούν ο ΛΑ.Ο.Σ. πηγαίνει ακόµα καλύτερα και 

κατορθώνει µάλιστα να εκλέξει και τον πρόεδρό του στην Ευρωβουλή. Μάλιστα 

έρχεται 4ος σε 27 εκλογικές περιφέρειες. Στις 20 από αυτές, η Ν.∆. συγκεντρώνει 

ποσοστά αισθητά ανώτερα του εθνικού µέσου όρου της. Πρόκειται για περιφέρειες 

της Βόρειας Ελλάδας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου, στις οποίες η συντηρητική 

παράταξη (στην προκειµένη περίπτωση η «∆εξιά») έχει µια αδιατάρακτη ιστορική 

βαρύτητα. Ίσως, όµως, το πιο αξιοσηµείωτο είναι ότι ο ΛΑ.Ο.Σ. εµφανίζει µια 

αυξηµένη επιρροή εκτός των περιοχών αυτών της ιστορικής «∆εξιάς».  

                                                 
110 http://www.ypes.gr/el/Elections/NationalElections/Results/nationallectures2004/  
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ % ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ % 

1 Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    7,68% ΛΑΣΙΘΙΟΥ    1,08% 

2 ΚΙΛΚΙΣ    6,71% ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    1,24% 

3 Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    6,49% ΧΙΟΥ    1,29% 

4 ΗΜΑΘΙΑΣ    6,12% ΖΑΚΥΝΘΟΥ    1,54% 

5 Α' ΑΘΗΝΩΝ    5,50% ΡΕΘΥΜΝΗΣ    1,68% 

6 Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ    5,50% ΑΡΤΗΣ    1,81% 

7 ΠΕΛΛΗΣ    5,45% ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ    1,82% 

8 ΑΤΤΙΚΗΣ    5,10% ΠΡΕΒΕΖΗΣ    1,83% 

9 Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ    5,08% ΚΕΡΚΥΡΑΣ    2,02% 

10 ΠΙΕΡΙΑΣ    4,98% ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ    2,05% 

11 Β' ΑΘΗΝΩΝ    4,89% ΗΛΕΙΑΣ    2,08% 

12 ΣΕΡΡΩΝ    4,40% ΑΧΑΙΑΣ    2,25% 

13 ∆ΡΑΜΑΣ    4,36% ΧΑΝΙΩΝ    2,32% 

14 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ    4,35% ΣΑΜΟΥ    2,33% 

15 ΒΟΙΩΤΙΑΣ    4,10% ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ    2,40% 

16 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ    3,99% ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ    2,42% 

17 ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ    3,96% ΡΟ∆ΟΠΗΣ    2,48% 

18 ΛΑΚΩΝΙΑΣ    3,92% ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ    2,54% 

19 ΕΒΡΟΥ    3,86% ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ    2,57% 

20 ΛΑΡΙΣΗΣ    3,86% ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ    2,58% 

21 ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ    3,80% ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ    2,67% 

22 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ    3,55% ΚΟΖΑΝΗΣ    2,69% 

23 ΦΛΩΡΙΝΗΣ    3,55% ΤΡΙΚΑΛΩΝ    2,69% 

24 ΕΥΒΟΙΑΣ    3,44% ΛΕΣΒΟΥ    2,78% 

25 ΦΩΚΙ∆ΟΣ    3,40% ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ    2,88% 

26 ΚΑΒΑΛΑΣ    3,39% ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ    2,96% 

27 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ    3,38% ΞΑΝΘΗΣ    3,05% 

28 ΓΡΕΒΕΝΩΝ    3,35% ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ    3,16% 

Πίνακας 5: Αποτελέσµατα του ΛΑ.Ο.Σ. στις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2004 (Πηγή Υπ. Εσωτ. 111
 ) 

 
Αυτό ισχύει στην περίπτωση των 4 µεγάλων περιφερειών του Λεκανοπεδίου, 

στις οποίες τα ποσοστά του κόµµατος του Καρατζαφέρη κινούνται µεταξύ του 5% 

και του 5,5% και σε δύο από αυτές διεκδικεί την 4η θέση (Α' και Β' Πειραιώς).Το 

                                                 
111 http://www.ypes.gr/el/Elections/ElectionsEuropeanParliament/ResultsofElections/2004/  
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κόµµα του Καρατζαφέρη συγκεντρώνει τα υψηλότερα, και καθαυτό υψηλά, ποσοστά 

του (πάνω από 5% έως και κοντά στο 8%) στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, 

όπου η Ν.∆. καταγράφει στην ευρωκάλπη επιρροή της τάξεως του 46% έως και 53%. 

Υπάρχουν, µάλιστα, περιπτώσεις στο «πολεοδοµικό συγκρότηµα» της Θεσσαλονίκης 

στις οποίες ο ΛΑ.Ο.Σ. συγκεντρώνει εµφανώς υψηλά ποσοστά (Ελευθέριο-Κορδελιό, 

Εύοσµος, Αµπελόκηποι, Σταυρούπολη, Επανοµή), ενώ παρατηρείται και απήχησή 

του σε αστικά κέντρα της ενδοχώρας (Κιλκίς, Έδεσσα, Βέροια, Κατερίνη).  

 

Τέλος στο χάρτη που ακολουθεί έχουµε τη γεωγραφική διασπορά των 

αποτελεσµάτων των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2004.  

 

  

Εικόνα 2: Η εκλογική δύναµη του ΛΑ.Ο.Σ. στις ευρωεκλογές του 2004 

 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

140 

Στις Ευρωεκλογές παρατηρούµε ενδείξεις ότι αλλάζουν οι συσχετισµοί 

µεταξύ του ΛΑ.Ο.Σ. και της Ν∆. Στις ίδιες περιφέρειες που είχαµε εξετάσει και 

παραπάνω – στις δεκαπέντε περιφέρειες όπου ο ΛΑ.Ο.Σ. καταλαµβάνει τα 

µεγαλύτερα ποσοστά του το Μάρτιο – η Ν∆ στις Ευρωεκλογές χάνει µία έως 

τέσσερις ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το Μάρτιο,112 ενώ ο ΛΑ.Ο.Σ. αντίστοιχα 

κερδίζει µία έως τρεις µονάδες. Αξίζει και εδώ να σηµειωθεί ότι το ποσοστό που 

χάνει η Ν∆ πανελλαδικά είναι 2,02 % και µόνο στην Κορινθία έχουµε µικρότερο 

ποσοστό. Το φαινόµενο αυτό αφήνει υπόνοιες ότι τον Ιούνιο µια µερίδα από τους 

ψηφοφόρους του Μαρτίου της Ν∆, ψηφίζει ΛΑΟΣ. Στον παρακάτω πίνακα έχουµε 

τις αντίστοιχες µεταβολές. 

 

 

Εκλογική 

Περιφέρεια 

Ν∆ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

Ν∆ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

∆ΙΑΦΟΡΑ 

Ν∆  

ΛΑ.Ο.Σ. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

ΛΑ.Ο.Σ. 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΛΑ.Ο.Σ.  

  % % % % % % 

1 Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    43,70% 39,27% -4,43% 4,42% 7,68% 3,26% 

2 Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    49,77% 45,59% -4,18% 3,71% 6,49% 2,78% 

3 ΗΜΑΘΙΑΣ    46,47% 42,94% -3,53% 3,56% 6,12% 2,56% 

4 ΠΕΛΛΗΣ    49,90% 45,96% -3,94% 3,44% 5,45% 2,01% 

5 Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ    35,59% 33,23% -2,36% 3,26% 5,08% 1,82% 

6 ΑΤΤΙΚΗΣ    44,52% 41,98% -2,54% 3,23% 5,10% 1,87% 

7 Α' ΑΘΗΝΩΝ    44,71% 42,38% -2,33% 3,13% 5,50% 2,37% 

8 Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ    46,31% 42,82% -3,49% 3,06% 5,50% 2,44% 

9 ΚΙΛΚΙΣ    51,05% 46,55% -4,50% 3,04% 6,71% 3,67% 

10 ΠΙΕΡΙΑΣ    50,32% 47,00% -3,32% 2,84% 4,98% 2,14% 

11 Β' ΑΘΗΝΩΝ    39,78% 37,37% -2,41% 2,82% 4,89% 2,07% 

12 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ    46,95% 45,70% -1,25% 2,62% 4,35% 1,73% 

13 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ    45,84% 43,22% -2,62% 2,22% 3,99% 1,77% 

14 ∆ΡΑΜΑΣ    52,47% 48,93% -3,54% 2,22% 4,36% 2,14% 

15 ΣΕΡΡΩΝ    56,35% 52,78% -3,57% 2,16% 4,40% 2,24% 

Πίνακας 6: Οι δεκαπέντε καλύτερες περιφέρειες του ΛΑ.Ο.Σ. στις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2004 

και η σύγκρισή τους µε το ποσοστό που χάνει η Ν∆ (Πηγή Υπ. Εσωτ.113
 ) 

 

Χρειάζεται όµως σε αυτήν τη φάση να διευκρινίσουµε ότι οι ευρωεκλογές 

αποτελούν µια εκλογική αναµέτρηση δευτέρας τάξης. O Reif και ο Η. Schmitt µε την 

                                                 
112 Βέβαια σε σχέση µε τις ευρωεκλογές του 1999 η Ν∆ κερδίζει σε ποσοστά σε αυτές τις περιφέρειες. 
113 http://www.ypes.gr/el/Elections/ElectionsEuropeanParliament/ResultsofElections/2004/  
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πρωτοποριακή τους εργασία  «National second order elections model», 1980 αφού 

παρατήρησαν ότι σε κάθε δηµοκρατικό πολιτικό σύστηµα, ο εν δυνάµει ψηφοφόρος 

καλείται να προσέλθει στις κάλπες είτε για να αναδείξει κυβερνήσεις ή προέδρους 

(εκλογές «µείζονος σηµασίας» ή «πρώτης τάξης») είτε αιρετούς αξιωµατούχους σε 

τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, υποστήριξαν ότι οι δεύτερες εκλογές είναι 

αναµετρήσεις «δεύτερης τάξης», ακριβώς επειδή τα διακυβευόµενα είναι λιγότερα.  

 

Συστηµατοποιώντας όλες τις προηγούµενες προσεγγίσεις, το 1980, δύο 

Γερµανοί πολιτικοί επιστήµονες, οι καθηγητές Reif και Η. Schmitt, διερεύνησαν τις 

πρώτες ευρωεκλογές του 1979 και υπογράµµισαν ότι αυτές θα πρέπει να µελετηθούν 

όχι υπό το πρίσµα µιας ευρωπαϊκής εκλογής, αλλά ως «εθνική εκλογή δεύτερης 

τάξης». ∆εν πρόκειται για έναν απλό και εργαλειακό χωρισµό εκλογών και διάκρισης 

αντίστοιχων «κατηγοριών», αλλά για τη διαπίστωση ότι σε κάθε κράτος-µέλος της 

Ε.Ε. η κυρίαρχη πολιτική αρένα δεν είναι άλλη από την εθνική (first order political 

arena) και, εποµένως, το αποτέλεσµα των ευρωεκλογών θα επηρεάζεται κάθε φορά 

από αυτήν.  

 

Αναλογιζόµενοι ότι η πολιτική αρένα περιλαµβάνει µεταβλητές οι οποίες 

συνοψίζονται στην κυβερνητική απόδοση, τα διακυβεύµατα της αναµέτρησης, την 

προεκλογική εκστρατεία, τα προγράµµατα των κοµµάτων και τους υποψήφιους 

ευρωβουλευτές, αναδεικνύονται µοναδικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα προς 

ανάλυση για την εκλογική έρευνα. Σύµφωνα µε τους Reif και Η. Schmitt, δύο είναι οι 

κύριοι «πόλοι» των επιπτώσεων της έλλειψης διακυβευµάτων στις ευρωεκλογές: αφ' 

ενός αυτός των εκλογικών επιλογών και αφ' ετέρου εκείνος της εκλογικής 

συµµετοχής114. 

 

Ξαναγυρνώντας στο λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, πρέπει να σηµειώσουµε ότι 

το 2004 ήταν κοµβικό σηµείο στην πορεία του προς την Βουλή. Αν και δεν κατάφερε 

να κερδίσει την είσοδο στη Βουλή στις εκλογές του Μαρτίου, κατάφερε να εκλέξει 

τον Καρατζαφέρη ευρωβουλευτή και έτσι κέρδισε πολύτιµο χρόνο αλλά και πόρους 

προκειµένου να συνεχίσει την πολιτική του σταδιοδροµία. Το γεγονός της 

                                                 
114 Αναλυτικά για τις εκλογές δεύτερης τάξης Ε. Teperoglou & S. Skrinis “Who treated the 2004 
European Election in Greece as a second-order election?” στο Marsh, M. et al. (eds.) 2007, European 
Elections after Eastern Enlargement, Mannheim: Connex Report Series n. 01, pp. 393-424. 
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εκπροσώπησης του ΛΑ.Ο.Σ. στο ευρωκοινοβούλιο όµως είχε και ένα µελανό σηµείο. 

Ο Καρατζαφέρης είχε κάνει συνεννοήσεις µε την οµάδα Union for Europe of the 

Nations (UEN) ώστε να ενταχθεί µε το λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό σε αυτήν. Η UEN  

– η οµάδα όπου βρίσκονται ο γκωλικός Pasqua και ο µεταφασίστας Fini – δεν είδε µε 

καλό µάτι τις κατηγορίες αντισηµητισµού που έκανε εναντίον του Καρατζαφέρη το 

Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συµφωνιών για το Ελσίνκι µε αποτέλεσµα να µην τον 

δεχθεί τελικά και έτσι ο ΛΑ.Ο.Σ. να καταλήξει, στην ετερόκλητη οµάδα 

ευρωσκεπτικιστών την Independence/Democracy (IND/DEM) (Ψαρράς 2010:136-

138). 
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3.3 Οι Νοµαρχιακές και ∆ηµοτικές εκλογές του 2006. 
 

Στις Νοµαρχιακές εκλογές του Οκτωβρίου του 2006, ο ΛΑ.Ο.Σ. συµµετείχε 

αυτόνοµα σε 16 Νοµαρχίες και έναν δήµο, στη Θεσσαλονίκη όπου επικεφαλής 

µάλιστα ήταν ο ίδιος ο πρόεδρός του. Παράλληλα, στήριξε σε αρκετούς δήµους, 

συνδυασµούς που προέρχονταν από το χώρο της Νέας ∆ηµοκρατίας, όπου τις 

περισσότερες φορές συµµετείχε µε δικούς του δηµοτικούς συµβούλους. Η πιο 

χαρακτηριστική περίπτωση ήταν η στήριξη στον Νικήτα Κακλαµάνη. Στον 

συνδυασµό του µάλιστα ήταν ενταγµένοι και δύο από τα µεγαλύτερα – τότε – 

στελέχη του ΛΑΟΣ, ο Θ. Μυλωνόπουλος και η Β. Τσιαµπέρη.  

 

Αν δούµε προσεκτικά τα αποτελέσµατα βλέπουµε ότι στις Νοµαρχιακές εκλογές 

του 2006 ο ΛΑ.Ο.Σ. πήγε καλύτερα από τις εθνικές αλλά όχι καλύτερα από τις 

Ευρωεκλογές του 2004. Τέσσερις νοµαρχίες εξαιρούνται από τον κανόνα. Οι 

Νοµαρχίες Πέλλας, και Καρδίτσας όπου τα ποσοστά είναι αρκετά µεγαλύτερα από τις 

Ευρωεκλογές αλλά και από το ποσοστό στις εθνικές εκλογές του 2007 και η 

Νοµαρχία Θεσσαλονίκης όπου το ποσοστό είναι µικρότερο και από το ποσοστό του 

2004. Οριακά αυξηµένο ήταν και το ποσοστό του στη Νοµαρχία Αχαΐας.  

 

Στην πρώτη περίπτωση, το ειδικό βάρος των προσώπων στην τοπική κοινωνία 

φαίνεται να είναι µεγαλύτερο από την επιρροή του κόµµατος. Αυτό είναι εµφανές 

ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι ο Βελόπουλος είναι ένα γνωστό τηλεοπτικό πρόσωπο 

πολλά χρόνια τώρα ειδικά στην Κεντρική Μακεδονία. Στη δεύτερη περίπτωση, στη 

Νοµαρχία Θεσσαλονίκης, µάλλον ο υποψήφιος του ΛΑ.Ο.Σ. δεν µπόρεσε να 

τραβήξει τους ψηφοφόρους από τον Ψωµιάδη που εκλέχτηκε. Αυτό είναι εµφανές αν 

αναλογιστούµε ότι ο Καρατζαφέρης συγκέντρωσε 12.000 ψήφους στο ∆ήµο 

Θεσσαλονίκης και ο Τσιπίδης 15.000 σε ολόκληρο το νοµό.  
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Ο παρακάτω πίνακας µας δίνει µια εικόνα των συγκρίσεων. 

Τα αποτελέσµατα των υποψηφίων του ΛΑ.Ο.Σ. το 2006 

ΑΑ Νοµαρχία Υποψήφιος 2004 
Ε 

2004 
 2006 2007 

1 ∆ήµος Θεσσαλονίκης  Γ. Καρατζαφέρης 4,42 7,68 7,50 5,96 

2 Αθηνών-Πειραιώς  Β.Παπαδόπουλος 3,07 5,23 3,84 5,18 

3 Ανατολικής Αττικής  Μ. Βορίδης 3,23 5,11 4,99 5,82 

4 Αχαΐας  Χ. Αϋφαντή 1,05 2,25 2,29 2,47 

5 ∆ράµας-Καβάλας-

Ξάνθης  

∆. Κολλάτος 1,81 3,60 3,26 3,36 

6 Έβρου-Ροδόπης   Κοζάρης 1,29 3,17 2,27 2,63 

7 Ηµαθίας  Σ. Βαφείδης 3,56 6,12 2,38 4,64 

8 Θεσσαλονίκης  ∆. Τσιπίδης 4,07 7,09 2,69 5,91 

9 Καρδίτσας   Καρδαράς 1,01 2,58 5,34 2,14 

10 Κοζάνης  Ν. Καρακουλάκης 1,13 2,69 1,03 2,12 

11 Κορινθίας   Κορδώσης 2,62 4,35 1,43 3,58 

12 Λάρισας  ∆. Μητσιούλης 2,08 3,86 2,10 3,53 

13 Μεσσηνίας   Τσάλτας 1,75 3,55 2,76 2,82 

14 Πέλλας   Βελόπουλος 3,44 5,45 7,11 4,26 

15 Σερρών  Η. Πολατίδης 2,16 4,40 2,45 3,96 

16 Τρικάλων   Σβάνα 1,10 2,69 1,33 2,03 

17 Χαλκιδικής  Ν. Ματθαίος 2,00 3,96 2,27 3,42 

Πίνακας 7: Τα αποτελέσµατα των υποψηφίων του ΛΑ.Ο.Σ. στις ∆ηµοτικές και Νοµαρχιακές 
εκλογές του 2006 (πηγή Υπ. Εσωτ. 115

) 

 

Ένα ακόµα συµπέρασµα που µπορεί να εξαχθεί είναι ότι ο ΛΑ.Ο.Σ. τα πάει 

καλύτερα στις περιοχές όπου το 2002 είχε κατεβάσει συνδυασµό είτε αυτός είτε το 

Ελληνικό Μέτωπο µε µόνη εξαίρεση το ∆ήµο Αθηναίων. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί 

ότι είναι ξεκάθαρο ότι οι ψηφοφόροι που προέρχονται από το Μέτωπο στηρίζουν 

τους υποψηφίους που προέρχονται από το Μέτωπο.  

 

Στην Θεσσαλονίκη, π.χ., παρατηρούµε ότι στο συνδυασµό του Καρατζαφέρη 

συµµετέχει ο υποψήφιος του Μετώπου το 2002, Κουριαννίδης και άλλοι 6 υποψήφιοι 

δηµοτικοί σύµβουλοι. Στην τελική καταµέτρηση της σταυροδοσίας παρατηρούµε ότι 

                                                 
115 http://ekloges-prev.singularlogic.eu/2006static/default.htm  
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παρόλο που είναι 7 στους 43 (16,27%) καταφέρνουν οι 4 να είναι µεταξύ των πρώτων 

7 σε σταυρούς.  Είναι ενδεικτική η δήλωση του Καρατζαφέρη, αµέσως µετά τις 

εκλογές στις 16 Οκτωβρίου, για το πώς ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός εξέλαβε το 

αποτέλεσµα των εκλογών 116: 

 

 «Πετύχαµε τον στρατηγικό µας στόχο που ήταν ένας και 

ξεκάθαρος. Στις προηγούµενες εκλογικές αναµετρήσεις αυτό που 

αντιµετωπίσαµε κάθε στιγµή που προσπαθούσαµε να 

διατυπώσουµε τον δικό µας αιρετικό και για άλλους εξαιρετικό 

λόγο, σκοντάφταµε πάνω στην άρνηση του συστήµατος, στη 

λοιδορία, στις ακρότητες στις αγριάδες και σε όλα αυτά που 

συνόδευαν. Ενθυµίστε ότι είχαµε φτάσει σε ένα απώτατο 

σηµείο για τη λειτουργία της δηµοκρατίας σε αυτήν τη χώρα 

όπου µας κατηγορούσαν για ναζιστές και κρεµατόρια. Κάναµε 

αυτήν την προσπάθεια µε την αλυσίδα του κατάδικου. 

Κατορθώσαµε λοιπόν µέσα από µια στρατηγική, στρατηγική 

πράγµατι ιδιαίτερα αποδοτική, που χτίσαµε µε τους 

συνεργάτες µου στο ΛΑ.Ο.Σ. να πάµε σε αυτές τις εκλογές 

χωρίς καµιά άµεση ή έµµεση αναφορά για αυτά τα θέµατα 

που κυριαρχούσαν στις προηγούµενες εκλογές. Μια στρατηγική 

που βασίστηκε σε έναν λόγο στρογγυλοποιηµένο επί των ιδίων 

αρχών που δεν ξεφύγαµε επ’ ουδενί. Αλλά ο λόγος µας ήταν πιο 

εύγευστος και πιο εύπεπτος …δεν αλλάξαµε αυτά που 

σερβίρουµε! Αλλάξαµε τον τρόπο που τα σερβίρουµε!» 

 

Είναι πραγµατικά εντυπωσιακή η δήλωση που κάνει ο Καρατζαφέρης. «∆εν 

αλλάξαµε αυτά που σερβίρουµε! Αλλάξαµε τον τρόπο που τα σερβίρουµε!» µε απλό 

τρόπο κλείνει το µάτι και µας λέει δηµόσια ότι δεν µπορεί να εκφρασθεί άµεσα. 

Είναι, θα λέγαµε, η πεµπτουσία του τρίτου κύµµατος της άκρας δεξιάς. Την ίδια 

στιγµή που δηλώνει την πίστη του στους θεσµούς σε κάνει να αµφιβάλεις για την 

ειλικρίνεια κάθε δήλωσής του. Όσο για τους παραλήπτες αυτής της δήλωσης, αφορά 

όλους εκείνους που φέρουν σοβαρές ενστάσεις στους όρκους δηµοκρατικότητας και 

                                                 
116 Από την εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου».στο ΤΗΛΕΑΣΤΥ. Η επισήµανση είναι του συγγραφέα. 
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στη στρατηγική «αποπεριθωριοποίησης» του Καρατζαφέρη και τις θεωρούν 

συµβιβασµούς µε ένα «σάπιο πολιτικό σύστηµα». Οι οπαδοί των δικτατόρων, 

βασιλόφρονες και ακραιφνείς εθνικοσοσιαλιστές µπορεί να είναι οι αποδέκτες αυτού 

του µυνήµατος. 

 

Ήταν όµως πραγµατικά κερδοφόρα αυτή η στρατηγική που ακολουθήθηκε; 

Ας δούµε λίγα τα αποτελέσµατα των δηµοτικών και Νοµαρχιακών Εκλογών. Ο 

Καρατζαφέρης κατόρθωσε να συγκεντρώσει 7,5 % στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης αλλά 

δεν κατόρθωσε να πάρει περισσότερο από όσο πήρε στις Ευρωεκλογές του 2004 ενώ 

στη Νοµαρχία Θεσσαλονίκης δεν εξέλεξε ούτε έναν σύµβουλο. Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι ο ΛΑ.Ο.Σ. εξέλεξε δύο σύµβουλους στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης. 

Ο ένας ήταν φυσικά ο Γ. Καρατζαφέρης.  

 

Ο δεύτερος ήταν µια αµφιλεγόµενη προσωπικότητα της πόλης, ο Ανέστης 

Κεραµυδάς. Ο Κεραµυδάς ήταν ένας συγγραφέας που την τελευταία δεκαετία 

κυκλοφόρησε πολλά βιβλία µε θεωρίες συνοµωσίας και ειδικότερα διαπλουτισµένα 

µε την θεωρία της «Οµάδας Ε». Τα βιβλία αυτά τα προωθούσε µέσα από εκποµπές 

τοπικών καναλιών της πόλης. Από αυτή τη φήµη που απέκτησε στο χώρο, κατάφερε 

να κερδίσει τη θέση του ∆ηµοτικού Συµβούλου µέχρι που παραιτήθηκε για λόγους 

υγείας τον Ιανουάριο του 2009, για να αντικατασταθεί από το Θωµά Ακριβόπουλο117. 

 

Όπως και στο δήµο Αθηναίων, ο Μυλωνόπουλος δεν κατάφερε να εκλεγεί σαν 

σύµβουλος πλειοψηφίας και πήρε 3.005 σταυρούς, όταν στις Ευρωεκλογές ο ΛΑ.Ο.Σ. 

πήρε 12.000 ψήφους στην Αθήνα. Ο ίδιος δηλώνει, στην Άλφα1, στις 28 Οκτωβρίου 

2006: 

 

«Ήταν πολιτική απόφαση του κόµµατός µας….Οι 

περισσότεροι οπαδοί του ΛΑ.Ο.Σ. δεν αντελήφθησαν το 

περίτεχνο πολιτικό «παιχνίδι» του Γ. Καρατζαφέρη……» 

 

Λίγους µήνες αργότερα ο Μυλωνόπουλος, µαζί µε άλλα στελέχη του ΛΑ.Ο.Σ. 

προσχώρησε στη ∆ηµοκρατική Αναγέννηση του Στέλιου Παπαθεµελή και εξαπέλυσε 

                                                 
117 http://www.makthes.gr/news/reportage/31320/  
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κατηγορίες περί δωδεκαθεϊστών στο παλιό του κόµµα. Τότε δήλωσε µεταξύ 

άλλων118:  

«Ο Γ. Καρατζαφέρης ψεύδεται και συκοφαντεί 

ασύστολα. Άλλα λέει και άλλα πρεσβεύει» 

 

Ο Γιάννης Κολοβός, πολιτικός επιστήµονας και στέλεχος – προερχόµενο από 

το Ελληνικό Μέτωπο- του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού θα δώσει τη δική του 

ερµηνεία για την αποτυχία στο ∆ήµο Αθηναίων. 

 

«Αυτό δείχνει ότι η επιλογή του κόµµατος (είτε ως προς τα 

πρόσωπα, είτε ως προς τον συνδυασµό που υποστηρίχθηκε) δεν 

«ενέπνευσε» τους ψηφοφόρους του κόµµατος […] Όµως δεν πρέπει να 

παραβλεφθεί ότι µε τη στήριξή του αυτή119
 ο ΛΑ.Ο.Σ υποστήριξε έναν 

υποψήφιο που µιλούσε για «πολυπολιτισµική» Αθήνα, κάτι που έρχεται 

σε αντίθεση µε την ιδεολογική ταυτότητα του ΛΑ.Ο.Σ ως κόµµατος που 

υποστηρίζει το έθνος-κράτος.»120
 

 

                                                 
118 http://archive.enet.gr/online/online_text/c=110,dt=13.09.2007,id=87381392  
119 Εννοεί τη στήριξη προς τον συνδιασµό του Νικητα Κακλαµάνη 
120 Από το άρθρο του Γιάννη Κολοβού, «Τί έδειξαν οι δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές για το 

λΑ.Ο.Σ.», http://www.neolaialaos.gr/article_dimotikes_laos.html 
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3.4 Οι εκλογές της 16ης Σεπτέµβρη 2007 
 

Επτά χρόνια µετά την ίδρυση του, ο ΛΑ.Ο.Σ. θα περνούσε το κατώφλι της 

Βουλής µε 10 βουλευτές και αρκετά ανεβασµένα τα ποσοστά του από τις 

προηγούµενες εθνικές εκλογές του 2004. Βεβαίως δεν κατάφερε να περάσει το 

ποσοστό των Ευρωεκλογών. Στον πίνακα που ακολουθεί έχουµε τις τελευταίες 

δηµοσκοπήσεις πριν τις εκλογές. 

 

Alco 

(Alter) 

GPO 

(Mega) 

MRB 

(ALPHA) 

Metron 

Analysis 

(ANT1) 

Marc 

(ΕΘΝΟΣ) 

Public 

Issue 

(ΣΚΑΙ) 

Εκλογές  
 

31-

Αυγ 
31-Αυγ 31-Αυγ 30-Αυγ 30-Αυγ 30-Αυγ 16-Σεπ 

ΛΑΟΣ 3,6 4,7 3,7 4 3,9 4 3,8 

∆ιαφορά µε 
Αποτέλεσµα 

-0,2 +0,9 -0,1 +0,2 +0,1 +0,2 0 

Πίνακας 8: Οι δηµοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές του 2007
121

 

 
 Ο παρακάτω χάρτης µας δίνει τη γεωγραφική διασπορά του κόµµατος. 

 

 

Εικόνα 3: Η δύναµη του ΛΑ.Ο.Σ. στις εκλογές του 2007 

 

 

                                                 
121

 Ανάλυση του Γ. Συµεωνίδη «Αναποφάσιστοι, ντέρµπυ και άλλα παρόµοια» 
http://www.publicissue.gr/53/derby/  
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Eκλογική  Eκλογική    

Περιφέρεια Ψήφοι % Εδρ Περιφέρεια Ψήφοι % Εδρ 

Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23.786 6,22% 1 ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 3.428 2,84% 0 

ΑΤΤΙΚΗΣ 19.248 5,82% 1 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3.754 2,82% 0 

Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10.788 5,52% 1 ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 2.337 2,77% 0 

Α' ΑΘΗΝΩΝ 17.667 5,39% 1 ΞΑΝΘΗΣ 2.105 2,76% 0 

Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11.720 5,35% 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 882 2,63% 0 

Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7.390 5,24% 1 ΣΑΜΟΥ 817 2,62% 0 

Β' ΑΘΗΝΩΝ 53.090 5,04% 2 ΧΑΝΙΩΝ 2.607 2,56% 0 

ΗΜΑΘΙΑΣ 5.060 4,65% 0 ΦΛΩΡΙΝΗΣ 1.087 2,55% 0 

ΚΙΛΚΙΣ 3.517 4,33% 0 ΛΕΣΒΟΥ 1.879 2,48% 0 

ΠΕΛΛΗΣ 4.898 4,26% 0 ΑΧΑΙΑΣ 9.107 2,47% 0 

∆ΡΑΜΑΣ 3.313 4,03% 0 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2.990 2,41% 0 

ΣΕΡΡΩΝ 6.635 3,96% 1 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 487 2,20% 0 

ΦΩΚΙ∆ΟΣ 1.287 3,75% 0 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 595 2,18% 0 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4.903 3,63% 0 ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ 2.321 2,14% 0 

ΠΙΕΡΙΑΣ 3.558 3,63% 0 ΚΟΖΑΝΗΣ 2.590 2,12% 0 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3.786 3,58% 0 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 816 2,11% 0 

ΛΑΡΙΣΗΣ 6.954 3,53% 1 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.513 2,07% 0 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3.128 3,52% 0 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2.347 2,03% 0 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 2.824 3,42% 0 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3.626 1,99% 0 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 4.306 3,40% 0 ΗΛΕΙΑΣ 2.567 1,98% 0 

ΕΒΡΟΥ 3.859 3,37% 0 ΠΡΕΒΕΖΗΣ 864 1,78% 0 

ΕΥΒΟΙΑΣ 9.186 3,35% 0 ΧΙΟΥ 647 1,69% 0 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.320 3,32% 0 ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ 312 1,64% 0 

ΚΑΒΑΛΑΣ 3.454 3,27% 0 ΑΡΤΗΣ 1.031 1,60% 0 

ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ 2.313 3,14% 0 ΡΟ∆ΟΠΗΣ 1.256 1,57% 0 

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 2.585 3,14% 0 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.655 1,33% 0 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2.219 3,14% 0 ΡΕΘΥΜΝΗΣ 628 1,12% 0 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 918 3,12% 0 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 590 1,09% 0 

Πίνακας 9: Αποτελέσµατα του ΛΑ.Ο.Σ. στις εκλογές του 2007. Με σκούρο µπλε οι περιφέρειες µε 
ποσοστό άνω του εθνικού, µε γαλάζιο οι περιφέρειες µε ποσοστό µεταξύ 3 και 4 %, ενώ µε γκρι 

είναι οι περιφέρειες µε ποσοστό µεταξύ 1-2%. Με λευκό οι περιφέρειες όπου ο ΛΑ.Ο.Σ. 

συγκέντρωσε ποσοστό κάτω από δύο µονάδες.  (Πηγή Υπ. Εσωτ. 122
 ) 

                                                 
122 http://ekloges-prev.singularlogic.eu/v2007/pages/index.html  
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Το ΛΑ.Ο.Σ. εξέλεξε τους εξής βουλευτές:  

 

1. Γιώργος Καρατζαφέρης (Α' Θεσσαλονίκης ή Β' Αθηνών) 

2. Μάκης Βορίδης (Περιφέρεια Αττικής) 

3. Θάνος Πλεύρης (Α' Αθηνών) 

4. Άδωνις Γεωργιάδης (Β' Αθηνών) 

5. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης (Β' Αθηνών), 

6. Βαϊτσης Αποστολάτος (Α' Πειραιώς) 

7. ∆ήµητρα Αράπογλου (Β' Πειραιώς) 

8. Κυριάκος Βελόπουλος (Β' Θεσσαλονίκης) 

9. Στέργιος Ροντούλης (Λάρισας) 

10. Ηλίας Πολατίδης (Σέρρες). 

 

Ένα ακόµα θέµα προς διερεύνηση είναι και η αναγνωρισιµότητα κάποιων 

στελεχών του ΛΑΟΣ, οι οποίοι έχουν τηλεοπτικές εκποµπές στο «ΤΗΛΕΑΣΤΥ» ή σε 

άλλα τοπικά κανάλια. Αναγνωρισιµότητα που θα µπορούσε να επηρεάσει ακόµα και 

την ψήφο, όπως θα δούµε και µε την εκλογή των βουλευτών του τόσο το 2007 όσο 

και το 2009. Άτοµα όπως ο Βαΐτσης Αποστολάτος, ο Κυριάκος Βελόπουλος, η 

∆ήµητρα Αράπογλου, ο Άδωνις Γεωργιάδης ή ακόµα και ο πρώην ποδοσφαιριστής 

του ΟΣΦΠ και του Ηρακλή Γιώργος Ανατολάκης, θα χρησιµοποιήσουν την 

τηλεοπτική τους πείρα και προβολή για να κερδίσουν θέση στο ελληνικό 

κοινοβούλιο. Κάτι που όµως δεν αποτελεί αποκλειστική ιδιότητα του ΛΑ.Ο.Σ. αφού 

παρόµοιες περιπτώσεις βλέπουµε και στα υπόλοιπα κόµµατα της ελληνικής πολιτικής 

σκηνής123.  

 

Πάνω σε αυτό το θέµα ενδιαφέρον παρουσιάζει σχετική έρευνα του 

Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου124. Η έρευνα έγινε σε 4.500 πολίτες από την Α’ 

Θεσσαλονίκης και ο ΛΑ.Ο.Σ. είναι το κόµµα µε το µεγαλύτερο ποσοστό των 

ψηφοφόρων του να δηλώνουν ότι η τηλεόραση επηρέασε την ψήφο τους (20,2%). Η 
                                                 
123 Χαρακτηριστικά αναφέρω τις περιπτώσεις της Κουντουρά, της Πιπιλή και του Καρρά από τη Νέα 
∆ηµοκρατία, τον Γιάννη Βούρο και παλιότερα την Ελένη Ανουσάκη της Λιάνας Καννέλη και του 
Κώστα Καζάκου από το ΚΚΕ και τον Γρηγόρη Ψαριανό του ΣΥΡΙΖΑ και άλλους πολλούς. 
124 Έρευνα που επιµελήθηκε ο καθ. Θ. Χατζηπαντελής, από δηµοσίευση στην εφ. ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 21 Μαρτίου 2004, σελ. 76 
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επιρροή που άσκησε η τηλεόραση στις εκλογές του Μαρτίου του 2004 φαίνεται και 

από τον παρακάτω πίνακα: 

 

ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1023 13,15% 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
5219 67,07% 

ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1738 22,34% 

ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 490 6,30% 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
950 12,21% 

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
1219 15,67% 

ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
596 7,66% 

ΨΗΦΟΙ ΛΑΟΣ 7781 - 

Πίνακας 10: Σταυροδοσία στην Β' Θεσσαλονίκη 

 
Στην περιφέρεια της Β’ Θεσσαλονίκης ο ΛΑ.Ο.Σ. έλαβε στις εκλογές του 

Μαρτίου του 2004 7.781 ψήφους. Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται οι σταυροί 

του κάθε πολιτευτή καθώς και το ποσοστό των σταυρών επί του συνόλου των ψήφων 

που έλαβε το κόµµα. Σηµειώνουµε ότι στην περιφέρεια αυτή οι εκλογείς µπορούσαν 

να βάλουν έως δύο σταυρούς σε κάθε υποψήφιο. Παρατηρούµε ότι ο Κυριάκος 

Βελόπουλος, γνωστή προσωπικότητα της τοπικής τηλεόρασης µέχρι τότε, 

συγκεντρώσε τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων του ΛΑ.Ο.Σ. στη συγκεκριµµένη 

περιφέρεια  

 

Σε αυτό βοήθησε σίγουρα η αναγνωρισιµότητά του, αλλά από την άλλη, ακριβώς 

λόγω αυτής, αυτοί που τον ψήφισαν γνώριζαν σίγουρα και για τις ακραίες – 

υπερεθνικιστικές πολλές φορές - θέσεις του, τις οποίες κατά ένα τρόπο και 

πριµοδοτούσαν µε την ψήφο τους. Ο Jacobson125 έδειξε ότι η αναγνωρισιµότητα των 

                                                 
125 Jacobson, Gary C. 1987. The Politics of Congressional Elections. 2d ed. Boston: Little Brown. Από 
το υπό έκδοση άρθρο των Stephen Ansolabehere Erik C. Snowberg, James M. Snyder, Jr. µε τίτλο 
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υποψηφίων παίζει µεγάλο ρόλο στην εκλογική συµπεριφορά των ψηφοφόρων. Ο 

Βελόπουλος άλλωστε θα εκλεγεί και θα επανεκλέγει ακόµα πιο εύκολα βουλευτής 

στη συγκεκριµένη περιφέρεια το 2007 και το 2009. Στη γειτονική περιφέρεια της Α’ 

Θεσσαλονίκης αντίθετα δεν υπάρχει µια τέτοια προσωπικότητα. Με την εξαίρεση του 

αρχηγού του κόµµατος που κατέβηκε στην περιφέρεια όλοι οι υπόλοιποι πολιτευτές 

συγκεντρώνουν ποσοστά που κυµαίνονται µεταξύ 7% και 24%. 

 

ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Γ. 17533 100,00% 

ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ Θ. 3303 18,84% 

ΓΕΡΜΑΛΙ∆ΟΥ Α. 4233 24,14% 

ΓΙΟΣΜΑΣ ΑΛ. 1326 7,56% 

ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ Σ. 2900 16,54% 

∆ΗΛΑΡΗΣ Π. 1323 7,55% 

ΙΓΝΑΤΙΑ∆ΗΣ ∆. 1661 9,47% 

ΚΟΚΚΟΤΑΣ Ε. 1941 11,07% 

ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ Γ. 1783 10,17% 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. 1436 8,19% 

ΜΑΝΟΥΣΟΣ Ε. 1698 9,68% 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Α. 2654 15,14% 

ΜΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ Ε. 2046 11,67% 

ΜΠΟΚΟΒΟΣ Π. 1349 7,69% 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. 1182 6,74% 

ΨΗΦΟΙ ΛΑΟΣ 17533 100,00% 

Πίνακας 11: Σταυροδοσία στην Α' Θεσσαλονίκη 

 
Αξίζει επίσης να αναφέρουµε και τον Ανέστη Κεραµµυδά που εξελέγη 

δηµοτικός σύµβουλος µε τον συνδυασµό του Καρατζαφέρη το 2006 στη 

Θεσσαλονίκη έχοντας αποκτήσει προβολή από την τηλεοπτική του εκποµπή όπου 

διαφήµιζε βιβλία µε τις περίφηµες θεωρίες συνωµοσίας για την «Οµάδα Ε». 

                                                                                                                                            
“Television and the Incumbency Advantage in U.S. Elections”, MIT, 2004 
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Από τα exit poll την ηµέρα των εκλογών του 2007 βγάζουµε χρήσιµα 

συµπεράσµατα. Ο παρακάτω πίνακας µας δίνει την κατανοµή της ψήφου, τον 

Σεπτέµβριο του 2007 των ψηφοφόρων του ΛΑ.Ο.Σ. το 2004, σύµφωνα µε το exit poll 

της Public Issue/VPRC
126: 

 

Ψήφος στο ΛΑ.Ο.Σ.  74%  

Ψήφος στη Ν∆  16%  

Ψήφος στο ΠΑΣΟΚ  4%  

Ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ  2%  

Ψήφος στο ΚΚΕ  1%  

Ψήφισαν λοιπά 3%  

Πίνακας 12: Exit poll της Public Issue/VPRC 

 

Με βάση το ίδιο exit poll οι 272.000 ψηφοφόρων του ΛΑ.Ο.Σ. των εκλογών 

του 2007, είχαν ψηφίσει το 2004:  

ΛΑ.Ο.Σ.  32%  

Ν∆  40%  

ΠΑΣΟΚ  11%  

ΚΚΕ  1%  

ΣΥΡΙΖΑ  2%  

∆ΗΚΚΙ  2%  

άλλα κόµµατα 3%  

Αποχή/Λευκό/∆εν 

απαντώ  

6%  

Νέοι ψηφοφόροι  3%  

Πίνακας 13: Προηγούµενη ψήφος στο exit poll της Public Issue/VPRC 

Ο λόγος διαµαρτυρίας που άρθρωσε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός του 

έδωσε σηµαντικά ερείσµατα όχι µόνο στον γειτονικό χώρο της Νέας ∆ηµοκρατίας 

                                                 
126Όπως είναι δηµοσιευµένα στο http://www.publicissue.gr/48/voters-shifts/ 
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αλλά και στο ΠΑΣΟΚ. Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανοµή της ψήφου του 

ΛΑ.Ο.Σ. βλέπουµε ότι συνεχίζει να συγκεντρώνει τη δύναµή του σε νοµούς της 

Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, καθώς και σε όλες τις περιφέρεις του 

Λεκανοπεδίου της Αττικής.  

 

 Eκλογική 

 Περιφέρεια 

2004 2004E 2007 

   % % % 

1 Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    4,42% 7,68% 6,22% 

2 ΑΤΤΙΚΗΣ    3,23% 5,10% 5,82% 

3 Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ    3,26% 5,08% 5,52% 

4 Α' ΑΘΗΝΩΝ    3,13% 5,50% 5,39% 

5 Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    3,71% 6,49% 5,35% 

6 Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ    3,06% 5,50% 5,24% 

7 Β' ΑΘΗΝΩΝ    2,82% 4,89% 5,04% 

8 ΗΜΑΘΙΑΣ    3,56% 6,12% 4,65% 

9 ΚΙΛΚΙΣ    3,04% 6,71% 4,33% 

10 ΠΕΛΛΗΣ    3,44% 5,45% 4,26% 

11 ∆ΡΑΜΑΣ    2,22% 4,36% 4,03% 

12 ΣΕΡΡΩΝ    2,16% 4,40% 3,96% 

Πίνακας 14: Οι 12 καλύτερες περιφέρειες του ΛΑ.Ο.Σ. και συγκρίσεις µε τις προηγούµενες 
αναµετρήσεις ( πηγή Υπ. Εσωτ127

) 

 

Αντίθετα βλέπουµε ότι έχει µικρή επιρροή στην Κρήτη και σε νοµούς της 

∆υτικής Ελλάδας και της Θράκης, όπου όµως τα ποσοστά του αυξάνονται σηµαντικά 

από το 2004 στο 2007.  

                                                 
127 Ο.π. 
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Σε αρκετές περιφέρειες µάλιστα υπερδιπλασιάζει τα ποσοστά του 2004. 

 

  Eκλογική 

  Περιφέρεια 

2004 2004E 2007 

    % % % 

1 ΛΑΣΙΘΙΟΥ    0,49% 1,08% 1,09% 

2 ΡΕΘΥΜΝΗΣ    0,75% 1,68% 1,12% 

3 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    0,52% 1,24% 1,33% 

4 ΡΟ∆ΟΠΗΣ    0,75% 2,48% 1,57% 

5 ΑΡΤΗΣ    0,88% 1,81% 1,60% 

6 ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ    0,68% 2,57% 1,64% 

7 ΧΙΟΥ    0,59% 1,29% 1,69% 

8 ΠΡΕΒΕΖΗΣ    0,70% 1,83% 1,78% 

9 ΗΛΕΙΑΣ    0,87% 2,08% 1,98% 

10 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ    0,83% 2,05% 1,99% 

11 ΤΡΙΚΑΛΩΝ    1,10% 2,69% 2,03% 

12 ΚΕΡΚΥΡΑΣ    0,83% 2,02% 2,07% 

Πίνακας 15: Οι 12 χειρότερες περιφέρειες του ΛΑ.Ο.Σ. και συγκρίσεις µε τις προηγούµενες 
αναµετρήσεις ( πηγή Υπ. Εσωτ128

) 

                                                 
128 Ο.π. 
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 Ο παρακάτω πίνακας µας δίνει τις πρώτες 12 εκλογικές περιφέρειες όπου ο 

Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός είχε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση µε 

τις Εθνικές του Μαρτίου 2004. 

 

  Eκλογική ∆ιαφορα ∆ιαφορα ∆ιαφορα 

  Περιφέρεια 

2004 Ευρωεκλογες 

2004 

2007 

2004_E 2007 2007 

    % % % 2004 2004_E 2004 

1 ΑΤΤΙΚΗΣ    3,23% 5,10% 5,82% 1,87% 0,72% 2,59% 

2 ΦΩΚΙ∆ΟΣ    1,31% 3,40% 3,75% 2,09% 0,35% 2,44% 

3 Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ    3,26% 5,08% 5,52% 1,82% 0,44% 2,26% 

4 Α' ΑΘΗΝΩΝ    3,13% 5,50% 5,39% 2,37% -0,11% 2,26% 

5 Β' ΑΘΗΝΩΝ    2,82% 4,89% 5,04% 2,07% 0,15% 2,22% 

6 Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ    3,06% 5,50% 5,24% 2,44% -0,26% 2,18% 

7 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ    1,28% 3,38% 3,32% 2,10% -0,06% 2,04% 

8 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  1,25% 2,67% 3,12% 1,42% 0,45% 1,87% 

9 ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ    1,31% 3,16% 3,14% 1,85% -0,02% 1,83% 

10 ∆ΡΑΜΑΣ    2,22% 4,36% 4,03% 2,14% -0,33% 1,81% 

11 ΣΕΡΡΩΝ    2,16% 4,40% 3,96% 2,24% -0,44% 1,80% 

Πίνακας 16: 12 εκλογικές περιφέρειες όπου ο ΛΑ.Ο.Σ. είχε τη µεγαλύτερη αύξηση σε σχέση µε 
τις Εθνικές του Μαρτίου 2004 ( πηγή Υπ. Εσωτ129

) 

 
 Στον παρακάτω πίνακα αντίθετα βλέπουµε τις 12 εκλογικές περιφέρειες όπου ο 

Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός είχε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία µείωση σε σχέση µε 

τις Ευρωεκλογές του 2004. Βέβαια όπως σηµειώθηκε και παραπάνω, µια µείωση του 

ποσοστού ενός κόµµατος διαµαρτυρίας από εκλογές δεύτερης τάξης, όπως οι 

ευρωεκλογές, σε εθνικές (όπου τα διακυβεύµατα είναι µεγαλύτερα) είναι απόλυτα 

φυσιολογική. 

                                                 
129 Ο.π. 
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  Eκλογική ∆ ∆ ∆ 

  Περιφέρεια 

2004 2004E 2007 

2004_E 2007 2007 

    % % % 2004 2004_E 2004 

1 ΚΙΛΚΙΣ    3,04% 6,71% 4,33% 3,67% -2,38% 1,29% 

2 ΗΜΑΘΙΑΣ    3,56% 6,12% 4,65% 2,56% -1,47% 1,09% 

3 Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    4,42% 7,68% 6,22% 3,26% -1,46% 1,80% 

4 ΠΙΕΡΙΑΣ    2,84% 4,98% 3,63% 2,14% -1,35% 0,79% 

5 ΠΕΛΛΗΣ    3,44% 5,45% 4,26% 2,01% -1,19% 0,82% 

6 Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    3,71% 6,49% 5,35% 2,78% -1,14% 1,64% 

7 ΦΛΩΡΙΝΗΣ    1,50% 3,55% 2,55% 2,05% -1,00% 1,05% 

8 ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ    0,68% 2,57% 1,64% 1,89% -0,93% 0,96% 

9 ΡΟ∆ΟΠΗΣ    0,75% 2,48% 1,57% 1,73% -0,91% 0,82% 

10 ΛΑΚΩΝΙΑΣ    1,88% 3,92% 3,14% 2,04% -0,78% 1,26% 

11 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ    2,62% 4,35% 3,58% 1,73% -0,77% 0,96% 

12 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ    1,75% 3,55% 2,82% 1,80% -0,73% 1,07% 

Πίνακας 17: 12 εκλογικές περιφέρειες όπου ο ΛΑ.Ο.Σ. είχε τη µεγαλύτερη µείωση σε σχέση µε 
τις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2004 ( πηγή Υπ. Εσωτ130

) 

 
Όπως ήταν φυσικό, η ικανοποίηση των στελεχών του κόµµατος ήταν έκδηλη από τις 

πρώτες ώρες µετά το κλείσιµο της κάλπης την Κυριακή 16 Σεπτεµβρίου 2007. Στο 

ευχαριστήριό του µήνυµα, στις 17 Σεπτεµβρίου, ο Καρατζαφέρης θα αναφέρει:  

 

«Η κάλπη υπαγόρευσε περισσότερη σοβαρότητα και 

λιγότερη αλαζονεία. Σε ό,τι θετικό κάνει ο Καραµανλής για τον 

πολίτη και την Ελλάδα θα είµαστε δίπλα του για τους πολίτες. 

Σε κάθε τι γκρίζο θα είµαστε απέναντι. Ο κύριος ρόλος του 

Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού στην επόµενη Βουλή είναι 

να παραµείνει η Ελλάδα στους Έλληνες.» 

                                                 
130 Ο.π. 
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3.5 Οι Ευρωεκλογές του 2009 
 

 

Την εποµένη της 16ης Σεπτέµβρη του 2007, όλοι στο λαϊκό Ορθόδοξο 

Συναγερµό ένιωθαν νικητές και δικαιολογηµένα ο ενθουσιασµός ήταν διάχυτος. Από 

τις πρώτες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις των βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου 

Συναγερµού ήταν αυτές που αφορούσαν τη µετανάστευση. Συγκεκριµένα, ο 

Πλεύρης131 ζήτησε να πληροφορηθεί «τον αριθµό των νοµίµως και παρανόµως 

ευρισκοµένων στην ελληνική επικράτεια µεταναστών καθώς και τις ενέργειες που 

είχε σχεδιάσει το υπουργείο προκειµένου να αντιµετωπίσει την αυξηµένη κατά τους 

τελευταίους µήνες εισροή παρανόµων µεταναστών προς τη χώρα µας».  

 

Για πρώτη φορά µπαίνει στο ελληνικό κοινοβούλιο το θέµα της 

«λαθροµετανάστευσης» και σταδιακά οι βουλευτές του ΛΑ.Ο.Σ. θα κινούνται σε µια 

θεµατολογία που θα έχει ως πρώτο στόχο την «ασφάλεια του πολίτη» και θα αγγίζει 

θέµατα όπως η νοµιµοποίηση των καµερών και η εγκληµατικότητα των αλλοδαπών 

στο κέντρο της Αθήνας132. Τα γεγονότα του ∆εκέµβρη του 2008 θα φέρουν αυτή την 

ατζέντα θεµάτων στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης και θα αναγάγουν το κόµµα 

σε κοµβικό διαχειριστή του θέµατος. Τότε είναι που ο Καρατζαφέρης αλλά και τα 

όργανα του κόµµατος όπως η Νεολαία, χρησιµοποιώντας αρχικά τις δηλώσεις της 

Γ.Γ. του ΚΚΕ Α. Παπαρήγα ότι «Ο ΣΥΡΙΖΑ χαϊδεύει τα αυτιά των κουκουλοφόρων» 

θα επιτεθεί εµµέσως στην αρχή και άµεσα αργότερα προς τον ΣΥΡΙΖΑ133 ζητώντας 

δραστικά και πιο σκληρά µέτρα για την αντιµετώπιση της κρίσης µε προµετωπίδα 

την κατάργηση του ασύλου134. Παράλληλα όµως, έτεινε χείρα βοήθειας προς την 

κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ο ΛΑ.Ο.Σ. και η 

Ν∆ είναι ένοικοι στην ίδια πολυκατοικία». Ο ΛΑ.Ο.Σ. από το περιθώριο του 2002, 

ήταν πια για τα καλά µέσα στο πολιτικό mainstream και στις αρχές του 2009, οι 

                                                 
131 «Με αφορµή µία επίκαιρη ερώτηση στην Βουλή για τη µετανάστευση» του Γ. κολοβού 
δηµοσιευµένο στο http://www.e-grammes.gr/article.php?id=2851 στις 18/10/2007 
132 http://www.metopo.gr/article.php?id=3372  
133
 Χαρακτηριστικές είναι οι ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου της περιόδου όπου είναι 

δηµοσιευµένα στο http://www.laos.gr/pressroom.asp?pagenum=9&year=08&MONTHS=12 . 
Συγκεκριµένα αναφέρω την ανακοίνωση µε τίτλο «ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ» αλλά και τη συνέντευξη του Καρατζαφέρη που είναι επίσης δηµοσιευµένη 
αποµαγνητοφωνηµένη στον ιστότοπο. 
134 Συνέντευξη του Καρατζαφέρη στο Κεντρικό ∆ελτίο ειδήσεων του ALPHA στις 7/1/2009 
αποµαγνητοφωνηµένη στο http://www.laosanattiki.gr/?p=362  
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συζητήσεις για πιθανή συγκυβέρνηση Νέας ∆ηµοκρατίας και ΛΑ.Ο.Σ. ήταν τόσο 

συχνές όσο οι συζητήσεις για συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ την εποµένη των 

εκλογών του 2007. 

 

Ο Καρατζαφέρης όµως κινήθηκε πολύ διαφορετικά από τον ΣΥΡΙΖΑ του 

Αλαβάνου και του Τσίπρα σε αυτό το θέµα. Ξεκίνησε µια σειρά δηλώσεων και 

εµφανίσεων τόσο στη Βουλή όσο και στα ΜΜΕ, µε κεντρικό άξονα τις πολιτικές που 

έθεσε ο ΛΑ.Ο.Σ. από τις πρώτες κοινοβουλευτικές του µέρες, από την προστασία του 

πολίτη από την εγκληµατικότητα των λαθροµεταναστών και όχι µόνο, µέχρι τα 

εθνικά θέµατα και την οικονοµική κρίση. Ως κατακλείδα σε κάθε δήλωση υπήρχε η 

επισήµανση ότι Νέα ∆ηµοκρατία και Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός µπορούν να 

βρουν ένα κοινό πεδίο δράσης. Χαρακτηριστική αυτής της τακτικής ήταν η στάση 

του στις 5 Μαρτίου 2009 στο θέµα της συναίνεσης που ζήτησε ο Καραµανλής 135 

προκειµένου να αντιµετωπιστεί η οικονοµική κρίση. Αργότερα, τον Απρίλιο, θα 

δηλώσει ότι «είµαστε παράλληλοι χώροι, δύο κόµµατα της ίδιας παράταξης136». Και 

θα κορυφώσει αυτή την επίθεση φιλίας λέγοντας ότι «Βρισκόµαστε σε µια άτυπη 

συγκυβέρνηση137». Εδώ ο Καρατζαφέρης εννοούσε ότι σε κρίσιµα ζητήµατα όπως στο 

νοµοσχέδιο για τις «κουκούλες138» και στα εθνικά θέµατα η κυβέρνηση σιωπηρά 

ακολουθεί τις πολιτικές που ο ΛΑ.Ο.Σ. έχει διαµορφώσει από καιρό. 

 

Αυτό όµως το µοµέντουµ που απέκτησε στην κοινή γνώµη ο Καρατζαφέρης, 

κινδύνευσε να το χάσει στις αρχές του Μαΐου. Η ανακοίνωση του ευρωψηφοδελτίου 

του κόµµατος στις 12 Μαΐου, µε επικεφαλής τη Νίκη Τζαβέλα139 προκάλεσε 

αµηχανία140 σε αρκετούς ψηφοφόρους αλλά και σε στελέχη του κόµµατος. Η 

Τζαβέλα ήταν ένα πρόσωπο στενά συνδεδεµένο µε την οικογένεια Μητσοτάκη, µε 

θητεία σε οργανισµούς της κυβέρνησης Σηµίτη αλλά και σε θέσεις σε ιδρύµατα του 

Λάτση και του Κόκκαλη. Ήταν ένα πρόσωπο το οποίο βέβαια δεν µπορούσε να 

χαρακτηριστεί ακραίο και επιπλέον έδινε και µια τεχνοκρατική χροιά στο 

                                                 
135 http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=992541  
136 http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1009771  
137 http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1005266  
138 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_25/06/2009_319804  
139 http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1012886  
140 ∆είτε χαρακτηριστικά το κείµενο του Άδωνι Γεωργιάδη στο προσωπικό του µπλογκ 
http://www.adonisgeorgiadis.gr/wordpress/?p=10  
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ψηφοδέλτιο αλλά ακριβώς για αυτό, είχε στενές σχέσεις µε πολλούς από τους 

παράγοντες που αρκετά στελέχη του ΛΑ.Ο.Σ. θα χαρακτήριζαν ως «διαπλεκόµενα». 

Αυτή ήταν ίσως και µια αιτία από τις αιτίες που οι περισσότερες δηµοσκοπήσεις 

έδιναν στο ΛΑΟΣ ποσοστά µεταξύ 4,5 και 5,5 τοις εκατό και εµφάνιζαν µια χλιαρή 

αποδοχή του στο εκλογικό σώµα. 

 

Η εµφάνιση του Καρατζαφέρη στο debate των έξι στις 29 Μαΐου 2009 όµως 

έπαιξε σηµαντικό ρόλο λίγο πριν τις Ευρωεκλογές του 2009 και αντέστρεψε το 

κλίµα. Εκεί, εντύπωση έκανε η αναφορά του στα θέµατα της 

«λαθροµετανάστευσης», την ίδια στιγµή που στον Άγιο Παντελεήµονα της Αθήνας 

υπήρχαν ταραχές µεταξύ µεταναστών και κατοίκων της περιοχής. Από εκείνη τη 

στιγµή µέχρι και µετά τις εκλογές, το κεντρικό πολιτικό ζήτηµα ήταν η 

µετανάστευση, οι «λαθραίοι» µετανάστες, η εγκληµατικότητά τους και γενικά η 

ασφάλεια του πολίτη. Και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός φαινόταν να είναι ο 

πρωταγωνιστής του πολιτικού σκηνικού της επικαιρότητας.  Εποµένως, ήταν λογικό 

ότι οι δηµοσκοπήσεις που είδαν το φως της δηµοσιότητας τις προηγούµενες µέρες 

των εκλογών δεν προέβλεψαν το πραγµατικό µέγεθός του. Την 7η Ιουνίου, το 7,15 % 

αλλά και οι 366.637 ψηφοφόροι που επέλεξαν το λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό 

προκάλεσαν µεγάλη έκπληξη στον πολιτικό κόσµο και ανέδειξαν το ΛΑ.Ο.Σ. νικητή 

της συγκεκριµένης πολιτικής αναµέτρησης. Ο ΛΑ.Ο.Σ. είχε καταφέρει να εκλέξει την 

Τζαβέλα και τον Πλεύρη στην ευρωβουλή. 

 

Ο παρακάτω πίνακας δίνει τα συνολικά αποτελέσµατα του ΛΑ.Ο.Σ. ανά 

περιφέρεια. Σε µια εκλογική αναµέτρηση µάλιστα που χαρακτηρίστηκε από αποχή, ο 

ΛΑ.Ο.Σ. αύξησε κατά 90.000 τους ψηφοφόρους του σε σχέση µε τις εκλογές του 

Σεπτεµβρίου του 2007 και κατά 110.000 σε σχέση µε τις ευρωεκλογές του 2004, 

υπερδιπλασιάζοντας µάλιστα, τόσο το ποσοστό όσο και τους ψηφοφόρους της 

παρθενικής του εµφάνισης το Μάρτιο του 2004. 
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Περιφέρεια Ποσοστό Περιφέρεια Ποσοστό Περιφέρεια Ποσοστό 

Α' Θεσ/νίκης 9,81% Πιερίας 7,18% Κέρκυρας 5,55% 

Αττικής 9,50% Αρκαδίας 7,11% Κυκλάδων 5,45% 

Α' Αθηνών 9,38% Πέλλας 7,08% Κοζάνης 5,42% 

Β' Θεσ/νίκης 9,30% Κεφ/νίας 6,95% Χίου 5,31% 

Α' Πειραιώς 9,11% Χαλκιδικής 6,90% Λέσβου 5,28% 

Β' Πειραιώς 8,83% Φλώρινας 6,87% Ρεθύµνης 5,28% 

Β' Αθηνών 8,61% Ευβοιας 6,73% Τρικάλων 5,25% 

Κιλκίς 8,13% Εξωτερικού 6,71% Θες/τίας 5,23% 

∆ράµας 8,01% Μεσσηνίας 6,67% Ευρυτανίας 5,03% 

Λακωνίας 7,92% Φθιώτιδας 6,65% Αχαίας 4,88% 

Ηµαθίας 7,66% ∆ωδ/σου 6,60% Ιωαννίνων 4,83% 

Καστοριάς 7,65% Λάρισας 6,37% Ζακύνθου 4,70% 

Εβρου 7,64% Γρεβενών 6,14% Λευκάδας 4,65% 

Βοιωτίας 7,58% Χανίων 6,04% Πρέβεζας 4,53% 

Κορινθίας 7,39% Αργολίδος 5,81% Ηλείας 4,36% 

Σερρών 7,28% Ροδόπης 5,80% Αρτας 4,16% 

Καβάλας 7,26% Ξάνθης 5,77% Αιτωλ/νίας 4,06% 

Φωκίδας 7,24% Σάµου 5,77% Λασιθίου 3,28% 

Μαγνησίας 7,22% Καρδίτσας 5,60% Ηρακλείου 3,21% 

Πίνακας 18: Η ∆ύναµη του ΛΑ.Ο.Σ. στις ευρωεκλογές του 2009 (Πηγή Υπ. Εσωτ. 141
) 

  

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα ανά περιφέρεια βλέπουµε ότι σε όλες τις 

περιφέρειες ο ΛΑ.Ο.Σ. καταφέρνει να περνάει το εκλογικό όριο του 3%. Σε µόλις 

δύο περιφέρειες – το Ηράκλειο και το Λασίθι – συγκεντρώνει ποσοστά κάτω από το 

εκλογικό ποσοστό που έλαβε πανελλαδικά στις εκλογές του 2007, ενώ, σε σχέση µε 

το ποσοστό που έλαβε στις ευρωεκλογές του 2004, µόνο στην Αιτωλοακαρνανία έχει 

συγκεντρώσει λιγότερο. Σε απόλυτο αριθµό ψηφοφόρων, έχασε µόνο στην Α’ 

Θεσσαλονίκης. Παρατηρούµε µάλιστα ότι τα µεγαλύτερα ποσοστά του – πάνω από 

8% – τα έλαβε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, στις πιο αστικοποιηµένες και 

πιο µεγάλες περιφέρειες της χώρας.  

 

Στον επόµενο πίνακα έχουµε τις δέκα περιφέρειες µε τις µεγαλύτερες 

ποσοστιαίες αυξήσεις του ΛΑ.Ο.Σ. σε σχέση µε τις τρεις προηγούµενες εκλογικές 

αναµετρήσεις, τις Ευρωεκλογές του 2004 (2004Ε), τις εκλογές του 2004 και του 

2007. 

                                                 
141 http://ekloges-prev.singularlogic.eu/e2009/pages/index.html 
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  2004E   2004   2007 

Περιφέρεια Ποσοστό Περιφέρεια Ποσοστό Περιφέρεια Ποσοστό 

Αττικής 4,39% Καστοριάς 6,37% Εξωτερικού 6,71% 

Κεφαλληνίας 4,28% Αττικής 6,26% Λακωνίας 4,75% 

Καστοριάς 4,27% Α' Αθηνών 6,25% Καστοριάς 4,33% 

∆ωδεκανήσου 4,06% Α' Πειραιώς 6,06% Φλώρινας 4,32% 

Χίου 4,02% Λακωνίας 6,04% Εβρου 4,25% 

Λακωνίας 4,00% Φωκίδας 5,91% Ροδόπης 4,23% 

Αρκαδίας 3,95% Εβρου 5,82% Ρεθύµνης 4,16% 

Καβάλας 3,87% Αρκαδίας 5,80% Βοιωτίας 4,04% 

Α' Αθηνών 3,87% Β' Αθηνών 5,78% Καβάλας 3,99% 

Φωκίδας 3,84% ∆ράµας 5,77% Α' Αθηνών 3,99% 

Εβρου 3,78% Κεφαλληνίας 5,70% ∆ράµας 3,98% 

Β' Πειραιώς 3,73% Β' Θεσσαλονίκης 5,59% Αρκαδίας 3,96% 

Χανίων 3,72% Β' Πειραιώς 5,56% Β' Θεσσαλονίκης 3,95% 

Πίνακας 19: Μεταβολές των ποσοστών του ΛΑ.Ο.Σ. σε σχέση µε τις προηγούµενες εκλογικές 
αναµετρήσεις ( πηγή Υπ. Εσωτ.142

 ) 

 

Πάντως η ∆υτική Ελλάδα, αν και αποτελεί µια περιφέρεια όπου το κόµµα 

ανέβασε τα ποσοστά του, εξακολουθεί να είναι το αδύνατο σηµείο στην εκλογική 

γεωγραφία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. 

 

                                                 
142 Ο.π. 
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3.6 Οι βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτώβρη 2009 
 

Μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου, ο ΛΑ.Ο.Σ. αναγνωρίστηκε από πολλούς 

αναλυτές και δηµοσιογράφους, ανεξαρτήτως κοµµατική ταύτισης, ως ένας από τους 

δύο µεγάλους νικητές της εκλογικής αναµέτρησης µαζί µε το ΠΑΣΟΚ. Λίγο πριν από 

αυτές ο Καρατζαφέρης δήλωσε στην τελευταία προεκλογική συγκέντρωσή του στο 

ξενοδοχείο Porto Pallas της Θεσσαλονίκης:  

 

«Αν η Ν∆ θέλει να έχει µέλλον, µπορεί να σωθεί αν έρθει µαζί 

µας….τη δευτέρα µετά τις εκλογές το πολιτικό σκηνικό θα έχει µεγάλες 

αλλαγές.. Καλώ τους ενοίκους της πολυκατοικίας να κατέβουν στο ισόγειο 

να βρουν στοργή, θαλπωρή, ελπίδα και προσδοκία που τους αφαίρεσε το 

σύστηµα Καραµανλή - Μπακογιάννη. Σε αυτές τις εκλογές ήρεµα και 

ήµερα ο ελληνικός λαός καλείται να ενταφιάσει το πτώµα του 

διπολισµού143». 

 

Η πρώτη πολιτική κίνηση του Καρατζαφέρη ήταν να απευθύνει προσκλητήριο 

σε βουλευτές της Ν∆, οι οποίοι βλέπουν, όπως είπε, την έδρα τους να διακυβεύεται 

στις προσεχείς εθνικές εκλογές, που προέβλεψε ότι θα γίνουν µέσα στις επόµενες 250 

ηµέρες144. Αυτό προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της Κυβέρνησης και του κόµµατος 

της Νέας ∆ηµοκρατίας.  

 

«Με µία σχεδόν «πολεµική» ανακοίνωση, το απόγευµα της Τετάρτης, ο 

κυβερνητικός εκπρόσωπος Ευ. Αντώναρος κατηγόρησε ουσιαστικά τον πρόεδρο του 

ΛΑ.Ο.Σ. ότι προτρέπει βουλευτές της Ν∆ σε αποστασία, απαντώντας µε αυτόν τον 

τρόπο στην πρόσκληση που είχε απευθύνει νωρίτερα ο Καρατζαφέρης προς τους 

γαλάζιους βουλευτές «να έρθουν για ένα διάλογο» µαζί του. «Η αντιδηµοκρατική και 

πρωτοφανής για την πολιτική ζωή του τόπου προτροπή του Καρατζαφέρη σε βουλευτές 

της Ν∆ ουσιαστικά να ανατρέψουν την εκλεγµένη Κυβέρνηση της χώρας απεικονίζει 

ανάγλυφα το απαράδεκτο πολιτικό ήθος του αρχηγού του ΛΑΟΣ. Ένα ήθος που απλά 

                                                 
143 http://www.in.gr/news/europeanelections/Article.aspx?lngEntityID=1020672  
144 http://www.athina984.gr/node/53838  
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επιβεβαιώνει το αγεφύρωτο χάσµα µεταξύ Νέας ∆ηµοκρατίας και ΛΑΟΣ» ανέφερε ο 

Αντώναρος145»» 

  

Όµως παρά την πολεµική της κυβέρνησης, αυτή ξεκίνησε µια σειρά από 

πρωτοβουλίες που είχαν στόχο την τόνωση των δεξιών ψηφοφόρων που έφυγαν από 

τη Νέα ∆ηµοκρατία προς το ΛΑΟΣ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Χριστίνα 

Κοραή στο άρθρο της «Ν∆: Αλληθωρίζει προς τα δεξιά» στην Ελευθεροτυπία στις 13 

Ιουνίου 2009: 

 

«Το πρώτο βήµα που κάνει είναι να επιχειρήσει να βάλει 

φρένο στις διαρροές που έχει η Ν.∆. προς το λΑΟΣ, υιοθετώντας την 

ατζέντα του ιδιαίτερα σε θέµατα ασφάλειας, που αποτελούν το 

νούµερο ένα πρόβληµα της καθηµερινότητας των πολιτών146
.» 

 

Και πραγµατικά, τουλάχιστον για ένα µήνα, στο επίκεντρο της ατζέντας, τόσο 

στην πολιτική επικοινωνία των κοµµάτων όσο και στα παράθυρα και στα ρεπορτάζ 

των ΜΜΕ, ήταν οι «λαθροµετανάστες», η εγκληµατικότητα και η ασφάλεια του 

πολίτη. Τα µέτρα περιλάµβαναν κυρίως επιχειρήσεις «σκούπας λαθροµεταναστών» 

από την Ελληνική Αστυνοµία, έτσι ώστε «να τονωθεί το αίσθηµα ασφάλειας του 

πολίτη» που ουσιαστικά ήταν το βασικό πολιτικό διακύβευµα στα µέσα του 

Ιουλίου147 αλλά και νωρίτερα148. Για δεύτερη φορά µέσα στο 2009, ο Λαϊκός 

Ορθόδοξος Συναγερµός είχε τοποθετηθεί σε κοµβικό σηµείο στο πολιτικό παιχνίδι 

και τα προτάγµατά του ήταν αυτά που απασχολούσαν όχι µόνο τη Νέα ∆ηµοκρατία 

αλλά και το ΠΑΣΟΚ. 

 

Μετά τις 15 Αυγούστου και στο µέσον των διακοπών του µεγαλύτερου 

µέρους των πολιτών, επανήλθε στο προσκήνιο η δηµόσια συζήτηση για τις επόµενες 

κινήσεις του πρωθυπουργού149 που φανερά ήταν σε αδιέξοδο. Στις 2 Σεπτεµβρίου ο 

Καραµανλής µε τηλεοπτικό του διάγγελµα ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές στις 4 

                                                 
145 http://www.in.gr/news/europeanelections/Article.aspx?lngEntityID=1022506  
146 http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=13/06/2009&id=53971  
147 http://www.tvxs.gr/v16679/1/1  
148 http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1017669  
149 Ριζικό ανασχηµατισµό ή προσφυγή σε πρόωρες εκλογές ήταν οι φερόµενες επιλογές του 
πρωθυπουργού.  
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Οκτωβρίου150. Το σκηνικό θύµιζε έντονα τις εκλογές του 2007 µε τις µεγάλες φωτιές 

αυτή τη φορά να καταστρέφουν την Ανατολική Αττική και την Εύβοια.  

 

Όµως η δυναµική της Νέας ∆ηµοκρατίας ήταν αντίστροφα ανάλογη απ’ ότι 

δύο χρόνια πριν και αυτό το γεγονός έδινε, σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές 

πληροφορίες151, στον Καρατζαφέρη την πεποίθηση ότι το κόµµα του µπορούσε να 

καταφέρει κάτι παραπάνω αυτή τη φορά, µε µεγάλο στόχο να καρπωθεί την «Τρίτη 

θέση»
152. «Ο στόχος είναι στις επόµενες εκλογές ο ΛΑ.Ο.Σ να είναι τρίτο κόµµα σε 

όλους τους νοµούς της χώρας.» θα δηλώσει στην εναρκτήρια οµιλία του στο 4ο 

Συνέδριο του ΛΑ.Ο.Σ. στις 4 Ιουλίου 2009153. Ανοιχτά και δηµόσια154 όµως ο 

Καρατζαφέρης δήλωνε ότι στόχος του κόµµατος ήταν οι 15 βουλευτές έτσι ώστε να 

µπορεί να προκαλεί ονοµαστικές ψηφοφορίες.  

 

Την εποµένη κιόλας του διαγγέλµατος του πρωθυπουργού, ο Καρατζαφέρης 

άρχισε να ανακοινώνει προσχωρήσεις στελεχών και πολιτευτών της Νέας 

∆ηµοκρατίας στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό. Μεταξύ άλλων τον παλιό βουλευτή 

της Νέας ∆ηµοκρατίας και γιο του γνωστού ηθοποιού, δηµοσιογράφο ∆. 

Κωνσταντάρα αλλά και τον παλιό βουλευτή Λάρισας Γ. Γαρουφαλιά155.  Η κίνηση 

όµως που εντυπωσίασε ήταν η τοποθέτηση στην κορυφή του ψηφοδελτίου 

επικρατείας του πρώην πρέσβη και διοικητή της ΕΥΠ Ι. Κοράντη156. 

 

Παράλληλα, αποφάσισε να προσεγγίσει τον Ηλία Ψινάκη, µε γνωστή 

τηλεοπτική παρουσία σε διάφορα ριάλιτι, τον Γιώργο Ανατολάκη, βετεράνο 

ποδοσφαιριστή, κεντρικό αµυντικό του Ολυµπιακού και της εθνικής, ακόµα και το 

                                                 
150 http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artId=286340&dt=02/09/2009  
151«…. στο ΛΑ.Ο.Σ. δεν έκρυψαν ότι στοχεύουν στην κατάκτηση της τρίτης θέσης ή έστω σε µεγάλη 
αύξηση του ποσοστού, κοντά ή άνω του 7%.» άρθρο µε τίτλο «Η σκληρή µάχη των µικρών 
κοµµάτων» του Σπυρου Kαραλη, δηµοσιευµένο στην  Καθηµερινή της Κυριακής 4 Οκτωβρίου του 
2009, προσβάσιµο στο http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_2_04/10/2009_331953  
152

 http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=06/09/2009&id=79272,  «Κυνηγά το «χάλκινο» µε τον Ψινάκη» 
άρθρο στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία της 6

ης
 Σεπτεµβριου 2009 

153 
http://www.karatzaferis.gr/index.asp?epilogi=CenPage\omilies/%D3%D5%CD%C5%C4%D1%C9%C
F040709.txt  
154 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_30/09/2009_331326  
155 http://origin.ethnos.gr/article.asp?catid=11378&subid=2&pubid=5760827  
156 http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1050971  
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µοντέλο Μαρίνα Τσιντικίδου157 µε σκοπό να τους εντάξει στα ψηφοδέλτιο του 

ΛΑΟΣ. Είναι φανερό ότι ο Καρατζαφέρης ήθελε άτοµα που θα ήταν εύκολα 

αναγνωρίσιµα ακόµα και σε ένα µεγάλο ποσοστό της κοινής γνώµης που δεν 

ασχολείται µε την πολιτική158. 

 

Η υποψηφιότητα του Ψινάκη όµως δίχασε την κεντρική επιτροπή του 

ΛΑ.Ο.Σ. η οποία και δεν την ενέκρινε. Αυτή όµως η κίνηση του Καρατζαφέρη ίσως 

να δηµιούργησε µια αρκετά σηµαντική αρνητική παρενέργεια159. Ενδεχοµένως οι 

συντηρητικοί, δυνητικοί ψηφοφόροι του ΛΑ.Ο.Σ. να πίστεψαν ότι µια τέτοια κίνηση 

µείωσε τη γενικότερη αξιοπιστία του Καρατζαφέρη. Μια ακόµη υποψηφιότητα, αυτή 

του Ζαφειρόπουλου, παλαί ποτέ υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής, απασχόλησε 

προεκλογικά τα ΜΜΕ160. Ούτε αυτή η υποψηφιότητα όµως για διάφορους λόγους161, 

κατέληξε στην κάλπη.  

 

Το αποτέλεσµα της εκλογικής αναµέτρησης για ο ΛΑ.Ο.Σ. ήταν 386.152 

ψήφοι και 5,63%. Το αποτέλεσµα σε σχέση µε τις αντίστοιχες εκλογές του 2007 είναι 

εντυπωσιακό. 110.000 παραπάνω ψηφοφόροι και αύξηση σχεδόν δύο ποσοστιαίων 

µονάδων. Ακόµα και σε σύγκριση µε το 7,15 % των πρόσφατων Ευρωεκλογών και, 

παρά την πτώση της 1,5 µονάδας, ο αριθµός των ψηφοφόρων ανέβηκε κατά 20.000 

άτοµα! Ο παρακάτω πίνακας µας δίνει τα αναλυτικά ποσοστά σε όλες τις εκλογικές 

περιφέρειες της χώρας. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
157 http://www.topontiki.gr/articles/view/202  
158 Εννοούσε τον κοσµο που παρακολουθεί τις εκποµπές της µεσηµεριανής ζώνης της τηλεόρασης και 
για αυτό το λόγο πίστευε στην υποψηφιότητα Ψινάκη. 
159 Ενδεικτικά αναφέρουµε το δηµοσίευµα του «Βήµατος» µε τίτλο «Περάστε Κόσµε» της Λώρης 
Κέζα δηµοσιευµένο στις 9/9/2009 στο 
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=46&ct=6&artId=271872&dt=09/09/2009  
160 http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=10/09/2009&id=80591  
161 Αντιδράσεις εκτός από την Αριστερά υπήρχαν και από τη χρυσή Αυγή. 
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Περιφέρεια Ποσοστό Ψήφοι Περιφέρεια Ποσοστό Ψήφοι Περιφέρεια Ποσοστό Ψήφοι 

Α' 
Θεσσαλονίκης 

8,26% 30220 Λάρισας 5,70% 10826 Τρικάλων 3,79% 4214 

Αττικής 8,23% 26479 Λακωνίας 5,57% 3674 Κοζάνης 3,68% 4362 

Α' Αθηνών 7,59% 23120 Πέλλας 5,51% 6121 Αχαίας 3,64% 7410 

Β' Πειραιώς 7,59% 14147 Χαλκιδικής 5,49% 4332 Χανίων 3,64% 3614 

Α' Πειραιώς 7,56% 9811 Πιερίας 5,34% 5069 Ζακύνθου 3,63% 948 

Β' 
Θεσσαλονίκης 

7,47% 16098 Σερρών 5,33% 8463 Ροδόπης 3,62% 2878 

Β' Αθηνών 7,28% 73984 Κορινθίας 5,28% 5312 Γρεβενών 3,56% 1125 

Κιλκίς 6,39% 4929 Φωκίδας 5,23% 1665 Φλώρινας 3,55% 1448 

∆ράµας 6,33% 4946 Μεσσηνίας 5,07% 6330 Χίου 3,55% 1307 

Βοιωτίας 6,18% 5205 Αρκαδίας 4,79% 3698 Κέρκυρας 3,54% 2500 

Ηµαθίας 6,14% 6447 Κεφαλληνίας 4,67% 1290 Ιωαννίνων 3,49% 4146 

Ευβοιας 6,01% 9043 Φθιώτιδας 4,65% 5559 Ρεθύµνης 3,10% 1649 

Καβάλας 6,01% 6014 Καστοριάς 4,46% 1698 Πρέβεζας 3,09% 1442 

Εβρου 5,92% 6526 Ξάνθης 4,41% 3335 Ηλείας 3,07% 3760 

Μαγνησίας 5,82% 7498 Κυκλάδων 4,18% 3334 Θεσπρωτίας 3,06% 1147 

   Αργολίδος 4,17% 2919 Αιτωλοακαρνανίας 3,02% 5216 

   ∆ωδεκανήσου 4,10% 4809 Ευρυτανίας 2,97% 612 

   Λέσβου 4,03% 2880 Αρτας 2,58% 1586 

   Καρδίτσας 4,00% 4118 Λευκάδας 2,37% 433 

   Σάµου 3,97% 1176 Λασιθίου 2,19% 1154 

      Ηρακλείου 2,10% 4126 

            

Πίνακας 20: Η δύναµη του ΛΑ.Ο.Σ. στις εκλογές του Οκτώβρη του 2009. Με σκούρο µπλε οι 
περιφέρειες µε ποσοστά πάνω από το µέσο εθνικό όρο. Με γαλάζιο οι περιφέρειες µε ποσοστά 

µεταξύ του µέσου όρου στις εκλογές του 2007 και στις εκλογές του Οκτώβρη του 2009 ενώ µε 
πράσινο, οι περιφέρειες µε ποσοστά κάτω από το µέσο όρο των προηγούµενων βουλευτικών 

εκλογών. ( πηγή Υπ. Εσωτ.162
) 

 
Για µια ακόµη φορά η δυναµική του ΛΑΟΣ, αν και µειωµένη σχετικά µετά τις 

πρόσφατες Ευρωεκλογές, δεν άλλαξε τη γεωγραφική κατανοµή. Πολύ ισχυρή η 

παρουσία στις πυκνοκατοικηµένες αστικές περιφέρειες της Αττικής και της 

Θεσσαλονίκης, ενώ η νησιωτική χώρα και η ∆υτική Ελλάδα παρέµειναν τα αδύνατά 

του σηµεία. 

 
 
 
 
 
 
                                                 
162 http://ekloges.ypes.gr/pages/index.html  
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Οι επόµενος πίνακας µας δίνει τις 15 περιφέρειες µε τις καλύτερες επιδόσεις 

του ΛΑ.Ο.Σ. σε σχέση µε τις προηγούµενες εκλογικές αναµετρήσεις. 

 
 2009-

2007 

 2009-

2009Ε 

 2009-

2004 

 2009-

2004Ε 

Περιφέρεια Ποσοστό Περιφέρεια Ποσοστό Περιφέρεια Ποσοστό Περιφέρεια Ποσοστό 

Καβάλας 2,74% Λάρισας -0,67% Αττικής 4,99% Αττικής 3,12% 

Ευβοιας 2,66% Ευβοιας -0,72% Α' Πειραιώς 4,51% Καβάλας 2,62% 

Βοιωτίας 2,64% Αιτωλ/νίας -1,04% Α' Αθηνών 4,46% Ευβοιας 2,57% 

Εβρου 2,53% Ζακύνθου -1,07% Β' Αθηνών 4,45% Β' Πειραιώς 2,49% 

Αττικής 2,41% Λασιθίου -1,09% Β' Πειραιώς 4,32% Β' Αθηνών 2,39% 

Λακωνίας 2,40% Ηρακλείου -1,11% Καβάλας 4,22% Κυκλάδων 2,36% 

Α' 

Πειραιώς 
2,32% Αχαίας -1,24% Βοιωτίας 4,13% Χίου 2,26% 

∆ράµας 2,30% Β' Πειραιώς -1,24% Ευβοιας 4,11% Α' Πειραιώς 2,15% 

Μεσσηνίας 2,25% Καβάλας -1,25% Εβρου 4,10% Ζακύνθου 2,09% 

Β' Αθηνών 2,24% Λέσβου -1,25% ∆ράµας 4,09% Βοιωτίας 2,08% 

Α' Αθηνών 2,20% Αττικής -1,27% Φωκίδας 3,90% Α' Αθηνών 2,08% 

Μαγνησίας 2,19% Κυκλάδων -1,27% Α' 

Θεσσαλονίκης 
3,84% Εβρου 2,06% 

Λάρισας 2,17% Ηλείας -1,29% Β' Θεσ/νίκης 3,76% Κεφαλληνίας 2,00% 

Β' Θεσ/κης 2,12% Β' Αθηνών -1,33% Λακωνίας 3,69% ∆ράµας 1,97% 

Β' Πειραιώς 2,07% Ιωαννίνων -1,34% Λάρισας 3,62% Λάρισας 1,84% 

Πίνακας 21: Οι 15 περιφέρειες µε τις καλύτερες επιδόσεις του ΛΑΟΣ 
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Οι επόµενος πίνακας µας δίνει τις 15 περιφέρειες µε τις χειρότερες επιδόσεις 

του ΛΑ.Ο.Σ. σε σχέση µε τις προηγούµενες εκλογικές αναµετρήσεις. 

 
 2009-

2007 

 2009-

2009Ε 

 2009-

2004 

 2009-

2004Ε 

Περιφέρεια Ποσοστό Περιφέρεια Ποσοστό Περιφέρεια Ποσοστό Περιφέρεια Ποσοστό 

Λευκάδας 0,73% Φλώρινας -3,32% Ηρακλείου 1,58% Κιλκίς -0,32% 

Ευρυτανίας 0,75% Καστοριάς -3,19% Λευκάδας 1,67% Λευκάδας -0,20% 

Ηρακλείου 0,77% Γρεβενών -2,58% Αρτας 1,70% Φλώρινας 0,00% 

Γρεβενών 0,93% ∆ωδεκανήσου -2,50% Λασιθίου 1,70% Ηµαθίας 0,02% 

Θεσπρωτίας 0,94% Χανίων -2,40% Ευρυτανίας 1,79% Πέλλας 0,06% 

Αρτας 0,98% Λακωνίας -2,35% Φλώρινας 2,05% Ευρυτανίας 0,09% 

Φλώρινας 1,00% Αρκαδίας -2,32% Πέλλας 2,06% Γρεβενών 0,21% 

Αιτωλ/νίας 1,03% Κεφαλληνίας -2,28% Γρεβενών 2,13% Πιερίας 0,36% 

Αργολίδος 1,03% Λευκάδας -2,28% Αιτωλ/νίας 2,19% Α' 

Θεσ/νίκης 
0,58% 

Ιωαννίνων 1,07% Ρεθύµνης -2,18% Ηλείας 2,21% Θεσπρωτίας 0,64% 

Ηλείας 1,08% Ροδόπης -2,18% Θεσπρωτίας 2,27% Αρτας 0,77% 

Χανίων 1,08% Θεσπρωτίας -2,17% Ρεθύµνης 2,35% Φθιώτιδας 0,85% 

Λασιθίου 1,10% Κορινθίας -2,11% Πρέβεζας 2,39% Ηρακλείου 0,86% 

Καστοριάς 1,14% Ευρυτανίας -2,06% Ιωαννίνων 2,40% Κορινθίας 0,93% 

Αχαίας 1,17% Φωκίδας -2,01% Πιερίας 2,50% Σερρών 0,93% 

Πίνακας 22: Οι 15 περιφέρειες µε τις χειρότερες επιδόσεις του ΛΑΟΣ 

 
Ο ΛΑ.Ο.Σ. εξέλεξε τελικά 15 βουλευτές αυξάνοντας κατά 50% τον αριθµό 

που είχε στην προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο. Οι βουλευτές του είναι οι: 

1. Καρατζαφέρης Γεώργιος  στην περιφέρεια Β' Αθηνών 

2. Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος  στην περιφέρεια Β' Αθηνών 

3. Ανατολάκης Γεώργιος  στην περιφέρεια Β' Πειραιά 

4. Αποστολάτος Βαΐτσης  στην περιφέρεια Α' Πειραιά 

5. Βελόπουλος Κυριάκος  στην περιφέρεια Β' Θεσσαλονίκης 

6. Βορίδης Μάκης  στην περιφέρεια Αττικής 

7. Γεωργιάδης Σπυρίδων - Άδωνις  στην περιφέρεια Β' Αθηνών 

8. Κολοκοτρώνης Άγγελος  στην περιφέρεια Α' Θεσσαλονίκης 

9. Κοραντής Ιωάννης  στην περιφέρεια Επικρατείας 

10. Μαρκάκης Παύλος  στην περιφέρεια Μαγνησίας 

11. Παπανδρέου-Παπαδάκη Ουρανία  στην περιφέρεια Ευβοίας 

12. Πλεύρης Αθανάσιος  στην περιφέρεια Α' Αθηνών 

13. Πολατίδης Ηλίας  στην περιφέρεια Σερρών 
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14. Ροντούλης Αστέριος  στην περιφέρεια Λαρίσης 

15. Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος στην περιφέρεια Αχαΐας 

Τη θέση του Πλεύρη στην Ευρωβουλή έλαβε ο Σαλαβράκος Νικόλαος. Από την 

προηγούµενη κοινοβουλευτική οµάδα µόνο η Αράπογλου δεν επανεκλέχθηκε. Η ίδια 

αποχώρησε από το κόµµα καταγγέλλοντας αθέµιτη υποστήριξη του Γιώργου 

Ανατολάκη163. Η ίδια επίσης164 «έκανε λόγο για «καπηλεία αξιών και 

συνειδήσεων», αλλά και για «παπατζήδες» της πολιτικής». Ο τελευταίος κατάφερε 

αρκετά εύκολα να πάρει την έδρα στην Β’ Πειραιά. Οι υπόλοιποι νέοι βουλευτές του 

ΛΑ.Ο.Σ. ήταν ο επικεφαλής του επικρατείας, Κοράντης, ο πρώην βουλευτής του 

ΠΑΣΟΚ Χρυσανθακόπουλος, ο Παύλος Μαρκάκης στη µαγνησία και η Ουρανία 

Παπανδρέου-Παπαδάκη στην Εύβοια. Οι δύο τελευταίοι προέρχονται από τη Νέα 

∆ηµοκρατία165. Στο Παράρτηµα (µέρος XXVI) υπάρχουν βιογραφικά σηµειώµατα 

των βουλευτές αλλά και σηµαντικών πολιτευτών του ΛΑΟΣ. 

 

Παρ’ όλη όµως την αύξηση των ψηφοφόρων και τη συγκρατηµένη αισιοδοξία 

που έφερε η δεύτερη συνεχόµενη κοινοβουλευτική θητεία στα γραφεία του κόµµατος 

στην Καλλιρρόης, υπήρξε κάποιος προβληµατισµός. Ο προβληµατισµός αυτός166 

είχε να κάνει µε το γεγονός ότι παρά την πολύ µεγάλη πτώση της Νέας ∆ηµοκρατίας, 

ο ΛΑ.Ο.Σ. δεν κατάφερε να καρπωθεί το µεγαλύτερο µέρος αυτής της δυσαρέσκειας. 

Πολλές έρευνες µάλιστα, έδειξαν ότι το µεγαλύτερο µέρος των ψηφοφόρων του 2007 

προτίµησαν να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ ή να απέχουν παρά να στηρίξουν το ΛΑΟΣ167.  

 

Σίγουρα ο ΛΑ.Ο.Σ. δεν ήταν ο µόνος ή ο πλέον ισχυρός δέκτης, αυτής της 

απογοήτευσης που επικράτησε στους ψηφοφόρους της Νέας ∆ηµοκρατίας πριν την 

                                                 
163 http://www.makthes.gr/index.php?name=News&file=article&sid=46912  
164 Άρθρο του Τάσου Τσακίρογλου στην Κυριακάτική Ελευθεροτυπία της 8/11/2009 µε τίτλο 
«Άρχισαν τα όργανα», http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=08/11/2009&id=99742  
165 Ο Μαρκάκης ήταν συνδικαλιστής και δηµοτικός σύµβουλος ενώ ο σύζυγος της Παπανδρέου-
Παπαδάκη ήταν βουλευτής και νοµάρχης Εύβοιας µε τη Νέα ∆ηµοκρατία. 
166 Όπως εκφράστηκε σε µπλογκς του χώρου στα οποία και δόθηκε απάντηση από το µπλογκ του 
Γεωργιάδη. «Παρά τις όποιες προσδοκίες ορισµένων φίλων, που ισχυρίζονται ότι το αποτέλεσµα θα 
έπρεπε να ήταν πολύ µεγαλύτερο από το 5,6%, εγώ απερίφραστα θα σας πω ότι χθες ο ΛΑ.Ο.Σ. πέτυχε 
νίκη µεγάλη». ∆ηµοσιευµένο στο  http://www.adonisgeorgiadis.gr/wordpress/?p=34  
167 Σύµφωνα µε την έρευνα της VPRC 
(http://www.vprc.gr/uplds/File/vouleytikes%20ekloges%202009/Graphs_VoteAnalysis_WeightedBase
dOnFinalResults.pdf ) 12 % των ψηφοφόρων της Ν∆ το 2007 ψήφισαν ΠΑΣΟΚ το 2009 ενώ 7% 
ψήφισαν ΛΑΟΣ.  
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εκλογική αναµέτρηση της 4ης Οκτωβρίου. Το γεγονός αυτό καθαυτό έδειξε µε τον 

καλύτερο τρόπο τους περιορισµούς στην πολιτική απήχηση του κόµµατος. Θα 

µπορούσε να ελπίζει σε ακόµη καλύτερα αποτελέσµατα τη στιγµή που στη χειρότερη 

εκλογική εµφάνιση της Νέας ∆ηµοκρατίας δεν µπόρεσε να αποτελέσει τον κύριο 

δέκτη των ενοίκων της «∆εξιάς Πολυκατοικίας»; Στο ίδιο µήκος κύµατος και ο 

Γιάννης Λούλης, πρώην σύµβουλος του πρώην πρωθυπουργού Καραµανλή, θα 

δηλώσει στην ιστοσελίδα168 του µετά την εκλογή Σαµαρά:  

«…η µεγάλη πρόσφατη ήττα της Ν∆ ήταν προϊόν της 

απώλειας του µεσαίου χώρου που είχε κατακτήσει ο Καραµανλής: 

Καθώς η Ν∆ έχασε µόνο 5% στον Καρατζαφέρη, όταν την ίδια ώρα 

απώλεσε 8% στο ΠΑΣΟΚ και άλλο ένα 5% σε αριστερόστροφες 

επιλογές.» 

 Η κριτική όµως για το εκλογικό αποτέλεσµα δεν αφορούσε µόνο το ύψος του 

ποσοστού. Αφορούσε και τα πρόσωπα τα οποία εκλέχτηκαν. Κανένας από τα µεσαία 

στελέχη του Ελληνικού Μετώπου, στελέχη µε ακτιβιστικές, εθνικιστικές δράσεις 

µάλιστα, δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον Βορίδη, τον Πλεύρη και τον Πολατίδη 

στην Ελληνική Βουλή. Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο στην Ελεύθερη Ώρα του 

∆ηµήτρη Παπαγεωργίου µε τίτλο «Το τέλος των µικρών». Εκεί, ο συντάκτης της 

εφηµερίδας του χώρου αναφέρει µεταξύ άλλων: 

«Οι προερχόµενοι από τον εθνικό χώρο, οι έχοντες ως [….] περγαµηνές µόνο 

τη δική τους δραστηριότητα, στα πλαίσια αυτού, απέτυχαν να εκλεγούν βουλευτές. 

Περιπτώσεις όπως του Χρήστου Χαρίτου, του Σταύρου Καρκαλέτση, της κυρίας 

Γερµαλίδου, του Γιάννη Κουριανίδη είναι χαρακτηριστικές. Τρίτες και κάτω θέσεις 

[….]∆εν αρκούν οι εθνικιστικές περγαµηνές, καθώς η δεξαµενή των ψηφοφόρων του 

ΛΑ.Ο.Σ. αναπτύσσεται ταχύτατα» 

                                                 
168 http://www.ekloges.gr/entry.asp?pageID=41&tablepageid=6&langID=1&entryid=288  
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3.7 O ΛΑ.Ο.Σ. µετά τις εκλογές του 2009: η σχέση 
Καρατζαφέρη και Σαµαρά, το µνηµόνιο και οι µετανάστες. 

 
 

Την εποµένη των εκλογών και µετά την παραίτηση του Καραµανλή από την 

θέση του προέδρου της Νέας ∆ηµοκρατίας επικράτησε στο ΛΑ.Ο.Σ. µια περίεργη και 

«αµήχανη» στάση. Μια στάση που έδωσε τροφή σε εφηµερίδες όπως η «Ελληνική 

Ώρα» και ο Ελεύθερος Κόσµος», που κινούνται στα άκρα της δεξιάς, να 

δηµοσιεύσουν άρθρα µε τίτλους όπως «Αγνοείται ο ΛΑ.Ο.Σ. και αναζητείται!169» η 

πρώτη και «Που είναι ο ΛΑΟΣ170;» η δεύτερη.  

 

Υπήρχαν λόγοι που εξηγούν αυτή τη στάση του ΛΑΟΣ. Από τη µία, ήταν η 

«σιωπηρή» κριτική, όπως είδαµε και παραπάνω, για το εκλογικό αποτέλεσµα. Μια 

κριτική που ώθησε τον Άδωνι Γεωργιάδη να δηµοσιεύσει τον αντίλογο171. Από την 

άλλη, ήταν υπερβολικά έντονο το ενδιαφέρον των στελεχών του ΛΑ.Ο.Σ. για τη 

διαδικασία εκλογής νέου προέδρου. Από την αρχή, η υποψηφιότητα Σαµαρά 

προκάλεσε τριγµούς στο εσωτερικό του ΛΑΟΣ.172 Μια πρώτη επίπτωση ήταν όταν 

στις αρχές Νοεµβρίου, 20 στελέχη του ΛΑ.Ο.Σ. µε επικεφαλής το πρώην µέλος της 

Κεντρικής Επιτροπής Τρύφωνα Μπουγά συγκεντρώθηκαν σε ξενοδοχείο του 

Παλαιού Φαλήρου «και αποφάσισαν να συστήσουν «Όµιλο Προβληµατισµού», 

αναµένοντας την «επόµενη µέρα» στη Ρηγίλλης. Μεταξύ τους οι Στ. Μέλλος, Γ. 

Παπαδόπουλος, Μ. Κεφαλά, Α. Μητσόπουλος, Ηλ. Παπάζογλου και Α. Τσόγκας173». 

 

                                                 
169 Άρθρο του Ν. Χιδίρογλου δηµοσιευµένο στις 4 Νοεµβρίου 2009, 
http://www.elora.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1706:2009-11-04-15-01-
37&catid=5:hellas&Itemid=4  
170 Άρθρο του ∆ηµήτρη Ζαφειρόπουλου δηµοσιευµένο στις 24/10/2009, 
http://www.elkosmos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2682:2009-10-24-10-16-
41&catid=88:editorial&Itemid=276  
171 Με άρθρο στο προσωπικό του µπλογκ στις 5 Οκτώβρη που απευθύνετε «Σε όλους εκείνους λοιπόν, 
που καλοπροαίρετα και από αδηµονία ισχυρίζονται ότι θα έπρεπε να έχουµε πολύ µεγαλύτερο 
ποσοστό….», δηµοσιευµένο http://www.adonisgeorgiadis.gr/wordpress/?p=34  
172 Χαρακτηριστικό γεγονός πάντως ήταν ότι παρά τις – αρχικά – τέσσερεις υποψηφιότητες, στο 
φόρουµ της νεολαίας του ΛΑ.Ο.Σ. το αντίστοιχο θέµα ήταν «ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Η ΝΤΟΡΑ 

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ» ήδη από τις 22 Οκτωβρίου. ∆ηµοσιευµένο στο http://www.neos-
forum.com/viewtopic.php?f=3&t=14981&start=0  
173 Άρθρο του Τάσου Τσακίρογλου στην Κυριακάτική Ελευθεροτυπία της 8/11/2009 µε τίτλο 
«Άρχισαν τα όργανα», http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=08/11/2009&id=99742  
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Το γεγονός όµως που αποδείχθηκε καταλύτης τόσο για την εκλογική 

διαδικασία της Νέας ∆ηµοκρατίας όσο και για τις εξελίξεις µέσα στο ΛΑ.Ο.Σ. αλλά 

και τη συµπεριφορά του Προέδρου του απέναντι στη νέα ηγεσία της Νέας 

∆ηµοκρατίας ήταν η αποχώρηση από τη διαδικασία εκλογής του ∆ηµήτρη 

Αβραµόπουλου και η ταυτόχρονη στήριξή του στον Αντώνη Σαµαρά.  

 

Έτσι ο Καρατζαφέρης ενώ σε συνέντευξη που παραχώρησε στη 

δηµοσιογράφο της Real News Λ. Ιωάννου η οποία και δηµοσιεύτηκε στις 8 

Νοεµβρίου είχε δηλώσει ότι δεν θα πάρει θέση γιατί «δεν θέλω να γίνω µέρος του 

προβλήµατος…. όποια θέση και να αναπτύξω θα ερµηνευτεί διαφορετικά από τον 

καθένα ενδιαφερόµενο. Εξάλλου, έχουν µπλεχτεί τόσο που δεν χρειάζονται... άλλο 

µπλέξιµο»174 θα αναγκαστεί να πάρει θέση µόλις λίγες µέρες αργότερα από τον 

ραδιοφωνικό σταθµό της ίδιας, εφηµερίδας τον Real FM. Εκεί, στις 12 Νοεµβρίου, 

δήλωσε ότι «Αν βγει η Ντόρα, η πιθανότητα η Ν∆ να µείνει ενωµένη βρίσκω ότι είναι 

51% από το να µείνει ενωµένη µε τον Σαµαρά» και παρουσίασε την Μπακογιάννη ως 

εγγύηση της ενότητας της Νέας ∆ηµοκρατίας175. 

 

Στις 14 Νοεµβρίου, προσπαθώντας να κατευνάσει τις αντιδράσεις των 

στελεχών του ΛΑ.Ο.Σ. για τις δηλώσεις υπέρ της Μπακογιάννη, σε συνέντευξη που 

έδωσε στην «Ισοτιµία»176 δήλωσε ότι είναι πιο κοντά στον Π. Ψωµιάδη αλλά θεωρεί 

ότι «πιθανή επικράτηση του Σαµαρά και του Αβραµόπουλου θα δηµιουργήσει 

µεγάλους τριγµούς στη Ν∆». Στο ίδιο κύµα ήταν και οι δηλώσεις που έκανε στο 

πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που οργάνωσε στις 25 Νοεµβρίου177. 

 

Ο Καρατζαφέρης αµέσως µετά την εκλογή Σαµαρά εξέδωσε ανακοίνωση 

στην οποία ανέφερε: «Στο Νέο Πρόεδρο της Νέας ∆ηµοκρατίας, εύχοµαι καλή 

∆ύναµη …..Ελπίζουµε η νέα ηγεσία, µε τη σωστή αποκρυπτογράφηση του 

µηνύµατος από την εσωτερική κοµµατική εκλογή, να στοιχηθεί σε αρχές και αξίες, 

                                                 
174 Αποµαγνητοφωνηµένο από το προσωπικό ιστότοπο του Καρατζαφέρη 
http://www.karatzaferis.gr/index.asp?epilogi=CenPage\syn/REALNEWS081109.txt  
175 Αποµαγνητοφωνηµένο από το προσωπικό ιστότοπο του Καρατζαφέρη 
http://www.karatzaferis.gr/index.asp?epilogi=CenPage\syn/REALFM121109.txt  
176 ∆ηµοσιευµένη στο http://www.ana-mpa.gr/anaweb/user/showprel?service=3&maindoc=8143075  
177 Αποµαγνητοφωνηµένο από το προσωπικό ιστότοπο του Καρατζαφέρη 
http://www.karatzaferis.gr/index.asp?epilogi=CenPage\syn/%D3%D5%CD%C5%CD%D4%C5%D5%
CE%C7251109.txt  
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που είχαν αποδοµηθεί από τη Ρηγίλλης. Το Μεταναστευτικό, το όνοµα των Σκοπίων, 

η µη ένταξη της Τουρκίας στην Ευρώπη, οι παραβιάσεις στο Αιγαίο, το νέο Status 

που προϊόντος του χρόνου επιβάλλεται στη Θράκη……….. η σύσταση εξεταστικής 

επιτροπής για τα σκάνδαλα του Βατοπεδίου και της Siemens, η µακράν λαϊκισµών 

αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης, είναι θεµελιώδη κεφάλαια που δεν 

ξεπερνιούνται παρά µόνο µε ξεκάθαρες απόψεις. Τέλος, η όσο το δυνατόν ταχύτερη 

αποµάκρυνση της εφεδρικής Κυβερνήσεως του ΠΑ.ΣΟ.Κ από τα διαρκώς 

διογκούµενα προβλήµατα του τόπου, για µας στο ΛΑ.Ο.Σ είναι βασικός Πυλώνας 

δράσης.».  

 

Αυτά είχε δηλώσει ήδη από την εκποµπή του στις 30 Νοεµβρίου178 στην 

οποία και έκανε πρόταση, στον Αντώνη Σαµαρά για κεντροδεξιά συµµαχία στο 

κοινοβούλιο µε στόχο να προκαλέσει εκλογές το Μάρτιο. Την εποµένη δηλώνει στο 

Βήµα179 και στο Νίκο Χασαπόπουλο ότι «επιτέλους η Νέα ∆ηµοκρατία απέκτησε 

έναν αρχηγό που ακούει!». Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι «…έξι στελέχη της Ν∆ 

επικοινώνησαν το πρωί µαζί του ζητώντας µετεγγραφή στο κόµµα του, µετά τις 

ραγδαίες εξελίξεις που σηµειώθηκαν στο κόµµα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης. 

∆εν αποκάλυψε τα ονόµατά τους, αλλά ανέφερε ότι δεν πρόκειται για πρωτοκλασάτα 

στελέχη. Η απάντησή του ήταν ότι «δεν σας θέλω τώρα, θέλω να έρθετε µετά από έναν 

µήνα, αφού πάρετε την απόφασή σας µε νηφαλιότητα»». 

 

Όµως ξεκάθαρα ο Καρατζαφέρης έκανε στροφή 180 µοιρών µπροστά στην 

πραγµατικότητα των 780.000 ατόµων που προσήλθαν στις κάλπες της Νέας 

∆ηµοκρατίας και εξέλεξαν τον Αντώνη Σαµαρά, µια εξέλιξη που από την πρώτη 

στιγµή δεν ήθελε ο Καρατζαφέρης. Στην εφηµερίδα του180 µάλιστα µε προσωπικό 

άρθρο στις 14 Νοεµβρίου είχε δηλώσει: 

 

«…ο Αντώνης Σαµαράς, ο οποίος έριξε την κυβέρνηση 

της Ν∆ στα τέλη Αυγούστου του ’93, ….. Γιατί όµως την έριξε την 

κυβέρνηση; Ποια ήταν η διαφωνία του µε το Μητσοτάκη; Ο 

                                                 
178 Υπάρχει το απόσπασµα στο http://www.youtube.com/watch?v=iOk9B45r9kc  
179 http://www.tovima.gr/default.asp?pid=46&ct=32&artId=282328&dt=01/12/2009  
180 «Σε κρίσιµο σταυροδρόµι», Α1 14/11/2009, http://www.alpha1.gr/older_versions_A1/A1-
2009/November/14-11-09/19.pdf  
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Μητσοτάκης ήθελε σύνθετη ονοµασία, ενώ ο Α. Σαµαράς όχι. Πριν 

από λίγες µέρες όµως ο Σαµαράς δήλωσε ότι, πρέπει να πάµε σε µια 

σύνθετη ονοµασία. ……. Το ’95 είχαµε κάνει µια διαφορά 8 µονάδων 

από το ΠΑΣΟΚ και τότε ο Α. Σαµαράς έρχεται και δίνει σωσίβιο στο 

ΠΑΣΟΚ και λέει «στηρίζω Στεφανόπουλο». Θα έπρεπε να είχε πει, 

δεν ψηφίζω Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και πάµε σε εκλογές. Και ο 

ίδιος θα είχε διασωθεί πολιτικά και η Ν∆ θα ήταν κυβέρνηση από το 

1996. Αυτά δεν διαγράφονται, είναι τρία κοµβικά ιστορικά σηµεία 

µέσα σε τρία χρόνια. …” 

 

 Στις αρχές ∆εκεµβρίου το πολιτικό θερµόµετρο στο ΛΑ.Ο.Σ. ανεβαίνει και ο 

Καρατζαφέρης φαίνεται να είναι σε κατάσταση πανικού. Ενδεικτική είναι η 

στιχοµυθία που έχει την Παρασκευή 5 ∆εκεµβρίου στη Βουλή µε τον Τσίπρα αλλά 

και οι – υπερβολικές όπως θα αποδειχθούν – κραυγές για τις «ορδές αντιεξουσιαστών 

που έρχονται από το εξωτερικό» για να καταστρέψουν την Αθήνα, για µια ακόµη 

φορά181. Είχαν προηγηθεί και άλλες ενέργειές του που σχολιάστηκαν αρνητικά από 

πολλούς αναλυτές182.  

 

Ένας ακόµα λόγος, ενδεχοµένως ο ισχυρότερος, που ενίσχυε τον πανικό του 

Προέδρου του ΛΑΟΣ, ήταν το ενδεχόµενο προσχώρησης στη Νέα ∆ηµοκρατία 

βουλευτών του ΛΑ.Ο.Σ. και ειδικά του Βορίδη, όπως είχαν αναφέρει και πολλές 

                                                 
181 Το σχετικό ..αφιέρωµα στην κοµµατική εφηµερίδα Α1 της 5/12/2009 είναι πάρα πολύ 
χαρακτηριστικό, βρίσκεται στο http://www.alpha1.gr/older_versions_A1/A1-2009/December/05-12-
09/frontpage_articles/05.pdf , για την επίθεση στον Τσίπρα αναφέρουν οι εφηµερίδες Ελευθεροτυπία 
«Χυδαία επίθεση Καρατζαφέρη κατά Τσίπρα µε φόντο τον ∆εκέµβρη», δηµοσιευµένη στο 
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=05/12/2009&id=109005 , στην Καθηµερινή της Κυριακής 
5/12/2009 ο Π. Τερζής αναφέρει «Την Παρασκευή στη Βουλή, όταν ο Αλέξης Τσίπρας του επεσήµανε 
το άγχος του για τις αλλαγές στην «κεντροδεξιά πολυκατοικία», ο Καρατζαφέρης απάντησε πως 
«τουλάχιστον η πολυκατοικία της δεξιάς δεν έχει κόκκινο φωτάκι απ’ έξω», δείχνοντας –αν µη τι 
άλλο– πως η δική του υπαρξιακή αγωνία έχει χτυπήσει κόκκινο», δηµοσιευµένο στο 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_06/12/2009_382265 . Στο ίδιο µήκος κύµατος 
και ο Α. Ραβάνος µε το άρθρο του στο ΒΗΜΑ της 5/12/2009 µε τίτλο «Η εκλογή Σαµαρά πιέζει το 
ΛΑΟΣ». http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artid=303156&dt=05/12/2009  
182 Ο Τέρζής στην Καθηµερινή της 6/12/2009 σε άρθρο µε τίτλο «Ασφυκτικές πιέσεις Ν∆ προς 
ΛΑΟΣ» αναφέρει σχετικά «Ακολούθησε η πολεµική του στην πρόθεση της πολιτείας για χορήγηση 
κατοικίας στην Κων. Κούνεβα, αλλά και η ειρωνεία του εις βάρος συνδικαλίστριας καθαρίστριας στη 
Θεσσαλονίκη, όταν και σχολίασε πως «καθαρίστρια µε ακριβό αυτοκίνητο… µη δώσετε για την 
περίπτωση αυτή τριάρι, αρκεί γκαρσονιέρα». Παρεµπιπτόντως, το αυτοκίνητο είναι µάρκας Seat», 
δηµοσιευµένο στο http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_06/12/2009_382265  
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εφηµερίδες. Ο Βορίδης αναγκάστηκε να διαψεύσει τις φήµες183 όµως υπήρχαν πολλά 

υπονοούµενα στον τύπο ότι αναγκάστηκε να προβεί σε διάψευση µετά από έντονη 

διαφωνία που είχε µε τον Καρατζαφέρη στο γραφείου του δευτέρου στη Βουλή184. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε αυτό το επεισόδιο αναφέρθηκαν µε αρκετά σκωπτικό 

τρόπο και ακραία εθνικιστικά µπλογκς, µε κορυφαίο τον επίσηµο ιστότοπο της 

Χρυσής Αυγής185. Όπως µε σκωπτικό τρόπο αντιµετωπίζεται και το ενδεχόµενο ο 

Καρατζαφέρης να (ξανα)στηρίξει τον Κακλαµάνη ως υποψήφιο ∆ήµαρχο Αθηνών, σε 

µια προσπάθεια να φέρει σε δύσκολη θέση τον Αντώνη Σαµαρά186. 

 

Είναι εµφανές ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός βρέθηκε σε πολύ 

δύσκολη θέση από τη στιγµή όπου άρχισε να διαφαίνεται η επικράτηση του Αντώνη 

Σαµαρά στην ηγεσία της Νέας ∆ηµοκρατίας. Όσο η Νέα ∆ηµοκρατία ήταν στην 

κυβέρνηση, η θέση του Καρατζαφέρη απέναντι στον Καραµανλή έµοιαζε 

πλεονεκτική. Ο Καρατζαφέρης είχε τη δυνατότητα να επιλέγει αυτός τη στρατηγική 

του απέναντι στη φθορά της κυβέρνησης και έτσι πότε να της τείνει χείρα βοήθειας 

και πότε να της ασκεί δριµεία κριτική. Με αυτό τον τρόπο, προσπαθούσε να 

οικοδοµήσει ένα προφίλ «οιονεί» κυβερνητικού παράγοντα – στρατηγική που θα 

ρισκάρει να εφαρµόσει και µε την επόµενη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ.  

 

Ο ΛΑ.Ο.Σ. φαινόταν να έχει σηµαντικές εισροές από τη Νέα ∆ηµοκρατία και 

πολλοί διατηρούσαν ελπίδες για ακόµη µεγαλύτερο ποσοστό στις Εθνικές Εκλογές 

από το 7,15 % των προηγούµενων Ευρωεκλογών. Όλα όµως άλλαξαν µε τις εκλογές 

του Οκτωβρίου. Αφενός η ήττα της Νέας ∆ηµοκρατίας θα την έστελνε στα έδρανα 

της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και έτσι θα σταµατούσε ή τουλάχιστον θα 

ελαχιστοποιούσε τις φθορές της προς ο ΛΑ.Ο.Σ. και αφετέρου το κόµµα του 

Καρατζαφέρη δεν καρπώθηκε τη µερίδα του λέοντος από τις σχεδόν δέκα 

                                                 
183 Σχετικά αναφέρει και ο Α. Ραβάνος µε το άρθρο του στο ΒΗΜΑ της 5/12/2009 µε τίτλο «Η εκλογή 
Σαµαρά πιέζει το ΛΑΟΣ». 
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artid=303156&dt=05/12/2009  
  
184 Σχόλιο στην Ελευθεροτυπία της 6 ∆εκεµβρίου 2009 µε τίτλο «Σε αναµένα κάρβουνα», 
δηµοσιευµένο στο http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=06/12/2009&id=109254  
185 ∆ες σχετικά Πάει για νέο κόµµα η Ντόρα; Επαληθεύεται η «προφητεία» Καρατζαφέρη για διάσπαση; , Ν.∆.: 

Έκλεισαν οι κάλπες, αρχίζουν τα προβλήµατα(για πολλούς εντός και εκτός…)  
186 Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο του ∆. Παπαγεωργίου στην ελέυθερη Ώρα µε τίτλο «Ο Γιώργος, ο 
Νικήτας και ο… Άδωνις », δηµοσιευµένο στις 15/12/20009 στο 
http://www.elora.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1807:2009-12-15-13-13-
59&catid=5:hellas&Itemid=4  
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ποσοστιαίες µονάδες που έχασε το κυβερνητικό κόµµα. Εποµένως µια αλλάγη στην 

ηγεσία της Νέας ∆ηµοκρατίας θα οδηγούσε στην επαναδιαπραγµάτευση της σχέσης 

µεταξύ των δύο κοµµάτων και ενδεχοµένως στην αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. 

 

Και ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη θα εξέφραζε ένα αµιγώς κεντροδεξιό και 

φιλελεύθερο προφίλ, αφήνοντας στον Καρατζαφέρη χώρο για να αναπτύξει το 

λεγόµενο «πατριωτικό» του λόγο, αντίθετα πολλοί, όπως και ο ίδιος ο 

Καρατζαφέρης, προέβλεπαν ότι ο Σαµαράς µπορούσε να αναπτύξει έναν εθνικιστικό 

λόγο που θα του στερούσε αυτό το µονοπώλιο. Ο Σαµαράς µπορούσε να συνδέσει 

την προσωπική του εµπλοκή µε το Μακεδονικό στις αρχές της δεκαετίας του 1990 

και να θεµελιώσει έτσι µια ρητορική «πατριωτική» που θα είχε συγγένεια µε 

παραδοσιακές τάσεις µέσα στο κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας. Ο Σαµαράς άλλωστε 

υπήρξε κατά τα πρώτα βήµατά του προστατευόµενος του Ευάγγελου Αβέρωφ και 

µαζί µε τον Α. Μιχαλολιάκο υπήρξαν οι αρχηγοί της ακροδεξιάς οργάνωσης 

«Κένταυροι» που λειτουργούσε µέσα στην ΟΝΝΕ∆ και χρεώθηκε µε πολλά 

κρούσµατα τραµπουκισµού (Βούλγαρης 2002: 245). Αυτές οι παραδοσιακές στάσεις 

είναι που προσεταιρίζεται ο Καρατζαφέρης υποστηρίζοντας ότι η Νέα ∆ηµοκρατία 

πρόδωσε τη δεξιά µε την προσέγγιση της στο κέντρο.  

 

Επιπρόσθετα πρέπει να έγιναν –και να συνεχίζονται ίσως- προσπάθειες για 

προσεταιρισµό βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. Κεντρικό πρόσωπο 

και πρωταγωνιστής σε αυτές τις συζητήσεις ήταν ο Μάκης Βορίδης. Αν η Νέα 

∆ηµοκρατία κατάφερνε να τον «κερδίσει» τότε θα έχει διεµβολίσει το ΛΑ.Ο.Σ. και 

στα δύο του άκρα. Από τη µία στα αριστερά του – εκεί όπου Νεοδηµοκράτες 

απογοητευµένοι από τη διακυβέρνηση Καραµανλή που δεν είχαν ψηφίσει – φαίνεται 

να επαναπατρίζονται187 στη Νέα ∆ηµοκρατία ήδη από την εποµένη της 29η 

Νοεµβρίου. Στο δεξιό άκρο του ΛΑΟΣ, µεγάλο κοµµάτι αν όχι ολόκληρη η 

εθνικιστική πλευρά θα ακολουθούσε τον Βορίδη σε ενδεχόµενη προσχώρησή του. 

Και σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Βορίδης δεν είναι πια ο αρχηγός 

ενός µικροσκοπικού κόµµατος που κάποτε έφερε τον Le Pen στην Αθήνα, αλλά ένας 

                                                 
187 Στη δηµοσκόπηση της Alco για την ιστοσελίδα NewsIt.gr του Ν. Ευαγγελάτου δείχνει µια 
αξιοσηµείωτη µετακίνηση ψηφοφόρων του ΛΑ.Ο.Σ. του Γ Καρατζαφέρη προς τη Ν∆. που φτάνει το 
17%, δηµοσιευµένη στις 3/12/2009 στο 
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=5949&catid=9  
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καλό µέλος του Κοινοβουλίου και από τα κορυφαία στελέχη του ΛΑΟΣ. Όπως ίσως 

στα µάτια της κοινής γνώµης, ο Σαµαράς έγινε στα τέλη του 2009, «νέος πολιτικός», 

έτσι και ο Βορίδης «είναι από τους καλύτερους ρήτορες του Κοινοβουλίου που τηρεί 

µετριοπαθή στάση και δεν έχει φτάσει στα άκρα188».  

 

Εποµένως το 2009 κλείνει µε τον Καρατζαφέρη να είναι «στριµωγµένος» από 

την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού µετά τις εκλογές του Οκτωβρίου και να έχει 

χάσει µεγάλο µέρος από τη δυναµική που είχε αποκτήσει ή τουλάχιστον που 

φαινόταν να είχε αποκτήσει µετά το 7,15 % των Ευρωεκλογών του Ιουνίου. Το 2010 

θα τον βρει να κινείται σε εµφανώς δεξιότερες πολιτικές, διανθισµένες µε 

εθνικιστικές και λαϊκιστικές «κορώνες», προσπαθώντας να τραβήξει τη Νέα 

∆ηµοκρατία στις δικές του ακραίες θέσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσει να 

πετύχει δύο σκοπούς. Πρώτα να αναδειχθεί ως σηµαντικός παράγοντας στο πολιτικό 

σκηνικό. Έπειτα να διατηρήσει την εθνικιστική πλευρά εντός του ΛΑΟΣ, 

καταδεικνύοντας τον «συµβιβασµό» που θα προτάσσει ο Σαµαράς όταν αυτός δεν 

ακολουθεί την οδό που του επιδεικνύει ο Καρατζαφέρης. Μια µεγάλη ευκαιρία για 

αυτόν είναι η πρόθεση της Κυβέρνησης να δώσει εκλογικά δικαιώµατα στους 

µετανάστες στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και ιθαγένεια. Ήδη από 

τις 23 ∆εκεµβρίου θα δηλώσει189 χαρακτηριστικά στη βουλή:  

 

«Έχουµε κρίση, φόβο για τα εθνικά θέµατα και φέρνουν 

την ψήφο στους µετανάστες……..Όχι κύριε Σαµαρά µη συνεργείτε σε 

αυτό το έγκληµα, µην αλλοιώνετε το εκλογικό σώµα, αυτό θέλει το 

ΠΑΣΟK Γνωρίζει ότι δεν θα έχει αντοχές µε αυτά που κάνει. Θέλει 

λοιπόν 250.000 ψηφοφόρους που θα τους σέρνει από τη µύτη και εσείς 

τους δίνετε την ευκαιρία.» 

                                                 
188

 Θεώρηση της Ν. Μπακογιάννη σύµφωνα µε τον συντάκτη του Βήµατος Α. Ραβανό στο άρθρο «Μ. 
Βορίδης: Ακροδεξιός εγώ; Απλώς εθνικοφιλελεύθερος» δηµοσιευµένο στο Βήµα την 12 Σεπτεµβρίου 
2010 αναρτηµένο στο  
 http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=353846&ct=32&dt=12/09/2010  
189∆ηµοσιευµένο στις 23/12/2009 στο  
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1088665&lngDtrID=244  
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Στη συνέχεια ο Καρατζαφέρης, απόλυτα εναρµονισµένος µε αυτή τη 

στρατηγική, θα δηλώσει σε συνέντευξη του στις 7 Ιανουαρίου 2010, στον Real FM190 

τα εξής:  

«Νόµιµος µετανάστης δεν είναι κανείς. Νοµιµοποιηµένος 

είναι. Μην κοροϊδεύουν τον κόσµο…. ∆έχοµαι να εξετάσω µόνο 

τις περιπτώσεις όσων ήρθαν νόµιµα στη χώρα, όχι όσους πήδηξαν 

τη µάντρα των συνόρων (σ.σ.: δηλαδή, πρακτικά, κανέναν!)…. 

∆εν υπάρχει ιθαγένεια. Ιθαγενής δεν γίνεσαι, γεννιέσαι. ….∆εν µε 

ενδιαφέρει για τα παιδιά δεύτερης γενιάς µεταναστών. Εµένα µε 

ενδιαφέρει ότι 500.000 πάνε αύριο στο ταµείο ανεργίας. Μαζί µε 

τους 800.000, είναι 1.300.000, ποιος θα τους πληρώσει; …Πολλοί 

από αυτούς κάνουν δουλειές του ποδαριού χωρίς να 

ασφαλίζονται. ….Νοµοθετούµε χωρίς να ξέρουµε πόσοι είναι οι 

λαθροµετανάστες. Η κυβέρνηση δηµιουργεί 500.000 µισθοφόρους 

ψηφοφόρους, τους εµφανίζει στην κάλπη του Οκτωβρίου και 

εξισορροπεί τη διαρροή που θα έχει από τα οικονοµικά µέτρα…. 

Φοβούνται το λαό, γι' αυτό δεν κάνουν δηµοψήφισµα.» 

Η στρατηγική που σχεδιάστηκε από το κόµµα προβλέπει την επίµονη έκκληση 

για δηµοψήφισµα πάνω στο θέµα. Για να νοµιµοποιήσει ένα τέτοιο αίτηµα, το κόµµα 

πρότεινε τη συλλογή υπογραφών, µια συλλογή υπογραφών ανάλογη µε αυτή που είχε 

ξεκινήσει ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος το 2000 για την αναγραφή του 

θρησκεύµατος στις ταυτότητες. Τη συλλογή αυτή τη φορά δεν µπορούσε να την 

αναλάβει η εκκλησία. Έτσι ανατέθηκε στο κοµµατικό «Ινστιτούτο Ι. ∆ραγούµης» να 

την αναλάβει, σε συνεργασία µε Επιτροπή Εθνικής Ενότητας. Χαρακτηριστική είναι 

η δήλωση του προέδρου του Ινστιτούτου, Χρ. Γουδή, στις 19 Ιανουαρίου 2010191:  

 

«Όπως είναι γνωστό, το Ινστιτούτο µας πρόσφατα, µετά από 

πρόταση του Προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ Γιώργου Καρατζαφέρη, είναι 

αποδέκτης της ελεύθερης έκφρασης του ελληνικού λαού, ο οποίος στη 

                                                 
190 http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=118861  
191 http://www.iondragoumis.gr/omilies/ELLHNES%20GRHGOREITE.pdf  
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συντριπτική του πλειοψηφία, ζητά σήµερα να ερωτηθεί, µέσα από τη 

διαδικασία του δηµοψηφίσµατος, για το εάν επιθυµεί να παραµείνει 

ελληνικός ή να απεµπολήσει το δικαίωµα της ιδιοπροσωπείας του, 

αποδεχόµενος αδιαµαρτύρητα την εθνική, κοινωνική, και φυλετική του 

αλλοίωση, την οποία ορισµένοι κύκλοι εξουσίας εντός και εκτός της 

ελληνικής επικράτειας, προσπαθούν να του επιβάλουν χωρίς να τον 

ρωτήσουν. Ήδη αθρόες καταφθάνουν στο Ινστιτούτο µας οι υπογραφές 

πολιτών που ζητούν δηµοψήφισµα, για να εκφραστούν επίσηµα και 

νοµότυπα, όπως έχουν το δικαίωµα και την υποχρέωση έναντι των 

εαυτών των, των παιδιών τους, και των κελευσµάτων των ηρωικών 

νεκρών µας, που διαχρονικά έχυσαν το αίµα τους για να µας 

παραδώσουν αυτήν τη χώρα, στης οποίας τις φλέβες κυλά αίµα 

ελληνικό. Αυτές τις φλέβες δεν είναι εύκολο να αποκόψουν όσοι 

απεργάζονται τη µετάλλαξη και συρρίκνωση του ελληνικού έθνους. Αν 

έχουν τάσεις αυτοκτονίας, ας αποκόψουν τις δικές τους φλέβες. ∆ιότι 

εµείς οι Έλληνες, δεν πρόκειται να υποκύψουµε στην επιχειρούµενη 

παραχάραξη της ελληνικής µας ταυτότητας.» 

Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου του 2010, ο ΛΑ.Ο.Σ. συγκάλεσε εθνικές 

συνδιασκέψεις 192 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για το µεταναστευτικό, µε µόνο θέµα 

«ψήφος και ιθαγένεια στους µετανάστες» και µε κεντρικό σύνθηµα «Η Ελλάδα 

ανήκει στους Έλληνες». Στη συνδιάσκεψη των Αθηνών, ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. 

στην οµιλία του, η οποία έκλεισε τις εργασίες της συνδιάσκεψης, προέτρεψε τα µέλη 

και τα στελέχη του ΛΑ.Ο.Σ. να βγουν στους δρόµους και να συλλέξουν όσο το 

δυνατόν περισσότερες υπογραφές για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το 

µεταναστευτικό. Ο Καρατζαφέρης δήλωσε µάλιστα ότι «είµαι έτοιµος να σταµατήσω 

το δηµοψήφισµα, εάν ο Παπανδρέου δεχθεί να γίνει δηµοψήφισµα στην 

Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ.» Είπε ακόµη ότι η Ελλάδα λέει «όχι» στο 

νοµοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση γιατί δεν θέλει να νοθευτεί ο Ελληνισµός. 

Υποστήριξε ακόµη ότι η ιεραρχία της Εκκλησίας στηρίζει τον αγώνα του ΛΑ.Ο.Σ. 

για τις υπογραφές τις οποίες, όπως είπε, θα δώσει εκεί που θα πιάσουν τόπο193.  

                                                 
192 http://www.laos.gr/load_file.asp?epilogi=press/txtfiles/cenPage/text13.txt  
193 http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1098218&lngDtrID=244  
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Την επόµενη εβδοµάδα ο Καρατζαφέρης µετέφερε την πίεση για τη διεξαγωγή 

δηµοψηφίσµατος στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριµένα στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη 

του κίνηση ήταν να συζητήσει µε τον Νοµάρχη Θεσσαλονίκης Π. Ψωµιάδη και να 

του δηλώσει ότι θα τον στηρίξει σε ενδεχόµενη υποψηφιότητα του δευτέρου για 

περιφερειάρχης194. Ο Ψωµιάδης υπέγραψε τη δήλωση του ΛΑ.Ο.Σ. για τη διεξαγωγή 

δηµοψηφίσµατος σχετικού µε τη χορήγηση ιθαγένειας σε µετανάστες. Μάλιστα 

δήλωσε195 τα εξής:  

«Συµφωνώ απόλυτα µε τις θέσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας και 

του Αντώνη Σαµαρά. Όµως, µένω συνεπής στην άποψη που έχω 

εκφράσει από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 ως βουλευτής του 

ελληνικού κοινοβουλίου. Σε θέµατα εθνικής συνείδησης και 

ταυτότητας, σε θέµατα ζωτικά για το µέλλον της χώρας µας και 

του λαού µας, εγώ θα υπογράφω δηµοψηφίσµατα, που 

προτείνονται από οποιαδήποτε πολιτική πλευρά… ∆εν είµαι κατά 

των µεταναστών. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν µπει στα σπίτια µας, 

στα µαγαζιά µας, στις δουλειές µας, στις ψυχές µας. Όµως, όλα 

έχουν µια λογική. Ένα κράτος που δεν έχει κατορθώσει να 

διασφαλίσει τα στοιχειώδη δικαιώµατα των µεταναστών στην 

εργασία, στην παιδεία κλπ, θέλει να τους παραχωρήσει την 

ελληνική ιθαγένεια; Να πούµε ναι στο σεβασµό σ’ αυτούς τους 

πονεµένους ανθρώπους, ναι στο σεβασµό των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων τους. Όχι όµως στις σκοπιµότητες, όχι στα παιχνίδια 

µε την ελληνικότητα, όχι στα παιχνίδια µε τη φωτιά» 

Μια µέρα µετά τη συνάντηση Ψωµιάδη – Καρατζαφέρη, το Σάββατο 

30 Ιανουαρίου 2010, έγινε η προγραµµατισµένη «Εθνική Συνδιάσκεψη του 

ΛΑΟΣ». Εκεί ο Καρατζαφέρης, αναφέρθηκε στην ιστορία του εµπρησµού 

της Συναγωγής των Χανίων196 αλλά και στον δηµοσιογράφο της Ελεύθερης 

                                                 
194 http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1100659&lngDtrID=244  
195 ∆ηµοσιευµένο στις 29/1/2010 http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=1&artid=24782  
196

 Η εβραϊκή συναγωγή των Χανίων έπεσε θύµα εµπρησµού, δύο φορές µάλιστα, µέσα στον 
Ιανουάριο του 2010. Αυτές οι ενέργειες έκαναν πολλούς να µιλήσουν για τον έντονο αντισηµιτισµό 
που εκδηλώνεται στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε το άρθρο του Ανδρέα Αποστόλου µε τίτλο 
«The Shame of Modern Greece» δηµοσιευµένο στο 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704320104575014571634292264.html?mod=googlen
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Ώρας και Αρχισυντάκτη του Ελευθέρου Κόσµου ∆ηµήτρη Παπαγεωργίου, ο 

οποίος ίχε συλληφθεί, στις 24 Ιανουαρίου, µαζί µε άλλους 44 της ακραίας 

εθνικιστικής οµάδας «Αυτόνοµοι Εθνικιστές», όταν οι τελευταίοι 

«επέδραµαν» κρατώντας ρόπαλα προκειµένου να διαλύσουν την 

αντιρατσιστική συγκέντρωση στην οδό Πανόρµου197. 

 

«Ίσως το µόνο σύνθηµα µε το οποίο ταυτιζόµαστε µε την 

αριστερά είναι το... Λευτεριά στον ∆ηµητράκη...», όχι όµως στον 

τροµοκράτη αλλά τον δηµοσιογράφο ∆ηµήτρη Παπαγεωργίου που 

το ΠΑΣΟΚ φυλάκισε για να χαϊδέψει τα αυτιά του ΣΥΡΙΖΑ. ∆εν 

µπορεί κάποιος να φυλακίζεται ασκώντας το δηµοσιογραφικό του 

καθήκον. Με την αυθαιρεσία του ο Χρυσοχοίδης µετατράπηκε σε... 

«υπουργό προστασίας του αριστερού πολίτη» και όχι σε υπουργό 

της Ελλάδος». 

 

Έτσι, βλέπουµε ότι, πέρα από τη συζήτηση για το µεταναστευτικό 

προστίθεται και η σύλληψη του Παπαγεωργίου σαν ένα ακόµα γεγονός που θα 

«ενώσει» πολλά κοµµάτια της ακροδεξιάς µε τη νεολαία του ΛΑΟΣ. Στις αρχές 

Μαρτίου, το νοµοσχέδιο θα ψηφιζόταν από την Ελληνική Βουλή παρά τις 

αντιδράσεις του ΛΑ.Ο.Σ. και τη συλλογή υπογραφών που ο Γεωργιάδης θα ανέβαζε 

σε 500.000, σε οµιλία του στη Βουλή χωρίς να δίνονται στοιχεία για να το 

υποστηρίξουν αυτό στη δηµοσιότητα198. 

 

Ταυτόχρονα όµως, ήταν ένα γεγονός που όχι µόνο έδειξε τα όρια της επιρροής 

του Σαµαρά στους ψηφοφόρους του ΛΑ.Ο.Σ. αλλά θα αντέστρεφε σιγά σιγά το κλίµα 

ανάµεσα στα δύο κόµµατα της ∆εξιάς. Ο Καρατζαφέρης µε την επιθετική του στάση, 

                                                                                                                                            
ews_wsj . Τις επόµενες ηµέρες έγιναν συλλήψεις δύο Βρετανών και ενός Έλληνα ενώ αναζητούνται 
δύο Αµερικάνοι. Όλοι αυτοί εργάζονται στις ΝΑΤΟϊκές βάσεις της Σούδας. Αυτό το γεγονός σε 
συνδυασµό µε τις εθνικότητες τους έδωσαν την ευκαιρία στον Καρατζαφέρη να αντιστρέψει τον 
συλλογισµό περί αντισηµιτισµού από το βήµα της Βουλής. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης 
Πάγκαλος συµφώνησε µάλιστα µαζί του. Αναλυτικά στο δηµοσίευµα της Ελευθεροτυπίας της 30η 
Ιανουαρίου 2010 δηµοσιευµένο στο 
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=30/01/2010&id=126789  
197 http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=25/01/2010&id=124661  
198 Σχετικά δείτε την Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΛΑ.Ο.Σ. δηµοσιευµένη στο στις 10/3/2010 
http://www.laos.gr/press/txtfiles/load_file.asp?epilogi=%CF%CC%C9%CB%C9%C5%D3_%C2%CF
%D5%CB%C5%D5%D4%D9%CD-100310.txt  
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όχι µόνο κατάφερε να αντέξει στις πιέσεις του αρχηγού της Νέας ∆ηµοκρατίας αλλά 

βοήθησε στο να φανεί ότι η Ν∆ ήταν ένα κόµµα σε σύγχυση και ο νέος του αρχηγός 

δεν θα µπορούσε να εγγυηθεί την ενότητα της παράταξης. Στην επόµενη µεγάλη 

συζήτηση της Βουλής, ο Καρατζαφέρης θα έδειχνε ένα ακόµα πρόσωπο. Το Μάιο 

του 2010 θα ήταν το µόνο από τα κόµµατα της Βουλής που θα στήριζε την 

προσπάθεια της Κυβέρνησης του Γ. Α. Παπανδρέου να θέσει τη χώρα κάτω από τον 

κοινό µηχανισµό στήριξης ∆.Ν.Τ. – Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτάσσοντας το 

συµφέρον της χώρας. Και δεν έµεινε όµως µόνο εκεί. Στην ουσία η οµιλία του 

Καρατζαφέρη στην Βουλή ήταν ένα κάλεσµα για µια κυβέρνηση εθνική ενότητας µε 

πρωθυπουργό ένα πρόσωπο ευρείας αποδοχής, όπως ο Λουκάς Παπαδήµας. 

Χαρακτηριστικά, ο Καρατζαφέρης δήλωσε στη Βουλή τα εξής199:  

 

«Τι ψηφίζουµε σήµερα; Τι, αλήθεια, ψηφίζουµε σήµερα; 

Ψηφίζουµε αν η πατρίδα θα «εκτελεσθεί» ή θα παραµείνει ζωντανή, 

έστω σε κώµα.. Ψηφίζουµε για το αν θα έχουµε να πληρώσουµε 

συντάξεις και µισθούς την 1η του επόµενου µήνα. Μπορούµε, λοιπόν, 

σήµερα να ψηφίσουµε µε µικροκοµµατικά κριτήρια; …. Εµείς, µε 

µεγάλο βάρος και πόνο, πηγαίνουµε σε αναγκαστική εκχώρηση του 

«ναι», αλλά σας περιµένουµε, να δούµε πώς θα το διαχειριστείτε, για 

να φωνάξουµε τότε το «όχι», αν χρειαστεί. Πρέπει να πάµε σε 

οικουµενική κυβέρνηση. Είναι η µόνη λύση. Νοµίζετε ότι εµείς δεν 

είµαστε υποψιασµένοι για το τι παιχνίδια µπορεί να παιχθούν µε τις 

ρυθµίσεις µε τα Προεδρικά διατάγµατα στη συνέχεια; Η οικουµενική 

κυβέρνηση µπορεί να µας προστατέψει από αυτά.» 

 

Αυτό το κάλεσµα είχε διπλό στόχο. Ο πρώτος ήταν να στηλιτεύσει τη στάση 

της Νέας ∆ηµοκρατίας του Αντώνη Σαµαρά που, όπως θα δήλωνε και η Ντόρα 

Μπακογιάννη, δεν θα είχε καµιά διαφορά από τη στάση της Αριστεράς200. 

Επιπρόσθετα και πιο σηµαντικά ήταν µια µεγάλη ένδειξη µιας µετριοπαθούς στροφής 

του ΛΑΟΣ. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, στηρίζοντας τα αντιλαϊκά µέτρα της 

                                                 
199 Σχετικά δείτε την Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΛΑ.Ο.Σ. δηµοσιευµένη στο στις 7/5/2010 
http://www.laos.gr/press/txtfiles/load_file.asp?epilogi=%CF%CC%C9%CB%C9%C1%D3060510.txt  
200 http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=07/05/2010&id=159406  
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Κυβέρνησης των Σοσιαλιστών, θα έδινε ένα µήνυµα ότι θα µπορούσε να είναι ένας 

σοβαρός συµµέτοχος σε µια κυβέρνηση συνασπισµού.  

 

Παίρνοντας αυτό το µεγάλο ρίσκο ο Καρατζαφέρης, τη στιγµή µάλιστα που 

θα µπορούσε να επαναλάβει πολύ εύκολα µια από τις εθνικολαικιστικές του στάσεις 

διαµαρτυρίας και να επιλέξει δρόµους πιο ασφαλείς, έφερε ίσως ο ΛΑ.Ο.Σ. σε µια 

θέση παρόµοια µε το MSI του Fini λίγο πριν τη µετονοµασία του σε Alleanza 

Nazionalle. Έδειξε καθαρά στο πολιτικό σύστηµα ότι ήταν ένας σοβαρός πολιτικός 

παράγοντας που, σε σύγκριση µάλιστα µε τον Αντώνη Σαµαρά, είχε πολύ 

περισσότερη διάθεση τόσο για συνεννόηση και συναίνεση όσο και για κυβερνητική 

εξουσία.  

 

Στη συνέχεια όµως, ο Καρατζαφέρης δεν πρόσεφερε ανάλογη στήριξη στα 

κυβερνητικά νοµοσχέδια που είχαν στόχο την εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε 

τις επιταγές του µνηµονίου του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Υπάρχουν δύο 

λόγοι που µπορούν να εξηγήσουν αυτήν τη συµπεριφορά. Ο πρώτος είναι ότι δεν 

φάνηκε στις δηµοσκοπήσεις να κέρδισε ιδιαίτερα από την υπερψήφιση του 

µνηµονίου. Ο δεύτερος και πιο σηµαντικός λόγος όµως ήταν ότι το κενό 

κυβερνητικής συνεργασίας που άφηνε η αδιάλακτη στάση του Σαµαρά ήρθε να το 

καλύψει η Ντόρα Μπακογιάννη. 
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4. Κοινωνιολογική Ανάλυση των εκλογέων του ΛΑ.Ο.Σ. 

 

4.1 Η πολιτική κοινωνιολογία του ΛΑ.Ο.Σ.. 
 

Όπως αναφέρει η Β. Γεωργιάδου, το γερµανικό ινστιτούτο IFAS παρατήρησε ότι 

στους εκλογείς χωρίς ισχυρή κοµµατική ταύτιση και χωρίς ισχυρούς δεσµούς µε 

οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, ωρίµαζε στα αριστερά και στα δεξιά του 

πολιτικού φάσµατος ένα δυναµικό που εµφάνιζε τα χαρακτηριστικά µιας 

«περιπλανώµενης» ψήφου διαµαρτυρίας. Αυτό το δυναµικό συχνά υποστηρίζει νέο – 

λαϊκιστικά κόµµατα της άκρας δεξιάς ή και της άκρας αριστεράς. Κάτι τέτοιο µπορεί 

να δικαιολογήσει τη µετακίνηση ψήφων προς ο ΛΑ.Ο.Σ. όχι µόνο από τη Νέα 

∆ηµοκρατία, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ, το ∆ΗΚΚΙ και ακόµα και το ΚΚΕ. 

Ενδιαφέρον έχει επίσης η επισήµανση που έγινε στα πλαίσια έρευνας του ΕΚΚΕ για 

µια γενικότερη συντηρητική στροφή στις απόψεις των Ελλήνων, µελέτη που 

δηµοσιοποιήθηκε πρόσφατα. Ο ΛΑ.Ο.Σ. εποµένως δεν είναι διαφορετικός από 

κάποιο άλλο κόµµα του τρίτου κύµµατος της ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς και φαίνεται 

ότι αντλεί ψηφοφόρους από όλο το φάσµα των πολιτικών δυνάµεων, µε µόνη 

εξαίρεση τους ψηφοφόρους του Συνασπισµού. 

 

Σύµφωνα µε το exit poll της VPRC201, ο ΛΑ.Ο.Σ. έλαβε το 2% των 

ψηφοφόρων του 2000 και το 3% των νέων ψηφοφόρων. Επίσης, προς ο ΛΑ.Ο.Σ. 

µετακινήθηκε το 2% των ψηφοφόρων της Ν∆ το 2000, το 8% των ψηφοφόρων του 

∆ΗΚΚΙ του 2000 και το 22% των «άλλων κοµµάτων». Επιπρόσθετα, η προέλευση 

των ψηφοφόρων του ΛΑ.Ο.Σ. είναι κατά 34 και 19 τοις εκατό από τη Νέα 

∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχά, ενώ περίπου το ένα τρίτο έρχεται από 

µικρότερα κόµµατα ή είχε ψηφίσει λευκό ή άκυρο ή απείχε από τις προηγούµενες 

εκλογές. 

 

Ο Κουκουράκης (2005: 128-140) υπολογίζει ότι ο ΛΑ.Ο.Σ. στις εκλογές του 

Μαρτίου του 2004 πήρε το 7% όσων δήλωναν ότι δεν είναι ούτε δεξιοί, ούτε 

αριστεροί (Κουκουράκης 2005: 133). Επίσης, αναφέρει ότι, ανάµεσα σε όσους 

                                                 
201 Άρθρο του Γιάννη Μαυρή στην ειδική έκδοση της Καθηµερινής µε τίτλο «Εκλογές 2004: Πλήρη 
Αποτελέσµατα και Πίνακες» που δηµοσιεύτηκε στις 9/3/2004 µε τίτλο «Απευθείας µετατόπιση από το 
ΠΑΣΟΚ στη Ν∆», σελ. 16-17. 
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δηλώνουν ότι αντιπαθούν τα κόµµατα, λαµβάνει το 5%,, ενώ σε όσους συµπαθούν τα 

κόµµατα, το 3%. Συνολικά το 24,1 % των ψηφοφόρων του ΛΑΟΣ202 δηλώνουν 

αδυναµία αυτοπροσδιορισµού το οποίο είναι το µεγαλύτερο από τα αντίστοιχα των 

υπολοίπων κοµµάτων χωρίς όµως τα ποσοστά αυτά να είναι πολύ µικρότερα.  

 

Ο Κουκουράκης συνεχίζοντας, αναφέρει ότι η έρευνα έδειξε ότι δεύτερη 

πολιτική οµάδα στο ΛΑ.Ο.Σ. είναι οι εθνικιστές µε 17,9%, ακολουθούν οι 

φιλελεύθεροι και οι νεοφιλελεύθεροι µε 15,6% και 14,7% αντίστοιχα, ενώ ένας στους 

δέκα χαρακτηρίζει τον εαυτό του σοσιαλιστή ή σοσιαλδηµοκράτη. Στην ίδια έρευνα 

εντοπίζεται ότι η µεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ΛΑΟΣ203 

αυτοτοποθετείται στις θέσεις 8, 9 και 10 στον άξονα Αριστερά (1) – ∆εξιά (10), µε το 

25% να δηλώνουν 10, το 17,7 % και το 7,8 % στις θέσεις 9 και 8. Παράλληλα µε 

αυτόν τον σκληρό πυρήνα, βρίσκουµε το ένα τρίτο των ψηφοφόρων στο µεσαίο χώρο 

να καταλαµβάνει τις θέσεις 4 έως 6. Ένα από τα σηµαντικά ευρήµατα της έρευνας 

είναι ότι η – στερεοτυπική – υπόθεση εργασίας ότι ο ΛΑ.Ο.Σ. απευθύνεται στα 

χαµηλά οικονοµικά και µορφωτικά στρώµατα δεν επιβεβαιώνεται204 ενώ, όσον αφορά 

τις µετρήσεις αξιών, οι ψηφοφόροι του ΛΑ.Ο.Σ. φαίνεται να είναι λίγο πιο 

συντηρητικοί από ό,τι αυτοί του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας205.  

 

Στις εκλογές του 2007 και σύµφωνα µε τα exit poll της Public Issue,206 

παρατηρούµε ότι ο ΛΑ.Ο.Σ. υπεραντιπροσωπεύεται στους άντρες και 

υπαντιπροσωπεύεται στις Γυναίκες. Οι ηλικίες που δείχνουν να τον προτιµούν 

περισσότερο είναι οι ηλικιακές κατηγορίες 25-34 και 35-44, µε κύρια µόρφωση τη 

µέση εκπαίδευση. Ο ΛΑ.Ο.Σ. επίσης υπεραντιπροσωπεύεται στους ελευθέρους 

επαγγελµατίες και τους εργοδότες, τους µισθωτούς του Ιδιωτικού Τοµέα και κυρίως 

τους βιοτέχνες. Η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων του αποφάσισαν να τον 

ψηφίσουν λίγο καιρό πριν τις εκλογές και µέχρι και την προηγούµενη µέρα. Οι 

ψηφοφόροι του αυτοπροσδιορίζονται ως «δεξιοί» ή θεωρούν ότι οι ταυτότητες ∆εξιά- 

                                                 
202 Στην έρευνα της VPRC για λογαριασµό της Καθηµερινής κατά την περίοδο 19/1-5/3 
203 Γ. Κουκουλάκης, ο.π. σελ. 134 
204 Γ. Κουκουλάκης, ο.π. σελ. 136 
205 Γ. Κουκουλάκης, ο.π. σελ. 134-135 
206 Ανάλυση του Γιάννη Μαυρή «Εκλογές 2007: Το κοινωνικό προφίλ των πολιτικών κοµµάτων» 

δηµοσιευµένη στο http://www.publicissue.gr/49/elections-2007-the-social-profile-of-political-parties/  
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Αριστερά δεν σηµαίνουν κάτι, ενώ φαίνεται επίσης να κερδίζει και ως κόµµα 

διαµαρτυρίας. 

 

Σε σχέση µε τις εκλογές του 2004207, ο ΛΑ.Ο.Σ. φάνηκε να προτιµούν το 74% 

αυτών που το είχαν ψηφίσει και τότε, ενώ το 16 % προτίµησε τη Νέα ∆ηµοκρατία και 

το 4 % το ΠΑΣΟΚ Το Συνασπισµό, το ΚΚΕ και άλλα κόµµατα προτίµησαν το 2,1 

και 3 τοις εκατό αντίστοιχα. Αντίθετα ο ΛΑ.Ο.Σ. πήρε το 4% της Ν∆, το 1 % από 

ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ, το 2% του ΣΥΝ. 5% από αυτούς που ψήφισαν λοιπά κόµµατα το 

2004, πήγαν στο ΛΑ.Ο.Σ. το 2007 ενώ το 3% των νέων ψηφοφόρων του 2007 ψήφισε 

Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό. Η παρακάτω εικόνα208 µε βάση τα exit poll της Public 

Issue δίνει την ποσόστωση των ψηφοφόρων του. 

 

 

Εικόνα 4: exit poll της Public Issue 

  

                                                 
207

 Ανάλυση του Γιάννη Μαυρή «Ενδοπαραταξιακές µετατοπίσεις στις Βουλευτικές Εκλογές του 
2007» δηµοσιευµένη στο http://www.publicissue.gr/48/voters-shifts/  
208 δηµοσιευµένη στο http://www.publicissue.gr/wp-content/gallery/endoparataxiakes-metatopiseis-3-
proelefsi/Slide14.JPG  
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Στις ευρωεκλογές του 2009 και µε την αποχή να φτάνει σχεδόν το 1,3 

εκατοµµύρια ψηφοφόρους209 ο ΛΑ.Ο.Σ. είχε πάρα πολύ µεγάλη αύξηση της επιρροής 

του. Συνεχίζει 210να υπεραντιπροσωπεύεται στους άντρες στις ηλικιακές κατηγορίες 

25-34 και 35-44 ενώ παρουσιάζει αύξηση και στην κατηγορία 45-54 µε κύρια 

µόρφωση, όχι µόνο τη µέση αλλά και την ανώτερη εκπαίδευση. Ο ΛΑ.Ο.Σ. επίσης 

υπεραντιπροσωπεύεται στους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους µισθωτούς του 

Ιδιωτικού Τοµέα αλλά κερδίζει έδαφος και στους ανέργους και στους φοιτητές. Η 

συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων του είναι από τα αστικά κέντρα. Οι 

ψηφοφόροι του αυτοπροσδιορίζονται ως «δεξιοί» η ως «κεντροδεξιοί». Σε σχέση µε 

τους ψηφοφόρους των εκλογών του 2007, ο ΛΑ.Ο.Σ. κράτησε το 71% των 

ψηφοφόρων του ενώ πήρε το 85 % της Ν∆, το 1,5 % από ΠΑΣΟΚ και 0,5 % από το 

ΚΚΕ, το 2,5 % του ΣΥΝ. Τέλος έλαβε 6,5 % από αυτούς που ψήφισαν λοιπά 

κόµµατα το 2007 αλλά και το 6,5 % των νέων ψηφοφόρων που το 2009 ψήφισε 

Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό. Τα αναλυτικά αποτελέσµατα υπάρχουν στους 

παρακάτω πίνακες 22 και 23. 

 

 Ν∆ ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ ΣΥΝ ΛΑΟΣ Άλλο 
Κόµµα 

Σύνολο 

Χρόνος απόφασης ψήφου        

Αρκετός καιρός  46 39 8 3 3 2 100 

Μερικές εβδοµάδες  31 36 8 12 8 6 100 

Λίγες ηµέρες  31 38 9 9 6 7 100 

Τελευταία στιγµή  31 37 8 9 7 9 100 

∆Γ / ∆Α  43 36 7   7 7 100 

Αυτοτοποθέτηση στην 
κλίµακα Α/∆  

              

Μάλλον στην Αριστερά  4 53 25 14 1 3 100 

Μάλλον στο Κέντρο  27 62 3 2 3 3 100 

Μάλλον στη δεξιά  91 3 0 0 5 1 100 

Όλα αυτά δεν σηµαίνουν 
τίποτα  

43 31 6 5 7 8 100 

∆Γ / ∆Α  38 41 6 3 6 6 100 

Κριτήριο ψήφου σε κόµµα                

Είναι το καλύτερο  49 39 6 2 2 1 100 

Είναι το λιγότερο κακό  41 41 5 7 4 3 100 

Για να διαµαρτυρηθούν  9 17 24 18 18 14 100 

Ψηφίζουν πάντα το ίδιο  43 43 9 3 1 1 100 

∆Γ / ∆Α  41 32 5 9 5 9 100 

Πίνακας 23: Αποτελέσµατα του exit poll της VPRC. 

                                                 
209 Σύµφωνα µε τον Γ. Μαύρη http://www.publicissue.gr/1165/euro-analysis-4/  
210 http://www.publicissue.gr/1171/#1  
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 Όσον αφορά την πολιτική τοποθέτηση των ψηφοφόρων του Λαϊκού Ορθόδοξου 

Συναγερµού στις ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2007, η ανάλυση της Public Issue 

αναφέρει ότι 27% από αυτούς δηλώνουν «Εθνικιστές» ενώ 15% δηλώνουν 

«Συντηρητικοί/Χριστιανοδηµοκράτες» και 16% «φιλελεύθεροι». Μικρά ποσοστά 

έχουν και επιλογές που δεν θα περιµέναµε να βρούµε όπως «αντικαπιταλιστές», 

«κοµµουνιστές» και «σοσιαλδηµοκράτες». 
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 Ν∆ ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ ΣΥΝ ΛΑΟΣ Άλλο 
Κόµµα 

Σύνολο 

Φύλο                

Άνδρες  41 38 8 5 5 3 100 

Γυναίκες  42 39 8 5 3 3 100 

Ηλικιακή κατηγορία                

18-24 ετών  35 41 9 8 3 5 100 

25-34 ετών  40 36 8 5 6 5 100 

35-44 ετών  40 37 9 6 5 4 100 

45-54 ετών  39 40 9 6 4 3 100 

55-64 ετών  44 41 8 3 2 2 100 

65 ετών και άνω  55 35 5 1 2 1 100 

Εκπαίδευση                

Αναλφ./ τάξεις ∆ηµοτικού  45 41 8 1 4 1 100 

Απόφοιτοι ∆ηµοτικού  44 43 8 1 1 2 100 

Απόφοιτοι Μέσης  41 40 8 4 5 3 100 

Απόφοιτοι Ανώτερης  41 34 9 8 4 4 100 

Απασχόληση                

Εργοδότες / 
Επιχειρηµατίες  

46 34 6 7 5 2 100 

Αγρότες  44 45 9 1 2 1 100 

Ελεύθεροι Επαγγελµατίες  43 33 9 7 5 3 100 

Επαγγελµατοβιοτέχνες  37 37 9 4 9 4 100 

Μισθωτοί ∆ηµόσ. Τοµέα  41 40 7 6 4 3 100 

Μισθωτοί Ιδιωτ. Τοµέα  36 38 11 6 5 4 100 

ʼνεργοι (για πρώτη φορά)  47 33 9 4 2 5 100 

ʼνεργοι (εργάζονταν)  39 41 8 4 4 4 100 

Νοικοκυρές  50 38 6 2 3 2 100 

Συνταξιούχοι ∆ηµοσ. 
Τοµέα  

53 36 5 2 3 1 100 

Συνταξιούχοι Ιδιωτ. Τοµέα  47 39 8 3 2 2 100 

Φοιτητές / σπουδαστές  30 41 8 12 3 6 100 

Ενεργοί / µη ενεργοί                

Ενεργοί  40 38 9 6 4 3 100 

Άνεργοι  42 38 8 4 4 5 100 

Μη ενεργοί  46 38 7 4 3 3 100 

Ώρα προσέλευσης                

Πολύ πρωινοί  47 36 7 3 4 3 100 

Πρωινοί  42 39 8 4 4 3 100 

Μεσηµερινοί  40 38 9 7 4 3 100 

Απογευµατινοί  40 38 7 7 3 5 100 

Οµοδηµότες / 
ετεροδηµότες  

              

Κατοικούν στον δήµο που 
ψήφισαν  

42 39 8 5 4 3 100 

Κατοικούν σε άλλο δήµο / 
κοινότητα  

42 37 7 7 4 3 100 

∆Γ / ∆Α  38 25 13 25     100 

Πίνακας 24: Αποτελέσµατα του exit poll της VPRC 
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Στις επόµενες βουλευτικές εκλογές του Οκτώβρη του 2009211, το ΛΑ.Ο.Σ. 

φάνηκε να επιλέγουν το 60% αυτών που τον είχαν ψηφίσει και το 2007. Ενώ το 18 % 

προτίµησε τη Νέα ∆ηµοκρατία και το 14 % το ΠΑΣΟΚ. Το Συνασπισµό, το ΚΚΕ και 

άλλα κόµµατα επέλεξαν το 2,1 και 6 τοις εκατό αντίστοιχα. Αντίθετα ο ΛΑ.Ο.Σ. πήρε 

το 7% της Ν∆, το 1 % από ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, και ΣΥΝ. 7 % από αυτούς που ψήφισαν 

λοιπά κόµµατα το 2007, πήγαν στο ΛΑ.Ο.Σ. το 2009 ενώ το 5% των νέων 

ψηφοφόρων του 2009 ψήφισε Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό. 

 

 ΛΑΟΣ 

Ψηφοφόροι ΛΑ.Ο.Σ. 2007 60,00% 

Ψηφοφόροι Ν∆ 2007 7,00% 

Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ 2007 1,00% 

Ψηφοφόροι ΚΚΕ 2007 1,00% 

Ψηφοφόροι ΣΥΝ 2007 1,00% 

Ψηφοφόροι Άλλων Κοµµάτων 2007 7,00% 

Νέοι Ψηφοφόροι 2009 5,00% 

  

 Ψηφοφόροι 
2007 

ΛΑΟΣ 60,00% 

Ν∆ 18,00% 

ΠΑΣΟΚ 14,00% 

ΚΚΕ 1,00% 

ΣΥΝ 2,00% 

Αλλα Κόµµατα 5,00% 

 100,00% 

Πίνακας 25 Τα αποτελέσµατα του exit poll της VPRC στις εκλογές του 2009 
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 Ανάλυση της έρευνας της VPRC για τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2009 δηµοσιευµένη 
στο 
http://www.vprc.gr/uplds/File/vouleytikes%20ekloges%202009/Graphs_VoteAnalysis_WeightedBased
OnFinalResults.pdf  



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

192 

 

4.2 Η κοινωνική βάση του ΛΑ.Ο.Σ. 
 

 

Σε αυτό το σηµείο θα γίνει µια περαιτέρω προσπάθεια στατιστικής ανάλυσης 

των τοπικών ποσοστών του ΛΑ.Ο.Σ. µε αντίστοιχους παράγοντες και δεδοµένα (π.χ. 

τοπικά ποσοστά ανεργίας, εγκληµατικότητα, αριθµός νόµιµων µεταναστών και 

προέλευσή τους κ.α.) µε σκοπό να βρεθεί κάποια σχέση που επηρέασε το εκλογικό 

αποτέλεσµα. Η δηµιουργία δηλαδή ενός µοντέλου οικολογικής παλινδρόµησης 

(ecological regression) είναι σε θέση να δείξει εάν υπάρχουν συσχετίσεις ανάµεσα 

στα κοινωνικά προβλήµατα που απασχολούν τοπικά το εκλογικό σώµα και στο 

τοπικό ποσοστό του ΛΑ.Ο.Σ. στις δύο εκλογικές αναµετρήσεις.  

 

Το µοντέλο της Οικολογικής Παλινδρόµησης είναι ένα µοντέλο πολλαπλής 

παλινδρόµησης στο όποιο γίνεται προσπάθεια να συσχετισθούν πολιτικές και 

κοινωνικές συµπεριφορές διαφορετικών κοινωνικών οµάδων σε µία συγκεκριµένη 

µεταβλητή και σε ένα συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο (Mayer 2005:27-52). Στην 

προκειµένη περίπτωση, γίνεται προσπάθεια να εξηγηθεί η πολιτική επιρροή του 

ΛΑ.Ο.Σ. έχοντας ως βάση  µεγέθη όπως η απογραφή πληθυσµού, που διενήργησε η 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία το Μάρτιο του 2001 και η προηγούµενη εκλογική 

αναµέτρηση του Απριλίου του 2000. 

 

Στο πρώτο από τα δύο µοντέλα που παρουσιάζονται εδώ (Παλινδρόµηση A 

στο Παράρτηµα XXVII) αντικείµενο αποτελούν όλοι οι ∆ήµοι σε πέντε νοµούς της 

Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς και Ηµαθίας). Οι 

ανεξάρτητες µεταβλητές έγιναν µε βάση τον οικονοµικό τοµέα όπου εργάζονται 

σύµφωνα µε την απογραφή του Μαρτίου 2001. Οι τοµείς είναι ο πρωτογενής, 

δευτερογενής, τριτογενής τοµέας παραγωγής212, οι άνεργοι, όσοι δεν δήλωσαν τοµέα 

και οι οικονοµικώς µη ενεργοί.  

 

Αντίστοιχα, στο δεύτερο µοντέλο (Παλινδρόµηση B στο Παράρτηµα XXVII), 

χρησιµοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα από τις 56 εκλογικές περιφέρειες των εκλογών 

                                                 
212 Με βάση τη διεθνή κατάταξη NACE. 
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του 2000. Όλες οι οµάδες και στα δύο µοντέλα αποκλείουν η µια την άλλη και όλες 

µαζί ισούνται µε τον πληθυσµό. Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει µια ανάλυση των 

µεταβλητών που χρησιµοποιήθηκαν.  

Α’ Μοντέλο (Παλινδρόµηση A) 

Μεταβλητή Κωδικός Επεξήγηση 

Υ LAOS Ποσοστό του ΛΑ.Ο.Σ. στις εκλογές του Μαρτίου 2004 

Χi PROT  Ποσοστό εργαζόµενων στον Πρωτογενή Τοµέα 

Παραγωγής (Γεωργία- Κτηνοτροφία) 

Xii DEYT Ποσοστό εργαζόµενων στον ∆ευτερογενή Τοµέα 

Παραγωγής (Βιοµηχανία - Βιοτεχνία) 

Xiii TRIT Ποσοστό εργαζόµενων στον Τριτογενή Τοµέα 

Παραγωγής (Υπηρεσίες- Εµπόριο) 

Xiv ANER Ποσοστό Ανέργων 

Xv AA Ποσοστό ατόµων που δεν έδωσε απάντηση 

Xvi ME Ποσοστό µη ενεργού οικονοµικά πληθυσµού  

Πίνακας 26: Μεταβλητές πρώτου Μοντέλου 

Β’ Μοντέλο (Παλινδρόµηση B) 

Μεταβλητή Κωδικός Επεξήγηση 

Υ LAOS Ποσοστό του ΛΑ.Ο.Σ. στις εκλογές του Μαρτίου 2004 

Χi ND Ποσοστό ψήφων της Ν∆ στις εκλογές του Απριλίου 

2000 

Xii PASOK Ποσοστό ψήφων του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 

Απριλίου 2000 

Xiii KKE Ποσοστό ψήφων του ΚΚΕ στις εκλογές του Απριλίου 

2000 

Xiv SYN Ποσοστό ψήφων του ΣΥΝ στις εκλογές του Απριλίου 

2000 

Xv DHKKI Ποσοστό ψήφων του ∆ΗΚΚΙ στις εκλογές του 

Απριλίου 2000 

Xvi LOIPA Ποσοστό ψήφων που πήραν τα λοιπά κόµµα στις 

εκλογές του Απριλίου 2000 

Πίνακας 27: Μεταβλητές δεύτερου Μοντέλου 
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 Αν βν είναι το αντίστοιχο ποσοστό των ψήφων που πήρε ο ΛΑ.Ο.Σ. από 

κάθε οµάδα σε κάθε δήµο ή περιφέρεια τότε έχουµε ένα µοντέλο σαν το παρακάτω: 

 

xxxxxx vivivviviviiiiiiiiiiii
y ****** ββββββ +++++=  (1) 

 

Γνωρίζουµε ότι: 

 

xxxxxxxxxxxx viviviiiiiiviviviiiiii
−−−−−=⇔+++++= 11  (2) 

 

Αν αντικαταστήσουµε την εξίσωση (2) στην (1) και κάνουµε τις πράξεις έχουµε: 

 

xxxxx viiviviviviiviiiiiiiiiiiii
y *)*)*)*)*)( (((( βββββββββββ −+−+−+−+−+=

 (3) 

Θέτοντας: 

a

p

i

viv

0

,

=

=−

β

ββ
 (4) 

Έχουµε: 

xpxpxpxpxpa vivivviviviiiiiiiiii
y *****

0
+++++=  (5) 

Η εξίσωση (5) είναι ένα κλασικό µοντέλο πολλαπλής παλινδρόµησης όπου µπορούµε 

να βρούµε τους συντελεστές συσχέτισης, αφού  προηγουµένως υπολογιστούν βάσει 

τις εξίσωσης (4) τα ποσοστά ψήφων. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα των µοντέλων. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Α' ΜΟΝΤΕΛΟ (ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗ A) 

 p β  

constant 0,001717 0,17% 22,90% 

PROT 0,0235 2,35% 67,90% 

DEYT 0,122 12,20% 99,00% 

ANER 0,113 11,30% 92,20% 

AA 0,0297 2,97% 31,20% 

TRIT 0,09 9,00% 99,00% 

    

R Square 49,00%   

ANOVA 99,00%   

    

B' ΜΟΝΤΕΛΟ (ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗ B) 

 p β  

constant 0,894 89,40% 99,00% 

ΠΑΣΟΚ -0,926 -3,20% 99,00% 

Ν∆ -0,874 2,00% 99,00% 

ΚΚΕ -0,903 -0,90% 99,00% 

ΣΥΝ -0,963 -6,90% 99,00% 

∆ΗΚΚΙ -0,543 35,10% 95,00% 

    

R Square 53,30%   

ANOVA 99,00%   

Πίνακας 28: Αποτελέσµατα Παλινδροµήσεων 

 
Καταρχήν και τα δύο µοντέλα έχουν µια τιµή R square που πλησιάζει στο 

50%. Αυτό σηµαίνει ότι το µοντέλο «εξηγεί» τις µισές περιπτώσεις κάθε φορά. Στο 

πρώτο βλέπουµε ότι οι συντελεστές συσχέτισης είναι στατιστικά σηµαντικοί µόνο 

στους εργαζοµένους στον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα καθώς και στους 

ανέργους και δίνουν στο ΛΑ.Ο.Σ. αρκετά µεγάλα ποσοστά σε αυτές τις οµάδες 

(κυµαίνονται από 9%-12%). Στο επόµενο όλοι οι συντελεστές είναι στατιστικά 

σηµαντικοί αλλά στα τρία κόµµατα του κέντρου και της αριστεράς δίνουν αρνητικά 

ποσοστά πράγµα που υποδηλώνει πολύ µικρές µετακινήσεις από αυτά προς το 
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ΛΑΟΣ. Αντίθετα, ο ΛΑ.Ο.Σ. παίρνει το 2% των ψηφοφόρων της Ν∆ το 2000 καθώς 

και πολύ σηµαντικά ποσοστά από τα λοιπά κόµµατα και από το ∆ΗΚΚΙ. Τα 

αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν σε γενικές γραµµές µε τα αποτελέσµατα των exit 

polls.  

 

Ενδιαφέρον επίσης θα είχε µια έρευνα η οποία και θα εξέταζε αν και κατά 

πόσο συγκεκριµένες µεταβλητές όπως η εγκληµατικότητα και το ζήτηµα των 

µεταναστών επηρέασαν τα ποσοστά του ΛΑΟΣ. ∆εδοµένα για την εγκληµατικότητα 

υπάρχουν κατά νοµό στο υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, εποµένως είναι δυνατή η 

µέτρηση της αύξησης της εγκληµατικότητας κατά νοµό. Από την άλλη, βάσει της 

απογραφής, µπορούν να µετρηθούν οι αλλοδαποί εργαζόµενοι κατά νοµό. Το βασικό 

πρόβληµα εδώ όµως είναι ότι τα επίσηµα νούµερα για τους αλλοδαπούς µπορούν να 

διαφέρουν σηµαντικά από τα πραγµατικά. Ακόµα, η αυξηµένη και εποχιακή 

κινητικότητα των µεταναστών στη χώρα είναι ένα εµπόδιο για την υλοποίηση.  

 

Το πιο σηµαντικό όµως πρόβληµα σε αυτό το πιθανό ερευνητικό µοντέλο 

είναι σε ένα άλλο σηµείο. Ακόµα και αν υποθέσουµε ότι η εγκληµατικότητα των 

µεταναστών όντως επηρρεάζει την πολιτική συµπεριφορά υπέρ του ΛΑΟΣ, τότε δεν 

µπορούµε να πούµε ότι αυτή είναι ανάλογη του αριθµού των µεταναστών που 

βρίσκονται στα διοικητικά όρια του ∆ήµου του κάθε πολίτη. ∆εν µπορούµε να το 

πούµε αυτό για τον απλό λόγο ότι ο κύριος παράγοντας της εγκληµατικότητας που 

ενδεχοµένως µπορεί να επηρρεάσει την ψήφο κάποιου, είναι ο φόβος. Και ο φόβος 

µπορεί να προέρχεται όχι µόνο από την τοπική κοινωνία αλλά και από γεγονότα που 

συµβαίνουν χιλιόµετρα µακριά και προβάλλονται από τα ηλεκτρονικά κυρίως ΜΜΕ.  
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4.3 Ο ΛΑ.Ο.Σ. και η «παλιά» άκρα δεξιά . 
 
 

Από το δεύτερο κεφάλαιο της παρούσης είδαµε ότι υπάρχουν σηµαντικές 

διαφορές ανάµεσα στα προηγούµενα κόµµατα της ελληνικής άκρας δεξιάς και το 

λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό. Προκειµένου να διερευνηθεί περαιτέρω αν το 

συγκεκριµένο κόµµα αποτελεί την ελληνική έκφανση µιας νέας ευρωπαϊκής άκρας 

δεξιάς ή αν αποτελεί τη συνέχεια κοµµάτων όπως η ΕΠΕΝ και η ΕΠ, πρέπει να 

ερευνηθεί αν υπάρχει µια σχέση µε τα εκλογικά αποτελέσµατα αυτών των κοµµάτων. 

  

Τα δύο αυτά κόµµατα ήταν συνδεδεµένα µε εξωκοινοβουλευτικούς – πια – 

θεσµούς, η µεν ΕΠΕΝ µε τη στρατιωτική δικτατορία της περιόδου 1967-1974 η δε 

Εθνική Παράταξη µε τη Βασιλεία. Ο ΛΑ.Ο.Σ. και ο Καρατζαφέρης έχουν µεν 

δηλώσει πίστη στο πολίτευµα αλλά, από την άλλη, µε δηλώσεις στα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης, διάφορα δηµοσιεύµατα στην εφηµερίδα Αλφα1 αλλά και ρεπορτάζ στον 

τηλεοπτικό σταθµό «ΤΗΛΕΑΣΤΥ» τουλάχιστον υπονοούν µια «συµπάθεια» προς 

αυτές τις παλιές µορφές της ελληνικής δεξιάς. Ας µην ξεχνάµε και πρόσωπα όπως ο 

µεγάλος υµνητής της 4ης Αυγούστου Πλεύρης που βρισκόταν στο ΛΑ.Ο.Σ. και τα 

οποία είχαν εκποµπές στο «ΤΗΛΕΑΣΤΥ» και ήταν πολύ κοντά στους πολιτικούς 

αυτούς σχηµατισµούς του παρελθόντος. Ο Πλεύρης άλλωστε ήταν ο πρώτος 

πολιτευτής του ΛΑ.Ο.Σ. σε σταυρούς, στην Α Αθηνών, στις εκλογές του Μαρτίου 

2004 (Ψαρράς 2010:135). 

 

Το µεγάλο ερώτηµα όµως βρίσκεται στο κατά πόσο η κοµµατική βάση του 

ΛΑ.Ο.Σ. είναι η ίδια ή ανάλογη µε τις κοµµατικές βάσεις της ΕΠΕΝ και της ΕΠ. Με 

µια προσεκτική µατιά στα αποτελέσµατα των εθνικών και ευρωπαϊκών εκλογών του 

2004 καθώς και στη σύγκρισή τους µε τα αντίστοιχα των εθνικών του 1974 και των 

Ευρωεκλογών του 1984, παρατηρείται ότι τα προπύργια των τριών κοµµάτων (ΕΠ, 

ΕΠΕΝ και ΛΑΟΣ) είναι εντελώς διαφορετικά. Ενώ τα δύο προγενέστερα αντλούν τη 

δύναµη τους από παραδοσιακά δεξιές περιφέρειες, όπως η ∆υτική Μακεδονία και η 

Πελοπόννησος, ο ΛΑ.Ο.Σ. συγκεντρώνει τη δύναµή του στο σύνολο της Κεντρικής 

Μακεδονίας, τη Θεσσαλονίκη και την Αττική. Στον πίνακες 29 και 30 που 

ακολουθούν στο παράρτηµα βλέπουµε τα ποσοστά που πήραν τα τρία κόµµατα στις 
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συγκεκριµένες εκλογές και στις συγκεκριµένες περιοχές. Στους ίδιους πίνακες 

υπάρχει επίσης και ο λόγος του ποσοστού του κάθε κόµµατος στην περιφέρεια ως 

προς το ποσοστό της επικράτειας. Όσο µεγαλύτερος από τη µονάδα είναι τόσο ισχυρό 

είναι το συγκεκριµένο ποσοστό του κόµµατος στην περιφέρεια. Φαίνεται ότι οι λόγοι 

της Εθνικής Παράταξης και της ΕΠΕΝ είναι µεγαλύτεροι του ΛΑ.Ο.Σ. στην 

Πελοπόννησο και τη ∆. Μακεδονία ενώ αντίθετα είναι µικρότεροι στη Μακεδονία 

και στην Αθήνα. Υπάρχει εποµένως µια διαφορά, ένα διαφορετικό πέρασµα από την 

παλιά ελληνική ακροδεξιά στην καινούργια. Αυτό φαίνεται καθαρά στη σύγκριση 

των αποτελεσµάτων του Μαρτίου µε τα αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών.  

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΛΑ.Ο.Σ. 
ΜΑΡΤΙΟΣ 

2004 

ΛΑ.Ο.Σ. 
ΙΟΥΝΙΟΣ 

2004 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΠΑΡΑΤΑΞΗ 

1977 

ΕΠΕΝ 
1984 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ   2,62% 4,35% 12,49% 4,71% 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ   1,88% 3,92% 23,29% 5,73% 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   1,75% 3,55% 5,78% 5,07% 

ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ 1,65% 2,96% 7,52% 3,66% 

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 1,31% 2,16% 11,13% 3,68% 

ΗΛΕΙΑΣ 0,87% 2,08% 5,55% 2,78% 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΛΟΓΟΙ  

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ   1,20 1,05 1,83 1,62 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ   0,86 0,94 3,41 1,98 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   0,80 0,85 0,85 1,75 

ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ 0,75 0,71 1,10 1,26 

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 0,60 0,52 1,63 1,27 

ΗΛΕΙΑΣ 0,40 0,50 0,81 0,96 

ΑΤΤΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3,26% 5,08% 2,92% 1,27% 

ΑΤΤΙΚΗΣ   3,23% 5,10% 5,33% 2,34% 

Α' ΑΘΗΝΩΝ   3,13% 5,50% 6,66% 1,83% 

Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ  3,06% 5,50% 7,02% 1,34% 

Β' ΑΘΗΝΩΝ   2,82% 4,89% 5,13% 1,68% 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΛΟΓΟΙ 

  ΛΑΟΣ ΛΑΟΣ ΕΠ ΕΠΕΝ 

Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1,49 1,22 0,43 0,55 

ΑΤΤΙΚΗΣ   1,47 1,23 0,78 1,02 

Α' ΑΘΗΝΩΝ   1,43 1,32 0,98 0,80 

Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ  1,40 1,32 1,03 0,59 

Β' ΑΘΗΝΩΝ   1,29 1,18 0,75 0,73 

Πίνακας 29 
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∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΛΑ.Ο.Σ. 
ΜΑΡΤΙΟΣ 

2004 

ΛΑ.Ο.Σ. 
ΙΟΥΝΙΟΣ 

2004 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΠΑΡΑΤΑΞΗ 

1977 

ΕΠΕΝ 
1984 

ΦΛΩΡΙΝΗΣ 1,50% 3,55% 8,14% 3,06% 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1,43% 3,35% 10,32% 2,14% 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1,28% 3,38% 24,72% 6,89% 

ΚΟΖΑΝΗΣ  1,13% 2,69% 5,35% 1,42% 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΛΟΓΟΙ 
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 0,68 0,85 1,19 1,34 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0,65 0,81 1,51 0,93 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0,58 0,81 3,62 3,01 

ΚΟΖΑΝΗΣ  0,52 0,65 0,78 0,62 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4,42% 7,68% 4,20% 1,42% 

Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  3,71% 6,49% 5,30% 1,89% 

ΗΜΑΘΙΑΣ  3,56% 6,12% 4,16% 1,72% 

ΠΕΛΛΑΣ 3,44% 5,45% 7,30% 2,11% 

ΚΙΛΚΙΣ 3,04% 6,71% 11,34% 2,14% 

ΠΙΕΡΙΑΣ 2,84% 4,98% 8,28% 2,88% 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 2,00% 3,96% 4,31% 0,16% 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΛΟΓΟΙ 

Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2,02 1,85 0,62 0,62 

Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  1,69 1,56 0,78 0,83 

ΗΜΑΘΙΑΣ  1,63 1,47 0,61 0,75 

ΠΕΛΛΑΣ 1,57 1,31 1,07 0,92 

ΚΙΛΚΙΣ 1,39 1,61 1,66 0,93 

ΠΙΕΡΙΑΣ 1,30 1,20 1,21 1,26 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 0,91 0,95 0,63 0,07 

Πίνακας 30 

 
 
 

Επιπλέον, µε τη βοήθεια της γραµµικής παλινδρόµησης έγινε προσπάθεια να 

συσχετιστούν τα αποτελέσµατα των εκλογών του 2004 µε τα αντίστοιχα των εκλογών 

του 1977 και 1984. ∆ηµιουργήθηκαν έτσι δύο τριάδες µοντέλων του τύπου: 

 

 Υ = α + βΧ +ε 
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Στην πρώτη τριάδα, η εξαρτηµένη µεταβλητή ήταν το ποσοστό του ΛΑ.Ο.Σ. 

στις εκλογές του Μαρτίου, ενώ στη δεύτερη το ποσοστό στις ευρωεκλογές. Το ρόλο 

της ανεξάρτητης µεταβλητής έπαιξαν τα ποσοστά της ΕΠ και της ΕΠΕΝ. Στο τρίτο 

µοντέλο οι ανεξάρτητες µεταβλητές ήταν και τα δύο ποσοστά (ΕΠ και ΕΠΕΝ). 

Εποµένως το µοντέλο είχε τη µορφή: 

 

ε+++= xbxbay
221 1

 

 

Στο Παραρτήµα (ΧΧVII) βρίσκονται τα αποτελέσµατα των παλινδροµήσεων 

αυτών των έξι µοντέλων (Παλινδροµήσεις 1-6). Από την ανάλυσή τους προκύπτουν 

ότι τα µοντέλα δεν είναι σε θέση να εξηγήσουν τη σχέση εφόσον το R
2
 είναι πάρα 

πολύ µικρό και οι συντελεστές συσχέτισης δεν είναι στατιστικά σηµαντικοί.  

 

Εποµένως, δεν υπάρχει κάποια στατιστική συσχέτιση µεταξύ των 

µεταβλητών, έτσι η γεωγραφική διασπορά των ποσοστών ίσως δείχνει κάτι νέο στον 

ελληνικό χώρο. Βέβαια, η χρονική απόσταση µεταξύ των εκλογών είναι εξαρχής ένα 

εµπόδιο σε οικονοµετρικά µοντέλα αυτού του τύπου, αλλά από την άλλη, θα περίµενε 

κανείς ότι σε ακραία κόµµατα του δεξιού χώρου να υπήρχε µια διαχρονική τοπική 

συσχέτιση. Όπως παρουσιάστηκε όµως και παραπάνω, µε την ανάλυση και σύγκριση 

των αποτελεσµάτων στις περιφέρειες Πελοποννήσου, Αττικής, Κεντρικής και 

∆υτικής Μακεδονίας, φαίνεται να υπάρχουν µεγάλες διαφορές ανάµεσα στο ΛΑ.Ο.Σ. 

και την ΕΠ και ΕΠΕΝ. 

 

Υπάρχουν λοιπόν µεγάλες διαφορές ανάµεσα σε αυτό που ονοµάσαµε 

«παλιά» ελληνική άκρα δεξιά και το λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό. Είδαµε ότι οι 

διαφορές είναι σε δύο επίπεδα. Αρχικά στο επίπεδο της ιδεολογίας και της στήριξης 

που οι παλιοί σχηµατισµοί εδώσαν σε εξωθεσµικούς παράγοντες αλλά και στο 

επίπεδο της γεωγραφικής διασποράς των ψηφοφόρων του ΛΑ.Ο.Σ.. Αυτή 

υποδηλώνει ένα νέο είδος ελληνικής πολιτικής οντότητας. Θα πρέπει να θεωρηθεί ότι 

είναι η ελληνική εµφάνιση του φαινοµένου της νέας άκρας δεξιάς, όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω. Εποµένως πρέπει να εξεταστεί η σχέση του ΛΑ.Ο.Σ. µε τα ευρωπαϊκά 

ακροδεξιά κόµµατα και να επισηµανθούν οι οµοιότητες αλλά και τυχόν 
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διαφοροποιήσεις, όπως επίσης και να ερευνηθούν, µε τη µέθοδο της συγκριτικής 

ανάλυσης, οι προγραµµατικές δηλώσεις του κόµµατος και οι δηλώσεις των 

εκπροσώπων των κοµµάτων.  

 

 Προκειµένου, λοιπόν, να διερευνηθούν οι τυχόν οµοιότητες και διαφορές του 

Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού µε κόµµατα όπως το γαλλικό Front National, θα 

µελετηθεί τόσο ο γραπτός λόγος που προέρχεται είτε από το ίδιο το κόµµα είτε από 

την εφηµερίδα Α1 η οποία λειτουργεί ως µια οιωνεί κοµµατική εφηµερίδα, όσο και οι 

τηλεοπτικές εµφανίσεις του Καρατζαφέρη στον κοµµατικό δίαυλο ΤΗΛΕΑΣΤΥ. 

Πρώτα όµως, στο επόµενο πέµπτο κεφάλαιο, θα αναλυθούν και θα 

κατηγοριοποιηθούν σε θεµατικές ενότητες, οι ερωτήσεις που υποβάλλει ως 

ευρωβουλευτής ο Γ. Καρατζαφέρης αλλά και οι βουλευτές του ΛΑ.Ο.Σ. στο ελληνικό 

κοινοβούλιο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέχρι και τον Σεπτέµβριο του 2007 που 

παραιτήθηκε από την Ευρωβουλή ο Καρατζαφέρης ήταν ο πιο παραγωγικός έλληνας 

ευρωβουλευτής!  
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5. Η κοινοβουλευτική παρουσία του ΛΑ.Ο.Σ. 

 

 

Όπως είδαµε, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός συµµετείχε στην ελληνική 

Βουλή, τόσο µετά τις εκλογές της 16ης Σεπτεµβρίου 2007, όσο και µετά την 4η 

Οκτωβρίου 2009. Επίσης κατάφερε να εκλέξει δύο ευρωβουλευτές στην 7η σύνοδο 

του Ευρωκοινοβουλίου (2009-2014), ενώ στην προηγούµενη (2004-2009) είχε µόνο 

τον Πρόεδρο του. 

 

Εποµένως, κρίνεται σηµαντικό, στο πλαίσιο αυτής της διατριβής, να 

διερευνηθεί η κοινοβουλευτική του παρουσία στις συνόδους που έληξαν το 2009 στο 

ελληνικό Κοινοβούλιο και στην Ευρωβουλή. Το εργαλείο µε το οποίο επιχειρήθηκε 

να γίνει αυτό είναι η ποσοτική αλλά και ποιοτική ανάλυση των γραπτών ερωτήσεων 

κοινοβουλευτικού ελέγχου που καταθέτουν οι βουλευτές ή οι ευρωβουλευτές προς 

την κυβέρνηση ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντίστοιχα. Παράλληλα έγινε και µια 

γενικότερη αποτίµηση της παρουσίας των βουλευτών και ευρωβουλευτών όλων των 

κοµµάτων προκειµένου να υπάρξει µια πιο ολοκληρωµένη συγκριτική εικόνα. 

 

Η έρευνα ξεκινάει από την πρώτη κοινοβουλευτική παρουσία του ΛΑΟΣ, 

στην ευρωβουλή του 2004. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τον Ιούνιο του 2004 ο ΛΑ.Ο.Σ. 

εξέλεξε ως µοναδικό ευρωβουλευτή τον Πρόεδρό του ο οποίος και παραιτήθηκε υπέρ 

του Γ. Γεωργίου (τον Σεπτέµβριο του 2007), προκειµένου να ορκισθεί ως µέλος του 

ελληνικού Κοινοβουλίου. 
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5.1 Ευρωκοινοβούλιο 

Από την αρχή παρατηρούµε.. ότι στα πέντε αυτά χρόνια είχαµε αλλαγές στη 

σύνθεση της οµάδας των Ελλήνων ευρωβουλευτών. Εποµένως. πρέπει να γίνουν 

κάποιες αλλαγές στα χρονικά όρια της θητείας τους προκειµένου να ληφθεί ο µήνας 

ως µονάδα µέτρησης. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, θεωρούµε ότι η σύνοδος 

του Ευρωκοινοβουλίου ξεκινάει την 1η Ιουλίου 2004 και λήγει την 30η Ιουνίου του 

2009, ενώ στην πραγµατικότητα η 6η σύνοδος του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου 2004 και τελείωσε στις 13 Ιουλίου 2009. Όταν αποχωρεί 

κάποιος Ευρωβουλευτής λαµβάνεται ως ηµεροµηνία αποχώρησης η 30η ή 31η 

αντίστοιχα του µήνα κατά τον οποίο αποχώρησε.  

ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

1 ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΝ 60 

2 ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΣΟΚ 60 

3 ΚΟΠΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΟΚ 21 

4 ΠΟ∆ΗΜΑΤΑ  ΑΝΝΥ ΠΑΣΟΚ 21 

5 ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΟΚ 39 

6 ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΣΟΚ 60 

7 ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΟΚ 21 

8 ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΟΚ 60 

9 ΛΑΜΠΡΙΝΙ∆ΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΣΟΚ 60 

10 ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΟΚ 39 

11 ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΠΑΣΟΚ 39 

12 ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν∆ 60 

13 ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν∆ 39 

14 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Ν∆ 60 

15 ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν∆ 21 

16 ΚΡΑΤΣΑ ΡΟ∆Η Ν∆ 60 

17 ΤΡΑΚΑΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν∆ 60 

18 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΣΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Ν∆ 60 

19 ΣΧΟΙΝΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ν∆ 21 

20 ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν∆ 60 

21 ΒΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν∆ 60 

22 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν∆ 60 

23 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν∆ 60 

24 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν∆ 39 

25 ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΟΣ 39 

26 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΟΣ 21 

27 ΤΟΥΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΚΕ 60 

28 ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΚΕ 60 

29 ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΚΚΕ 48 

30 ∆ΡΟΥΤΣΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΚΕ 12 

Πίνακας 31: Έλληνες Ευρωβουλευτές το 2004-2009 και Χρόνος Παραµονής τους 
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Η χώρα µας είχε 24 Ευρωβουλευτές στην 6η σύνοδο, µε τους 11 να 

προέρχονται από τη Νέα ∆ηµοκρατία, τους 8 από το ΠΑΣΟΚ, 3 από το ΚΚΕ, έναν 

από το Συνασπισµό και έναν από το ΛΑΟΣ. Συνολικά και λόγω όµως αποχωρήσεων  

κάποιων ευρωβουλευτών συµµετείχαν 30 Έλληνες. Η χρονική διάρκεια της 

παρουσίας των Ελλήνων ευρωβουλευτών δίνεται από τον παραπάνω πίνακα, ενώ ο 

παρακάτω πίνακας µας δίνει στοιχεία για τη συνολική δραστηριότητα των κοµµάτων 

στην Ευρωβουλή. 

 

ΚΟΜΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Ν∆ 1612 47 49 1117 
ΠΑΣΟΚ 980 24 30 464 
ΣΥΝ 980 6 3 170 
ΛΑΟΣ 804 0 0 123 
ΚΚΕ 310 0 0 518 

Πίνακας 32: Κοινοβουλευτική ∆ραστηριότητα ανά κόµµα στο Ευρωκοινοβούλιο 2004-2009 

 
Παρατηρούµε ότι η Ν∆ έχει καταθέσει τις περισσότερες ερωτήσεις (1612 και 

34% ) προς την Επιτροπή. ενώ την ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ και ο Συνασπισµός µε 

980 που αποτελούν συνολικά το 21 % των ερωτήσεων των Ελλήνων ευρωβουλευτών. 

Ο ΛΑ.Ο.Σ. είναι τέταρτος µε 804 (17%), ενώ το ΚΚΕ είναι τελευταίο µε 310 (7%).  
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Εικόνα 5: Γράφηµα των Ερωτήσεων των Κοµµάτων στο Ευρωκοινοβούλιο 2004-2009 

 

 Η Νέα ∆ηµοκρατία µε 1.117 παρεµβάσεις στην ολοµέλεια είναι πρώτη µε 

47% στο σύνολο των παρεµβάσεων των Ελλήνων ευρωβουλευτών. Αντίθετα µε ότι 

συµβαίνει στις ερωτήσεις, δεύτερο έρχεται το ΚΚΕ µε 22% και 518. Στην τρίτη θέση 

είναι το ΠΑΣΟΚ µε 19% και 464 παρεµβάσεις ενώ ο Συνασπισµός έχει 7 % και 170. 

Ο ΛΑ.Ο.Σ. είναι στην τελευταία θέση µε 123 και 5 %. 
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Εικόνα 6: Γράφηµα των Παρεµβάσεων των Κοµµάτων στο Ευρωκοινοβούλιο 2004-2009 

 

Επίσης οι ευρωβουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας έχουν καταθέσει 47 εκθέσεις 

και 49 γνωµοδοτήσεις έναντι 24 και 30 αντίστοιχα των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ. 

Ο Παπαδηµούλης του Συνασπισµού κατέθεσε 6 εκθέσεις και 3 γνωµοδοτήσεις ενώ 

ΚΚΕ και ΛΑ.Ο.Σ. δεν κατέθεσαν καµιά έκθεση και καµία γνωµοδότηση. Ο 

παρακάτω πίνακας µας δίνει τους µέσους όρους ερωτήσεων και παρεµβάσεων ανά 

ευρωβουλευτή ανά µήνα. 
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ΚΟΜΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΣΥΝ 16,33 2,83 

ΛΑΟΣ 13,40 2,05 

Ν∆ 2,44 1,69 

ΠΑΣΟΚ 2,04 0,97 

ΚΚΕ 1,72 2,88 

Πίνακας 33: Μέσος όρος ερωτήσεων και παρεµβάσεων ανά ευρωβουλευτή/µήνα 

 

Ο Συνασπισµός έχει το µεγαλύτερο µέσο όρο ερωτήσεων ανά µήνα ενώ σε 

µέσο όρο παρεµβάσεων ανά µήνα είναι δεύτερος πίσω από το ΚΚΕ που έχει και τον 

τελευταίο µέσο όρο ερωτήσεων µε 1,72 ανά ευρωβουλευτή ανά µήνα. Ο ΛΑ.Ο.Σ. 

έχει επίσης πολύ υψηλό µέσο όρο ερωτήσεων, ενώ ο µέσος όρος παρεµβάσεων 

υπερβαίνει τις 2 το µήνα και τον τοποθετεί στην τρίτη θέση. Η Νέα ∆ηµοκρατία έχει 

2,44 ερωτήσεις ανά ευρωβουλευτή ανά µήνα και 1,69 παρεµβάσεις, ενώ το ΠΑΣΟΚ 

έχει 2,04 και 0,97 αντίστοιχα. 
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ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

1 ∆ΡΟΥΤΣΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΚΕ 20 0 0 34 

2 ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΚΚΕ 83 0 0 106 

3 ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΚΕ 101 0 0 219 

4 ΤΟΥΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΚΕ 106 0 0 159 

5 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΟΣ 141 0 0 22 

6 ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΟΣ 663 0 0 101 

7 ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν∆ 74 1 3 30 

8 ΒΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν∆ 88 3 4 34 

9 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν∆ 22 7 0 55 

10 ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν∆ 102 4 2 62 

11 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν∆ 19 1 1 37 

12 ΚΡΑΤΣΑ ΡΟ∆Η Ν∆ 165 7 8 351 

13 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Ν∆ 248 5 10 85 

14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-
ΚΑΣΣΙΩΤΟΥ 

ΜΑΡΙΑ Ν∆ 148 5 13 186 

15 ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν∆ 353 5 3 148 

16 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν∆ 8 0 2 15 

17 ΣΧΟΙΝΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ν∆ 49 0 2 29 

18 ΤΡΑΚΑΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν∆ 163 7 0 55 

19 ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν∆ 173 2 1 30 

20 ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΣΟΚ 267 2 1 47 

21 ΚΟΠΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΟΚ 67 1 0 20 

22 ΛΑΜΠΡΙΝΙ∆ΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΣΟΚ 109 3 2 77 

23 ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΟΚ 117 1 4 26 

24 ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΣΟΚ 152 10 5 90 

25 ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΟΚ 100 0 3 104 

26 ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΟΚ 45 2 2 34 

27 ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΠΑΣΟΚ 21 1 10 14 

28 ΠΟ∆ΗΜΑΤΑ  ΑΝΝΥ ΠΑΣΟΚ 62 1 2 14 

29 ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΟΚ 40 3 1 38 

30 ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΝ 980 6 3 170 

Πίνακας 34: Αριθµοί κατάθεσης ερωτήσεων και παρεµβάσεων στην ολοµέλεια 

Ο παραπάνω πίνακας έχει τα συγκεντρωτικά στοιχεία για κάθε ευρωβουλευτή 

αναλυτικά, ενώ σε αυτόν που ακολουθεί αναγράφονται οι µέσοι όροι κατάθεσης 

ερωτήσεων και παρεµβάσεων στην ολοµέλεια. 
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ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

1 ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΟΣ 17,00 2,59 

2 ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΝ 16,33 2,83 

3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΟΣ 6,71 1,05 

4 ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν∆ 5,88 2,47 

5 ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΣΟΚ 4,45 0,78 

6 ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν∆ 4,44 0,77 

7 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Ν∆ 4,13 1,42 

8 ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν∆ 3,52 1,43 

9 ΚΟΠΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΟΚ 3,19 0,95 

10 ΠΟ∆ΗΜΑΤΑ  ΑΝΝΥ ΠΑΣΟΚ 2,95 0,67 

11 ΚΡΑΤΣΑ ΡΟ∆Η Ν∆ 2,75 5,85 

12 ΤΡΑΚΑΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν∆ 2,72 0,92 

13 ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΟΚ 2,56 2,67 

14 ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΣΟΚ 2,53 1,50 

15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-
ΚΑΣΣΙΩΤΟΥ 

ΜΑΡΙΑ Ν∆ 2,47 3,10 

16 ΣΧΟΙΝΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ν∆ 2,33 1,38 

17 ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΟΚ 2,14 1,62 

18 ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΟΚ 1,95 0,43 

19 ΛΑΜΠΡΙΝΙ∆ΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΣΟΚ 1,82 1,28 

20 ΤΟΥΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΚΕ 1,77 2,65 

21 ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΚΚΕ 1,73 2,21 

22 ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν∆ 1,70 1,03 

23 ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΚΕ 1,68 3,65 

24 ∆ΡΟΥΤΣΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΚΕ 1,67 2,83 

25 ΒΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν∆ 1,47 0,57 

26 ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΟΚ 1,03 0,97 

27 ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΠΑΣΟΚ 0,54 0,36 

28 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν∆ 0,37 0,92 

29 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν∆ 0,32 0,62 

30 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν∆ 0,21 0,38 

Πίνακας 35: Μέσοι όροι κατάθεσης ερωτήσεων και παρεµβάσεων στην ολοµέλεια 

Από τον παραπάνω πίνακα βγαίνουν χρήσιµα συµπεράσµατα για κάποιες από 

τις δραστηριότητες των ευρωβουλευτών. Παρατηρούµε ότι, µε βάση τους µέσους 

µηνιαίους όρους, ο Αντώνης Σαµαράς καταλαµβάνει την τελευταία θέση του πίνακα 

κάνοντας µια ερώτηση ανά 5 µήνες. Κάπως καλύτερη ήταν η δραστηριότητα των 

∆ηµητρακόπουλου, Βαρβιτσιώτη και Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου που είχαν 

µέσους όρους κάτω από τη µονάδα. Ο Βακάλης και ο Νίκος Σηφουνάκης είχαν 

µέσους όρους ερωτήσεων περίπου µια µονάδα, αλλά ο µέσος όρος παρεµβάσεων 

είναι κάτω από τη µονάδα, πράγµα που συµβαίνει και σε άλλους ευρωβουλευτές.  
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Αντίθετα παρατηρούµε ότι ο Παπαδηµούλης έχει το δεύτερο καλύτερο µέσο 

όρο µε 16,33 και ο Καρατζαφέρης µε λίγο µεγαλύτερο στις 17 ερωτήσεις το µήνα, 

έχει τον πρώτο. Ο µηνιαίος µέσος όρος παρεµβάσεων 2,83 και 2,59 που 

παρουσιάζουν αντίστοιχα είναι από τους µεγαλύτερους. Τρίτος µε µεγάλη διαφορά 

σχεδόν δέκα ερωτήσεων, έρχεται ο έτερος ευρωβουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ. ο Γ. 

Γεωργίου µε 6,71 αλλά µόλις 1,05 παρεµβάσεις στην ολοµέλεια. Μια ερώτηση 

λιγότερη έχει ο Παπαστάµκος της Ν∆ και ακόµα µια λιγότερη έχει ο Αρναουτάκης 

του ΠΑΣΟΚ. Αυτοί οι δύο είναι και οι δύο πρώτοι των κοµµάτων τους µε µέσους 

µηνιαίους όρους ερωτήσεων 5,88 και 4,45 αντίστοιχα. Ένα ακόµα αξιοσηµείωτο είναι 

η σχεδόν παρόµοια δραστηριότητα των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ. Αυτοί καλύπτουν 

τις θέσεις 20 µε 24 µε µόνο τον Γκλαβάκη της Νέας ∆ηµοκρατίας να τους χωρίζει.  

 

Στην προκειµένη περίπτωση µας ενδιαφέρουν οι 804 ερωτήσεις που 

κατέθεσαν ο ΛΑ.Ο.Σ.: 663 από τις οποίες υποβλήθηκαν από τον Καρατζαφέρη και 

άλλες 141  µετά τον Σεπτέµβριο του 2007ο οι οποίες και υποβλήθηκαν από τον Γ. 

Γεωργίου.  

 

 Συχνότητα 

Γεωργίου 141 17,54% 

Καρατζαφέρης 663 82,46% 

Σύνολο 804  

Πίνακας 36: Οι δύο ευρωβουλευτές του ΛΑΟΣ 

 

Από τον τίτλο της ερώτησης αλλά και από το περιεχόµενο έγινε προσπάθεια 

να αντιστοιχηθεί µια ή περισσότερες λέξεις κλειδιά. Όπου αυτό δεν ήταν δυνατόν, 

σηµειωνόταν ως λέξη-κλειδί απλά το ελληνικό υπουργείο το οποίο αφορούσε έµµεσα 

η ερώτηση. Σε 5 περιπτώσεις, η ερώτηση αναφερόταν ξεκάθαρα σε δύο θεµατικές. Σε 

µια ερώτηση αναφερόταν η σχέση της Τουρκίας µε τη «λαθροµετανάστευση», ενώ σε 

µια άλλη η σχέση Αλβανίας και πΓ∆Μ. Τέλος, 3 αφορούσαν τις σχέσεις Τουρκίας και 

πΓ∆Μ. Αν λάβουµε υπόψη ότι οι ερωτήσεις ήταν 804, τότε οι λέξεις-κλειδιά είναι 

809, µε τις 5 διπλές, και δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

211 

 

 

 

 

  Γεωρ. Καρατζ. Σύν.   Γεωρ. Καρατζ. Σύν. 

1 Οικονοµία 38 289 327 20 Αθλητισµός  4 4 

2 Τουρκία 18 98 116 21 Βέλγιο  3 3 

3 Εσωτερικών 11 49 60 22 Ισραήλ 2 1 3 

4 Οικολογία  19 25 44 23 Βουλγαρία 1 1 2 

5 E.Ε. 6 29 35 24 Ρουµανία  2 2 

6 πΓ∆Μ 10 23 33 25 Ζώα  2 2 

7 Τεχνολογία 4 16 20 26 Αζερµπαιτζάν  2 2 

8 Παιδείας 4 15 19 27 Βρετανία 1  1 

9 Αλβανία 5 14 19 28 Εξωτερικών 1  1 

10 Εκκλήσια 2 14 16 29 Γερµανία  1 1 

11 Εγκληµατα 2 16 18 30 Ιταλία 1  1 

12 Ελλ. Ιστορία 2 13 15 31 Μαυροβούνιο  1 1 

13 Μετανάστευση 8 5 13 32 Φυλακές 1 1 2 

14 Καταστροφές 2 9 11 33 ΗΠΑ  1 1 

15 ΑΜΕΑ 1 7 8 34 Αναρχικοί 1  1 

16 Πολιτισµός 1 6 7 35 Νταρφούρ  1 1 

17 Υγεία  7 7 36 Αιθιοπία  1 1 

18 Τράπεζες  6 6 37 Μουσουλµάνοι  1 1 

19 Ανεργία 2 3 5  Συνολο 143 666 809 

20 Αθλητισµός  4 4      

Πίνακας 37: Η Θεµατολογία των ερωτήσεων των Ευρωβουλευτών του ΛΑΟΣ 

  

Βλέπουµε ότι στην πρώτη θέση των αναφορών είναι η Οικονοµία. Τόσο ο 

Καρατζαφέρης όσο και ο Γεωργίου εκµεταλλευτήκαν τη θέση τους στην Ευρωβουλή 

προκειµένου να θέσουν ερωτήσεις για την κατάσταση της οικονοµίας αλλά και 

κυρίως την απορροφητικότητα των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων. Έπειτα, τις 

ερωτήσεις αυτές τις έκαναν γνωστές µέσω του Γραφείου Τύπου του ΛΑ.Ο.Σ. 

παρουσιάζοντάς τες ως αντιπολιτευτικό έργο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι 

λίγο πριν τις δηµοτικές του 2006, ο Καρατζαφέρης καταθέτει σχετικές ερωτήσεις µε 

την πορεία της απορροφητικότητας ευρωπαϊκών κονδυλίων του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης προκειµένου να αντιπαρατεθεί µε τον Παπαγεωργόπουλο. Βέβαια, 

µετά τις εκλογές, δεν επανήλθε µε παρόµοιες ερωτήσεις για τον ∆ήµο.  

 

Ένα ακόµη µεγάλο δείγµα των ερωτήσεων αφορά τα λεγόµενα «εθνικά» 

θέµατα και κυρίως την Τουρκία, αλλά και την πΓ∆Μ, και την Αλβανία. Για τη µεν 
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Τουρκία, οι ερωτήσεις αφορούν το κυπριακό, την κατάσταση στο Αιγαίο, το 

Πατριαρχείο και τη σχέση που έχουν τούρκικοι φορείς µε τη µουσουλµανική 

µειονότητα στην Ελληνική Θράκη. Ψηλά στην κατάταξη της θεµατολογίας – αλλά µε 

πολύ µικρότερες συχνότητες – είναι ερωτήσεις που αφορούν το Εσωτερικών αλλά και 

την Οικολογία, την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.α. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι 

αναφορές σε µετανάστευση αλλά και µία που αναφέρεται στα «δικαιώµατα των 

Ελλήνων µουσουλµάνων της Θράκης». 

 

Υπάρχουν αλλαγές στη θεµατολογία των ερωτήσεων µε την εναλλαγή του 

Γεωργίου; Σίγουρα ο Καρατζαφέρης κατέθεσε πολύ περισσότερες ερωτήσεις σε 

αρκετά µικρότερο διάστηµα. Πώς όµως θα µπορούσαµε να δούµε αν υπάρχουν 

διαφορές; Ένας τρόπος είναι να αφήσουµε τις απόλυτες τιµές και να δούµε τα 

ποσοστά των λέξεων-κλειδιών που παρουσιάζουν οι ερωτήσεις των δύο 

ευρωβουλευτών αντίστοιχα, προκειµένου έτσι να αντιµετωπίσουµε την ποσοτική 

διαφορά που παρουσιάζουν. 

 

  Γεωρ. Καρατζ. ∆ιαφορά   Γεωρ. Καρατζ. ∆ιαφορά 

1 Οικονοµία 26,57% 43,39% -16,82% 21 Βέλγιο 0,00% 0,45% -0,45% 

2 Τουρκία 12,59% 14,71% -2,13% 22 Ισραήλ 1,40% 0,15% 1,25% 

3 Εσωτερικών 7,69% 7,36% 0,33% 23 Βουλγαρία 0,70% 0,15% 0,55% 

4 Οικολογία 13,29% 3,75% 9,53% 24 Ρουµανία 0,00% 0,30% -0,30% 

5 E.Ε. 4,20% 4,35% -0,16% 25 Ζώα 0,00% 0,30% -0,30% 

6 πΓ∆Μ 6,99% 3,45% 3,54% 26 Αζερµπαιτζάν 0,00% 0,30% -0,30% 

7 Τεχνολογία 2,80% 2,40% 0,39% 27 Βρετανία 0,70% 0,00% 0,70% 

8 Παιδεία 2,80% 2,25% 0,54% 28 Εξωτερικών 0,70% 0,00% 0,70% 

9 Αλβανία 3,50% 2,10% 1,39% 29 Γερµανία 0,00% 0,15% -0,15% 

10 Εκκλησία 1,40% 2,10% -0,70% 30 Ιταλία 0,70% 0,00% 0,70% 

11 Έγκληµα 1,40% 2,40% -1,00% 31 Μαυροβούνιο 0,00% 0,15% -0,15% 

12 Ελλ. Ιστορία 1,40% 1,95% -0,55% 32 Φυλακές 0,70% 0,15% 0,55% 

13 Μετανάστευση 5,59% 0,75% 4,84% 33 ΗΠΑ 0,00% 0,15% -0,15% 

14 Καταστροφές 1,40% 1,35% 0,05% 34 Αναρχικοί 0,70% 0,00% 0,70% 

15 ΑΜΕΑ 0,70% 1,05% -0,35% 35 Νταρφούρ 0,00% 0,15% -0,15% 

16 Πολιτισµός 0,70% 0,90% -0,20% 36 Αιθιοπία 0,00% 0,15% -0,15% 

17 Υγεία 0,00% 1,05% -1,05% 37 Μουσουλµάνοι 0,00% 0,15% -0,15% 

18 Τράπεζες 0,00% 0,90% -0,90%      

Πίνακας 38: Η Θεµατολογία των ερωτήσεων των Ευρωβουλευτών του ΛΑ.Ο.Σ. σε ποσοστά 

 
Όµως, πρέπει να οριστεί ένας κανόνας, προκειµένου να επισηµανθούν οι 

σηµαντικότερες αλλαγές της θεµατολογίας από τον Καρατζαφέρη στον Γεωργίου. Για 

να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα λάβουµε υπόψη µόνο όσες διαφορές είναι µεγαλύτερες 
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από τη µονάδα σε απόλυτες τιµές. Εποµένως, οι σηµαντικές διαφορές είναι οι 

παρακάτω. 

 

 Γεωργιου Καρατζαφέρης ∆ιαφορά 

Οικολογία 13,29% 3,75% 9,53% 

Μετανάστευση 5,59% 0,75% 4,84% 

πΓ∆Μ 6,99% 3,45% 3,54% 

Αλβανία 3,50% 2,10% 1,39% 

Ισραήλ 1,40% 0,15% 1,25% 

Έγκληµα 1,40% 2,40% -1,00% 

Υγεία 0,00% 1,05% -1,05% 

Τουρκία 12,59% 14,71% -2,13% 

Οικονοµία 26,57% 43,39% -16,82% 

Πίνακας 39: Κυριότερες διαφορές µεταξύ Καρατζαφέρη και Γεωργίου 

 
Βλέπουµε ότι µε την είσοδο του ΛΑ.Ο.Σ. στην ελληνική Βουλή και την 

ταυτόχρονη αποχώρηση του Καρατζαφέρη από την Ευρωβουλή, ο Γεωργίου κάνει 

αναλογικά πολύ περισσότερες ερωτήσεις που αφορούν την οικολογία και την 

καταστροφή του περιβάλλοντος. Την ίδια θεµατολογία όπως θα δούµε παρακάτω 

ακολουθούν αντίστοιχα και οι βουλευτές του ΛΑ.Ο.Σ. στην ελληνική Βουλή.  

 

Σηµαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά στη µετανάστευση. Ο 

Καρατζαφέρης έχει 5 αναφορές στις 666 σε ένα διάστηµα από τον Ιούλιο του 2004 

ως τον Σεπτέµβριο του 2007, ενώ ο Γεωργίου 8 στις 143 από τον Οκτώβριο του 2007 

ως τον Ιούνιο του 2009. Παρατηρείται ότι παρά την αυξηµένη δραστηριότητα του 

Καρατζαφέρη σε 39 µήνες δεν ανέφερε τόσες πολλές φορές το συγκεκριµένο θέµα, 

όπως ίσως θα περιµέναµε. Από την άλλη ο Γεωργίου, στο µισό σχεδόν διάστηµα των 

21 µηνών και στο 1/5 των ερωτήσεων, έχει σχεδόν τις διπλάσιες αναφορές. Από το 

0,75 % του Καρατζαφέρη πηγαίνουµε στο 5,59 % των ερωτήσεων του Γεωργίου. Η 

µετανάστευση ανεβαίνει καθαρά στην ατζέντα του ΛΑ.Ο.Σ. στην Ευρωβουλή.  

 

∆ύο λόγοι συνέβαλαν σε αυτή την αύξηση. Αφενός πριν την εκλογική 

επιτυχία του 2007, ο ΛΑ.Ο.Σ. είναι πολύ προσεκτικός στις αναφορές στους 

µετανάστες. Αυτό όµως αλλάζει, όπως είδαµε τότε. Αφετέρου, ίσως η αποδοχή της 

αντιµεταναστευτικής στάσης του ΛΑ.Ο.Σ. από ένα µεγάλο κοµµάτι του ελληνικού 

λαού να τον ωθεί σε µια «πλειοδοσία» σε αυτό το συγκεκριµένο θέµα.  
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Παράλληλα, µειώνονται δραστικά οι αναφορές στα Ευρωπαϊκά 

Προγράµµατα. Σε αυτό µάλλον πρέπει να συντέλεσε το γεγονός ότι µαζί µε τον 

Καρατζαφέρη έφυγε από τις Βρυξέλες και ο συνεργάτης του Αϊβαλιώτης που είχε 

αναλάβει να ασχολείται µε αυτά τα θέµατα. Επίσης, πέφτουν οι τόνοι στα 

Ελληνοτουρκικά και ανεβαίνουν οι τόνοι στις αναφορές προς την πΓ∆Μ. 

Πλησιάζουµε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι και αυτό είναι 

κατανοητό. Επίσης πέφτουν οι αναφορές σε θέµατα καθηµερινότητας όπως η 

εγκληµατικότητα και η υγεία αλλά ανεβαίνουν σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής. Ας 

µην ξεχνάµε ότι ο Γεωργίου είναι πρώην διπλωµάτης.  

 

 Γεωργιου Καρατζαφέρης ∆ιαφορά 

Γερµανία 0,00% 0,15% -0,15% 

Μαυροβούνιο 0,00% 0,15% -0,15% 

ΗΠΑ 0,00% 0,15% -0,15% 

Νταρφούρ 0,00% 0,15% -0,15% 

Αιθιοπία 0,00% 0,15% -0,15% 

Μουσουλµάνοι 0,00% 0,15% -0,15% 

Ρουµανία 0,00% 0,30% -0,30% 

Ζώα 0,00% 0,30% -0,30% 

Αζερµπαιτζάν 0,00% 0,30% -0,30% 

Βέλγιο 0,00% 0,45% -0,45% 

Αθλητισµός 0,00% 0,60% -0,60% 

Τράπεζες 0,00% 0,90% -0,90% 

Πίνακας 40: Θέµατα που ανέφερε µόνο ο Καρατζαφερης 

 
Τα παραπάνω θέµατα είναι θέµατα που ανέφερε ο Καρατζαφέρης αλλά δεν το 

έπραξε και ο Γεωργίου. Αρκετά από αυτά, όπως το Αζερµπαιτζάν, η κρίση στο 

Νταρφουρ και η Αιθιοπία, αφορούσαν διεθνή γεγονότα εκείνης της δεδοµένης 

στιγµής. Ενδεχοµένως ο Καρατζαφέρης να είδε αυτά τα γεγονότα και µε την πείρα 

του ως δηµοσιογράφος.  

 

 Γεωργιου Καρατζαφέρης ∆ιαφορά 

Βρετανία 0,70% 0,00% 0,70% 

Εξωτερικών 0,70% 0,00% 0,70% 

Ιταλία 0,70% 0,00% 0,70% 

Αναρχικοί 0,70% 0,00% 0,70% 

Πίνακας 41: Θέµατα που ανέφερε µόνο ο Γεωργίου 
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Αντίθετα ο Γεωργίου αναφέρεται στη Μεγάλη Βρετανία, την Ιταλία και το 

Υπουργείο Εξωτερικών µε βάση την πείρα του. Ενδιαφέρον έχει και η ερώτηση που 

καταθέτει στις 11 Μαρτίου του 2008 για αποζηµιώσεις «βανδαλισµών», πολύ πριν τα 

γεγονότα του ∆εκεµβρίου του 2008, που όµως δεν τον ώθησαν να καταθέσει κάποια 

παρόµοια ερώτηση.  
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5.2 Ελληνική Βουλή. 

 

Αντικείµενο της έρευνας της δραστηριότητας του Λαϊκού Ορθοδόξου 

Συναγερµού στο ελληνικό Κοινοβούλιο είναι οι γραπτές ερωτήσεις κοινοβουλευτικού 

ελέγχου που κατέθεσαν οι βουλευτές του στη δεύτερη περίοδο της προηγούµενης 

συνόδου της ελληνικής Βουλής, όπως αυτές αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της 

Βουλής213. Στα αρχεία αυτά, αναφέρονται η ηµεροµηνία κατάθεσης και ο αριθµός 

πρωτοκόλλου των ερωτήσεων, οι βουλευτές που τις καταθέτουν, το κόµµα που 

εκπροσωπούν, τα υπουργεία προς τα οποία απευθύνονται και τέλος ο τίτλος τους. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, για περεταίρω στοιχεία (κείµενο ερώτησης και απάντηση 

αρµοδίου υπουργού), απαιτείται ειδική άδεια από τη Βουλή των Ελλήνων.  

 

Η πρώτη κατάθεση έγινε την 16η Οκτωβρίου 2008 και η τελευταία την 7η 

Σεπτεµβρίου 2009, όταν και έληξαν οι εργασίες της Βουλής, λίγο πριν τη διεξαγωγή 

των γενικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009. Συνολικά, σε αυτό το διάστηµα των 

192 εργάσιµων ηµερών, κατατέθηκαν 14.329 ερωτήσεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 

συνεργασία µεταξύ βουλευτών άλλων κοµµάτων είναι – όπως θα περιµέναµε 

άλλωστε – σχεδόν µηδενική. Μόλις 3 ερωτήσεις κατατέθηκαν από κοινού από 

βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τις δύο φορές σε συνεργασία συναδέρφων τους της Νέας 

∆ηµοκρατίας και µίας φοράς µε συναδέρφο του Συνασπισµού. Από εκεί και πέρα, η 

διασπορά των ερωτήσεων ανά κόµµα αλλά και οι µέσοι όροι των ερωτήσεων ανά 

βουλευτή ανά ηµέρα δίνεται από τον παρακάτω πίνακα.  

 

Κοµµα Ν∆ ΠΑΣΟΚ KKE ΣΥΝ ΛΑΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Ερωτήσεις 1.083 8.435 927 1.236 2.648 14.329 

Ποσοστό 7,56% 58,87% 6,47% 8,63% 18,48% 100,00% 

Μ.Ο.
214

 0,0371 0,4307 0,2195 0,4598 1,3792 0,2488 

Πίνακας 42: Μέσοι όροι των ερωτήσεων ανά βουλευτή ανά ηµέρα στην Ελληνική Βουλή 

 

                                                 
213 Μπορείτε να βρείτε τα αρχεία µε τις ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου στη διευθυνση 
http://www.parliament.gr/ergasies/mainErwt.asp?ErwthshID=&PeriodID=11&SunodosID=1&OrderBy
=1&x=29&y=7  
214 Μέσος όρος ανά βουλευτή ανά ηµέρα όπου το σύνολο των εργάσιµων ηµερών είναι 192. 
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Παρατηρούµε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόµµα που κατέθεσε σχεδόν το 60% 

των ερωτήσεων µε ο ΛΑ.Ο.Σ. να τον ακολουθεί µε 2.648 ερωτήσεις που 

αντιστοιχούν περίπου σε 18,48 % του συνόλου. Ο Συνασπισµός έχει 1.236 ερωτήσεις 

( 8,63 %), η κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας ∆ηµοκρατίας215 1.083 (7,56%), ενώ 

το ΚΚΕ έχει µόλις 927 και το 6,47%. Από τους µέσους όρους βλέπουµε ότι στο 

σύνολο αντιστοιχεί περίπου 0,2488 ερώτησης ανά βουλευτή ανά ηµέρα. Η Νέα 

∆ηµοκρατία έχει τον ελάχιστο µέσο όρο µε 0,0371 ενώ το ΚΚΕ έχει περίπου το µέσο 

όρο µε 0,2195. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουν 0,4307 ενώ αυτοί του Συνασπισµού 

0,4598. Οι βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού που µας ενδιαφέρουν στην 

προκειµένη έχουν µακράν τον υψηλότερο µέσο όρο µε 1,3792. Ο µέσος όρος του 

ΛΑ.Ο.Σ. είναι τριπλάσιος από τον δεύτερο! Σίγουρα αυτή η σηµαντική «παραγωγή» 

ερωτήσεων δείχνει πως το κόµµα έριξε ιδιαίτερο βάρος στον κοινοβουλευτικό 

έλεγχο.  

 

Οι 2.648 ερωτήσεις που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΛΑ.Ο.Σ. αφορούν στην 

ουσία 3.558 αναφορές και αυτό γιατί είτε µια ερώτηση την έκαναν περισσότεροι από 

ένας βουλευτές είτε γιατί απευθυνόταν σε περισσότερα από ένα υπουργεία. Ο 

παρακάτω πίνακας µας δίνει τις ερωτήσεις που ο κάθε βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ. 

κατέθεσε.  

 

Όνοµα Ερωτήσεις  Ποσοστό  

Αϊβαλιώτης Κ. 806 22,65% 

Βελόπουλος Κ. 748 21,02% 

Γεωργιάδης Α. 535 15,04% 

Πλεύρης Αθ. 482 13,55% 

Βορίδης Μ. 350 9,84% 

Αποστολάτος Β. 223 6,27% 

Αράπογλου ∆. 177 4,97% 

Πολατίδης Η. 147 4,13% 

Ροντούλης Α. 84 2,36% 

Καρατζαφέρης Γ.  6 0,17% 

Σύνολο 3558 100,00% 

Πίνακας 43: Ερωτήσεις βουλευτών του ΛΑΟΣ 

 

                                                 
215 Για τεχνικούς λόγους ο Π. Τατούλης θεωρήθηκε µέλος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας 
∆ηµοκρατίας ενώ εκείνη την εποχή ήταν ανεξάρτητος. 
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Ο «πρωταθλητής» των ερωτήσεων του ΛΑ.Ο.Σ. είναι ο Αϊβαλιώτης (µε 120 

ερωτήσεις λιγότερες από όλο το ΚΚΕ), ενώ τον ακολουθεί ο Κυριάκος Βελόπουλος. 

Τρίτος είναι ο Α. Πλεύρης µε τέταρτό τον Ά. Γεωργιάδη. Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι 

αυτοί οι βουλευτές216 κατέθεταν από κοινού τις επερωτήσεις και δούλευαν στην 

ουσία σαν δύο οµάδες, ενώ οι υπόλοιποι εργάζονται περισσότερο ανεξάρτητα. Ο 

Βορίδης έχει επίσης µια αξιοσηµείωτη παρουσία, ενώ αντίθετα ο Ροντούλης έχει 

µακράν τη µικρότερη  δραστηριότητα. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο πρόεδρος του 

Κόµµατος παρενέβη 6 φορές. Η πρώτη ήταν στις 21 Οκτωβρίου του 2008 και 

αφορούσε δηλώσεις του Τούρκου Α/ΓΕΝ στην Κύπρο, ενώ οι υπόλοιπες 5 ήταν το 

Φεβρουάριο του 2009 και αφορούσαν ακόµη και τον πρωθυπουργό217.  

 

Υπουγείο Ερωτήσεις  Ποσοστό  

Εσωτερικών 741 20,83% 

Εξωτερικών 410 11,52% 

ΥΠΕΧΩ∆Ε 337 9,47% 

Παιδείας 272 7,64% 

Οικονοµίας 256 7,20% 

Αµύνας 219 6,16% 

Πολιτισµού 217 6,10% 

Υγείας 216 6,07% 

Ανάπτυξης 195 5,48% 

Αγροτικής Ανάπτυξης 144 4,05% 

Απασχόλησης 132 3,71% 

Ναυτιλίας 129 3,63% 

Μεταφορών 126 3,54% 

∆ικαιοσύνης 97 2,73% 

Τουρισµού 48 1,35% 

Μακεδονίας 14 0,39% 

Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης 4 0,11% 

Πρωθυπουργός 1 0,03% 

Σύνολο 3558 100,00% 

Πίνακας 44: Συχνότητα των αναφορών του ΛΑ.Ο.Σ. στα υπουργεία 

  

Στον παραπάνω πίνακα, φαίνεται η συχνότητα των αναφορών στα υπουργεία. 

Πρώτο σε συχνότητα αναφοράς είναι το Υπουργείο Εσωτερικών µε µεγάλη διαφορά 

από το Εξωτερικών που είναι δεύτερο. Μάλιστα οι αναφορές στο Υπουργείο 

                                                 
216 Ο Αϊβαλιώτης µε τον Βελόπουλο και ο Πλεύρης µε τον Γεωργιάδη.  
217 Ο πρωθυπουργός ερωτήθηκε για τη φτώχεια στην Ελλάδα, ο υπουργός δικαιοσύνης για την 
απόδραση του Παλαιοκώστα, το ΥΠΕΧΩ∆Ε για τις προβλέψεις σεισµών, το Ανάπτυξης για τις 
έρευνες πετρελαίου και το Αγροτικής Ανάπτυξης για την ετοιµότητα αντιµετώπισης της καταστροφής 
των δασών. 
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Εσωτερικών είναι ίσες µε το άθροισµα των αναφορών στο Υπουργείο Εξωτερικών 

όσο και στο ΥΠΕΧΩ∆Ε που είναι τρίτο. Το Παιδείας είναι τέταρτο, µε πέµπτο το 

Οικονοµίας και έκτο το Εθνικής Αµύνης που ίσως θα περίµενε κανείς να ήταν 

ψηλότερα. Ένα ακόµη αξιοπερίεργο είναι οι µόλις 14 αναφορές στο Υπουργείο 

Μακεδονίας Θράκης η κατάργηση του οποίου από την επόµενη κυβέρνηση του 

ΠΑΣΟΚ θα ξεσήκωνε τους βουλευτές του ΛΑΟΣ218. Επίσης µόλις 4 είναι και οι 

ερωτήσεις προς το Υπουργείο Επικρατείας, αφού µόλις στις 23 Οκτωβρίου 2008 ο 

τότε υπουργός Θ. Ρουσόπουλος θα ανακοινώσει την παραίτησή του219.  

 

Υπουργείο Πολιτ. Αµύνας ∆ικαιοσ. Οικον. Παιδ. ΥΠΕΧΩ∆Ε Εξωτ. Υγείας Εσωτ. 

Αιβαλιώτης 30 64 14 58 45 47 112 21 175 

Αποστολάτος 33   3 8 24 42 4 36 27 

Αράπογλου 10 3 3 9 16 20 3 28 30 

Γεωργιάδης 44 32 13 34 55 59 27 44 125 

Καρατζαφέρης     1     1 1     

Πλεύρης 40 29 10 29 48 52 23 40 116 

Πολατίδης 5 7 7 16 9 3 35 4 22 

Ροντούλης 4 4   11 5 5   9 15 

Βελόπουλος 35 69 24 47 45 57 193 20 143 

Βορίδης 16 11 22 44 25 51 12 14 88 

  217 219 97 256 272 337 410 216 741 

Υπουργείο Μακ. ΜΜΕ Μετ. Ναυτ. Πρωθ. Τουρ. Αγρ. Αναπ. Απασ. 

Αιβαλιώτης 10 3 37 37   19 30 71 33 

Αποστολάτος 1   9 18   5 2 6 5 

Αράπογλου   1 11 9   1 5 6 22 

Γεωργιάδης 1   14 16   6 25 26 14 

Καρατζαφέρης         1   1 1   

Πλεύρης 1   12 15   7 20 27 13 

Πολατίδης     4 4   1 12 7 11 

Ροντούλης     3     1 17 4 6 

Βελόπουλος 1   24 25   4 18 29 14 

Βορίδης     12 5   4 14 18 14 

  14 4 126 129 1 48 144 195 132 

Πίνακας 45: διασπορά των ερωτήσεων των βουλευτών του ΛΑΟΣ 

 
Ο πίνακας µας δίνει τη διασπορά των ερωτήσεων των βουλευτών του 

ΛΑ.Ο.Σ. προς τα υπουργεία. Αυτός που ακολουθεί µας δίνει τα ποσοστά της 

διασποράς των ερωτήσεων ανά υπουργείο για κάθε βουλευτή. Από αυτήν την 

κατανοµή µπορούµε να βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα. Οι βουλευτές του ΛΑ.Ο.Σ. 

που συµµετέχουν σε αρµόδιες επιτροπές κοινοβουλευτικού ελέγχου συγκεκριµένων 

                                                 
218 ∆ες σχετικά http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=07/10/2009&id=89401  
219 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_2_24/10/2008_289524  
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υπουργείων δεν είναι απαραίτητα και αυτοί που θα καταθέσουν τις περισσότερες 

ερωτήσεις προς τα υπουργεία αυτά. Για παράδειγµα στην επιτροπή Εθνικής Άµυνας 

και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής κατά την Β’ Σύνοδο, το ΛΑ.Ο.Σ. 

εκπροσωπούσαν ο Γ. Καρατζαφέρης και ο Αδ. Γεωργιάδης. Παρόλα αυτά, στις 

ερωτήσεις προς το Υπουργείο Άµυνας πρώτος είναι ο Βελόπουλος και τον ακολουθεί 

ο Αιβαλιώτης. Στο Εξωτερικών η εικόνα είναι ακριβώς η ίδια. Ο Βελόπουλος έχει 

καταθέσει το 47% των ερωτήσεων και ο Αϊβαλιώτης το 27%. Από την άλλη, ο 

Βορίδης είναι στην Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος αλλά είναι τέταρτος σε 

σειρά στην αναφορά ερωτήσεων προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε που ήταν εκείνη την περίοδο το 

αρµόδιο υπουργείο. Παράλληλα, ο Αποστολάτος, αν και ο µόνος που ασκούσε το 

επάγγελµα του γιατρού, είναι τρίτος σε ερωτήσεις προς το Υπουργείο Υγείας.  

 

Υπουργείο Πολιτ. Αµύνας ∆ικαιοσ. Οικον. Παιδ. ΥΠΕΧΩ∆Ε Εξωτ. Υγείας Εσωτ. 

Αιβαλιώτης 13,82% 29,22% 14,43% 22,66% 16,54% 13,95% 27,32% 9,72% 23,62% 

Αποστολάτος 15,21% 0,00% 3,09% 3,13% 8,82% 12,46% 0,98% 16,67% 3,64% 

Αράπογλου 4,61% 1,37% 3,09% 3,52% 5,88% 5,93% 0,73% 12,96% 4,05% 

Γεωργιάδης 20,28% 14,61% 13,40% 13,28% 20,22% 17,51% 6,59% 20,37% 16,87% 

Καρατζαφέρης 0,00% 0,00% 1,03% 0,00% 0,00% 0,30% 0,24% 0,00% 0,00% 

Πλεύρης 18,43% 13,24% 10,31% 11,33% 17,65% 15,43% 5,61% 18,52% 15,65% 

Πολατίδης 2,30% 3,20% 7,22% 6,25% 3,31% 0,89% 8,54% 1,85% 2,97% 

Ροντούλης 1,84% 1,83% 0,00% 4,30% 1,84% 1,48% 0,00% 4,17% 2,02% 

Βελόπουλος 16,13% 31,51% 24,74% 18,36% 16,54% 16,91% 47,07% 9,26% 19,30% 

Βορίδης 7,37% 5,02% 22,68% 17,19% 9,19% 15,13% 2,93% 6,48% 11,88% 

Υπουργείο Μακ. ΜΜΕ Μετ. Ναυτ. Πρωθ. Τουρ. Αγρ. Αναπ. Απασ. 

Αιβαλιώτης 71,43% 75,00% 29,37% 28,68%   39,58% 20,83% 36,41% 25,00% 

Αποστολάτος 7,14%   7,14% 13,95%   10,42% 1,39% 3,08% 3,79% 

Αράπογλου 0,00% 25,00% 8,73% 6,98%   2,08% 3,47% 3,08% 16,67% 

Γεωργιάδης 7,14%   11,11% 12,40%   12,50% 17,36% 13,33% 10,61% 

Καρατζαφέρης 0,00%   0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,69% 0,51% 0,00% 

Πλεύρης 7,14%   9,52% 11,63%   14,58% 13,89% 13,85% 9,85% 

Πολατίδης 0,00%   3,17% 3,10%   2,08% 8,33% 3,59% 8,33% 

Ροντούλης 0,00%   2,38% 0,00%   2,08% 11,81% 2,05% 4,55% 

Βελόπουλος 7,14%   19,05% 19,38%   8,33% 12,50% 14,87% 10,61% 

Βορίδης 0,00%   9,52% 3,88%   8,33% 9,72% 9,23% 10,61% 

Πίνακας 46: Ποσοσιαία διασπορά των ερωτήσεων των βουλευτών του ΛΑΟΣ 

 
Σε αυτή τη φάση, η έρευνα δεν µπορεί να βγάλει αλλά χρήσιµα 

συµπεράσµατα από τη συχνότητα των ερωτήσεων. Εποµένως, πρέπει να επεκταθεί 

στην ανάλυση περιεχοµένου και να γίνει ποιοτική, όπως έγινε και στην περίπτωση 

των δραστηριοτήτων των ευρωβουλευτών του ΛΑΟΣ. Η έρευνα όµως δεν µπορεί να 

εµβαθύνει περισσότερο και είναι αναγκασµένη να βγάλει κάποια συµπεράσµατα για 
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το περιεχόµενο των ερωτήσεων µε το µόνο στοιχείο του περιεχοµένου που ήταν 

διαθέσιµο, τον τίτλο της ερώτησης. Ενδεχοµένως το να κρίνεις µια ερώτηση µόνο 

από τον τίτλο να είναι κάτι αρκέτα παρακινδυνευµένο, από την άλλη όµως, οι τίτλοι 

των ερωτήσεων, στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως µπορείτε να δείτε και στο 

παράρτηµα της παρούσης, δεν είναι λιτοί και εµπεριέχουν στοιχεία που – τις 

περισσότερες φορές – κάνουν εµφανή την ύπαρξη µιας κατηγορίας προς την 

κυβέρνηση ή κάπου αλλού. Από τον τίτλο έγινε η προσπάθεια να κατηγοριοποιηθούν 

οι ερωτήσεις µε λέξεις-κλειδιά. Όπου αυτό δεν ήταν δυνατόν σηµειωνόταν ως λέξη 

κλειδί απλά το υπουργείο στο οποίο απευθυνόταν η ερώτηση. Οι λέξεις-κλειδιά 

δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

  Λέξη Κλειδί Συχνότητα Ποσοστό   Λέξη Κλειδί Συχνότητα Ποσοστό 

1 Εσωτερικών 454 12,76% 22 Εξωτερικών 47 1,32% 

2 Τουρκία 290 8,15% 23 ∆ικαιοσύνης 46 1,29% 

3 Οικολογία 274 7,70% 24 Ανεργία 46 1,29% 

4 Παιδεία 204 5,73% 25 Τουρισµός 44 1,24% 

5 Οικονοµία 189 5,31% 26 Αναρχικοί 37 1,04% 

6 Υγεία 177 4,97% 27 Ζώα 34 0,96% 

7 Μετανάστευση 174 4,89% 28 Τράπεζες 33 0,93% 

8 πΓ∆Μ 152 4,27% 29 Απασχόλησης 32 0,90% 

9 Άµυνας 143 4,02% 30 Εκκλησία 31 0,87% 

10 Πολιτισµού 125 3,51% 31 Καταστροφές 29 0,82% 

11 Ανάπτυξης 112 3,15% 32 ΗΠΑ 25 0,70% 

12 Ελλ. Ιστορία 106 2,98% 33 Ακρίβεια 18 0,51% 

13 Μεταφορών 106 2,98% 34 Μουσουλµάνοι 18 0,51% 

14 Ναυτιλίας 97 2,73% 35 Φυλακές 17 0,48% 

15 Αλβανία 79 2,22% 36 Μακεδονία 14 0,39% 

16 ∆ηµόσια Έργα  74 2,08% 37 Αθλητικά 14 0,39% 

17 Αγροτική Αν. 67 1,88% 38 Ισραήλ 9 0,25% 

18 Έγκληµα 65 1,83% 39 Βρετανία 7 0,20% 

19 ΑΜΕΑ 57 1,60% 40 ΜΜΕ 4 0,11% 

20 ΥΠΕΧΩ∆Ε 52 1,46% 41 Βουλγαρία 3 0,08% 

21 Ασφαλιστικό 52 1,46% 42 Φτώχεια 1 0,03% 

Πίνακας 47: Συχνότητα αναφοράς των διαφόρων λέξεων-κλειδιών των ερωτήσεων των 
βουλευτών του ΛΑ.Ο.Σ 

 
Οι περισσότερες αναφορές είχαν ως αντικείµενο διάφορα θέµατα του 

Υπουργείου Εσωτερικών όπως µετατάξεις, Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, κ.α. Στη 

δεύτερη θέση έχουµε την Τουρκία, η οποία όπως είδαµε και στην ευρωβουλή έχει 

κοµβικό ρόλο στην όλη ρητορική του ΛΑΟΣ. Αυτή η συχνότητα αναφοράς της στις 

ερωτήσεις των βουλευτών του ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι έκπληξη. Έκπληξη είναι η 
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οικολογία που βρίσκεται στην τρίτη θέση µε 274 αναφορές. Οι ερωτήσεις αυτές 

αφορούν είτε την αντιµετώπιση προηγούµενων ή µελλοντικών καταστροφών του 

περιβάλλοντος είτε καταγγελίες για πράξεις που καταστρέφουν το περιβάλλον (π.χ. 

παράνοµη υλοτόµηση). Η παιδεία, η οικονοµία και η υγεία είναι στην τέταρτη, 

πέµπτη και έκτη θέση αντίστοιχα. Στην έβδοµη θέση έχουµε τη µετανάστευση ή 

«λαθροµετανάστευση», όπως αναφέρεται στις περισσότερες ερωτήσεις που έχουν να 

κάνουν µε την αντιµετώπισή της από το Υπουργείο Εσωτερικών και όχι µόνο. Συχνά, 

ζητείται η συµβολή του Υπουργείου Υγείας για να εξακριβωθούν οι συνθήκες 

υγιεινής σε κτίρια που κατέλαβαν µετανάστες, όπως στην περίπτωση του Εφετείου 

Αθηνών.  

 

Αµέσως µετά, έρχονται οι αναφορές προς την πΓ∆Μ και οι αναφορές προς 

διάφορα θέµατα του Υπουργείου Αµύνης. Ακολουθούν οι αναφορές στο Υπουργείο 

Πολιτισµού και στο Υπουργείου Ανάπτυξης. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οι 

αναφορές στην ελληνική Ιστορία που καταλαµβάνουν την 12η θέση, είναι άλλωστε 

νωπές οι µνήµες από την ιστορία της κυρίας Ρεπούση, αλλά και η παρουσία της 

Αλβανίας και των Αλβανών στην 15η θέση µε 79 αναφορές. Η εγκληµατικότητα είναι 

στη 18η θέση µε 65 αναφορές, ενώ υπάρχει µεγάλος αριθµός αναφορών στα ΑΜΕΑ. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Αράπογλου ανήκει σε αυτή την συγκεκριµένη οµάδα 

ατόµων.  

 

Λέξεις-κλειδιά που ίσως κάποιος να περίµενε να έχουν µεγαλύτερη συχνότητα 

είναι η εκκλησία και οι αναρχικοί µε 31 και 37 αναφορές αντίστοιχα. Μάλιστα αξίζει 

να σηµειωθεί ότι οι τελευταίοι έκαναν την εµφάνισή τους 28 φορές µετά τα γεγονότα 

του «∆εκέµβρη» έναντι µόλις 8 πριν. Ένα ακόµη αξιοπερίεργο είναι ότι το 51,35 % 

των αναφορών αυτής της κατηγορίας έγινε από το Μ. Βορίδη ενώ στην κατηγορία 

«εκκλησία» η πλειοψηφία έγινε από τον Αιβαλιώτη.  

 

Σε ατοµικό επίπεδο, ο Βελόπουλος έχει κάνει τις περισσότερες αναφορές στα 

θέµατα που άπτονται της Τουρκίας, της πΓ∆Μ και της Αλβανίας. Όσον αφορά τη 

µετανάστευση, ο Πλεύρης µε τον Γεωργιάδη έχουν καταθέσει πάνω από το 40% των 

ερωτήσεων που σχετίζονται µε αυτή. Και εδώ, οι 134 από τις συνολικά 174 αναφορές 

έγιναν µετά την 6η ∆εκέµβρη 2008.  



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

223 

 

 

Λέξι Κλειδί Εσωτερ. Τουρκία Οικολογία Μεταν/ση πΓ∆Μ Ελλ. 

Ιστορία 

Αλβανία 

Αϊβαλιώτης 131 93 49 21 36 20 13 

Αποστολάτος 17 3 40 7 1 7   

Αράπογλου 19 3 13 9   3   

Γεωργιάδης 72 18 50 40 9 21 11 

Καρατζαφέρης   1 1         

Πλεύρης 62 15 42 36 11 20 11 

Πολατίδης 8 22 2 19 10 5 5 

Ροντούλης 12 2 7       1 

Βελόπουλος 76 125 41 27 81 21 29 

Βορίδης 57 8 29 15 4 9 9 

Σύνολο 454 290 274 174 152 106 79 

Πίνακας 48: Κατανοµή των ερωτήσεων µεταξύ των βουλευτών του ΛΑΟΣ 

 
Στον παραπάνω πίνακα βλέπουµε την κατανοµή των ερωτήσεων µεταξύ των 

βουλευτών του ΛΑ.Ο.Σ. σε µερικές από τις κυριότερες κατηγοριοποιήσεις. Ενώ 

αυτός που ακολουθεί έχει αντίστοιχα ποσοστά. 

 

Λέξι Κλειδί Εσωτερ. Τουρκία Οικολογία Μεταν/ση πΓ∆Μ Ελλ. 

Ιστορία 

Αλβανία 

Αϊβαλιώτης 28,85% 32,07% 17,88% 12,07% 23,68% 18,87% 16,46% 

Αποστολάτος 3,74% 1,03% 14,60% 4,02% 0,66% 6,60% 0,00% 

Αράπογλου 4,19% 1,03% 4,74% 5,17% 0,00% 2,83% 0,00% 

Γεωργιάδης 15,86% 6,21% 18,25% 22,99% 5,92% 19,81% 13,92% 

Καρατζαφέρης 0,00% 0,34% 0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Πλεύρης 13,66% 5,17% 15,33% 20,69% 7,24% 18,87% 13,92% 

Πολατίδης 1,76% 7,59% 0,73% 10,92% 6,58% 4,72% 6,33% 

Ροντούλης 2,64% 0,69% 2,55% 0,00% 0,00% 0,00% 1,27% 

Βελόπουλος 16,74% 43,10% 14,96% 15,52% 53,29% 19,81% 36,71% 

Βορίδης 12,56% 2,76% 10,58% 8,62% 2,63% 8,49% 11,39% 

Πίνακας 49: Ποσοστιαία κατανοµή των ερωτήσεων µεταξύ των βουλευτών του ΛΑΟΣ 

 
Επίσης ο Βελόπουλος µαζί µε τον Αιβαλιώτη έχουν καταθέσει τις 16 από τις 

18 ερωτήσεις που αφορούν Μουσουλµάνους. Όσον αφορά το Ισραήλ, αν και δεν είχε 

µεγάλη συχνότητα αναφοράς, παρατηρούµε ότι µόνο ο Αποστολάτος, η Αράπογλου 

και ο Καρατζαφέρης δεν έχουν καταθέσει µια ερώτηση. Παράλληλα, ο Αϊβαλιώτης 

έχει καταθέσει τις 19 από τις 33 ερωτήσεις που αφορούν προβλήµατα των 

καταναλωτών µε τις τράπεζες αλλά και τις  12 από τις 31 που αφορούν την εκκλησία. 

Με την εγκληµατικότητα φαίνεται να ασχολήθηκαν περισσότερο ο Βελόπουλος, µε 
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20 στις 65 ερωτήσεις, αλλά και το δίδυµο Πλεύρη – Γεωργιάδη µε 14 ο καθένας. 

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουµε αναλυτικά τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν. 

 

Λέξι Κλειδί Αναρχικοί Τράπεζες Έγκληµα Εκκλησία ΑΜΕΑ Μουσ. Ισραήλ 

Αϊβαλιώτης 2 19 3 12 3 7 2 

Αποστολάτος     3   1     

Αράπογλου     1 2 21     

Γεωργιάδης 5 3 14 4 14   1 

Καρατζαφέρης     1         

Πλεύρης 6 3 14 3 14   1 

Πολατίδης 1   1 4   1 1 

Ροντούλης   1     1   1 

Βελόπουλος 4 4 20 6 1 9 2 

Βορίδης 19 3 8   2 1 1 

Σύνολο 37 33 65 31 57 18 9 

Λέξι Κλειδί Αναρχικοί Τράπεζες Έγκληµα Εκκλησία ΑΜΕΑ Μουσ. Ισραήλ 

Αϊβαλιώτης 5,41% 57,58% 4,62% 38,71% 5,26% 38,89% 22,22% 

Αποστολάτος 0,00% 0,00% 4,62% 0,00% 1,75% 0,00% 0,00% 

Αράπογλου 0,00% 0,00% 1,54% 6,45% 36,84% 0,00% 0,00% 

Γεωργιάδης 13,51% 9,09% 21,54% 12,90% 24,56% 0,00% 11,11% 

Καρατζαφέρης 0,00% 0,00% 1,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Πλεύρης 16,22% 9,09% 21,54% 9,68% 24,56% 0,00% 11,11% 

Πολατίδης 2,70% 0,00% 1,54% 12,90% 0,00% 5,56% 11,11% 

Ροντούλης 0,00% 3,03% 0,00% 0,00% 1,75% 0,00% 11,11% 

Βελόπουλος 10,81% 12,12% 30,77% 19,35% 1,75% 50,00% 22,22% 

Βορίδης 51,35% 9,09% 12,31% 0,00% 3,51% 5,56% 11,11% 

Πίνακας 50: Κατανοµή των ερωτήσεων µεταξύ των βουλευτών του ΛΑ.Ο.Σ.  σε συγκεκριµµένες 
λέξεις-κλειδιά 

 

Από την παρούσα έρευνα της δραστηριότητας των ευρωβουλευτών και των 

βουλευτών του ΛΑ.Ο.Σ. την περίοδο 2004 µε 2009 µπορούµε να καταλήξουµε σε 

µερικά χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε τα θέµατα της καθηµερινής τους ατζέντας. 

Σίγουρα, ως ένα κόµµα της ελληνικής δεξιάς, εκτός από την οικονοµία και την 

κατασπατάληση του δηµοσίου πλούτου, τα λεγόµενα εθνικά θέµατα αποτελούν 

µεγάλο µέρος της ρητορικής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. Οι συχνές 

αναφορές κυρίως στην Τουρκία αλλά και στην πΓ∆Μ δεν αφήνουν δεύτερες σκέψεις. 

Όπως δεν χωρά αµφιβολία ότι τόσο η Αλβανία όσο και οι Αλβανοί που εργάζονται 

στη χώρα θεωρούνται ως µια δυνητική εθνική απειλή ακόµα και αν αυτό 

παρουσιάζεται µε έµµεσο τρόπο.  
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Στην ατζέντα υπάρχει η οικολογία, κάτι το οποίο δεν αποτελεί βέβαια 

ελληνική ιδιαιτερότητα αλλά συναντιέται πλέον στην Ευρώπη στα κόµµατα όλου του 

πολιτικού φάσµατος, συµπεριλαµβανοµένου και του ακροδεξιού χώρου. Εκεί όµως 

όπου ο ΛΑ.Ο.Σ. φαίνεται να ταυτίζεται µε κόµµατα της ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς 

είναι στη σταδιακά αυξανόµενη αναφορά θεµάτων που σχετίζονται µε την 

εγκληµατικότητα, τη µετανάστευση ή και τα δύο. Η συσχέτιση της εγκληµατικότητας 

είναι µια πτυχή της γενικότερης αντίθετης στάσης του στο µεταναστευτικό. Μιας 

στάσης που θα οδηγήσει τον Καρατζαφέρη στο σηµείο να χαρακτηρίσει ως «εθνική 

Κερκόπορτα» το νοµοσχέδιο για την απονοµή ιθαγένειας σε µετανάστες220. 

 
 

∆εν µπορούν να εξαχθούν περεταίρω συµπεράσµατα από τους τίτλους και 

µόνο των ερωτήσεων. Ενδεχοµένως, η µελέτη του κειµένου των ερωτήσεων να 

µπορεί να δώσει περισσότερα συµπεράσµατα µε τη βοήθεια της ανάλυσης 

περιεχοµένου όπως θα δούµε και στο επόµενο κεφάλαιο. Πάντως, οι τίτλοι αρκετών 

ερωτήσεων, ειδικά του Βελόπουλου και του Αιβαλιώτη, είναι αρκετά αιχµηροί και 

χρησιµοποιούν ακραίες εκφράσεις και σχήµατα λόγου που προσπαθούν να 

προκαλέσουν την κοινή γνώµη ή να κρούσουν τον κώδωνα του κινδύνου, συνήθως 

για τα εθνικά θέµατα221. 

 
 

                                                 
220 «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΛΑ.Ο.Σ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» δηµοσιευµένη 
στις 14 Μαρτίου 2010 στο http://www.laos.gr/load_file.asp?epilogi=press/txtfiles/cenPage/text12.txt 
221 Στο παράρτηµα (µέρος XXV) υπάρχουν ενδεικτικοί τίτλοι ερωτήσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου 
του ΛΑΟΣ. 
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6. Ο γραπτός λόγος του ΛΑ.Ο.Σ.  
 
 
 

6.1 Ανάλυση Περιεχοµένου 
 
 

Όπως είδαµε και στην εισαγωγή, έχει επισηµανθεί από πολλούς ερευνητές ότι 

«οι εξελίξεις στο χώρο των µέσων µαζικής επικοινωνίας και η σχέση των παραπάνω 

µε τους φορείς πολιτικής εξουσίας, κυβερνητικους και µη, έχουν ασκήσει 

καταλυτικές επιδράσεις στην πολιτική επικοινωνία ως θεωρητικό πεδίο…[το οποίο 

και δεν µπορεί ] .. να εξαντλείται σε προεκλογικές εκστρατείες και εξαπλώνεται σε 

πλείστα όσα αντικείµενα και διαδικασίες» (∆εµερτζής 2002:70). Σε αυτό αλλά και 

στο επόµενο κεφάλαιο θα γίνει µια διεξοδική προσπάθεια προκειµένου να 

ερευνήσουµε τις πολλές πτυχές της πολιτικής επικοινωνίας του Λαϊκού Ορθόδοξου 

Συναγερµού, όπως η λειτουργία του Γραφείου Τύπου του κόµµατος, η αρθογραφία 

της εφηµερίδας του Καρατζαφέρη και, στο επόµενο κεφάλαιο, οι εκποµπές του 

καναλιού του Καρατζαφέρη. Τα βασικά εργαλεία της έρευνας γραπτών, οπτικών, 

ηχητικών, οπτικοακουστικων κ.λπ. µηνυµάτων ή κειµένων θα είναι η Ανάλυση 

Περιεχοµένου, σε αυτό το κεφάλαιο, και η Πλαισίωση στο επόµενο. 

 

Πριν ξεκινήσουµε µε την κατεξοχήν έρευνα όµως πρέπει να δώσουµε έναν 

ορισµό του όρου. Η Ανάλυση Περιεχοµένου ξεκίνησε ως µια τεχνική της πολιτικής 

επικοινωνίας και σήµερα έχει εφαρµογή σε όλες σχεδόν τις κοινωνικές επιστήµες. 

Βασικό της πλεονέκτηµα είναι ότι δεν µένει µόνο στο περιεχόµενο αυτό κάθε αυτό, 

αλλά προσπαθεί να ερευνήσει και τυχόν κρυµµένα µηνύµατα ή υπονοούµενα. Η 

συστηµατική διερεύνηση κάθε επικοινωνιακού υλικού, µε τον όρο ότι το υλικό αυτό 

είναι καθορισµένο, σταθερό και καταγεγραµµένο είναι ο βασικός σκοπός της 

Ανάλυσης Περιεχοµένου (content analysis), µιας Ποιοτικής Ανάλυσης 

Περιεχοµένου (Qualitative Content Analysis). Μέσω αυτής λοιπόν, θα µελετηθούν 

τα µηνύµατα τα οποία και εκπέµπει ο γραπτός – αλλά και ο τηλεοπτικός-προφορικός 

στο επόµενο κεφάλαιο - λόγος του ΛΑΟΣ, µελετώντας αυτά που υπογραµµίζει ο 

∆εµερτζής, δηλαδή το «στυλ, τη δοµή και το περιεχόµενο του πολιτικού λόγου, τις 
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ρητορικές τεχνικές και στρατηγικές καθώς και τα κίνητρα των πρωταγωνιστών» (2002: 

122) 

 

Η Ανάλυση Περιεχοµένου εµπεριέχει τη διάδραση µεταξύ δύο διαδικασιών 

(Nachmias et all 2004: 325). Η πρώτη διαδικασία είναι η περιγραφή τυχόν ειδικών 

χαρακτηριστικών του περιεχοµένου το οποίο θα ερευνηθεί και θα µετρηθεί και η 

δεύτερη είναι η περιγραφή και εφαρµογή των κανόνων που θα τεθούν από την έρευνα 

προκειµένου να αναγνωριστούν και να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά που 

εµφανίζονται στο υλικό που ερευνάται. Οι εφαρµογές της επικεντρώνονται εποµένως 

σε τρεις τοµείς α) την περιγραφή των ιδιοτήτων του µηνύµατος, β) την εξαγωγή 

συµπερασµάτων και υποθέσεων για τον ποµπό του µηνύµατος και τους λόγους για 

τους οποίους το έστειλε και γ) την εξαγωγή συµπερασµάτων και υποθέσεων για τον 

απόηχο που έχει το µήνυµα στους δέκτες.  

 

Οι κατηγορίες στις οποίες θα κατανεµηθούν τα αποτελέσµατα είναι 

συνάρτηση της φύσης του θέµατος. ∆ύο ακόµα έννοιες είναι σηµαντικές. Η µονάδα 

καταγραφής και η µονάδα περιεχοµένου, όπου µονάδα καταγραφής είναι το 

µικρότερο µέρος του υλικού όπου µπορεί να εµφανιστεί και να καταγραφεί µια 

ερευνόµενη αναφορά, ενώ η µονάδα περιεχοµένου είναι το µεγαλύτερο µέρος του 

υλικού που πρέπει να εξεταστεί προκειµένου να χαρακτηριστεί µια µονάδα 

καταγραφής. Π.χ. µονάδα καταγραφής µπορεί να είναι ένας όρος ή µια λέξη και 

µονάδα περιεχοµένου είναι η πρόταση στην οποία χρησιµοποιείται. 

 

Πέντε βασικές µονάδες καταγραφής έχουν χρησιµοποιηθεί στην έρευνα των 

κοινωνικών επιστηµών (Nachmias et all 2004: 326). Αυτές είναι:  

• Λέξεις ή όροι 

• Θέµατα 

• Χαρακτήρες 

• Συγκεκριµένη Μονάδα (βιβλίο, άρθρο κτλ.) 

• Παράγραφοι 

 

Η λέξη ή ο όρος είναι η µικρότερη µονάδα καταγραφής και συνήθως µετράται η 

συχνότητα αναφοράς. Σε πολλές έρευνες – ειδικά αυτές που αφορούν την 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

228 

προπαγάνδα, τις στάσεις και αξίες που έχει ο ποµπός προς κάποια θέµατα κ.α. – το 

θέµα είναι η καταλληλότερη µονάδα µέτρησης που χρησιµοποιείται. Σε αυτήν την 

περίπτωση όµως είναι αναγκαία η απόλυτη διευκρίνιση της µονάδας περιεχοµένου 

γιατί ένα θέµα ή ένα µοτίβο µπορεί να χαρακτηρίζει µια πρόταση αλλά επίσης και να 

χαρακτηρίζει µια ολόκληρη παράγραφο. Το τρίτο µοντέλο είναι οι χαρακτήρες που 

εµφανίζονται σε ένα κείµενο ή σε έναν λόγο. Εδώ µπορεί ο ερευνητής να εξετάσει τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά µε τα οποία παρουσιάζονται οι διάφοροι χαρακτήρες.  

 

Μια συγκεκριµένη µονάδα µπορεί να αποτελέσει από µόνη της τη µονάδα 

καταγραφής σε µια έρευνα που στηρίζεται σε Ανάλυση Περιεχοµένου. Π.χ. σε µια 

έρευνα για τη συνολική παραγωγή µυθιστορηµάτων µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

µονάδα το βιβλίο και να κατηγοριοποιηθεί εύκολα σε κατηγορίες ανάλογα µε το 

περιεχόµενο του (αστυνοµικά, πολιτικά κ.α.). Η παράγραφος χρησιµοποιείται 

λιγότερο στην βιβλιογραφία σαν µονάδα καταγραφής λόγω του πολύπλοκου 

χαρακτήρα που µπορεί να έχει (Nachmias et all 2004: 324). 

 

Ένα σηµαντικό στοιχείο στην Ανάλυση Περιεχοµένου είναι και η διαµόρφωση 

κατηγοριών στις οποίες θα ταξινοµηθούν οι µονάδες καταγραφής έτσι ώστε να γίνει η 

περαιτέρω επεξεργασία και εξαγωγή συµπερασµάτων. Όπως λέει και ο Bernard 

Berelson (1971:147) «Η ανάλυση περιεχοµένου γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται από 

τις κατηγορίες στις οποίες βασίζεται. Ειδικότερα οι έρευνες είναι παραγωγικές όταν 

αυτές είχαν κατηγορίες ξεκάθαρα διαµορφωµένες και προσαρµοσµένες στο 

επιµέρους πρόβληµά και περιεχόµενο». Από την πλευρά του ο Krippendorf (1980) 

συνοψίζει την έννοια της Ανάλυσης Περιεχοµένου στην ιδιαίτερα συστηµατική της 

φύση που περιλαµβάνει τους κανόνες που τη διέπουν, το θεωρητικό υπόβαθρο και τις 

σταδιακές διαδικασίες κατά τις οποίες το κείµενο «σπάει» σε µικρότερες µονάδες 

ανάλυσης οι οποίες κατευθύνουν τα συµπεράσµατα µέσα από κατηγορίες στις οποίες 

ταξινοµούνται. Το πρωταρχικό όµως µέληµα της παρούσας έρευνας δεν πρέπει να 

ξεφεύγει από το περιεχόµενο της επικοινωνίας (context of communication – Gerbner 

et all 1969), δηλαδή ποιος µεταδίδει το µήνυµα, ποιο είναι το θέµα και ποια είναι τα 

πολιτιστικά και κοινωνιολογικά δεδοµένα που καθορίζουν το µήνυµα, ποια είναι τα 

φιλολογικά – γλωσσολογικά χαρακτηριστικά, ποιος είναι ο δέκτης, ποιος είναι ο 

στόχος.  
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Η Ανάλυση Περιεχοµένου ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα και έχει εξελιχθεί 

µέχρι σήµερα. Αρχικά εστίαζε την προσοχή της στη συστηµατική ανάλυση µεγάλου 

όγκου κειµένων από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (ραδιόφωνο και εφηµερίδες). Σε 

αυτήν την πρώιµη φάση χρησιµοποιούσε µόνο ποσοτικές µετρήσεις. Οι ποσοτικές 

µετρήσεις είχαν ως αντικείµενο κυρίως τη µέτρηση συχνοτήτων αναφοράς σε ένα 

συγκεκριµένο θέµα (π.χ. ποια κόµµατα αναφέρονται σε µια συγκεκριµένη εφηµερίδα 

σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και πόσες φόρες το καθένα) ή τη µέτρηση 

του ενδιαφέροντος που έδινε ένα συγκεκριµένο µέσο ενηµέρωσης σε ένα 

συγκεκριµένο θέµα (π.χ. πόσα τετραγωνικά εκατοστά αφιέρωνε µια εφηµερίδα ή 

πόσο χρόνο έδινε ένα ραδιόφωνο για µια σειρά από παρόµοιες ειδήσεις).  

 

Επιπρόσθετα άρχισαν να γίνονται και πιο πολύπλοκες αναλύσεις στις οποίες 

µετριόταν η συχνότητα κάποιων συγκεκριµένων γλωσσικών συνδέσµων που 

λειτουργούσαν σαν δείκτες για την θεµελίωση κάποιας θεωρητικής προσέγγισης (π.χ. 

οι συχνότητα αναφοράς των λέξεων «πρέπει», «ποτέ» και «είναι» µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να δώσουν τον βαθµό δογµατικότητας ενός κειµένου (Mayring 

2004: 265)). Βέβαιως καθώς η όλη ανάλυση παρακάµπτει το ρόλο της αφηγηµατικής 

δοµής για την παραγωγή νοήµατος ελοχεύει ο κίνδυνος να υπάρχει µια αναντιστοιχία 

περιεχοµένου και πραγµατικότητας.  

 

Ένα άλλο είδος ανάλυσης ήταν ή µέτρηση – µέσω µιας προκαθορισµένης 

κλίµακας – της έντασης που διαπνέει ένα συγκεκριµένο κείµενο (για παράδειγµα 

πόσο φιλοκυβερνητικά ή αντικυβερνητικά είναι τα σχόλια µιας εφηµερίδας). Σε µια 

άλλη έρευνα (Ithel de Sola Pool:1981) αναλύθηκαν τα editorials από δέκα εφηµερίδες 

µεγάλου κύρους από χώρες όπως η Αµερική, η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερµανία και η 

Σοβιετική Ένωση κατά την περίοδο 1890-1949. Στην έρευνα του Ithel de Sola Pool, 

τα editorials της πρώτης και δέκατης πέµπτης µέρας κάθε µήνα αναλύονταν για να 

διερευνηθούν 416 προκαθορισµένοι συµβολισµοί. Αυτοί οι συµβολισµοί περιείχαν 

206 γεωγραφικούς όρους, όπως ονόµατα χωρών, διεθνών οργανισµών κ.α., και 210 

ιδεολογικές αναφορές σε έννοιες όπως δηµοκρατία, ισότητα, κοµµουνισµός κ.α.  
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Όταν οι ερευνητές έβρισκαν έναν τέτοιο όρο τον κατέγραφαν και βάσεί µιας 

κατηγοριοποίησης της στάσης του άρθρου προς αυτόν (µε τρεις κατηγορίες 

επιδοκιµασία, αποδοκιµασία και ουδετερότητα) έβγαζαν συµπεράσµατα για τις 

αλλαγές στις στάσεις προς τους συγκεκριµένους όρους. Τέλος ο White έκανε µια 

έρευνα πάνω στις αξίες που χρησιµοποίησαν ο Χίτλερ και ο Ρούσβελτ στους λόγους 

τους πριν από το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Ένα από τα ευρήµατα του ήταν ότι ο Χίτλερ 

έδινε περισσότερη έµφαση στην «δύναµη» που αποτελούσε το 35% των 

καταγραφόµενων µονάδων των λόγων του, ενώ το ποσοστό στον Ρούσβελτ ήταν 

µόλις 15%. 

 

Πολύ γρήγορά όµως αυτές οι αναλύσεις έγιναν αντικείµενο δριµύτατης κριτικής. 

Ήδη από το 1952 ο Kracauer σηµείωσε ότι αυτές οι αναλύσεις δεν λάµβαναν υπόψη 

τους τα όποια κρυµµένα µηνύµατα υπήρχαν µέσα στο υλικό που ερευνούσαν. Ο Ruhl 

το 1976 επεσήµανε ότι το ίδιο το γεγονός ότι οι αναλύσεις αυτές ήταν συστηµατικές 

και µπορούσαν να επαληθευτούν, δεν µπορούσε να αποδειχθεί. Ο Fuhlau το 1982 

πρόσθετε ότι γλωσσολογικά οι αναλύσεις αυτές δεν είχαν καλή επιστηµονική 

τεκµηρίωση (Mayring 2004: 266-267). Ωστόσο ένα από τα προβλήµατα της 

ποσοτικής ανάλυσης είναι η αδυναµία της να παρατηρήσει τα «κρυφά» µηνύµατα.  

 

 

Εποµένως προσπάθειες έγιναν για να δοθεί και µια ποιοτική πλευρά στην 

ποσοτική πλευρά της Ανάλυσης Περιεχοµένου. Ο Krippendorff (2004: 15) 

χαρακτηρίζει την ποσοτική ανάλυση περιεχοµένου, «ξεπερασµένη». Αντίθετα η 

«καινούργια» ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου µπορεί να αναλύσει και τα κρυφά 

εννοιολογικά µηνύµατα. Ο Krippendorff συνεχίζει (2004: 17) επισηµαίνοντας ότι η 

ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου έχει τις ρίζες της στη λογοτεχνική ανάλυση, τις 

κοινωνικές επιστήµες αλλά και κριτικές επιστηµονικές προσεγγίσεις. Ο Ritsert το 

1972 ανάπτυξε µια διαδικασία για τον εντοπισµό κρυµµένων µηνυµάτων ειδικότερα 

αυτών που είχαν µια συγκεκριµένη ιδεολογία που συσχετιζόταν µε αυτά. Αφορµή για 

αυτό ήταν µια εργασία που έκανε ο ίδιος το 1964 για τη λαϊκή φιλολογία που 

αναπτύχθηκε για τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο στη Γερµανία στα χρόνια που τον 

ακολούθησαν. Στην εργασία αυτή αφού πρώτα  έθεσε τέσσερις διαστάσεις που 

µπορεί να χαρακτηρίζουν τα 33 έργα που τυχαία επέλεξε να µελετήσει. Οι διαστάσεις 
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αυτές ήταν α) αµυντικοί µηχανισµοί κατά της ενοχής, β) εκλογίκευση της ήττας, γ) 

εκφράσεις ενός συλλογικού ναρκισσισµού- εθνικισµού και δ) αποµεινάρια 

απολυταρχικής εξάρτησης.  

 

 

Με τη µελέτη της συχνότητας αναφοράς αυτών των διαστάσεων κατέληξε 

επίσης στα µοτίβα ενός ιδεολογικού συνδρόµου – το µύθο της πίστης στο Φύρερ -  το 

οποίο και ανακατασκεύασε. Επιπρόσθετα οι Mühlfeld et all (1981) προτείνουν µια 

τεχνική σταδιακής αφαίρεσης και τελικής εξαγωγής συµπερασµάτων σε ανοιχτές 

συνεντεύξεις (Mayring 2004: 267). Ο Mostyn (1985) ανάπτυξε µια ποιοτική 

προσέγγιση στην ανάλυση περιεχοµένου που οδηγείται αυστηρά από υποθέσεις 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε καµιά περίπτωση η ποιοτική ανάλυση δεν αποκλείει την 

ποσοτική. Η Ποιοτική Ανάλυση Περιεχοµένου προσπαθεί να προσαρµόσει ποσοτικές 

διαδικασίες µέσα από ποιοτικά κριτήρια, τα οποία και αναπροσαρµόζουν την 

ανάλυση καθιστώντας την ποσοτική µέτρηση ποιοτικά αναλυµένων 

ενοτήτων/µονάδων. 

 

 

Εικόνα 7 
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 O Mayring (2004: 268) µας δίνει το παραπάνω οργανόγραµµα (Εικόνα 7) από 

µια Ποιοτική Ανάλυση µε µηχανισµούς επαναπροσδιορισµών των κατηγοριών και 

τελική επεξεργασία των αποτελεσµάτων µε ποσοτική ανάλυση. Συνοψίζοντας 

µπορούµε να πούµε ότι η συστηµατική φύση της ποιοτική ανάλυσης περιεχοµένου 

ακολουθεί καθιερωµένα χρονολογικά µοντέλα κάτι που προσδίδει στη διαδικασία 

διαφάνεια και εύκολη προσαρµογή σε µια πλειάδα επιστηµονικών θεµάτων. Ακόµα 

το σύστηµα κατηγοριών που βρίσκεται στο κέντρο αυτής της ανάλυσης υπόκειται σε 

ελέγχους στην πορεία της έρευνας µε αποτέλεσµα να διορθώνεται και να 

προσαρµόζεται καλύτερα στο υλικό. Βέβαια υπάρχει ένας µικρός κίνδυνος 

τυποποίησης όταν προσπαθούµε να προσαρµόσουµε διάφορες τεχνικές ποιοτικής 

ανάλυσης περιεχοµένου αλλά εδώ η ερευνητική εµπειρία και ο πειραµατισµός 

µπορούν να βοηθήσουν (Miles & Huberman 1994: 5). 

 

 

Η παρούσα ανάλυση προσπαθεί να καταλήξει στα επιµέρους κοµµάτια της 

ιδεολογίας του κόµµατος και του ηγέτη του Γ. Καρατζαφέρη. Το πολιτικό πρόγραµµα 

του κόµµατος όπως αυτό εκδόθηκε πριν τις εκλογές του Μαρτίου του 2004 αποτελεί 

µαζί µε το καταστατικό του κόµµατος το πιο επίσηµο έγγραφο στο οποίο δίνεται µια 

συνολική περιγραφή της εικόνας που ο ΛΑ.Ο.Σ. θα ήθελε να έχει η χώρα. Πέρα από 

αυτό το κόµµα εκδίδει σχεδόν καθηµερινά ανακοινώσεις και δελτία τύπου τα οποία 

αποτυπώνουν τις επίσηµες θέσεις του κόµµατος σε διάφορα θέµατα που καλύπτουν 

ένα ευρύ φάσµα θεµατικών ενοτήτων όπως πολιτική, οικονοµία, περιβάλλον κ.α. Όλα 

τα παραπάνω αποτελούν τον επίσηµο λόγο του κόµµατος. Το λόγο δηλαδή που το 

κόµµα χρησιµοποιεί για να απευθυνθεί στο σύνολο σχεδόν του ελληνικού λαού. 

 

Από την άλλη πλευρά υπάρχει και ο ανεπίσηµος, καθηµερινός λόγος που 

χρησιµοποιούν τα στελέχη και ο Πρόεδρος του κόµµατος στα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης, σε συγκεντρώσεις και αλλού προκειµένου να καταθέσουν τις απόψεις 

τους στα επιµέρους ζητήµατα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι πριν το 2004 τα κυριότερα 

ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα µαζικής ενηµέρωσης δεν αφιέρωναν πολύ µεγάλο 

χρόνο (ή χώρο αντίστοιχα) για την κάλυψη των απόψεων του συγκεκριµένου 
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κόµµατος. Το γεγονός αυτό αν και έχει σχολιαστεί εκτενώς και ποικιλοτρόπως από 

τον Πρόεδρο του κόµµατος φαίνεται όµως να έχει βρει µια λύση από τα ιδιοκτησίας 

του Προέδρου του ΛΑΟΣ, Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Μετά τις ευρωεκλογές 

του2004 και βεβαίως ειδικά µετά το 2007, η κατάσταση άλλαξε άρδην. Πλέον οι 

εµφανίσεις του Καρατζαφέρη στα µεγάλα πανελλαδικά δίκτυα είναι πάρα πολύ 

συχνές. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι την περίοδο από τις 4 Μαρτίου µέχρι τις 30 

Μαϊού του 2008, σε έρευνα του καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Πλειού, οι 

αναφορές σε δελτία ειδήσεων στον Καρατζαφέρη ήταν 241, ενώ η Γ.Γ. του ΚΚΕ είχε 

199 και ο Τσίπρας 348222 (Πλειός 2008:21). 

 

Ο Πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. είχε το 25% των µετοχών του τηλεοπτικού σταθµού 

ΤΗΛΕ ΑΣΤΥ καθώς και το 25 % της εβδοµαδιαίας εφηµερίδας Α1 πριν τα 

µεταβιβάσει σε ανώνυµη εταιρία. Μάλιστα στις αρχές του 2010 οι µετοχές του 

ΤΗΛΕΑΣΤΥ µεταβιβάστηκαν στο κόµµα µάλλον σε µια προσπάθεια να µην διακοπεί 

η παράνοµη πανελλαδική εκποµπή του223. Ο ίδιος µάλιστα και πολλά από τα στελέχη 

του κόµµατος όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Θανάσης Μυλωνόπουλος ή ο 

Κωνσταντίνος Πλεύρης αρθρογραφούν και έχουν εκποµπές σε καθηµερινή βάση. 

Επιπρόσθετα η Α1 δηµοσιεύεται και στο internet στο site www.alpha1.gr όπου και 

κρατάει ένα ελλιπές αρχείο των προηγούµενων τευχών της. Εποµένως τα µέσα αυτά 

είναι τα πλέον κατάλληλα για έναν ερευνητή για να µελετήσει τον καθηµερινό λόγο 

του κόµµατος. 

 

Στο παρόν 6ο κεφάλαιο αυτής της διατριβής εξετάζονται µε τη µέθοδο της 

Ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχοµένου ο επίσηµος και ο καθηµερινός λόγος του 

κόµµατος. Στην ουσία η παρούσα έρευνα αποτελείται από δύο αναλύσεις. Στην 

πρώτη ανάλυση αναλύεται ο επίσηµος λόγος του κόµµατος όπως αυτός εκφράζεται 

στις ανακοινώσεις που εξέδωσε κατά τους πρώτους 9 µήνες του 2005 και αυτοί 

                                                 
222 Η έρευνα είναι διαθέσιµη στο 
http://www.iom.gr/inst/iom/gallery/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE
%AE%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD
%20%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD/%CE%AD%C
F%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1.pdf  
223 Βλέπε τη σχετική απόφαση έγκρισης της µεταβίβασης από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο 
στις 18/5/2010 µε αριθµό απόφασης 247. Αναρτηµµένη στην διεύθυνση http://www.esr.gr/arxeion-
xml/pages/esr/esrSite/file-get?arx-files-disposition=attachment&arx-files-entry-
id=feab3f44326b1e7b83571826e98263e5  
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δηµοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του κόµµατος www.laos.gr. Η δεύτερη ανάλυση 

αφορά τον καθηµερινό λόγο του κόµµατος και έχει ως αντικείµενο τα φύλλα της Α1 

όπως αυτά εκδόθηκαν στο internet την περίοδο από 23 Οκτωβρίου 2004 έως 25 

Ιουνίου 2005, συνολικά 27 εκδόσεις. Το σύνολο των ανακοινώσεων είναι 188 (µε 

ρυθµό έκδοσης δηλαδή σχεδόν πέντε ανακοινώσεις την εβδοµάδα).  

 

 Στην πρώτη ανάλυση µονάδα περιεχοµένου είναι η ανακοίνωση και µονάδα 

καταγραφής είναι το θέµα της ανακοίνωσης. Αυτό είναι λογικό αφού κάθε 

ανακοίνωση βγαίνει για ένα συγκεκριµένο θέµα. Με την εξέταση των ανακοινώσεων 

παρατηρείται ότι τα θέµατα που ασχολείται στο διάστηµα αυτό ο ΛΑ.Ο.Σ. µπορούν 

να χωριστούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες: 

• Εσωτερική Πολιτική 

• Εξωτερική Πολιτική 

 

Κάθε κατηγορία αναλύεται µε τη σειρά της σε υποκατηγορίες. Παρακάτω 

ακολουθεί το σχήµα των κατηγοριών και υποκατηγοριών της Ανάλυσης και οι 

ορισµοί τους. 

 

Εσωτερική Πολιτική  Εξωτερική Πολιτική 

Οικονοµία Εθνική Κυριαρχία 

Εκκλησία  Ελληνοτουρκικά 

Έρευνα Μακεδονικό 

Αθλητισµός Σχέσεις µε Αλβανία 

Παιδεία ∆ιεθνή θέµατα 

Υγεία   

Πολιτισµός  

Αντιµετώπιση Καταστροφών  

Περιβάλλον  

Λαθροµετανάστευση  

Ρατσισµός  

∆ηµόσια ∆ιοίκηση   

Πίνακας 51: Κατηγορίες Εσωτερικής και Εξωτερικής Πολιτικής  
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Μια ανακοίνωση µπορεί να αφορά δύο θέµατα. Όταν συµβαίνει κάτι τέτοιο 

στην ανάλυση καταγράφεται και στις δύο κατηγορίες.  

 

Εσωτερική Πολιτική  Εξωτερική Πολιτική 

Νέα ∆ηµοκρατία  Τουρκία 

ΠΑΣΟΚ  Αλβανία 

Αριστερά Π.Γ.∆.Μ. 

Εκκλησία  Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ανεξάρτητες Αρχές & ΝΠ∆∆ Η.Π.Α. 

∆ηµοσιογράφοι – ΜΜΕ Ισραήλ 

«Προοδευτικοί» Κίνα 

Αναρχικοί Νέα ∆ηµοκρατία  

Ιδιωτικές Εταιρίες ΠΑΣΟΚ  

 Γερµανία  

 Βρετανία  

 Νέα Τάξη Πραγµάτων 

 Τροµοκρατία 

Πίνακας 52: Στόχος των κατηγοριών του ΛΑΟΣ 

 
Όλες οι ανακοινώσεις απευθύνονται στον Ελληνικό Λαό αλλά έχουν σαν 

στόχο κάποιους φορείς εξουσίας στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. Οι Ανακοινώσεις 

µπορούν να ταξινοµηθούν και περαιτέρω βάση της στάσης που κρατούν έναντι του 

φορέα σε επιδοκιµαστικές και αποδοκιµαστικές. Οι ανακοινώσεις που δεν έχουν 

κάποιο αξιολογικό περιέχοµενο, είναι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο «ουδέτερες» δεν 

µετρώνται εδώ. Οι φορείς αυτοί δίνονται στο παραπάνω πίνακα. Εποµένως το 

µοντέλο της πρώτης Ανάλυσης έχει την εξής µορφή: 
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Εικόνα 8 

Αντικείµενο της έρευνας είναι στάση που κρατάει το κόµµα προς κάποιες οµάδες 

ατόµων. Οι οµάδες αυτές δηµιουργήθηκαν µε γνώµονα τη ρητορική και την πολιτική 

που ασκεί το κόµµα. Οι οµάδες µπορούν να χωριστούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες 

και έπειτα σε µικρότερες υποκατηγορίες σύµφωνα µε το παρακάτω σχήµα. 

 

Εθνικιστική Κατηγορία Πολιτική Κατηγορία 

Τούρκοι Νέα ∆ηµοκρατία 

Αλβανοί ΠΑΣΟΚ 

Μετανάστες  Αριστερά 

Σκοπιανοί Εκκλησία 

Αµερικάνοι  

  

Πίνακας 53: Οµάδες ατόµων που γίνονται στόχη της ρητορικής του ΛΑΟΣ 

 

Στην έρευνα αυτήν µονάδα καταγραφής είναι ο κάθε χαρακτηρισµός (αρνητικός ή 

θετικός) που δίνεται µέσα από τα άρθρα της εφηµερίδας για κάθε µια από τις 

παραπάνω οµάδες. Στην καταγραφή αναφέρεται και ο τύπος του χαρακτηρισµού αν 

δηλαδή είναι επιδοκιµαστικός ή αποδοκιµαστικός. Μονάδα περιεχοµένου ορίζεται η 

παράγραφος. Ο χαρακτηρισµός που προσδίδει ο εκάστοτε συγγραφέας στην 
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επιµέρους οµάδα µπορεί να δίνεται από ένα επίθετο, επιθετικό προσδιορισµό, 

παροµοίωση και γενικά το νόηµα µιας ολόκληρης πρότασης. Η Έρευνα δηλαδή 

επικεντρώνεται στο πως χαρακτηρίζει η Εφηµερίδα µέσα από τα άρθρα της τις 

συγκεκριµένες οµάδες και για αυτόν το λόγο δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στην 

αναφορά των οµάδων .  

 

Εποµένως η έρευνα έχει σκοπό να δείξει την ένταση των απόψεων που έχει η 

εφηµερίδα προς τις οµάδες και όχι τη Γενική συχνότητα που η εφηµερίδα αναφέρεται 

στις οµάδες αυτές, γεγονός που µπορεί να οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Π.χ. 

κατά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ η εφηµερίδα αναφέρεται περισσότερο στο ΠΑΣΟΚ 

γιατί το συνέδριο αυτό κάθε αυτό αποτελεί µια από τις ειδήσεις της επικαιρότητας 

που οφείλει να παρουσιάσει και δεν είναι απαραίτητο να πάρει θέση. Αυτή ακριβώς η 

θέση που παίρνει µε τους αρνητικούς ή θετικούς χαρακτηρισµούς είναι η καταγραφή 

που θα επεξεργαστεί στη συνέχεια η δεύτερη ανάλυση. Στον εικόνα 9 που ακολουθεί 

δίνεται σχηµατικά το δεύτερο µοντέλο.  

 

Εικόνα 9 
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6.2 Ο Λόγος των Ανακοινώσεων του ΛΑ.Ο.Σ. 
 

 

Στην ανάλυση των ανακοινώσεων του ΛΑ.Ο.Σ. παρατηρούµε αρχικά ότι από το 

σύνολο των 188 ανακοινώσεων 48 αφορούν την κατηγορία της Εξωτερικής 

Πολιτικής και 140 την κατηγορία της Εσωτερικής Πολιτικής. Οι παρακάτω πίνακες 

50 και 51 µας δίνουν µια πρώτη εικόνα για την θεµατική κατανοµή των 

ανακοινώσεων.  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΘΕΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ 21 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟ 11 

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 9 

∆ΙΕΘΝΗ 6 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΒΑΝΙΑ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 48 

Πίνακας 54: Κατανοµή Ανακοινώσεων σε Θεµατολογία 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

240 

 
 

ΘΕΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 74 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 24 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 12 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 5 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ  5 

ΠΑΙ∆ΕΙΑ 4 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 4 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 3 

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 3 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 

ΕΡΕΥΝΑ 1 

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 1 

ΥΓΕΙΑ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 140 

Πίνακας 55: Κατανοµή Ανακοινώσεων σε Θεµατολογία 

 

Οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Μακεδονικό αποτελούν τα δύο τρίτα της 

κατηγορίας «Εξωτερικής Πολιτικής» ενώ οι µισές ανακοινώσεις της κατηγορίας 

«Εσωτερική Πολιτική» αφορούν θέµατα οικονοµικής φύσης, παράλληλα και τα 

θέµατα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ξεχωρίζουν. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και µια ακόµη 

ταξινόµηση του συνόλου των ανακοινώσεων. Αν ληφθεί ως µεταβλητή το κατά πόσο 

η ανακοίνωση πηγάζει από το κοινοβουλευτικό έργο224 ή την ιδιότητα του Γ. 

Καρατζαφέρη ως Ευρωβουλευτή τότε υπάρχουν 156 συνολικά ανακοινώσεις που 

πληρούν αυτό το κριτήριο. ∆ηλαδή το 83% των συνολικών ανακοινώσεων του 

                                                 
224 Ερωτήσεις και οµιλίες στην Ευρωβουλή, γραπτές ή προφορικές επερωτήσεις προς την Επιτροπή ή 
το Συµβούλιο Υπουργών, συναντήσεις που είχε ο κ., Καρατζαφέρης στις Βρυξέλλες ή συναντήσεις της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οµάδας (IND/DEM) στην οποία συµµετέχει.  
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ΛΑ.Ο.Σ. στο διάστηµα από 1/1/2005 έως 30/9/2005 έγινε µέσα από το 

κοινοβουλευτικό του έργο στην Ευρωβουλή.  

 

Σε δεύτερο επίπεδο οι ανακοινώσεις ταξινοµήθηκαν µε βάση το αν είναι 

αποδοκιµαστικές ή επιδοκιµαστικές προς κάποιους φορείς . Συνολικά 177 

ανακοινώσεις – το 94,15 % επί του συνόλου - στρεφόταν κατά ενός ή πολλών 

φορέων. Οι υπόλοιπες 11 εξετάστηκαν µια προς µια και είναι οι εξής: 

 

• ∆ύο Ανακοινώσεις αφορούν συναντήσεις που είχε ο Καρατζαφέρης 

• ∆ύο Ανακοινώσεις αφορούν περιοδείες που θα πραγµατοποιούσε ο 

πρόεδρος του κόµµατος 

• Μια σχολιάζει την καλή πορεία της ιατρικής συνδικαλιστικής παράταξης 

που πρόσκειται στο ΛΑΟΣ 

• ∆ύο ανακοινώσεις περιέχουν προτάσεις του ΛΑΟΣ, και 

• Τρεις αφορούν δικαιώσεις του Προέδρου από διάφορα γεγονότα. 
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Εποµένως σε αυτό το σηµείο η έρευνα θα εστιαστεί στις 177 ανακοινώσεις που 

εκφράζουν αρνητικές θέσεις για διάφορους φορείς. Αν επεξεργαστούν οι 

ανακοινώσεις παρατηρείται ότι ουσιαστικά υπάρχουν 267 αρνητικές αναφορές σε 

φορείς. Ο παρακάτω πίνακας δίνει τη συχνότητα των αναφορών ανά φορέα. 

 

Φορέας Αναφορές 

Νέα ∆ηµοκρατία 121

ΠΑΣΟΚ  57

Τουρκία 30

Ευρωπαϊκή Ένωση 18

Η.Π.Α. 9

Ανεξάρτητες Αρχές & ΝΠ∆∆ 8

ΣΚΟΠΙΑΝΟΊ 8

Αλβανία 2

∆ηµοσιογράφοι – ΜΜΕ 2

Κίνα 2

Ιδιωτικές Εταιρίες 2

«Προοδευτικοί» 1

Αναρχικοί 1

Αριστερά 1

Βρετανία 1

Γερµανία 1

Ισραήλ 1

Νέα Τάξη Πραγµάτων 1

Τροµοκρατία 1

Εκκλησία 0

Σύνολα 267

Πίνακας 56: Συχνότητα των αναφορών ανά φορέα 

 

Στις πρώτες θέσεις του πίνακα 52 είναι η Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ 

συγκεντρώνοντας τα δύο τρίτα των αναφορών, ενώ ακολουθούν η Τουρκία, η 
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Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ, οι Ανεξάρτητες Αρχές - Ν.Π.∆.∆. και η πρώην 

Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας. Στους επόµενους πίνακες έχουµε την 

ταξινόµηση των αρνητικών αναφορών ανά θεµατική κατηγορία. 

 

Αθλητισµός 2  Ρατσισµός 3  

Ν∆ 2 100,00%Αλβανία 1 33,33% 

      Τουρκία 1 33,33% 

Σχέσεις µε Αλβανία 3  ΗΠΑ 1 33,33% 

Αλβανία 1 33,33%      

Νέα ∆ηµοκρατία 1 33,33%Υγεία 2  

ΠΑΣΟΚ 1 33,33%Νέα ∆ηµοκρατία 1 50,00% 

      ΠΑΣΟΚ 1 50,00% 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση 34        

Νέα ∆ηµοκρατία 20 58,82%Περιβάλλον  17  

Ανεξάρτητες Αρχές και ΝΠ∆∆ 6 17,65%Νέα ∆ηµοκρατία 11 64,71% 

ΠΑΣΟΚ 6 17,65%ΠΑΣΟΚ 4 23,53% 

Αριστερά 1 2,94%ΗΠΑ 1 5,88% 

Αναρχικοί 1 2,94%Π.Γ.∆.Μ 1 5,88% 

            

∆ιεθνή 11  Παιδεία 7  

ΗΠΑ 5 45,45%Νέα ∆ηµοκρατία 4 57,14% 

Τουρκία 2 18,18%ΠΑΣΟΚ 2 28,57% 

Ε.Ε. 1 9,09%Νέα Τάξη Πραγµάτων 1 14,29% 

Τροµοκρατία 1 9,09%      

Ισραήλ 1 9,09%Πολιτισµός 6  

Κίνα 1 9,09%Νέα ∆ηµοκρατία 2 33,33% 

      ΠΑΣΟΚ 2 33,33% 

Εθνικά Θέµατα 19  Βρετανία 1 16,67% 

Ε.Ε. 6 31,58%ΗΠΑ 1 16,67% 

Τουρκία 4 21,05%      

Νέα ∆ηµοκρατία 4 21,05%Οικονοµία - Εκκλησία 2  

ΠΑΣΟΚ 2 10,53%Νέα ∆ηµοκρατία 1 50,00% 

ΗΠΑ 1 5,26%ΠΑΣΟΚ 1 50,00% 

Γερµανία 1 5,26%      

Βρετανία 1 5,26%      

Πίνακας 57: ταξινόµηση των αρνητικών αναφορών ανά θεµατική κατηγορία 
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Αντιµετώπιση 

Καταστροφών 7  Οικονοµία 101  

Ε.Ε. 3 42,86%Νέα ∆ηµοκρατία 63 62,38%

Νέα ∆ηµοκρατία 2 28,57%ΠΑΣΟΚ 32 31,68%

Ιδιωτικές Εταιρίες 1 14,29%Ε.Ε. 5 4,95%

ΠΑΣΟΚ 1 14,29%Ιδιωτικές Εταιρίες 1 0,99%

        

Μακεδονικό 16  Ελληνοτουρκικά 26  

«Σκοπιανοί» 7 43,75%Τουρκία 21 80,77%

Νέα ∆ηµοκρατία 5 31,25%Νέα ∆ηµοκρατία 4 15,38%

Τουρκία 2 12,50%Ε.Ε. 1 3,85%

ΠΑΣΟΚ 2 12,50%ΠΑΣΟΚ 1 3,85%

        

Εκκλησία και Εκκλησία - 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση 9  

Έρευνα και 

Λαθροµετανάστευση 2  

Ανεξάρτητες Αρχές και 

ΝΠ∆∆ 2 22,22%Ε.Ε. 2 100,00%

Νέα ∆ηµοκρατία 2 22,22%      

∆ηµοσιογράφοι 2 22,22%      

ΠΑΣΟΚ 2 22,22%      

Προοδευτικοί 1 11,11%      

Πίνακας 58: Ταξινόµηση των αρνητικών αναφορών ανά θεµατική κατηγορία 
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6.3 Ο Λόγος της Α1 
 

Το δεύτερο µοντέλο αφορά τον καθηµερινό λόγο του κόµµατος όπως αυτός 

εκφράζεται από την εφηµερίδα του Γ. Καρατζαφέρη Α1. Σε αυτήν την περίπτωση 

έχουµε διαφοροποίηση του δέκτη του µηνύµατος. Το µήνυµα δίνεται µέσα από τις 

σελίδες (πραγµατικές και εικονικές) µιας εφηµερίδας που έχει ένα συγκεκριµένο 

αναγνωστικό κοινό. Ο παρακάτω πίνακας 55 µας δίνει τα στοιχεία κυκλοφορίας της 

Α1 κατά το διάστηµα Σεπτεµβρίου 2004 έως Αυγούστου 2005. Ο πίνακας 56 µας 

δίνει την κυκλοφορία της Α1 µέχρι σήµερα. Τα στοιχεία είναι της Ένωσης 

Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και είναι δηµοσιευµένα στην 

ιστοσελίδα www.eihea.gr . 

 

  Π Ω Λ Η Θ Ε Ν Τ Α  Φ Υ Λ Λ Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

ΜΗΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΘ. ΕΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 

Σεπ-04 12.201 15.515 27.716 4 4 3.050 3.879 6.929 

Οκτ-04 17.476 20.907 38.383 5 5 3.495 4.181 7.677 

Νοε-04 15.112 17.518 32.630 4 4 3.778 4.380 8.158 

∆εκ-04 17.304 21.203 38.507 5 5 3.461 4.241 7.701 

Ιαν-05 13.510 13.995 27.505 4 4 3.378 3.499 6.876 

Φεβ-05 14.851 17.006 31.857 4 4 3.713 4.252 7.964 

Μαρ-05 14.416 17.299 31.715 4 4 3.604 4.325 7.929 

Απρ-05 15.356 19.496 34.852 5 5 3.071 3.899 6.970 

Μαϊ-05 12.040 14.604 26.644 4 4 3.010 3.651 6.661 

Ιουν-05 11.916 19.106 27.122 4 4 2.979 3.802 6.781 

Ιουλ-05 12.775 20.578 33.353 5 5 2.555 4.116 6.671 

Αυγ-05 5.414 10.733 16.147 2 2 2.707 5.367 8.074 

Σύνολο 162.371 204.060 366.431 50 50 3.247 4.081 7.329 

Πίνακας 59: Πωληθέντα φύλλα της Α1 την περίοδο της έρευνας 
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  Π Ω Λ Η Θ Ε Ν Τ Α  Φ Υ Λ Λ Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

ΕΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΘ. ΕΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 

2000 183.163 114.372 297.535 44 45 4.163 2.542 6.705 

2001 178.041 141.612 319.653 47 48 3.788 2.950 6.738 

2002 311.540 333.903 645.443 52 52 5.991 6.421 12.412 

2003 237.679 290.356 528.035 50 50 4.754 5.807 10.561 

2004 191.700 233.112 424.812 51 51 3.759 4.571 8.330 

2005 155.974 199.324 355.298 50 50 3.119 3.986 7.106 

2006 142.201 192.733 334.934 52 52 2.735 3.706 6.441 

2007 155.419 216.897 372.316 52 52 2.989 4.171 7.160 

2008 134.505 181.756 316.261 52 52 2.587 3.495 6.082 

2009 110.712 158.057 268.769 53 53 2.089 2.982 5.071 

2010 64.492 97.768 162.260 38 38 1.697 2.573 4.270 

Πίνακας 60: Συνολική κυκλοφορία της Α1 µεχρι σήµερα 

 

Από τους Πίνακες 58 και 59 παρατηρούµε ότι η κυκλοφορία της εφηµερίδας 

σίγουρα δεν είναι µεγάλη αλλά δεν είναι και αµελητέα. Αξίζει να υπενθυµιστεί ότι η 

«Κυριακάτικη Αυγή» έχει µέση κυκλοφορία το 2005 4.495 φύλλα, ενώ «δεξιές» 

εφηµερίδες όπως η «Βραδυνή της Κυριακής» έχει κυκλοφορία 11.800 φύλλα το 

2005, η Κυριακάτική έκδοση του Αδέσµευτου Τύπου έχει αντίστοιχα 9.688 φύλλα . 

Από το λόγο και τις θέσεις που εκφράζει η εφηµερίδα στην παρούσα έρευνα γίνεται η 

υπόθεση ότι την εφηµερίδα τη διαβάζουν οπαδοί, ψηφοφόροι και εν γένει άτοµα που 

δείχνουν µια «συµπάθεια» προς τις ιδέες και θέσεις που εκφράζει η Εφηµερίδα και 

κατ’ επέκταση το ΛΑΟΣ. Πάντως διαχρονικά παρατηρούµε ότι η κυκλοφορία της Α1 

εµφανίζει πτωτικές τάσεις όπως ίσως και το σύνολο του τύπου. 

 

Στη δεύτερη ανάλυση, αυτή των χαρακτηρισµών µέσα από τις στήλες της 

εφηµερίδας Α1, υπάρχουν συνολικά 751 αρνητικοί και θετικοί χαρακτηρισµοί των 

φορέων που απασχολούν την παρούσα έρευνα. Οι θετικοί είναι µόλις 81 και 

αποτελούν το 10,79 % του συνόλου ενώ αντίστοιχα οι αρνητικοί είναι 670 (89,21%). 

Οι πίνακες 57,58 και 59 δίνουν τα συνολικά αποτελέσµατα της έρευνας. 
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Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 Νέα ∆ηµοκρατία 234 34,93% 0 0,00% 

2 ΠΑΣΟΚ 130 19,40% 1 1,23% 

3 Αριστερά 50 7,46% 4 4,94% 

4 Τουρκία 87 12,99% 2 2,47% 

5 Αλβανοί 50 7,46% 0 0,00% 

6 Εκκλησία 3 0,45% 73 90,12% 

7 Μετανάστες 36 5,37% 0 0,00% 

8 ΗΠΑ 52 7,76% 1 1,23% 

9 «Σκοπιανοί» 28 4,18% 0 0,00% 

  Σύνολα 670 100,00% 81 100,00% 

Πίνακας 61 
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Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Νέα ∆ηµοκρατία 234 

2 ΠΑΣΟΚ 131 

3 Τουρκία 89 

4 Εκκλησία 76 

5 Αριστερά 54 

6 ΗΠΑ 53 

7 Αλβανοί 50 

8 Μετανάστες 36 

9 «Σκοπιανοί» 28 

Πίνακας 62 

 

Από τα αποτελέσµατα των πινάκων παρατηρείται ότι η Νέα ∆ηµοκρατία 

συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό των χαρακτηρισµών 31,16 % (στο σύνολο 

τους αρνητικοί). Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ, η Τουρκία , η Εκκλησία, η Αριστερά, οι 

ΗΠΑ, οι Αλβανοί, οι Μετανάστες και οι «Σκοπιανοί». Τα αποτελέσµατα από καθεµία 

οµάδα ξεχωριστά πρέπει να αναλυθούν µε βάση τη χρονική συγκυρία για να 

διατυπωθούν περαιτέρω συµπεράσµατα. Παρακάτω ακολουθούν οι επιµέρους 

αναλύσεις των οµάδων225.  

                                                 
225 Παραδείγµατα χαρακτηρισµών για κάθε οµάδα ξεχωριστά δίνονται στο παράρτηµα. 
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Α) «Σκοπιανοί» 

 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ 

1 30-Οκτ-04 1 

2 6-Νοε-04 11 

3 13-Νοε-04 2 

4 20-Νοε-04 1 

5 19-Φεβ-04 2 

6 5-Μαρ-05 1 

7 19-Μαρ-05 2 

8 26-Μαρ-05 1 

9 9-Απρ-05 1 

10 16-Απρ-05 5 

11 28-Μαϊ-05 1 

 ΣΥΝΟΛΑ 28 

Πίνακας 63 

  

 Ο παραπάνω πίνακας 63 µας δίνει την κατανοµή των χαρακτηρισµών 

εναντίων των «Σκοπιανών», όρος που χρησιµοποιείται και από τον ίδιο τον ποµπό 

και µε αυτόν υπονοείται όχι µόνο ο κάτοικος του γειτονικού κράτους αλλά και η 

κυβερνηση του. Παρατηρούµε ότι αν και υπάρχει µια συνεχή µικρή αναφορά σε 

αυτούς, στις 6 Νοεµβρίου 2004 έχουµε το µέγιστο των χαρακτηρισµών εναντίων 

τους. Αυτό δεν είναι παράξενο αφού εκείνη είναι η περίοδος κατά την οποία ο 

επανεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ G. W. Bush προχώρησε στην αναγνώριση του 

κράτους µε το όνοµα «Μακεδονία».  
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Β) Αλβανοί 

 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ 

1 30-Οκτ-04 14 

2 6-Νοε-04 4 

3 13-Νοε-04 3 

4 20-Νοε-04 1 

5 20-∆εκ-04 1 

6 27-∆εκ-04 1 

7 5-Ιαν-05 1 

8 29-Ιαν-05 1 

9 12-Φεβ-05 1 

10 19-Φεβ-05 1 

11 26-Φεβ-05 3 

12 5-Μαρ-05 3 

13 19-Μαρ-05 2 

14 26-Μαρ-05 2 

15 9-Απρ-05 2 

16 16-Απρ-05 4 

17 7-Μαϊ-05 3 

18 25-Ιουν-05 3 

 ΣΥΝΟΛΑ 50 

Πίνακας 64 

Στην περίπτωση των Αλβανών έχουµε πάλι ένα µέγιστο στις 30 Οκτωβρίου 2004 

και µετά µια µικρή αλλά σταθερή ροή. Στη συγκεκριµένη έκδοση υπάρχουν τρία 

άρθρα που στρέφονται κατά των Αλβανών. Το δύο πρώτα ασχολούνται µε αλβανικές 

διεκδικήσεις στην «Τσαµουριά» ενώ το τρίτο ασχολείται µε τις επεκτατικές βλέψεις 

της Αλβανίας στο Κόσσοβο. 
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Γ) Τουρκία 

 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ 

ΘΕΤΙΚΟΙ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ 

1 23-Οκτ-04 3  

2 30-Οκτ-04 7  

3 6-Νοε-04 11  

4 20-Νοε-04 1  

5 20-∆εκ-04 8  

6 27-∆εκ-04 2  

7 5-Ιαν-05 2  

8 29-Ιαν-05 3  

9 19-Φεβ-05 2  

10 26-Φεβ-05 6  

11 19-Μαρ-05 2  

12 26-Μαρ-05 3  

13 16-Απρ-05 6  

14 7-Μαϊ-05 6 1 

15 14-Μαϊ-05 7 1 

16 28-Μαϊ-05 4  

17 4-Ιουν-05 8  

18 11-Ιουν-05 3  

19 25-Ιουν-05 3  

 ΣΥΝΟΛΑ 87 2 

Πίνακας 65 

 

Η περίπτωση της Τουρκίας είναι αρκετά ξεκάθαρη. Αποτελεί τον τρίτο φορέα σε 

µέγεθος σε ότι αφορά τους αρνητικούς χαρακτηρισµούς. Η Τουρκία επικρίνεται για 

την απειλητική της στάση απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο αλλά και για τις 

διώξεις που έκανε στον Ελληνισµό από την περίοδο της Τουρκοκρατίας µέχρι τα 

τελευταία χρόνια. Στις λίγες περιπτώσεις όπου η Τουρκία είναι αποδέκτης θετικών 

σχολίων, αυτά αφορούν αφενός την αποτελεσµατικότητα της Εξωτερικής της 

Πολιτικής και αφετέρου την ικανότητα του πρωθυπουργού της Ερντογάν, σε µια 

αναφορά ο ίδιος ο Καρατζαφέρης αναφέρει «Πιστεύω ότι οι Έλληνες θα ήθελαν για 
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πρωθυπουργό της Ελλάδος τον Ερντογάν καθώς ο πρωθυπουργός της Τουρκίας 

κερδίζει παντού. Είναι ο µάγκας που επιβάλλει τη θέση του στην Ε.Ε. χωρίς να κάνει 

καµία οπισθοχώρηση» (ΑΛΦΑ1 14-5-2005). Η ανάλυση αυτή είναι µεν θετική για 

τον Ερντογαν αλλά κρύβει µια υπόγεια αποδοκιµασία της ελληνικής πολιτικής. 

 

∆) Η.Π.Α. 

 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ 

ΘΕΤΙΚΟΙ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ 

1 6-Νοε-04 19 1 

2 13-Νοε-04 3  

3 20-Νοε-04 1  

4 20-∆εκ-04 6  

5 5-Ιαν-05 1  

6 29-Ιαν-05 3  

7 19-Φεβ-05 2  

8 26-Φεβ-05 3  

9 5-Μαρ-05 5  

10 12-Μαρ-05 1  

11 26-Μαρ-05 2  

12 2-Απρ-05 1  

13 9-Απρ-05 3  

14 14-Μαϊ-05 2  

 Σύνολα 52 1 

Πίνακας 66 

 

Όπως στην περίπτωση της πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας 

έτσι και στην περίπτωση των Η.Π.Α. υπάρχει ένα µέγιστο στις 06 Νοεµβρίου 2004, 

όταν οι δεύτερες αναγνώρισαν την πρώτη µε το όνοµα «Μακεδονία». Στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις οι Η.Π.Α. κατακρίνονται για το ηγεµονικό τους ύφος και για τη Νέα 

Τάξη Πραγµάτων που θεµελίωσαν. Επίσης σε αρκετά σηµεία γίνεται αναφορά για τη 

σχέση της Αµερικάνικης Κυβέρνησης µε το «Σιωνισµό» όπως συγκεκριµένα 

αναφέρεται.  
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Ε) Μετανάστες  

 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ 

1 30-Οκτ-04 4 

2 27-Νοε-04 1 

3 20-∆εκ-04 1 

4 27-∆εκ-04 1 

5 5-Ιαν-05 2 

6 12-Φεβ-05 3 

7 19-Φεβ-05 2 

8 26-Φεβ-05 6 

9 5-Μαρ-05 3 

10 12-Μαρ-05 3 

11 26-Μαρ-05 1 

12 16-Απρ-05 4 

13 28-Μαϊ-05 1 

14 19-Ιουν-05 1 

15 25-Ιουν-05 3 

 ΣΥΝΟΛΑ 36 

Πίνακας 67 

 

Οι µετανάστες έχουν µια αρκετά συχνή και σχετικά µικρή αρνητική αναφορά 

µέσα από τις σελίδες και τα σχόλια της ΑΛΦΑ1. Το µοτίβο που χρησιµοποιεί η 

εφηµερίδα κάνει λόγο για χιλιάδες λαθροµετανάστες – όρο που χρησιµοποιεί σχεδόν 

ταυτόσηµα µε τον όρο µετανάστες- να περνούν τα Ελληνικά Σύνορα, χωρίς να δίνει 

περισσότερες λεπτοµέρειες για την εθνικότητα τους τις περισσότερες φορές. Σε 

κάποιες αναφορές ο λαθροµετανάστης παρουσιάζεται ως η κύρια πηγή 

εγκληµατικότητας και ανεργίας.  
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ΣΤ) Αριστερά 

 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ 

ΘΕΤΙΚΟΙ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ 

1 30-Οκτ-04 2  

2 06-Νοε-04 2  

3 13-Νοε-04 5 1 

4 20-Νοε-04 2  

5 27-Νοε-04 2  

6 18-∆εκ-04 1 1 

7 29-Ιαν-05 4  

8 12-Φεβ-05 1 1 

9 19-Φεβ-05 4  

10 26-Φεβ-05 1  

11 05-Μαρ-05 1  

12 12-Μαρ-05 1  

13 19-Μαρ-05 5  

14 26-Μαρ-05 3  

15 02-Απρ-05  1 

16 09-Απρ-05 2  

17 16-Απρ-05 1  

18 07-Μαϊ-05 1  

19 14-Μαϊ-05 1  

20 28-Μαϊ-05 6  

21 04-Ιουν-05 4  

22 25-Ιουν-05 1  

 ΣΥΝΟΛΟ 50 4 

Πίνακας 68 

 
Η περίπτωση της εικόνας της Αριστεράς µέσα από τους αρνητικούς και θετικούς 

χαρακτηρισµούς που τις προσδίδει η εφηµερίδα, είναι µια αρκετά περίπλοκη 

υπόθεση. Αφενός υπάρχουν τέσσερις θετικές αναφορές στην Αριστερά οι οποίες 

αφορούν αφενός τη Γνήσια αντιαµερικανική και αντιιµπεριαλιστική, όπως 

χαρακτηρίζει ο συντάκτης, πολιτική κάποιων ηγετών της όπως ο Ούγκο Τσάβεζ στην 

Βενεουέλα και ο Φιντέλ Κάστρο στην Κούβα και αφετέρου πρόκειται για µια 
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«εύφηµη µνεία» στους δύο Ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, που όπως αναφέρει στην 

έκδοση της 12-2-2005 «Για να είµαστε δίκαιοι, θα πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι 

εξαιρετικοί ευρωβουλευτές είναι και οι κ. Παφίλης και Τούσσας από το ΚΚΕ».  

 

Βέβαια σε ανύποπτο χρόνο αναφέρει ότι: «η κατάρρευση του κοµµουνισµού και ο 

ιστορικός θρίαµβος του καπιταλισµού στερεί τη δυνατότητα στο δογµατικό ΚΚΕ να 

διατυπώσει αξιόπιστο αντιαµερικανικό λόγο» (20-11-2004). Από την άλλη τονίζεται 

η δράση του ΚΚΕ στον Εµφύλιο καθώς και οι ενέργειες του στο θέµα της 

Μακεδονίας πριν και µετά τον πόλεµο. Χαρακτηριστική είναι η εξής αναφορά: «µετά 

απ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε τι τεράστια συµφέροντα παίζονται µε τη Μακεδονία και 

γιατί οι Έλληνες Αριστεροί έχουν λυσσάξει από το 1949 (Πέµπτη Ολοµέλεια του 

ΚΚΕ) να δώσουν τη  Μακεδονία στους Σλάβους» (19-2-2005). Ιδιαίτερα µε το 

θάνατο του Φλωράκη οι συντάκτες αναρωτιόντουσαν γιατί να κυµατίζουν µεσίστιες 

οι σηµαίες αναφέροντας χαρακτηριστικά «ΠΟΛΙΤΙΚΑ η µόνη πειστική εξήγηση που 

µπορεί να σταθεί είναι ότι εκφράζονται κατά περίπτωση εξόχως φοβικά. Φοβούνται 

τον Περισσό και το ΚΚΕ και διατάσσουν την ηµέρα της Αλειτούργητης Κηδείας του 

Πρώην (προ δεκαπενταετίας) ηγέτη του Κοµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Χαρ. 

Φλωράκη, οι σηµαίες σε όλα τα κτήρια να κυµατίζουν µεσίστιες. Προς τι; Και δια τι; 

∆εν διετέλεσε ούτε Πρωθυπουργός, ούτε Υπουργός. Συµµετείχε ενεργά όσο λίγοι στο 

αιµατοκύλισµα του τόπου µε πράξεις που καταδικάστηκαν από τη δικαιοσύνη της 

Χώρας αλλά και τη συνείδηση µεγάλου τµήµατος του Ελληνικού Λαού.» (4-6-2005).  

 

Ένα ακόµα µοτίβο είναι η αποδοκιµασία των «αριστερών προοδευτικών» όπως 

τους χαρακτηρίζει η ίδια η εφηµερίδα, οι οποίοι φαίνονται ιδεολογικά να είναι στον 

αντίποδα των εθνικών ιδεωδών που πρεσβεύει ο ΛΑΟΣ.. Τέλος η στάση του απέναντι 

στον Συνασπισµό είναι ακόµα πιο έντονη. Τον θεωρεί µικρότερο κόµµα από ο 

ΛΑ.Ο.Σ. αλλά και γεµάτο από ιδεολογική σύγχυση.  
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Ζ) ΠΑΣΟΚ 

 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ 

ΘΕΤΙΚΟΙ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ 

1 23-Οκτ-04 2  

2 30-Οκτ-04 6  

3 6-Νοε-04 14  

4 13-Νοε-04 3  

5 20-Νοε-04 4  

6 27-Νοε-04 3  

7 20-∆εκ-04 9  

8 27-∆εκ-04 2  

9 5-Ιαν-05 3  

10 29-Ιαν-05 1  

11 12-Φεβ-05 3  

12 19-Φεβ-05 4  

13 26-Φεβ-05 3 1 

14 6-Μαρ-05 4  

15 12-Μαρ-05 6  

16 19-Μαρ-05 3  

17 26-Μαρ-05 2  

18 2-Απρ-05 2  

19 9-Απρ-05 1  

20 16-Απρ-05 4  

21 7-Μαϊ-05 12  

22 14-Μαϊ-05 3  

23 28-Μαϊ-05 8  

24 4-Ιουν-05 10  

25 11-Ιουν-05 9  

26 19-Ιουν-05 4  

27 25-Ιουν-05 5  

 ΣΥΝΟΛΟ 130 1 

Πίνακας 69 
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Στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ έκτος από έναν, όλοι οι υπόλοιποι 130 

χαρακτηρισµοί είναι αρνητικοί και µερικοί από αυτούς είναι πολύ έντονοι. Η 

συχνότητα αναφοράς στο ΠΑΣΟΚ είναι σχετικά πάρα πολύ µεγάλη (λόγου χάρη 

είναι τετραπλάσια σχεδόν από την αντίστοιχη της Αριστεράς). Ο µόνος θετικός 

χαρακτηρισµός αφορούσε την ικανότητα του Γ. Παπανδρέου να οργανώνει και να 

κατευθύνει στο επιθυµητό για αυτόν αποτέλεσµα συνέδρια του κόµµατος.  

 

Στις αρνητικές αναφορές το ΠΑΣΟΚ είναι ένα διεφθαρµένο κόµµα που 

κακοδιαχειρίστηκε την εξουσία στην Ελλάδα την τελευταία εικοσαετία 

αναπτύσσοντας ένα «καθεστώς» και ερχόµενο σε πολλές φορές σε συµφωνίες µε την 

οικονοµική ελίτ.  

 

Ένα ακόµα σηµείο τριβής αποτελεί και η στάση του ΠΑΣΟΚ και συγκεκριµένα 

του τότε αρχηγού του και πρωθυπουργού  Σηµίτη στο θέµα των ταυτοτήτων και την 

αντιπαράθεση που προκλήθηκε µε την Εκκλησία της Ελλάδας. Επιπρόσθετα 

επιτίθενται στο πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού και για τις αποφάσεις που πήρε 

στα λεγόµενα «Εθνικά Θέµατα».  
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Η) Νέα ∆ηµοκρατία 

 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ 

1 23-Οκτ-04 12 

2 30-Οκτ-04 12 

3 6-Νοε-04 20 

4 13-Νοε-04 3 

5 20-Νοε-04 4 

6 27-Νοε-04 8 

7 20-∆εκ-04 10 

8 27-∆εκ-04 5 

9 5-Ιαν-05 5 

10 29-Ιαν-05 6 

11 12-Φεβ-05 9 

12 19-Φεβ-05 8 

13 26-Φεβ-05 14 

14 6-Μαρ-05 7 

15 12-Μαρ-05 9 

16 19-Μαρ-05 3 

17 26-Μαρ-05 3 

18 2-Απρ-05 4 

19 9-Απρ-05 6 

20 16-Απρ-05 6 

21 7-Μαϊ-05 15 

22 14-Μαϊ-05 11 

23 28-Μαϊ-05 17 

24 4-Ιουν-05 11 

25 11-Ιουν-05 12 

26 19-Ιουν-05 6 

27 25-Ιουν-05 8 

 ΣΥΝΟΛΑ 234 

Πίνακας 70 
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 Η Νέα ∆ηµοκρατία αποτελεί τον κυριότερο αποδέκτη αρνητικών 

χαρακτηρισµών αφού έχει µακράν τη µεγαλύτερη συχνότητα αναφοράς. Η κύρια 

αιτία για αυτόν το λόγο είναι η πολιτική της ως κυβέρνηση, µια κυβέρνηση που 

αθέτησε τις υποσχέσεις που έδωσε στο µέσο ψηφοφόρο της Η εικόνα λοιπόν της 

Νέας ∆ηµοκρατίας είναι η εικόνα µιας κυβέρνησης - συνεχιστή του έργου 

κακοδιαχείρισης του ΠΑΣΟΚ. Συχνό είναι το φαινόµενο αναφοράς να συνδέει τις 

δύο διακυβερνήσεις κατά έναν αρκετά αποδοκιµαστικό τρόπο. Βέβαια αυτή η στάση 

δεν είναι µονο πολιτική, είναι και τακτική µε την έννοια ότι οι ψηφοφόροι της Νέας 

∆ηµοκρατίας είναι εν δυνάµει ψηφοφόροι και του ΛΑΟΣ. 

 

Το µοτίβο που πλέκει για την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι ότι 

«ξεπουλάει» τα εθνικά θέµατα στους Τούρκους και Αµερικάνους ενώ στο εσωτερικό 

της χώρας κρατάει το «(παρα)κράτος του ΠΑΣΟΚ» ενώ «ερωτοτροπεί» µε τα 

«ρετάλια» µιας αποτυχηµένης ιδεολογικά Αριστεράς. Το κυριότερο όµως είναι ότι 

συχνά πυκνά στηλιτεύει την Θεωρία του Μεσαίου χώρου που ας µην ξεχνάµε ότι 

ήταν και ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Καρατζαφέρης βρέθηκε εκτός το 

κόµµατος το 2000. Οι συχνές αναφορές του στους ψηφοφόρους της Νέας 

∆ηµοκρατίας γίνονται µε σκοπό τον προσηλυτισµό τους εφόσον ο ΛΑ.Ο.Σ. είναι 

σήµερα – κατά τα λεγόµενα της Εφηµερίδας- ο µόνος αξιόπιστος δεξιός πολιτικός 

σχηµατισµός.  
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Θ) Εκκλησία 

 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ 

ΘΕΤΙΚΟΙ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ 

1 30-Οκτ-04  1 

2 13-Νοε-04  2 

3 29-Ιαν-05  3 

4 12-Φεβ-05 3 10 

5 19-Φεβ-05  12 

6 26-Φεβ-05  12 

7 6-Μαρ-05  5 

8 12-Μαρ-05  2 

9 19-Μαρ-05  4 

10 26-Μαρ-05  3 

11 9-Απρ-05  5 

12 16-Απρ-05  1 

13 28-Μαϊ-05  6 

14 4-Ιουν-05  3 

15 11-Ιουν-05  2 

16 19-Ιουν-05  1 

17 25-Ιουν-05  1 

 ΣΥΝΟΛΑ 3 73 

Πίνακας 71 

 

Τελευταία είναι η περίπτωση της εκκλησίας. Εδώ έχουµε ακριβώς το αντίθετο 

αποτέλεσµα από ότι στις προηγούµενες οµάδες. Βασικό γεγονός της περιόδου αυτής 

είναι η εκκλησιαστική κρίση συνυφασµένη µε την κρίση στη δικαιοσύνη. Η Υπόθεση 

του αρχιµανδρίτη Γιοσάκη που αποτέλεσε συνδετικό κρίκο µεταξύ δικηγόρων 

κατηγορουµένων για σοβαρές αξιόποινες πράξεις και των δικαστών που δίκαζαν τις 

υποθέσεις αυτές. Το γεγονός ξεσπά τέλη Ιανουαρίου του 2005 και συγκλονίζει την 

ελληνική κοινωνία. Εποµένως η ΑΛΦΑ1 πρέπει να ασχοληθεί µε το γεγονός. Στην 

έκδοση της 12 Φεβρουαρίου λοιπόν κάνουν την εµφάνιση τους κάποιες γενικές 

νουθεσίες για την κατάσταση στην εκκλησία και πιο συγκεκριµένα οι εξής: 
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• «Τα κρούσµατα της δυσώδους και αποπνικτικής ατµόσφαιρας σε 

Εκκλησία και ∆ικαιοσύνη πρέπει αυθωρεί να παταχθούν.» 

• «Είναι θλιβερά όλα αυτά που συµβαίνουν. Αυτό που βγαίνει ως 

αποτέλεσµα είναι ότι κλονίζεται το φρόνηµα των πιστών . Προκαλείται 

ζηµιά στο έθνος και πρέπει να προστατεύσουµε την ελληνική ορθοδοξία» 

• «Όλα αυτά είναι καταδικαστέα γιατί ο ιεράρχης πρέπει να µοιάζει 

τουλάχιστον µε τους αγίους της εκκλησίας» 

 

Από την άλλη όµως η εφηµερίδα δίνει αµέριστη τη συµπαράσταση της στην 

ελληνική εκκλησία και ιδιαίτερα στον προκαθήµενο της Αρχιεπίσκοπό Χριστόδουλο. 

Το γενικό µοτίβο που χρησιµοποιεί είναι ότι ναι µεν αυτά τα γεγονότα είναι 

κατακριτέα αλλά από την άλλη γίνονται για να αποπροσανατολίσουν την κοινή 

γνώµη και να διαβάλλουν προσωπικά το κύρος του Χριστόδουλου. Στην όλη ιστορία 

εµπλέκει και µυστικές υπηρεσίες που έχουν ως γενικότερο στόχο την ορθόδοξη πίστη 

και το ελληνικό έθνος.  

 

Επίσης υπενθυµίζει το ξεχασµένο θέµα των ταυτοτήτων, επιδιώκοντας να 

στρέψει πάλι την προσοχή των αναγνωστών στα πραγµατικά προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει η εκκλησία και γενικότερα το έθνος, παράλληλα ρίχνοντας µια ακόµη 

φορά το «φταίξιµο» στην κυβέρνηση Σηµίτη για την υλοποίηση του νόµου και στην 

κυβέρνηση Καραµανλή για τη µη κατάργηση του. Από εκείνο το χρονικό  σηµείο και 

τουλάχιστον για ένα µήνα η εφηµερίδα θα προβάλλει αρκετές φορές αυτήν την 

εικόνα στηρίζοντας την Εκκλησία. Μετά από αυτό το χρονικό σηµείο και µέχρι το 

τέλος της περιόδου που εξετάζει η παρούσα µελέτη θα συνεχίσει να προσφέρει τη 

στήριξη της στον Αρχιεπίσκοπο αλλά µε µικρότερη συχνότητα.  

 

Η παρούσα έρευνα ασχολήθηκε µε την ανάλυση του λόγου του κόµµατος του 

Γ. Καρατζαφέρη, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. Από τη µία πλευρά 

µελετήθηκε ο επίσηµος λόγος του κόµµατος µέσα από τις θεµατικές ενότητες των 

ανακοινώσεων που εξέδωσε καθώς και τους φορείς τους οποίους στηλίτευαν. Από 

την άλλη ερευνήθηκαν οι χαρακτηρισµοί που προσέδωσε η εφηµερίδα ΑΛΦΑ1 σε 

διάφορές οµάδες κατά ο διάστηµα 23 Οκτωβρίου 2004 έως 25 Ιουνίου 2005.Γενικά ο 

επίσηµος λόγος έχει πολλές διαφορές από τον καθηµερινό λόγο. Στον καθηµερινό η 
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επικοινωνία είναι πιο άµεση, µε µεγαλύτερη ελευθερία του λόγου και σίγουρα πιο 

ελαστικές µορφές επικοινωνίας.  

 

Έτσι και στην παρούσα έρευνα παρουσιάστηκαν πολλές διαφορές ανάµεσα 

στη µελέτη του επίσηµου λόγου των ανακοινώσεων και του λόγου των άρθρων της 

εφηµερίδας. Ο λόγος των ανακοινώσεων είναι επίσηµος αλλά φέρει και έντονες 

εκφράσεις ενίοτε κατά των φορέων, εν µέρει κάτι τέτοιο είναι λογικό εφόσον το 

σύνολο των ανακοινώσεων παίρνουν έναν µάλλον ρόλο καταγγελίας. Στη δεύτερη 

περίπτωση ο λόγος της εφηµερίδας είναι, όπως είδαµε και παραπάνω, ιδιαίτερα 

έντονος µε εκφράσεις που δεν µπορούν να χαρακτηριστούν κόσµιες. Το ύφος και ο 

τρόπος γραφής της εφηµερίδας ίσως είναι κάπου ανάµεσα στην Αυριανή της 

δεκαετίας του 1980 και την ακραία εθνικιστική εφηµερίδα «Χρυσή Αυγή».  

 

Ένα ακόµα συµπέρασµα που µπορεί να εξαχθεί είναι η συχνότητα κατανοµής 

των θεµατικών ενοτήτων του επίσηµου λόγου. Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι 

συνολικά οι πρώτες θεµατικές που διαπραγµατεύεται ο ΛΑ.Ο.Σ. στις ανακοινώσεις 

του είναι η Οικονοµία, η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, τα Ελληνοτουρκικά ακολουθούµενα από 

θέµατα Περιβάλλοντος. Τα αποτελέσµατα αυτής της θεµατικής κατανοµή ίσως δεν θα 

ήταν διαφορετικά αν εξεταζόταν ένα άλλο κόµµα όπως π.χ. το ∆ΗΚΚΙ ή ακόµα και 

το ΠΑΣΟΚ Παρατηρούµε ότι µέσα από την επιλογή της Θεµατικής ο ΛΑ.Ο.Σ. 

σίγουρα δεν θέλει να διαφοροποιηθεί από τα υπόλοιπα “mainstream”κόµµατα της 

ελληνικής πολιτικής σκηνής.  

 

Ακόµα και οι επιλογές θεµάτων όπως το περιβάλλον και η σχετικά µεγάλη 

σηµασία που ο ΛΑ.Ο.Σ. τους δίνει είναι σηµαντική για την έρευνα. Η Νέα Άκρα 

δεξιά, όπως αναφέρει η βιβλιογραφία(Ignazi 1997, Betz 1999, Betz & Johnson 2004), 

συχνά δανείζεται θέµατα από την θεµατολογία της προοδευτικής Αριστεράς και της 

πολιτικής New Age όπως είναι η Οικολογία ή η προστασία των προσωπικών 

δεδοµένων. Εποµένως ο ΛΑ.Ο.Σ. θέλει να παρουσιάσει ένα προφίλ ενός κόµµατος 

που ενδιαφέρεται για ένα ευρύ φάσµα της πολιτικής, δίνει το µεγαλύτερο βάρος στην 

Οικονοµία και γενικότερα στη διαχείριση της Πολιτικής χρησιµοποιόντας µια 

νεολαϊκιστική ρητορική προσέγγιση. Βέβαια µπορεί να δώσει το βάρος στην 

οικονοµία γιατί απλά αναπαράγει το κοινοβουλευτικό έργο του Γ. Καρατζαφέρη στην 
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Ευρωβουλή που και αυτό µε τη σειρά του επικεντρώνεται στη διαχείριση και 

χρηµατοδότηση των Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Προγραµµάτων.  

 

Παράλληλα στον απλό καθηµερινό λόγο της εφηµερίδας εµφανίζονται αρκετά 

συχνά, οι κλασικές ξενοφοβικές και εθνικιστικές αναφορές που χαρακτήριζαν και 

χαρακτηρίζουν την άκρα δεξιά στη χώρα µας. Παράλληλα δε εµφανίζεται στο 

προσκήνιο ως «υπερασπιστής της πίστης» σε µια αντικειµενικά δύσκολη εποχή για 

την Εκκλησία της Ελλάδας. Το πιο σηµαντικό εύρηµα είναι όµως η γενικότερη – και 

στα δύο δείγµατα- σκληρή αντιπολιτευτική στάση προς τη σηµερινή και την 

προηγούµενη ελληνική κυβέρνηση και στα κόµµατα που τις διαχειριζόταν, τη Νέα 

∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Νέας ∆ηµοκρατίας 

βλέπουµε ότι ο ΛΑ.Ο.Σ. στρέφει σχεδόν τις µισές του αναφορές.  

 

Κάτι τέτοιο είναι πολύ λογικό αφού πρόκειται για το πλησιέστερο ιδεολογικά 

κόµµα. Επιπρόσθετα είναι το κόµµα που – κατά ο ΛΑ.Ο.Σ. - «πρόδωσε» σήµερα τους 

ψηφοφόρους του, ίσως κατά έναν τρόπο όπως «πρόδωσε» τον ίδιο τον Γ. 

Καρατζαφέρη το 2000 βασιζόµενη στην «θεωρία του µεσαίου Χώρου». Βέβαια 

παρόλα αυτά ο ίδιος ο Καρατζαφέρης δηλώνει: «Στα εθνικά θέµατα είµαι ∆εξιός και 

στα κοινωνικά Αριστερός. Πασίδηλο είναι, όµως, ότι ο ΛΑ.Ο.Σ. πλέον έχει ευρύτερη 

απήχηση στην ελληνική κοινωνία,» (ΑΛΦΑ1 6-11-2004). Μια σαφής δήλωση 

αριστερολεπενισµού. Βέβαια ίσως είναι περισσότερο δεξιός αφού στη συνέχεια 

δηλώνει: «περιµένουν οι ∆εξιοί ψηφοφόροι της διαχρονικά πιο περήφανης και 

δηµοκρατικής παράταξης της χώρας (που εκσυγχρόνισε την Ελλάδα µετά τον πόλεµο 

και την έκανε ευρωπαϊκό κράτος, αλλά σήµερα... ντρέπεται γι' αυτό!)». Βέβαια 

δυνητικά αυτές οι κατηγορίες κατά του «πολιτικού κατεστηµένου» και γενικότερα 

κατά των ελίτ µπορεί να οδηγήσουν και σε πολιτικά κέρδη από µια ενδεχόµενη 

«ψήφο διαµαρτυρίας» στο ΛΑΟΣ, όπως φάνηκε καθαρά στις επόµενες εκλογές του 

2007.  

 

Εν κατακλείδι αξίζει να σηµειωθεί ότι ειδικά η περαιτέρω ανάλυση των άρθρων 

τις εφηµερίδας µπορεί να δώσει και άλλα χρήσιµα συµπεράσµατα. Μερικά από αυτά 

είναι η εικόνα που δίνει για τους «Εβραίους» ή άλλες µειονότητες όπως οι τσιγγάνοι 

ή οι οµοφυλόφιλοι. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ιστορικά και 
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«επιστηµονικά» άρθρα που παρουσιάζει η εφηµερίδα. Αρθρογράφοι των οποίων είναι 

αρκετές φορές ο ∆. Λιακόπουλος και ο Ν. Μπάρµπης. Σε αυτά τα άρθρα ενδιαφέρον 

έχει η εικόνα που δίνει η εφηµερίδα για την Βασιλεία, τις δύο ∆ικτατορίες της 

Ελλάδας στον 20ο αιώνα ή και την θέση που παίρνει στη διαµάχη του Εθνικού 

διχασµού, µιας και απειχεί αντιβενιζελικές θέσεις οι οποίες και µοιάζουν να είναι 

βγαλµένες από αντίστοιχες δεξιές εφηµερίδες του Μεσοπολέµου. Η θεµατολογία τους 

είναι χαρακτηριστική όπως για παράδειγµα η θέση του Λιακόπουλου ότι «ο Αϊνστάιν 

αντέγραψε από χαµένο χειρόγραφο του Αριστοτέλη την θεωρία της Σχετικότητας». 
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7. Η τηλεοπτική ρητορική του ΛΑ.Ο.Σ. 

 
7.1 Πλαισίωση (Framing Analysis) των εκποµπών του 

ΤΗΛΕΑΣΤΥ 
 

 

Η παρούσα µελέτη φιλοδοξεί να ερευνήσει και να επεξεργαστεί τον τρόπο µε τον 

οποίο παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα τρέχοντα γεγονότα µέσα από τη 

µεσηµεριανή ζώνη του ΤΗΛΕΑΣΤΥ, ζώνη στην οποία έχει εκποµπή και ο πρόεδρος 

του ΛΑ.Ο.Σ. Γ. Καρατζαφέρης. Η σχέση του τελευταίου µε την τηλεόραση ξεκινάει 

από τη δεκαετία του 1980. Τότε προσπαθεί να «σπάσει» το κρατικό µονοπώλιο της 

τηλεοπτικής ενηµέρωσης που είχε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και βιντεοσκοπεί δικά 

του ρεπορτάζ και – κυρίως αντιπολιτευτικές – ειδήσεις, τα οποία εγγράφει σε 

βιντεοκασέτες που διανέµει ανά την Ελλάδα µε την επωνυµία «TVPRESS». Μετά 

από την πρώτη µελέτη του υλικού, η πλαισίωση προσαρµόστηκε µόνο πάνω την 

εκποµπή του Καρατζαφέρη και όχι στο ολιγόλεπτο δελτίο ειδήσεων που 

παρεµβάλλεται.  

 

Με την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, 

ιδρύει µαζί µε άλλους τον τηλεοπτικό σταθµό «TELECITY», ο οποίος το 2001 

(Ψαρράς 2010: 243) µετονοµάζεται στο ελληνικότερο «ΤΗΛΕΑΣΤΥ». Μέσα από 

αυτόν τον δίαυλο ο – βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας πλέον – Καρατζαφέρης 

«οικοδοµεί» µια άµεση σχέση µε το λαό µέσα από τη µεσηµεριανή εκποµπή του. Η 

εκποµπή αυτή αποτέλεσε την «ώρα»226 του ίδιου του Καρατζαφέρη. Ήταν, για 

δεκαεπτά χρόνια227 όπως λέει, η ώρα της καθηµερινής του επαφής µε τον απλό 

Έλληνα, που ξεκίνησε µε τον τίτλο « Χέρι – Χέρι µε τον Καρατζαφέρη» και µετά 

άλλαξε σε «Ελλάδα γεια σου». Μάλιστα στις αρχές του 2010 η κυριότητα του 

                                                 
226 Αρχικά η εκποµπή του άρχιζε στις 14.00. Τα τελευταία χρόνια και σήµερα αρχίζει στις 16.00 και 
διαρκεί µιάµιση µε δύο ώρες. 
227 Μετά την εκλογή του ως Βουλευτή τον Σεπτέµβριο του 2007 και λόγω του ασυµβίβαστου 
αναγκάστηκε να παραδώσει τα ηνία στον δηµοσιογράφο ∆ηµήτρη Καψιώτη. 
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τηλεοπτικού σταθµού µεταβιβάστηκε εξ’ ολοκλήρου στο ΛΑΟΣ228 και πλέον 

αποτελεί τον δεύτερο κοµµατικό τηλεοπτικό σταθµό µέτα τον 902 του ΚΚΕ. 

 

Το αναλυτικό επιστηµονικό εργαλείο που θα χρησιµοποιηθεί είναι η ανάλυση 

της πλαισίωσης (framing analysis) και των πλαισίων (frames) µέσα από τα οποία 

γίνεται η παρουσίαση και ο σχολιασµός των ειδήσεων. Για να στοχευθεί καλύτερα 

όµως η ανάλυση πρέπει σε πρώτο βαθµό να γίνει µια αρχική θεµατική ανάλυση, η 

οποία και θα µας επιτρέψει να προχωρήσουµε συστηµατικά στον εντοπισµό, την 

αναδιάταξη και την ποσοτική καταµέτρηση των θεµάτων και της ιεραρχίας µε την 

οποία τα προβάλει το ΤΗΛΕΑΣΤΥ. Με τη θεµατοποίηση µετατρέπεται ένα δεδοµένο 

σώµα (corpus) –µια εκποµπή - σε έναν αριθµό θεµάτων αντιπροσωπευτικών του 

περιεχοµένου προς ανάλυση. Πράγµα που καθιστά δυνατή τη διαχείριση ενός 

µεγάλου αριθµού δεδοµένων και επιπλέον συστηµατοποιεί την ανάλυση µε στόχο την 

αποφυγή µιας ιµπρεσιονιστικής (που βασίζεται δηλαδή στην εντύπωση) περιγραφής 

των δεδοµένων.   

 

Στη συνέχεια θα αναλυθούν οι εικόνες και τα µηνύµατα τα οποία ο ποµπός 

µεταδίδει στον δέκτη, προκειµένου να τον στρέψει προς την κατεύθυνση που 

επιθυµεί. Αυτό θα γίνει µέσω της Πλαισίωσης (Framing), µιας διαδικασίας κατά την 

οποία παρατηρείται και αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο ο ποµπός ενός µηνύµατος 

προσπαθεί, χρησιµοποιώντας εικόνες - πλαίσια (frames), που συνήθως είναι 

φορτισµένες συναισθηµατικά, να οδηγήσει τον δέκτη σε συγκεκριµένα 

συµπεράσµατα. Όπως λέει ο Entman (1993: 52)229 «Η πλαισίωση είναι να επιλέγεις 

κάποια στοιχεία µιας αντιληπτής πραγµατικότητας και να τα ξεχωρίζεις µε τέτοιον 

τρόπο έτσι ώστε να προωθείς ένα συγκεκριµένο ορισµό προβλήµατος, την αιτία του, 

την ηθική του εκτίµηση και/ή την απαραίτητη λύση/θεραπεία».  

 

                                                 
228 Με το υπ’ αριθµ 24772/5.2.2010 συµβόλαιο οι µέτοχοι µεταβίβασαν τον τηλεοπτικό σταθµό στο 
ΛΑ.Ο.Σ., η αλλαγή έγινε δεκτή από το ΕΣΡ µε την Απόφαση Αρ. 247/2010 αναρτηµένη στο 
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/file-get?arx-files-disposition=attachment&arx-files-
entry-id=feab3f44326b1e7b83571826e98263e5  
229 " frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 
communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, 
moral evaluation, and/or treatment recommendation”. 
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Η Ανάλυση της Πλαισίωσης είναι ένα εργαλείο της πολιτικής επικοινωνίας το 

οποίο χρησιµοποιείται σε ένα ευρύ πλέγµα δράσεων. Οι McCombs, Shaw και Weaver 

χρησιµοποιούν τον όρο “second level agenda setting” για να περιγράψουν τις 

συνέπειες που έχει η αντίληψη του κοινού από τη διαδικασία κατά την οποία τα 

Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης προβάλλουν κάποια συγκεκριµένα στοιχεία ενός 

γεγονότος. Εποµένως τα Πλαίσια Ειδήσεων (News Frames) είναι «εργαλεία στα 

οποία βασίζονται τόσο τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης αλλά και τα άτοµα για να 

µεταδώσουν, ερµηνεύσουν και να αξιολογήσουν την πληροφορία» (Neuman W. R., 

Just M.R. & Cringel A. N., 1992: 60).  

 

Οι έρευνες πολιτικής επικοινωνίας στις αρχές της δεκαετίας του 1980 άρχισαν να 

ασχολούνται µε τη διατύπωση των ερωτήσεων και τις πλαισιωµένες απαντήσεις οι 

οποίες επηρεάζουν την αντίληψη του κινδύνου για τον ερωτώµενο (Kahneman D. & 

Tversky A., 1982 και Kahneman D. 1984). Πιο πρόσφατα, υπάρχουν έρευνες που 

ασχολούνται µε τη σηµασία που έχουν κάποια Πλαίσια Ειδήσεων και τις συνέπειες 

που έχουν αυτά για την ερµηνεία που δίνει το κοινό σε συγκεκριµένα γεγονότα και 

θέµατα. Όπως αναφέρει και ο Iyengar (1987:816), «οι συνέπειες της Πλαισίωσης 

είναι αλλαγές στην κρίση, οι οποίες πηγάζουν από ανεπαίσθητες αλλαγές στον 

ορισµό της κρίσης ή στην επιλογή των προβληµάτων». Εποµένως, στην παρούσα 

έρευνα θα µελετήσουµε αρχικά τον ορισµό της θεµατολογίας (agenda setting) και σε 

δεύτερο χρόνο τα πλαίσια που χρησιµοποιούνται (second level agenda setting). 

Βέβαια οι τυπολογίες πλαισίωσης είναι πάρα πολλές και πλέον καθίσταται δυσχερής 

η χρήση τους. Κάθε διαφορετική οπτική – ερµηνεία µπορεία να αναγορευτεί σε 

πλαίσιο. Εποµένως υπάρχει η ανάγκη για µια διαδικασία που να συστηµατοποιεί την 

πλαισίωση και η εργασία των Semetko και Valkenburg προσπάθησε να κάνει αυτό 

ακριβώς.  
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7.1.1 Το αντικείµενο της Έρευνας και η Μεθοδολογία  

 

Η έρευνα λοιπόν ασχολείται µε τις µαγνητοσκοπηµένες εκποµπές της 

µεσηµεριανής ενηµερωτικής ζώνης (16.00 – 19.30) του τηλεοπτικού σταθµού του 

Καρατζαφέρη, του ΤΗΛΕΑΣΤΥ σε δύο περιόδους. Την περίοδο από τη ∆ευτέρα 26 

Ιουνίου 2006 µέχρι την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2006 και την περίοδο από τις 24 

Μαΐου του 2007 µέχρι την 19η Σεπτεµβρίου 2007. Εξετάζεται δηλαδή τηλεοπτικό 

υλικό τεσσάρων µηνών πριν από τις δύο τελευταίες εκλογικές αναµετρήσεις. 

 

Στην πρώτη περίοδο συγκεντρώθηκε υλικό από 80 εκποµπές µε συνολική 

διάρκεια 112 ώρες και 36 λεπτά230. Σε αυτές παρεµβάλλονται και 36 ώρες και 32 

λεπτά από βιντεοσκοπηµένα ρεπορτάζ. Αποτελούν το 32% του συνολικού χρόνου 

ενώ το υπόλοιπο 68% είναι ειδήσεις και σχόλια.  

 

Στη δεύτερη περίοδο αντίστοιχα, µαγνητοσκοπήθηκαν αρχικά 199 εκποµπές, 

συνολικού χρόνου 152 ωρών και 30 λεπτών. Η εκποµπή του Καρατζαφέρη –που 

αποτελεί και τον βασικό ερευνητικό σκοπό αυτής της εργασίας- «ΕΛΛΑ∆Α ΓΕΙΑ 

ΣΟΥ» προβλήθηκε 74 φορές µε συνολικό χρόνο 86 ώρες και 32 λεπτά. Ο 

Καρατζαφέρης απουσίασε σε µόλις 25 εκποµπές, είτε λόγω συνεδρίασης του 

Ευρωκοινοβουλίου είτε για τις προεκλογικές ανάγκες του ΛΑΟΣ. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις όµως αναπλήρωσε το χαµένο τηλεοπτικό χρόνο είτε επικοινωνώντας  

τηλεφωνικά είτε προβάλλοντας σχετικό υλικό από τη δράση ως Ευρωβουλευτής ή τις 

περιοδείες του ανά την Ελλάδα. 

 

Σε πρώτη φάση και στις δύο περιπτώσεις, δηµιουργήθηκε ένα συνολικό µητρώο 

θεµάτων των εκποµπών. Σε αυτό καταγράφηκαν, χωρίστηκαν και 

χρονοµετρήθηκαν231 όλα τα επιµέρους θέµατα µε τα οποία ασχολήθηκαν οι εκποµπές. 

Τα επιµέρους θέµατα κατανεµήθηκαν σε γενικές κατηγορίες ειδήσεων, µε τον τρόπο 

που γίνεται συνήθως στις µεγάλες πανελλήνιες εφηµερίδες. 
                                                 
230 Οι εκποµπές της περιόδου είναι 90 αλλά για τεχνικούς κυρίως λόγους έχω µαγνητοσκοπήσει τις 80. 
231 Στα κοντινότερα 5 ή 10 δευτερόλεπτα.  
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 Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής: 

• Ελληνική Πολιτική Σκηνή  

• Κοινωνικό Ρεπορτάζ  

• Σχέσεις της Ελλάδας µε τρίτες χώρες  

• Εξωτερικές Ειδήσεις 

• Οικονοµικές Ειδήσεις  

• Αθλητικά/Καλλιτεχνικά  

  

Στη συνέχεια, µε βάση τα κυρίαρχα πλαίσια απαντώνται από τον ερευνητή µε 

ένα ναι ή ένα όχι –που δίνει την αντίστοιχη τιµή 1 ή 0- ενδεικτικές και συγκεκριµένες 

ερωτήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις έχουν ως στόχο τη χαρτογράφηση και την ανάδειξη 

των πλαισίων µέσα στις θεµατικές ενότητες των εκποµπών του ΤΗΛΕΑΣΤΥ.  

 

Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής 

αποτελεί µια προσαρµογή της µελέτης που έκαναν οι Semetko και Valkenburg (2000: 

93-109) στα άρθρα και στις ειδήσεις που αφορούσαν πολιτικές εξελίξεις στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε ένα κράτος µέλος της. Χρησιµοποίησαν στοιχεία από 

Ολλανδικές εφηµερίδες και τηλεοπτικά κανάλια κατά την περίοδο 1/5/1997 έως 

20/6/1997, λίγο πριν την Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη στο Άµστερνταµ. Οι Semetko και 

Valkenburg στηρίχθηκαν µε τη σειρά τους στη δουλειά των Neuman, Just & Cringel, 

οι οποίοι στο βιβλίο «Common Knowledge» (1992) διατυπώνουν τη θεωρία ότι πέντε 

είναι τα κυριότερα πλαίσια ειδήσεων που χρησιµοποιούνται σήµερα. Προκειµένου να 

µετρήσουν τα διάφορα πλαίσια χρησιµοποίησαν ένα πλέγµα 20 ερωτήσεων οι οποίες 

έδιναν κάποιο χαρακτηριστικό από ένα πλαίσιο και η απάντηση σε αυτές ήταν ναι/όχι 

και η αντίστοιχη τιµή που θα δίνει ο ερευνητής θα είναι 1/0. 

 

 Σε αυτή τη µελέτη θα επιχειρηθεί να χρησιµοποιηθεί ένα παρόµοιο πλέγµα 

ερωτήσεων για την περίπτωση του ΤΗΛΕΑΣΤΥ. Για αυτό το λόγο 

χρησιµοποιήθηκαν έξι πλαίσια. Τα πέντε πρώτα είναι τα ίδια µε αυτά που 

χρησιµοποίησαν οι Semetko και Valkenburg. Το τελευταίο – που κατασκευάστηκε 

εµπειρικά στα πλαίσια της παρούσης - έχει σαν σκοπό να χαρτογραφήσει την 
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υποστήριξη που παρέχει άµεσα ή έµµεσα στο λΑ.Ο.Σ. το µήνυµα του ποµπού. Τα έξι 

πλαίσια έχουν συνολικά 58 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι κατηγοριοποιηµένες κατά 

το γενικό πλαίσιο που προσπαθούν να αναδείξουν και στη συνέχεια αθροίζονται µε 

ειδικό βάρος προκειµένου να εξαχθούν συµπεράσµατα για το γενικό πλαίσιο. Οι 

ερωτήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 

• Conflict Frame – Πλαίσιο Σύγκρουσης (κωδικός CF) 

 

Σε αυτό το πλαίσιο η έµφαση της είδησης δίνεται ως µια σύγκρουση µεταξύ 

δύο µερών (κόµµατα, κράτη, οργανώσεις). Οι Semetko και Valkenburg (2000:95) 

αναφέρουν ότι στα δελτία ειδήσεων, οι συζητήσεις που αφορούν τον ανταγωνισµό 

των ελίτ σε κάποιο πολιτικό ζήτηµα συχνά συρρικνώνονται από µια περίπλοκη 

διαλεκτική σε µια απλοϊκή «σύγκρουση». Ο Patterson (1993) αναφέρει ότι η 

Προεδρική προεκλογική εκστρατεία στις Ηνωµένες Πολιτείες συχνά µεταδίδεται σαν 

µια σύγκρουση. Στην προκειµένη περίπτωση µπορεί να ερευνηθεί το κατά πόσον ο 

Καρατζαφέρης και οι συνεργάτες του µέσα από την εκποµπή παίρνουν θέσεις σε µια 

σύγκρουση. Παράλληλα µπορεί να διερευνηθεί το κατά πόσο αυτή η σύγκρουση 

προέρχεται από «συνοµωσία» ενός µέρους της. 

 

1. Η είδηση αναφέρεται σε διαφωνία ή σύγκρουση µεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων µερών (κοµµάτων-ατόµων-οµάδων-χωρών);  

2. Η Είδηση αναφέρεται και στις δύο πλευρές του προβλήµατος ή του 

θέµατος ή σε περισσότερες; 

3. Μέσα από την είδηση δηλώνεται η υποστήριξη προς κάποια από τις δύο 

οµάδες; 

4. Η είδηση αναφέρεται σε κάποιου είδους συνωµοσία;  

 

Μέσα από τις ερωτήσεις γίνονται προβλέψεις για να δούµε αν µέσα στα 

πλαίσια της εκποµπής λαµβάνεται θέση από τον παρουσιαστή (π.χ. τον 

Καρατζαφέρη) για µια συγκεκριµένη σύγκρουση. Επιπρόσθετα, πρόβλεψη γίνεται και 

για τον παράγοντα «συνοµωσία». Σε αυτήν την ενότητα ερωτήσεων, όλες οι 

ερωτήσεις έχουν συντελεστή βάρους ¼ στη συγκεντρωτική µεταβλητή που 
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περιγράφει το Πλαίσιο Σύγκρουσης (µε κωδικό CF). Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι 

όσες περισσότερες εµφανιστούν τόσο εντονότερο είναι το πλαίσιο της σύγκρουσης.  

 

 

• Human Interest Frame – Πλαίσιο Ανθρώπινου Ενδιαφέροντος 

(κωδικός HF) 

 

Εδώ το κυρίαρχο πλαίσιο είναι η ανθρώπινη πλευρά της είδησης, η οποία 

µέσα από τη συναισθηµατική φόρτιση θέλει να «τραβήξει» την προσοχή του δέκτη. 

Το προσωπικό «δράµα» κάποιου ανθρώπου είναι η έµφαση της είδησης προκειµένου 

να αγγίξει τον δέκτη. Αυτό το πλαίσιο ίσως µπορεί να πλησιάσει τα λαϊκίστικα 

στοιχεία στο λόγο του ΛΑ.Ο.Σ. µέσα από τον τηλεοπτικό δέκτη.  

 

1. Η είδηση δίνει ένα «ανθρώπινο» πρόσωπο ή ένα ανθρώπινο παράδειγµα; 

2. Η είδηση χρησιµοποιεί επίθετα ή «ετικέτες» που µπορούν να 

δηµιουργήσουν στον δέκτη αισθήµατα οργής-συµπάθειας-συµπόνιας; 

3. Η είδηση αφορά προσωπικές στιγµές των πρωταγωνιστών; 

4. Η είδηση χρησιµοποιεί οπτικό υλικό που µπορεί να δηµιουργήσει στον 

δέκτη αισθήµατα οργής-συµπάθειας-συµπόνιας; 

 

Όλες οι ερωτήσεις εδώ έχουν βάρος ¼ στη συγκεντρωτική µεταβλητή HF. 

Βασικός στόχος είναι να ερευνηθεί το κατά πόσον ο ποµπός θέλει να προκαλέσει 

συναισθήµατα στον δέκτη.  

 

• Economic Consequences Frame – Πλαίσιο Οικονοµικών 

Επιπτώσεων (κωδικός EF) 

 

Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζονται περισσότερο οι οικονοµικές επιπτώσεις 

που έχει ένα γεγονός σε µια οµάδα ανθρώπων. Η Graber (1993) αναφέρει ότι όσο πιο 

µεγάλες είναι οι οικονοµικές επιπτώσεις ενός συµβάντος τόσο ανεβαίνει η αξία του 

ως είδηση. 

 

1. Αναφέρεται σε οικονοµικά κέρδη, τώρα ή στο µέλλον; 
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2. Αναφέρεται σε οικονοµικές απώλειες, τώρα ή στο µέλλον; 

 

Και σε αυτήν την ενότητα οι ερωτήσεις λειτουργούν αθροιστικά και έχουν 

βάρος 1/2.  

 

• Morality Frame - Ηθικό Πλαίσιο (κωδικός MF) 

 

Μέσα από το ηθικό πλαίσιο, η πλευρά που παρουσιάζεται περισσότερο είναι η 

ηθική ή και θρησκευτική πλευρά ενός ζητήµατος. Αυτό το πλαίσιο αποκτά µεγάλη 

σηµασία όταν φέρνουµε στο µυαλό µας τη γενικότερη στάση του ΛΑ.Ο.Σ. σε σχέση 

µε τη θρησκεία και όχι µόνο. Εδώ µπορεί να ερευνηθεί ακόµα η στάση του απέναντι 

στο ιστορικό παρελθόν της χώρας. Βέβαια όλες αυτές οι παράµετροι δεν εντάσσονται 

ακριβώς στη στενή έννοια της «Ηθικής», αλλά είναι περισσότερο ενταγµένες σε ένα 

µεταφυσικό πλέγµα αξιών που συνδέεται είτε µε τις πολιτικοκοινωνικές είτε µε τις 

θρησκευτικές πεποιθήσεις του καθένα. Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι η έννοια  

του αδίκου και του δίκαιου που προσδίδει σε κάποιο άτοµο ή οµάδα ατόµων. Ακόµα 

θα ερευνηθούν τυχόν διακρίσεις και γενικεύσεις που γίνονται εις βάρος κάποιων 

κοινωνικών, θρησκευτικών ή εθνικών οµάδων. 

 

1. Γίνεται Αναφορά σε δίκαιο και άδικο; 

2. Η είδηση αναφέρεται σε Θεό ή Ορθοδοξία;  

3. Η είδηση αναφέρεται σε ηθική και άλλες θρησκευτικές αξίες;  

4. Η είδηση προσφέρει κάποιες κοινωνικές οδηγίες για το πώς πρέπει να 

συµπεριφέρεται κανείς; 

5. Η είδηση αναφέρεται σε κάποιες θρησκευτικές εορτές ή λειτουργίες; 

6. Η είδηση αναφέρεται στο Αρχαίο Ελληνικό παρελθόν ως παραδειγµατική 

χρονική συγκυρία; 

7. Η είδηση αναφέρεται στο Βυζαντινό παρελθόν ως παραδειγµατική 

χρονική συγκυρία; 

8. Η είδηση αναφέρεται στην Επανάσταση του 1821 ως παραδειγµατική 

χρονική συγκυρία; 

9. Η είδηση αναφέρεται στους Βαλκανικούς- Μικρασιατική Καταστροφή ως 

παραδειγµατική χρονική συγκυρία; 
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10. Η είδηση αναφέρεται σε Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο – Κατοχή Αντίσταση – 

Εµφύλιο ως παραδειγµατική χρονική συγκυρία; 

11. Η είδηση αναφέρεται στη ∆ικτατορία ως παραδειγµατική χρονική 

συγκυρία; 

12. Γίνεται σύγκριση της αντιµετώπισης του προβλήµατος - θέµατος σήµερα 

από ότι σε προηγούµενα πολιτεύµατα (Βασιλεία - ∆ικτατορία); 

13. Γίνεται αναφορά σε Εβραίους; 

14. Γίνεται αναφορά σε Μουσουλµάνους; 

15. Γίνεται αναφορά σε Χριστιανούς; 

16. Γίνεται στα πλαίσια της είδησης διάκριση ανάµεσα σε Έλληνες και 

αλλοδαπούς/αλλόθρησκούς; 

 

Αυτό το σετ ερωτήσεων είναι ουσιαστικά χωρισµένο σε 5 ενότητες. Η πρώτη 

ενότητα περιλαµβάνει τις ερωτήσεις MF1-5 και προσπαθεί να αναδείξει τη σχέση της 

ηθικής και της θρησκείας µέσα από τις εκποµπές. Κάθε ερώτηση µετράει µε 

συντελεστή 0,2 σε µια συγκεντρωτική µεταβλητή την οποία και ονοµάζουµε Μ1. Οι 

επόµενες επτά ερωτήσεις σχετίζονται µε το παρελθόν και τη χρησιµοποίησή του µέσα 

από τον τηλεοπτικό λόγο. Εδώ κάθε ερώτηση έχει ειδικό βάρος 1/7 στη δεύτερη 

συγκεντρωτική µεταβλητή µε τον κωδικό Μ2. Τέλος οι επόµενες 4 ερωτήσεις µε 

ειδικό βάρος ¼, έχουν σκοπό να ερευνήσουν το κατά πόσο αναφέρεται ο 

«διαφορετικός» εθνικά και θρησκευτικά στο λόγο των εκποµπών. Αυτή είναι και η 

τελευταία συγκεντρωτική µεταβλητή του Ηθικού Πλαισίου µε κωδικό Μ3. 

 

Σε αυτή την ενότητα τίθενται τρεις πολύ σηµαντικές εκφάνσεις του λόγου του 

ΛΑΟΣ. Η πρώτη είναι η σχέση του ΛΑ.Ο.Σ. µε την ορθοδοξία και οι τυχόν αναφορές 

που κάνει σε άλλα θρησκεύµατα. Η δεύτερη είναι ο ρόλος που έχει στη γλώσσα του 

ΛΑ.Ο.Σ. το «παρελθόν» και πιο συγκεκριµένα το «ηρωικό» παρελθόν της ελληνικής 

ιστορίας. Σε αυτήν την περίπτωση γίνεται ουσιαστικά διάκριση µεταξύ Αρχαίας και 

Μεσαιωνικής Ιστορίας από τη µια και Νεότερης από την άλλη. Η ύπαρξη πιο 

συγκεκριµένων επιλογών είναι ουσιαστικά µία πρόβλεψη για την εξαγωγή περαιτέρω 

συµπερασµάτων. Εδώ λοιπόν ερευνάται η περίπτωση όπου το παρελθόν έρχεται σαν 

παραδειγµατική ηθική αξία να οδηγήσει τις επιλογές του σήµερα. Η τελευταία πτυχή 
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είναι ο Έλληνας/Ορθόδοξος και ο διαφορετικός. Εδώ µετρώνται οι γενικές αναφορές 

– θετικές ή αρνητικές – που γίνονται στον διαφορετικό.  

 

• Responsibility Frame – Πλαίσιο (Απόδοσης) Ευθυνών (κωδικός 

RF) 

 

Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται η παρουσίαση ενός προβλήµατος ή µιας δυσάρεστης 

κατάστασης και γίνονται άµεσα ή έµµεσα αποδόσεις ευθυνών. Ο λόγος του ΛΑ.Ο.Σ. 

είναι ένας λόγος βαθιά καταγγελτικός. Εποµένως είναι φυσικό σε αυτό το πλαίσιο να 

ερευνηθούν όλοι οι πιθανοί στόχοι της κριτικής του ΛΑ.Ο.Σ. σε όλα τα επίπεδα. Έτσι 

λαµβάνονται υπόψη οι διάφοροι συντελεστές, τόσο της ελληνικής πολιτικής ζωής 

(κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κόµµατα, πολιτικές και οικονοµικές ελίτ, 

συνδικαλιστικές οργανώσεις, σώµατα ασφαλείας) όσο και της διεθνούς σκηνής 

(Χώρες, Οργανισµοί κ.α.) 

 

 

1. Η είδηση υπονοεί ότι κάποιος κλάδος της κυβέρνησης έχει την ικανότητα 

να επιλύσει το πρόβληµα; 

2.  Η είδηση υπονοεί ότι κάποιος κλάδος της κυβέρνησης ή η Νέα 

∆ηµοκρατία ευθύνεται για το πρόβληµα; 

3. Η είδηση υπονοεί ότι η προηγούµενη κυβέρνηση (ΠΑΣΟΚ) ευθύνεται 

για το πρόβληµα; 

4. Η είδηση υπονοεί ότι κάποιο κόµµα της Αντιπολίτευσης ή η Αριστερά 

ευθύνεται για το πρόβληµα; 

5. Η είδηση υπονοεί ότι κάποια οικονοµική ή πολιτική ελίτ ευθύνεται για το 

πρόβληµα; 

6. Η είδηση υπονοεί ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες/Αµερικάνοι ευθύνονται για 

το πρόβληµα; 

7. Η είδηση υπονοεί ότι η Ρωσία/Ρώσοι ευθύνονται για το πρόβληµα; 

8. Η είδηση υπονοεί ότι το Ισραήλ/Ισραηλινοί ευθύνονται για το πρόβληµα; 

9. Η είδηση υπονοεί ότι η Τουρκία/Τούρκοι ευθύνονται για το πρόβληµα; 

10. Η είδηση υπονοεί ότι η Αλβανία/Αλβανοί ευθύνονται για το πρόβληµα; 
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11. Η είδηση υπονοεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάποιο κράτος µέλος της 

ευθύνεται για το πρόβληµα; 

12. Η είδηση υπονοεί ότι κάποια άλλη χώρα ευθύνεται για το πρόβληµα; 

13. Η είδηση υπονοεί ότι οι µετανάστες ευθύνονται για το πρόβληµα; 

14. Η είδηση υπονοεί ότι οι µουσουλµάνοι ευθύνονται για το πρόβληµα; 

15. Η είδηση υπονοεί ότι κάποια συνδικαλιστική οργάνωση ευθύνεται για το 

πρόβληµα; 

16. Η είδηση υπονοεί ότι η αστυνοµία ευθύνεται για το πρόβληµα; 

17. Η είδηση υπονοεί ότι η έλλειψη αστυνόµευσης ευθύνεται για το 

πρόβληµα; 

 

Σε αυτόν τον κύκλο ερωτήσεων δηµιουργούνται 3 συγκεντρωτικές 

µεταβλητές. Η πρώτη R1 µε τις ερωτήσεις RF1-5 (ειδικό βάρος 0,2) αφορά την 

κατανοµή της ευθύνης στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό ενώ η R2 µε τις ερωτήσεις  

RF6-12 (ειδικό βάρος 1/7) έχει ως αντικείµενο την κατανοµή ευθύνης στο εξωτερικό 

πολιτικό σκηνικό. Αντίθετα η R3 µε τις ερωτήσεις RF13-17 (ειδικό βάρος 0,2) 

προσπαθεί να ερευνήσει τυχόν αναφορές που να υπονοούν την επίρριψη ευθυνών σε 

κοινωνικούς φορείς. 

 

• Πλαίσιο Προβολής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού (κωδικός 

LF) 

 

Σίγουρα η ιδιαιτερότητα του θέµατος επιβάλει και τη χρησιµοποίηση ενός 

ακόµα πλαισίου, το οποίο θα δίνει την έµφαση που έχουν οι πλευρές της είδησης που 

αναφέρονται στις θέσεις ή και πράξεις του ΛΑ.Ο.Σ. αλλά και του πρόεδρου του, 

Καρατζαφέρη. Το τελευταίο πλαίσιο φιλοδοξεί να παίξει το ρόλο όχι µόνο µιας 

θεµατικής κατηγορίας αλλά µιας δυναµικής µέτρησης της υποστήριξης που δίνει ο 

ποµπός στο ΛΑΟΣ. Ενδιαφέρον παρουσιάζεται και στην περίπτωση όπου οι θέσεις 

του κόµµατος γίνονται και θέσεις της εκποµπής. Σε αυτήν την ενότητα ακόµα θα 

ληφθούν υπόψη και γενικότερες θέσεις του ΛΑΟΣ. 

 

1. Η είδηση προβάλει τις θέσεις ή τις ενέργειες του Καρατζαφέρη; 
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2. Η είδηση προβάλει τις θέσεις ή τις ενέργειες άλλων στελεχών του 

ΛΑΟΣ; 

3. Η είδηση προβάλει προσωπικές στιγµές του Καρατζαφέρη ή άλλων 

στελεχών του ΛΑΟΣ; 

 

Στο τελευταίο πλαίσιο λαµβάνονται υπόψη οι αναφορές σε εκδηλώσεις, ενέργειες 

και γενικότερη πολιτική κίνηση των παραγόντων του ΛΑΟΣ. Εδώ θα ερευνηθεί και ο 

βαθµός στον οποίο προβάλλονται από το κανάλι και µικρότερα στελέχη από τον 

Καρατζαφέρη. ∆ηµιουργείται η συγκεντρωτική µεταβλητή L στην οποία µετέχουν 

και οι τρεις ερωτήσεις µε 1/3 ειδικό βάρος. 

 Κωδικός Από 

Ερώτ. 

Έως 

Ερωτ.  

Βάρος Αιτιολογία 

1 C CF1 CF4  1/4 Πλαίσιο Σύγκρουσης 

2 H HF1 HF4  1/4 Πλαίσιο Ανθρώπινου Ενδιαφέροντος 

3 E EF1 EF2  1/2 Πλαίσιο Οικονοµικών Επιπτώσεων 

4 M1 MF1 MF5  1/5 Πλαίσιο Ηθικής και Θρησκευτικής 

Αναφοράς 

5 M2 MF6 MF12  1/7 Πλαίσιο Ιστορικής Αναφοράς 

6 M3 MF13 MF16  1/4 Πλαίσιο ∆ιαφορετικότητας 

7 R1 RF1 RF5  1/5 Πλαίσιο Πολιτικής Ευθύνης - Εσωτερικό 

8 R2 RF6 RF12  1/7 Πλαίσιο Πολιτικής Ευθύνης - Εξωτερικό 

9 R3 RF13 RF17  1/5 Πλαίσιο Κοινωνικής Ευθύνης 

10 L LF1 LF3  1/3 Πλαίσιο Προβολής ΛΑΟΣ 

Πίνακας 72 

Μέχρι και την 1η Σεπτεµβρίου 2006 αυτήν την ώρα προβάλλονταν εναλλάξ 

δυο σειρές εκποµπών:  

• Η εκποµπή «Ελλάδα γεια σου» µε κύριους παρουσιαστές τον Γ. 

Καρατζαφέρη και τον Θ. Μυλωνόπουλο. 

• Η εκποµπή «Ραντεβού το Μεσηµέρι» µε παρουσιαστή τον Β. 

Παπαδόπουλο που άρχισε στις 27 Ιουνίου 2006. 

 

Παρατηρούµε ότι οι κυριότερες επιλογές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού 

για τις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Οκτωβρίου του 2006 προβάλλονται 

από το κανάλι στη συγκεκριµένη ζώνη. Ο αρχηγός του ΛΑ.Ο.Σ. και υποψήφιος 
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δήµαρχος Θεσσαλονίκης και ο ένας εκ των δύο εκπροσώπων του ΛΑ.Ο.Σ. στο 

ψηφοδέλτιο του Νικήτα Κακλαµάνη συµπαρουσιάζουν τη µία εκποµπή ενώ την άλλη 

εκποµπή παρουσιάζει ο υποψήφιος Υπερνοµάρχης Αθηνών - Πειραιώς Βαγγέλης 

Παπαδόπουλος. Τη ∆ευτέρα 4 Σεπτεµβρίου οι εκποµπές αυτές παύουν και στη θέση 

τους παρουσιάζεται η εκποµπή «ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ». Ο 

παρακάτω πίνακας µας δίνει τη συχνότητα των εκποµπών στην περίοδο που 

µελετάται:  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 17 21,25% 

ΕΛΛΑ∆Α ΓΕΙΑ ΣΟΥ 29 36,25% 

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

34 42,50% 

ΣΥΝΟΛΟ 80 100,00% 

Πίνακας 73: συχνότητα των εκποµπών 

 
Η εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου» δεν έχει πάντα ως παρουσιαστή τον 

Καρατζαφέρη. Η θέση του τελευταίου στην Ευρωβουλή αλλά και οι πολιτικές 

δραστηριότητες του ως αρχηγού του ΛΑ.Ο.Σ. έχουν ως συνέπεια να τον αντικαθιστά 

ο Μυλωνόπουλος. Σε δύο εξαιρετικές περιπτώσεις όπου και ο Μυλωνόπουλος λείπει 

τον αντικαθιστά ο Σ. Σταθάκης – αρχισυντάκτης της εκποµπής – και η Μ. 

Μπετζέλου, δηµοσιογράφος του καναλιού. 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΛΛΑ∆Α ΓΕΙΑ ΣΟΥ- 

Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ 14 48,28% 

ΕΛΛΑ∆Α ΓΕΙΑ ΣΟΥ –  

Θ. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 13 44,83% 

ΕΛΛΑ∆Α ΓΕΙΑ ΣΟΥ – 

Μ. ΜΠΕΤΖΕΛΟΥ 1 3,45% 

ΕΛΛΑ∆Α ΓΕΙΑ ΣΟΥ –  

ΣΠ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ 1 3,45% 

ΣΥΝΟΛΟ 29 100,00% 

Πίνακας 74: Εκποµπές της Περιόδου 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα πρόσωπα και οι συχνότητες µε τις οποίες 

εµφανίζονται στην εκποµπή. Ο Καρατζαφέρης, όπως και ο Μυλωνόπουλος έχει 

εµφανιστεί σε 25 από τις συνολικά 80 µαγνητοσκοπηµένες εκποµπές (ποσοστό 31,25 

%). Ο Β. Παπαδόπουλος έχει εµφανιστεί σε 19 εκποµπές (23,25%). Πρώτη σε 

εµφανίσεις είναι η Άννα Γεωργιάκου, δηµοσιογράφος του σταθµού αλλά και 

υποψήφια νοµαρχιακή σύµβουλος µε τον συνδυασµού του ΛΑ.Ο.Σ. «ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ» 

στην Υπερνοµαρχία Αθηνών.  

 

Αξιοσηµείωτο επίσης είναι ότι οι αρχισυντάκτες της εκποµπής «Ελλάδα Γεια 

σου», η Μαρία Μπεντζέλου (11 εµφανίσεις και 13,75 %) και ο Σπύρος Σταθάκης (13 

εµφανίσεις και 16,25%) ήταν και αυτοί υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι σε 

συνδυασµούς που υποστήριζε ο ΛΑΟΣ. Η µεν Μπεντέλου ήταν υποψήφια στο ∆ήµο 

Μοσχάτου µε τον Β. Σπανάκη ενώ ο Σταθάκης µε τον Αποστολάτο στο ∆ήµο 

Βούλας. Μετά τις οδηγίες του ΕΣΡ, το τιµόνι της εκποµπής αναλαµβάνει ο Λ. 

Πάσχος (20 εµφανίσεις και 25,00 %) συνεπικουρούµενος από την Β. Κουλουρµπίνη 

(12 εµφανίσεις και 15,00 %) και τον Σ. Ντόντα (11 εµφανίσεις και 13,75 %), όλοι 

τους νεαροί δηµοσιογράφοι του ΤΗΛΕΑΣΤΥ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο στήσιµο 

της εκποµπής βοήθησαν και τελειόφοιτοι της σχολής δηµοσιογραφίας του 

Καρατζαφέρη όπως ο Ν. ∆ιαµαντής232 (5 εµφανίσεις και 6,25 %). 

  

Το κανάλι όµως αποτέλεσε βήµα και για άλλους υποψηφίους του ΛΑΟΣ, 

όπως ο υποψήφιος νοµάρχης Πειραιά Π. Θεοδωρακίδης (3 εµφανίσεις και 3,75 %), ο 

Α. Γεωργιάδης233 ως υποψήφιος νοµάρχης Αθηνών, ο υποψήφιος στη Νοµαρχία 

Θεσσαλονίκης Γ. Τσιµπίδης και ο Μ. Βορίδης ως υποψήφιος νοµάρχης Αν. Αττικής. 

Οι τρεις τελευταίοι έκαναν από µια εµφάνιση. Οι µόνοι υποψήφιοι άλλων κοµµάτων 

που εµφανίστηκαν ήταν δύο δηµοτικοί σύµβουλοι του Σκανδαλίδη: η Άννα Φόνσου 

και ο Μάκης Γιαµπαζολιάς234. Και οι δύο εµφανίστηκαν σε ντιµπέιτ µε τον 

Μυλωνόπουλο.  

 

                                                 
232 Πήρε πτυχίο από τη σχολή το Σεπτέµβριο του 2006, υπάρχει και σχετικό ρεπορτάζ στις 25 
Σεπτεµβρίου 2006 
233 Ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε εκποµπή την προηγούµενη ώρα τουλάχιστον µέχρι τις 4 Σεπτεµβρίου 
2006 
234 Η Φόνσου εµφανίστηκε στις 6 Οκτωβρίου και ο Γιαµπαζολιάς στις 28 Σεπτεµβρίου 2006. 
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  Την ίδια περίοδο και άλλα στελέχη του ΛΑ.Ο.Σ. εµφανίστηκαν στις εκποµπές. 

Τέσσερις εµφανίσεις έκανε ο πρώην πρέσβης Γ. Γεωργίου – κυρίως κατά την περίοδο 

της κρίσης στο Λίβανο235. Από µία εµφάνιση έκαναν ο Σ. Σταθόπουλος και ο Σ. 

Καρκαλέτσης, υπεύθυνοι του ΛΑ.Ο.Σ. για θέµατα παιδείας και τύπου αντίστοιχα. 

Από την πρώτη µατιά γίνεται αντιληπτό ότι το κανάλι παίζει µεγάλο ρόλο στην 

προεκλογική εκστρατεία του ΛΑ.Ο.Σ. αφού προσφέρεται ως βήµα επικοινωνίας µε 

τους πολίτες για τους υποψηφίους του κόµµατος.  

 

Με βάση τον σχεδιασµό του κόµµατος, από τον Σεπτέµβριο οι συντελεστές 

εκποµπών θα έπρεπε να ήταν φειδωλοί στις εµφανίσεις τους. Για αυτόν το λόγο και οι 

δύο αρχικές εκποµπές αντικαταστάθηκαν από την εκποµπή «ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ-

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ». Οι ίδιοι οι συντελεστές των εκποµπών236 

δηλώνουν ότι λόγω των υποψηφιοτήτων τους δεν µπορούν να συνεχίσουν να 

παρουσιάζουν εκποµπές αλλά αντ’ αυτού θα βγαίνουν για είκοσι λεπτά να 

σχολιάζουν την καθηµερινότητα στην καινούργια εκποµπή. Την επόµενη κιόλας 

ηµέρα όµως βγαίνει η οδηγία 3/5-9-2006 του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου 

για τις εκποµπές και τηλεοπτικές εµφανίσεις υποψηφίων, η οποία µάλλον κάνει τους 

επιτελείς του ΛΑ.Ο.Σ. αλλά και του καναλιού να αναθεωρήσουν τα σχέδια τους237. 

Στο άρθρο 2, παράγραφος 12 αναφέρεται ότι: 

 

«Κατά τη διάρκεια εφαρµογής της παρούσης οδηγίας238
 διακόπτεται η 

µετάδοση εκποµπών, την ευθύνη παραγωγής ή την παρουσίαση των οποίων έχει 

πρόσωπο που συµµετέχει ως υποψήφιος στην εκλογική αναµέτρηση της 15
ης

 ή και 

της 22
ας 

Οκτωβρίου 2006.»  

 

Με την ανακοίνωση της οδηγίας το κανάλι ετοίµασε σποτ τα οποία ανέφεραν ότι 

αυτή η οδηγία είναι η αιτία να σταµατήσει τη δεκαεξάχρονη εκποµπή του ο 

Καρατζαφέρης. Ο ίδιος σε σχόλιό του στις 7 Σεπτεµβρίου δηλώνει ότι θα τηρήσει την 

οδηγία, η οποία όµως δεν παύει να φωτογραφίζει τον ίδιο και είναι ένα σχέδιο της 

                                                 
235 Είχε ηγηθεί και αντιπροσωπείας του κόµµατος που είχε µετέβει στο Λίβανο εκείνες τις µέρες. 
236 Στις 4-9-2006 εµφανίστηκε στην εκποµπή ο Β. Παπαδόπουλος και την επόµενη ηµέρα ο Θανάσης 
Μυλωνόπουλος. 
237 Π.χ. ο Καρατζαφέρης εµφανίζεται στην εκποµπή µέχρι τις 18 Σεπτεµβρίου γιατί όπως λέει δεν έχει 
ακόµα ανακοινώσει και επίσηµα την υποψηφιότητα του. 
238 Από 15 Σεπτεµβρίου έως 15 Οκτωβρίου  
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κυβέρνησης και ειδικά του υπουργού Ρουσόπουλου για να µειώσει την απήχηση του 

ΛΑΟΣ. Ο Καρατζαφέρης απειλεί µάλιστα να φέρει το θέµα στο Ευρωκοινοβούλιο 

και στα Ευρωπαϊκά ∆ικαστήρια. Αποτέλεσµα αυτής της οδηγίας ήταν να 

εµφανιστούν µόνο δύο φορές ο Καρατζαφέρης239 και ο Μυλωνόπουλος240 στο 

διάστηµα από 15 Σεπτεµβρίου έως 15 Οκτωβρίου. Αντίθετα ο Παπαδόπουλος δεν 

εµφανίστηκε σε αυτό το διάστηµα.  

 

Οι µαγνητοσκοπήσεις εκποµπών της περιόδου πριν από τις εθνικές εκλογές του 

Σεπτεµβρίου του 2007 ξεκινούν στις 24 Μαΐου και σταµατάν 3 µέρες µετά τις 

εκλογές, στις 19 Σεπτεµβρίου. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την κατανοµή των 

εκποµπών. 

 

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ 40 

ΕΛΛΑ∆Α ΓΕΙΑ ΣΟΥ 74 

ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ 36 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 4 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 42 

ΣΥΝΟΛΟ 199 

Πίνακας 75: Κατανοµή των εκποµπών 

 
Η κεντρική εκποµπή της µεσηµεριανής ζώνης ήταν, όπως και στην προηγούµενη 

περίοδο, η εκποµπή του Καρατζαφέρη «Ελλάδα γεια σου». Εδώ υπάρχουν όµως 

αρκετές αλλαγές σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο. Στις 49 εκποµπές σε σύνολο 

74 που εµφανίζεται ο Καρατζαφέρης, υπάρχει συγκεκριµένο πλάνο που 

ακολουθείται, το λεγόµενο «φορµατ». Ο Καρατζαφέρης εµφανίζεται µόνος στην 

οθόνη σε ένα σκηνικό πολιτικού γραφείου και αναλύει για 1 περίπου ώρα την 

πολιτική επικαιρότητα. Στη συνέχεια οι δηµοσιογράφοι της εκποµπής Β. 

Κουλιρµπίνη και Μ. Μπετζέλου – από τηλεπαράθυρα- παρουσιάζουν κάποια από τα 

νέα της ηµέρας, προβάλλοντας ενίοτε και µαγνητοσκοπηµένα ρεπορτάζ. Εδώ ο 

Καρατζαφέρης επεµβαίνει και σχολιάζει τις ειδήσεις σύµφωνα µε το γνώριµο πλέον 

                                                 
239 Εµφανίστηκε στις 27/9/2006 και 9/10/2006 
240 Εµφανίστηκε στις 28/9/2006 και 6/10/2006 
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ελληνικό τηλεοπτικό ειδησεογραφικό στυλ. Η µοναδικότητα του στην τηλεοπτική 

οθόνη είναι σε πλήρη αντιδιαστολή µε τη στρατηγική που ακολουθήθηκε στην πρώτη 

περίοδο. Τότε το «φορµατ» της εκποµπής στηριζόταν στη συζήτηση στρογγυλής 

τραπέζης, το λεγόµενο «πάνελ». Η αποµάκρυνση του Θ. Μυλωνόπουλου και η 

πορεία του κόµµατος στις δηµοτικές ίσως να είναι η βαθύτερη αιτία για αυτή την 

αλλαγή.  

 

Οι «Ειδήσεις στη Νοηµατική» είναι σύντοµες ειδήσεις διάρκειας τριών ή 

τεσσάρων λεπτών µε επτά ή οκτώ θέµατα κάθε φορά. Θεωρήθηκε σκόπιµο να 

καταγραφούν τα θέµατα έτσι ώστε να υπάρχει παράλληλα και µια εικόνα της – 

καθαρά – δηµοσιογραφικής ειδησεογραφίας της περιόδου.  Η εκποµπή «Πολιτική» 

είναι µια µονοθεµατική εκποµπή που παρουσίαζε αρχικά και για δέκα εµφανίσεις ο Σ. 

Μπότσαρης και στη συνέχεια ανέλαβε ο ∆. Καψιώτης- άνθρωπος που ο 

Καρατζαφέρης προόριζε και τελικά έγινε διάδοχός του. Σε αυτήν την εκποµπή 

φιλοξενούνταν κάθε φορά και διαφορετικός καλεσµένος από το χώρο του κόµµατος 

για να εκφράσει απόψεις για θέµατα που άπτονταν στην ιδιότητά του. Συχνός 

καλεσµένος είναι ο Σωτήρης Μπαµίχας, ο Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής 

Επιτροπής του ΛΑΟΣ. Πολλοί πολιτευτές του κόµµατος κάνουν την εµφάνιση τους 

σε αυτή την εκποµπή. Πιο γνωστά είναι τα ονόµατα των Μ. Βορίδη, Θ. Πλεύρη, Ν. 

Σαµοϊλη, Π. Θεωδορακίδη, Β. Παπαδόπουλου και Έφης Σαρρη. 

 

Οι εκποµπές «Ιπποκράτους Πολιτεία» και «Ζητήµατα Εθνικής Πολιτικής» µε 

οικοδεσπότες τον Α. Παπαµιχαήλ και τον Γ. Γεωργίου, είναι εκποµπές που 

προβάλλονταν στην αρχή εναλλάξ µε την προηγούµενη. Μέσα στον Ιούνιο όµως 

σταµάτησε η προβολή τους ίσως λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας των 

συντελεστών τους που ακόµα παραµένουν υψηλόβαθµα πολιτικά στελέχη του ΛΑΟΣ. 

Η πρώτη πρόβαλλε ιατρικά θέµατα ενώ η δεύτερη θέµατα διπλωµατίας και άµυνας.  

 

Τέλος στο δείγµα έχουν µαγνητοσκοπηθεί και 36 εκποµπές του Βελόπουλου και 

των συνεργατών του. Το «Ελληνόραµα», όπως και η «Ελλήνων Έγερσις» του 

Άδωνι Γεωργιάδη είναι µια εκποµπή που ακροβατεί στα όρια µεταξύ τηλεπωλήσεων 

και κοινωνικοπολιτικού σχολιασµού. Ο παρουσιαστής προβάλλει τα βιβλία του 

εκδοτικού του οίκου, τα οποία συνήθως περιστρέφονται γύρω από ελληνοκεντρικά 
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θέµατα, αλλά και θεωρίες συνωµοσίας που συνήθως έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε 

την κρατούσα άποψη, µια άποψη που κατά τον Βελόπουλο θέλουν να µας την 

επιβάλουν οι – λεγόµενοι – «παγκοσµιωτες». Στο ενδιάµεσο των 

βιβλιοπαρουσιάσεων γίνεται αναφορά σε θέµατα της επικαιρότητας, πάντα όµως µε 

εµφανή τον εθνικιστικό χαρακτήρα. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 

εµφανίσεις των κυριότερων συντελεστών των εκποµπών που µαγνητοσκοπήθηκαν. 

 

Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ 49 

∆. ΚΑΨΙΩΤΗΣ 48 

Β. ΚΟΥΛΙΡΜΠΙΝΗ 36 

 ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 30 

Μ. ΜΠΕΤΖΕΛΟΥ 28 

ΣΩΤ. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 10 

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7 

Πίνακας 76: Εµφανίσεις των κυριότερων συντελεστών των εκποµπών 

 
Η ποικιλία των εκποµπών στην β’ περίοδο αλλά και ο διαφορετικός τους 

χαρακτήρας από την πρώτη, οδηγεί την έρευνα στο να επικεντρωθεί µόνο στις 74 

εκποµπές του «Ελλάδα γεια σου», οι µόνες άλλωστε εκποµπές που ο Καρατζαφέρης 

έκανε την εµφάνιση του. Η συνολική διάρκεια των εκποµπών είναι 86 ώρες και 32 

λεπτά. 
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7.1.2 Αποτελέσµατα της ανάλυσης των εκποµπών 
 

Κατά την επεξεργασία των παρατηρήσεων καταγράφηκαν συνολικά 648 ειδήσεις. 

Αυτές µε τη σειρά τους, κατανεµήθηκαν στις έξη κατηγορίες, όπως είχε αναφερθεί 

παραπάνω. Ο επόµενος πίνακας δείχνει αυτήν την κατανοµή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρούµε ότι πάνω από τις µισές ειδήσεις αναφέρονται σε θέµατα 

εσωτερικής πολιτικής. Κοινωνικές και Οικονοµικές ειδήσεις ακολουθούν. Επόµενες 

είναι οι δύο κατηγορίες που σχετίζονται µε τις ειδήσεις που έχουν να κάνουν µε το 

εξωτερικό ρεπορτάζ (π.χ. Κρίση στο Λίβανο) ή τις σχέσεις της Ελλάδας µε τρίτες 

χώρες (π.χ. Ελληνοτουρκικά). Βέβαια αν αυτές οι δύο κατηγορίες αποτελούσαν µια 

ξεχωριστή τότε θα ήταν η δεύτερη µεγαλύτερη τόσο σε απόλυτα νούµερα όσο και σε 

χρόνο εκποµπής. Τελευταία κατηγορία είναι τα αθλητικά και τα θέµατα τεχνών, µε 

πολύ µεγάλη διαφορά.  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΕ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΛΛΗΝ. ΠΟΛΙΤ. 352 54,32% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 93 14,35% 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 81 12,50% 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 57 8,80% 

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 44 6,79% 

ΑΘΛΗΤ/ΤΕΧΝΕΣ 21 3,24% 
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Στη δεύτερη περίοδο, και συγκεκριµένα στις εκποµπές του Καρατζαφέρη 

«Ελλάδα γεια σου» παρατηρούµε ότι η κατανοµή έχει αλλάξει. Το εξωτερικό 

ρεπορτάζ καθώς και οι αθλητικές και καλλιτεχνικές ειδήσεις µηδενίζονται. Οι 

ειδήσεις από την Ελληνική Πολιτική σκηνή µειώνονται, όµως ακόµη κρατούν το 

µεγαλύτερο µερίδιο. Αυτές που ανεβαίνουν είναι οι κοινωνικές και οι ειδήσεις που 

σχετίζονται µε τις τρίτες χώρες. Φυσιολογικό αποτέλεσµα γιατί όπως θα δούµε και 

παρακάτω η κύρια ρητορική του Καρατζαφέρη περιλαµβάνει κυρίως το Μακεδονικό, 

το Βιβλίο της Ιστορίας της Στ ∆ηµοτικού και το θέµα της υγείας του Αρχιεπίσκοπου 

Χριστόδουλου. Σε δεύτερο πλαίσιο έχουµε τις οικονοµικές ειδήσεις που πλην της 

ακρίβειας έχουν ως θέµα και την υπόθεση των οµολόγων. 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

2006 2007 2007-2006 

ΕΛΛΗΝ. ΠΟΛΙΤ. 54,32% 46,03% -8,29% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 14,35% 26,03% 11,68% 

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 6,79% 20,00% 13,21% 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 12,50% 6,66% -5,84% 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 8,80% 0,95% -7,85% 

ΑΘΛΗΤ/ΤΕΧΝΕΣ 3,24% 0,32% -2,92% 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΕ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΛΛΗΝ. ΠΟΛΙΤ. 145 46,03% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 82 26,03% 

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 63 20,00% 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 21 6,66% 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 3 0,95% 

ΑΘΛΗΤ/ΤΕΧΝΕΣ 1 0,32% 
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Στους δύο πίνακες που ακολουθούν δίνεται µια ανάλυση του αριθµού των 

θεµάτων σε σχέση µε την εκποµπή στην οποία προβλήθηκαν αλλά και τον κεντρικό 

παρουσιαστή της. Παρατηρείται ότι η εκποµπή του Παπαδόπουλου είχε το 

µεγαλύτερο µέσο όρο ειδήσεων ανά εκποµπή µε 10,2. Το ίδιο διάστηµα η εκποµπή 

«Ελλάδα Γεια Σου» έχει αρκετά χαµηλότερο συνολικό µέσο όρο 5,8. Βλέπουµε ότι ο 

Καρατζαφέρης παρουσίασε περίπου 7 ειδήσεις ανά εκποµπή ενώ ο Μυλωνόπουλος 

περίπου 4.  

 

Η εκποµπή που ακολούθησε µετά τον Σεπτέµβριο είχε και αυτή σχετικά 

µεγαλύτερο µέσο όρο ειδήσεων (9,0). Στο δεύτερο διάστηµα βλέπουµε ότι η τακτική 

του Καρατζαφέρη είναι να µειώσει ακόµη περισσότερο τα θέµατα µε τα οποία  

ασχολείται, καθώς πρόθεσή του είναι να δώσει περισσότερο βάρος στον σχολιασµό 

συγκεκριµένων θεµάτων παρά να σχολιάσει την επικαιρότητα εν γένει. Πάντως, ο 

ολοένα µειωµένος αριθµός θεµάτων ίσως αποτελεί και µια κοινή πρακτική των 

δελτίων ειδήσεων της ελληνικής τηλεόρασης συνολικά, µε µόνη ίσως εξαίρεση τα 

κρατικά κανάλια και ενδεχοµένως το ΣΚΑΙ.  

 

ΕΚΠΟΜΠΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΕΜ/ΕΚΠ 

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ  
307 47,38% 34 9,0 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟ 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ 
174 26,85% 17 10,2 

ΕΛΛΑ∆Α ΓΕΙΑ ΣΟΥ - 06 167 25,77% 29 5,8 

ΣΥΝΟΛΟ 2006 648 100,00% 80 8,1 

ΕΛΛΑ∆Α ΓΕΙΑ ΣΟΥ – 07 315 100,00 % 74 4,26 
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ΕΚΠΟΜΠΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΕΜ/ΕΚΠ 

ΕΛΛΑ∆Α ΓΕΙΑ ΣΟΥ- 

Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ 
99 59,28% 14 7,1 

ΕΛΛΑ∆Α ΓΕΙΑ ΣΟΥ –  

Θ. 

ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

56 33,53% 13 4,3 

ΕΛΛΑ∆Α ΓΕΙΑ ΣΟΥ – 

Μ. ΜΠΕΤΖΕΛΟΥ 
6 3,59% 1 6,0 

ΕΛΛΑ∆Α ΓΕΙΑ ΣΟΥ –  

ΣΠ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ 
6 3,59% 1 6,0 

ΣΥΝΟΛΟ 167 100,00% 29 5,8 
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 7.1.2.1 Πλαίσιο Σύγκρουσης.  
 

Βασικό αναλυτικό εργαλείο στην ανίχνευση του κάθε πλαισίου θα είναι η µελέτη 

της συχνότητας αναφοράς των παρατηρήσεων στο παραπάνω πλέγµα ερωτήσεων. 

Στο παράρτηµα VI παρατίθενται πίνακες µε συγκρίσιµα στοιχεία για τις τρεις 

διαφορετικές εκποµπές και στις δύο περιόδους αλλά και για κάθε µια από τις 

θεµατικές ενότητες.  

 

Παρατηρούµε ότι τουλάχιστον στο 1/3 των ειδήσεων, η εικόνα της διαφωνίας 

µεταξύ δύο µερών δίνεται µε µεγαλύτερη έµφαση σχεδόν σε όλες τις εκποµπές και 

των δύο περιόδων. Επιπρόσθετα σε κάθε µια ανά πέντε ειδήσεις η εκποµπή παίρνει το 

µέρος µιας συγκεκριµένης πλευράς. Αρκετά σηµαντικό – 18,06 %- είναι και το 

ποσοστό των ειδήσεων στις οποίες υπάρχει η υπόνοια µιας «συνοµωσίας» ή µιας 

σκοτεινής παρασκηνιακής συναλλαγής. Στην εκποµπή του Καρατζαφέρη το 

αντίστοιχο ποσοστό είναι το µεγαλύτερο των άλλων δύο και φτάνει το 31,74 %. Ένα 

ποσοστό που το 2007 θα ανέλθει στο 32,1 %.  

 

Βλέπουµε όµως ότι όλες σχεδόν οι ερωτήσεις που αφορούν το συγκεκριµένο 

πλαίσιο της σύγκρουσης έχουν σχεδόν διπλάσια συχνότητα στην Εκποµπή «Ελλάδα 

Γεια σου» από τις άλλες δύο εκποµπές. Όσον αφορά τις θεµατικές ενότητες βλέπουµε 

ότι στις κατηγορίες εξωτερικών ειδήσεων σχεδόν το 65% των ειδήσεων 

περιγράφονται ως διαφωνίες – διαµάχες. Αντίθετα στα Κοινωνικά, 

Αθλητικά/Καλλιτεχνικά αλλά και στα Οικονοµικά θέµατα τα ποσοστά των 

απαντήσεων στις ερωτήσεις είναι αρκετά πιο χαµηλά από τα συνολικά ευρήµατα. Σε 

σχέση µε την επόµενη περίοδο το ποσοστό των συγκρούσεων πέφτει. Ένας λόγος που 

το εξηγεί αυτό είναι και η παντελής µείωση των εξωτερικών ειδήσεων. Το 2007 δεν 

έχουµε κάποια διεθνή κρίση σαν αυτή του Λιβάνου.  

 

Τα ευρήµατα σε αυτή την κατηγορία είναι κοντά στα συνολικά. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν και τα αποτελέσµατα από την ερώτηση CF03: “Μέσα από την είδηση 

δηλώνεται η υποστήριξη προς κάποια από τις δύο οµάδες;”. Ενώ θα περιµέναµε να 

δούµε στις ειδήσεις που έχουν να κάνουν µε τις σχέσεις της Ελλάδας µε τρίτες χώρες 

να παίρνει περισσότερες φορές θέση – ενδεχοµένως υπέρ των ελληνικών θέσεων- οι 
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εκποµπές παίρνουν θέση αναλογικά περισσότερο στις εξωτερικές ειδήσεις. Εδώ θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι αυτό συµβαίνει γιατί ένα πάρα πολύ µεγάλο µέρος από αυτές 

τις ειδήσεις είχε να κάνει µε τη σύγκρουση µεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου τον Ιούλιο 

του 2006 και οι εκποµπές του καναλιού – όπως βέβαια και η ελληνική κοινή γνώµη- 

πήρε το µέρος των Αράβων. Τα αποτελέσµατα του 2007 είναι πιο κοντά σε αυτά που 

πιστεύαµε. Στο 42 % των ειδήσεων που αφορούν την Ελλάδα και τρίτες χώρες η 

εκποµπή παίρνει θέση υπέρ της χώρας.  
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7.1.2.2 Ανθρώπινο Πλαίσιο. 

 

Βασικό στοιχείο σε µεγάλο ποσοστό των ειδήσεων και σχολίων των 

συγκεκριµένων εκποµπών του ήταν ο «Ανθρώπινος Παράγοντας». Οι ερωτήσεις 

HF01 και HF02 έχουν αρκετά µεγάλες συχνότητες σε όλες τις εκποµπές, τόσο το 

2006 όσο και το 2007. Σε πολλά θέµατα δίνεται έµφαση στα προσωπικά 

χαρακτηριστικά του πρωταγωνιστή. Παράλληλα χρησιµοποιείται κατά κόρον η 

δραµατοποίηση, ενώ πάρα πολλά επίθετα χαρακτηρίζουν θετικά ή αρνητικά τις 

ενέργειες αλλά και τη γενική συµπεριφορά ενός ατόµου ή µιας οµάδας.  

 

Στη σύγκριση µεταξύ των τριών εκποµπών, η εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου» έχει 

τις µεγαλύτερες συχνότητες, µε την εκποµπή «Ειδήσεις – Ενηµέρωση – 

Επικαιρότητα» να ακολουθεί. Βέβαια στην ερώτηση HF02, η εκποµπή του 

Παπαδόπουλου έρχεται δεύτερη στην κατάταξη.  

 

Η εκποµπή «Ελλάδα γεια σου» έχει σχεδόν τις ίδιες συχνότητες τόσο το 

πρώτο διάστηµα όσο και το δεύτερο. Η µόνη διαφορά είναι ότι στη δεύτερη περίοδο 

µειώθηκε ο αριθµός των ρεπορτάζ και του οπτικού υλικού και η εκποµπή 

επικεντρώθηκε κυρίως στον σχολιασµό του Καρατζαφέρη. 

 

Σχετικά µε την κατανοµή των παρατηρήσεων του συγκεκριµένου πλαισίου 

ανά τις θεµατικές κατηγορίες παρατηρούµε ότι το ανθρώπινο πλαίσιο εµφανίζεται 

σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες ειδήσεων. Μικρότερη συχνότητα εµφάνισης 

παρουσιάζει στις οικονοµικές και αθλητικές ειδήσεις, όπου όµως παρατηρούµε 

µεγάλη συχνότητα χρησιµοποίησης επιθέτων.  
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7.1.2.3 Οικονοµικό Πλαίσιο. 

 

Σε ότι αφορά το οικονοµικό πλαίσιο, παρατηρούµε ότι συχνότερη αναφορά 

γίνεται σε οικονοµικές ζηµιές και κόστη παρά σε οικονοµικές απολαβές στο µέλλον. 

Οι οικονοµικές ειδήσεις – όπως είναι επόµενο - χρησιµοποιούν περισσότερο αυτό το 

πλαίσιο, όπως και οι ειδήσεις της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας αλλά και το 

εξωτερικό ρεπορτάζ. Αναφορές σε οικονοµικές ζηµιές ή κόστη υπάρχουν και στις 

κοινωνικές ειδήσεις.  

 

Το καλοκαίρι του 2007, µια χρονιά που όλοι περίµεναν εκλογές, είναι πολύ 

λογικό να έχουµε αύξηση των ειδήσεων για δαπάνες και ζηµιές και αντίστοιχα 

µείωση των ειδήσεων για οφέλη και απολαβές. Ας µην ξεχνάµε ότι οι καταστροφικές 

πυρκαγιές αλλά και η υπόθεση των οµολόγων βοήθησαν σε αυτή την κατεύθυνση. 

Βέβαια αν συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα µε τα αντίστοιχα της εκποµπής του 

Καρατζαφέρη το 2006 θα δούµε ότι και πάλι το ποσοστό της ερώτησης EF02 είναι 

πολύ κοντά σε αυτό του 2007.  
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7.1.2.4 Ηθικό Πλαίσιο. 

 

Μέσα από τις ειδήσεις των συγκεκριµένων εκποµπών του ΤΗΛΕΑΣΤΥ γίνεται 

µεγάλη αναφορά σε ηθικές αξίες, στη θρησκευτικότητα αλλά και στον 

«διαφορετικό», τον αλλοεθνή ή τον αλλόθρησκο.  

 

Στο 23,46% των ειδήσεων γίνεται αναφορά στο Θεό ενώ στο 29,17 % των 

ειδήσεων γίνεται αναφορά σε δίκαιο και άδικο. Το 2007 τα ποσοστά ανεβαίνουν σε 

27,6% και 41,4% αντίστοιχα. Οι αναφορές σε θρησκευτικές γιορτές και λειτουργίες 

είναι σαφώς µικρότερες από τις αναφορές στο Θεό, πράγµα που σηµαίνει ότι η 

αναφορά στο Θεό είναι κάτι το καθηµερινό και δεν εξαρτάται από τις µεγάλες 

θρησκευτικές γιορτές της περιόδου (∆εκαπενταύγουστος). Το 2007 µε την 

προσωπική περιπέτεια υγείας του Αρχιεπίσκοπου αυτό αλλάζει άρδην αφού το 

ποσοστό από 5% πενταπλασιάζεται σε 25%.  

 

  Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η µικρή συχνότητα αναφορών στις περιόδους 

του Παρελθόντος σαν στοιχείο ιστορικής σύγκρισης ή παράδοσης. Μάλιστα, µόνο σε 

τέσσερις περιπτώσεις σε σύνολο 648 γίνεται οποιαδήποτε σύγκριση µεταξύ 

∆ηµοκρατίας και ∆ικτατορίας. Επίσης γίνονται διακρίσεις ανάµεσα σε Έλληνες και 

αλλοδαπούς αλλά µε µάλλον µικρή συχνότητα - 7,56 % στο σύνολο, αν και στις δυο 

προγενέστερες εκποµπές το ποσοστό είναι µεγαλύτερο και περνάει το 11,5 %. Αυτό 

όµως αλλάζει ριζικά το 2007.  

 

Ένα ζήτηµα που απασχόλησε την εκποµπή ήταν και το βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ 

∆ηµοτικού. Εκεί η ρητορική του Καρατζαφέρη συµβαδίζει µε την κριτική απέναντι 

στο βιβλίο. Η παρουσίαση της επανάστασης είναι ελλιπής, το κρυφό σχολείο κακώς 

παρουσιάζεται ως µύθος και «ο συνωστισµός της Σµύρνης» είναι το κορυφαίο 

«αµάρτηµα» του βιβλίου και της κυρίας Ρεπούση, η οποία και στηλιτεύεται διαρκώς. 

Εποµένως οι αναφορές στην Τουρκοκρατία και την επανάσταση επταπλασιάζονται, 

οι αναφορές στην περίοδο της Μικρασιατικής Καταστροφής τετραπλασιάζονται ενώ 

διπλασιάζονται οι αναφορές στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και στο έπος του 1940. Οι 

αναφορές στην Αρχαία Ελλάδα τετραπλασιάζονται και αυτές µε τη σειρά τους αλλά 
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όχι χάρη στο ζήτηµα του Βιβλίου. Ο λόγος για αυτή την αύξηση θα είναι το 

µακεδονικό ζήτηµα και η οικειοποίηση από την κυβέρνηση των Σκοπίων των 

στοιχείων της Ιστορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει 

την αύξηση των αναφορών. 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ 

2006 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

2007 

MF06  Η είδηση αναφέρεται στην Αρχαίο Ελληνικό παρελθόν ως 

παραδειγµατική χρονική συγκυρία; 

4,01% 16,2 % 

MF07  Η είδηση αναφέρεται στο Βυζαντινό παρελθόν ως παραδειγµατική 

χρονική συγκυρία; 

4,17% 8,3 % 

MF08  Η είδηση αναφέρεται στην περίοδο 1453 – 1860 ως παραδειγµατική 

χρονική συγκυρία; 

2,78% 14,0 % 

MF09 Η είδηση αναφέρεται στην περίοδο 1860 – 1922 ως παραδειγµατική 

χρονική συγκυρία; 

4,17% 16,8 % 

MF10 Η είδηση αναφέρεται στην περίοδο 1922 – 1967 ως παραδειγµατική 

χρονική συγκυρία; 

6,33% 10,8 % 

MF11  Η είδηση αναφέρεται στη δικτατορία και στα πρώτα χρόνια της 

Μεταπολίτευσης ως παραδειγµατική χρονική συγκυρία; 

2,78% 5,7 % 

MF12 Γίνεται σύγκριση της αντιµετώπισης του προβλήµατος θέµατος 

σήµερα από ότι σε προηγούµενα πολιτεύµατα (Βασιλεία - 

∆ικτατορία); 

0,62% 1,9 % 

Πίνακας 82 

 
Και στα δύο αυτά θέµατα ο Καρατζαφέρης παρουσιάζει τη δική του 

προσέγγιση σαν την καλύτερη, όχι µόνο πολιτικά αλλά και από µια κοινωνική άποψη. 

Επόµενο είναι, οι αναφορές στην ερώτηση MF04 «Η είδηση προσφέρει κάποιες 

κοινωνικές οδηγίες για το πώς πρέπει να συµπεριφέρεται κανείς;» να αυξάνονται και 

από 8,02 % να ανεβαίνουν σε 42,9 %.  

 

Παρατηρούµε επίσης ότι αναφορά σε Εβραίους γίνεται µόνο στις εκποµπές 

«Ραντεβού το Μεσηµέρι» και «Ελλάδα Γεια Σου» και σχετικά συµπίπτουν µε την 

κρίση του Λιβάνου. Στο 54,39% των εξωτερικών ειδήσεων άλλωστε γίνεται αναφορά 

σε «Εβραίους». Αξιοπερίεργο είναι το γεγονός ότι το 2007 οι αναφορές σε Εβραίους 

είναι περισσότερες από τις αναφορές σε Μουσουλµάνους ή Χριστιανούς.  
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Ακόµα, εν αντιθέσει µε την προηγούµενη περίοδο, αυξηµένες είναι και οι 

περιπτώσεις που αναφέρεται – κυρίως ο Καρατζαφέρης – σε Έλληνες και αλλοεθνείς. 

Αιτία αποτελεί σίγουρα η υιοθέτηση του µακεδονικού ζητήµατος σε µείζον ζήτηµα 

της ρητορικής της εκποµπής σε όλο το διάστηµα του 2007.  
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7.1.2.5 Πλαίσιο Απόδοσης Ευθύνης. 
 

Ο λόγος των εκποµπών είναι σίγουρα καταγγελτικός. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 

2006 σε λίγο λιγότερες από τις µισές ειδήσεις (44,91%) γίνεται αναφορά σε µέρος 

ευθύνης του προβλήµατος που ανήκει είτε στην κυβέρνηση είτε στο κόµµα και σε 

στελέχη της Νέας ∆ηµοκρατίας, ενώ στο 29% των ειδήσεων η κυβέρνηση έχει τη 

δύναµη να επιλύσει το πρόβληµα. Μεγάλο µερίδιο στην απόδοση ευθύνης έχει και η 

προηγούµενη κυβέρνηση αλλά και το ίδιο το κόµµα του ΠΑΣΟΚ (26,70). Μικρότερη 

αλλά όχι αµελητέα είναι η µερίδα των ειδήσεων -14 % - στις οποίες τα κόµµατα της 

Αριστεράς ή η ίδια η Αριστερά εν γένει αποτελεί την «πέτρα του σκανδάλου». 

Ενδιαφέρον πάντως είναι το γεγονός ότι κάποια οικονοµική – συνήθως – οµάδα 

ανθρώπων, µια ελίτ (π.χ. οι «βιοµήχανοι», οι «εφοπλιστές», οι «τραπεζίτες») 

ευθύνεται για τα προβλήµατα στο 21,91 % των ειδήσεων.  

 

Το 2007 ο λόγος του Καρατζαφέρη είναι ακόµη πιο αιχµηρός ενόψει των 

επικείµενων εθνικών εκλογών. Αναφορά σε µέρος ευθύνης του προβλήµατος που 

ανήκει είτε στην κυβέρνηση είτε στο κόµµα και σε στελέχη της Νέας ∆ηµοκρατίας 

βρίσκουµε στο 70% των ειδήσεων ενώ το ποσοστό των ειδήσεων που η Κυβέρνηση 

έχει τη δύναµη να επιλύσει το πρόβληµα παραµένει στο 30 %. 

 

 Μεγαλύτερο µερίδιο στην απόδοση ευθύνης έχει και το ΠΑΣΟΚ (43,90) αλλά 

και οι πολιτικές και οικονοµικές «ελίτ» που πολλές φορές φαίνεται να κινούν τα 

νήµατα. Η Αριστερά αναφέρεται σε ποσοστό 16 % και κυρίως επισηµαίνεται ότι δεν 

επιτέλεσε σωστά τον ρόλο της να ελέγξει το πολιτικό σύστηµα, αποστολή πολύ 

σηµαντική την οποία ο ΛΑ.Ο.Σ. µπορεί να φέρει σε πέρας.  

 

Στην εξωτερική πολιτική σκηνή ο µεγαλύτερος αρνητικός πρωταγωνιστής είναι η 

Τουρκία και ακολουθείται από τις Η.Π.Α. Αυτό δεν αλλάζει ούτε το 2007. Απλά 

παρατηρούµε µια µεγάλη αύξηση των ποσοστών τους. Αυτό που είναι όµως 

θεαµατικό είναι η αύξηση των τρίτων χωρών, η οποία οφείλεται στην απόδοση 

ευθυνών στην πΓ∆Μ για αδιαλλαξία στις διαπραγµατεύσεις αλλά και κλοπή του 

ιστορικού παρελθόντος της Ελλάδας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η 
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Ρωσία ή η κυβέρνηση Πούτιν δεν έχει ευθύνες για απολύτως καµιά είδηση εκτός από 

µια είδηση για το Πατριαρχείο το 2007. Αρνητικές αναφορές και σε δυτικές χώρες ή 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ελάχιστες. 

 

ΚΩ∆. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ 

2006 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

2007 

RF06 Η είδηση προτείνει ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες/Αµερικάνοι 

ευθύνονται για το πρόβληµα; 

10,65% 22, 5 % 

RF07 Η είδηση προτείνει ότι η Ρωσία/Ρώσοι ευθύνονται για το πρόβληµα; 0,00% 0,3 % 

RF08 Η είδηση προτείνει ότι το Ισραήλ/Ισραηλινοί ευθύνονται για το 

πρόβληµα; 

8,33% 0,3 % 

RF09 Η είδηση προτείνει ότι η Τουρκία/Τούρκοι ευθύνονται για το 

πρόβληµα; 

14,35% 26,0 % 

RF10 Η είδηση προτείνει ότι η Αλβανία/Αλβανοί ευθύνονται για το 

πρόβληµα; 

1,70% 9,8 % 

RF11 Η είδηση προτείνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάποιο κράτος µέλος 

της ευθύνεται για το πρόβληµα; 

0,93% 3,5 % 

RF12 Η είδηση προτείνει ότι κάποια άλλη χώρα ευθύνεται για το 

πρόβληµα; 

4,32% 30,2 % 

Πίνακας 83 

 
Σε ότι αφορά την κατηγορία των κοινωνικών παραγόντων, σε µικρότερα ποσοστά 

στις ειδήσεις φταίνε οι µετανάστες και οι µουσουλµάνοι ή συνδικαλιστικές 

οργανώσεις. Η έλλειψη αστυνόµευσης είναι το θέµα σε 17 περιπτώσεις ενώ σε άλλες 

7 η αστυνοµία φέρει την ευθύνη. Το 2007 οι αναφορές είναι αυξηµένες σε όλες 

σχεδόν τις κατηγορίες αλλά παραµένουν σε µικρά επίπεδα. 
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ΚΩ∆. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ 

2006 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

2007 

RF13  Η είδηση προτείνει ότι οι µετανάστες ευθύνονται για το πρόβληµα; 3,40% 9,5 % 

RF14 Η είδηση προτείνει ότι οι µουσουλµάνοι ευθύνονται για το 

πρόβληµα; 

2,62% 0,3 % 

RF15 Η είδηση προτείνει ότι κάποια συνδικαλιστική οργάνωση ευθύνεται 

για το πρόβληµα; 

3,40% 1,6 % 

RF16 Η είδηση προτείνει ότι η αστυνοµία – τα Σώµατα Ασφαλείας γενικά- 

ευθύνεται για το πρόβληµα; 

1,08% 4,5 % 

RF17 Η είδηση προτείνει ότι η έλλειψη αστυνόµευσης ευθύνεται για το 

πρόβληµα; 

2,62% 5,4 % 

Πίνακας 84 

 
Στη σύγκριση µεταξύ των εκποµπών βλέπουµε ότι η αυτή των Καρατζαφέρη και 

Μυλωνόπουλου είναι αρκετά πιο καυστική από τις υπόλοιπες, ενώ η εκποµπή 

«Ειδήσεις – Ενηµέρωση - Επικαιρότητα» κάνει τις λιγότερες καταγγελίες. Επίσης µια 

ακόµα διαφοροποίηση είναι ότι στην εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου» κατηγορούνται 

περισσότερο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ από ότι η Τουρκία. Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά 

τη διάρκεια της κρίσης του Λιβάνου, ο Μυλωνόπουλος είχε δεχθεί επίθεση από το 

Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο για αντισηµιτικά σχόλια που είχε γράψει σε ένα 

άρθρο στην Α1. Συγκεκριµένα το ΚΙΣ έστειλε επιστολή προς τον Νικήτα Κακλαµάνη 

στις 25 Ιουλίου του 2006 στην οποία έγραφε τα εξής:  

 

«Ο εκδότης-διευθυντής της αντισηµιτικής εφηµερίδας Α1, 

Θανάσης Μυλωνόπουλος, στο φύλλο της 15/7/06, ανέγραφε 

ποµπωδώς ότι θα είναι υποψήφιος του συνδυασµού σας για το 

∆ήµο Αθηναίων. Στο επόµενο φύλλο της εφηµερίδας του, στις 

23/7/06, ο ίδιος κατέθεσε δηµόσια τη ρατσιστική του "ταυτότητα" 

διακηρύσσοντας βάναυσα ότι: "Τον Εβραίο και αν τον πλένεις 

το σαπούνι σου χαλάς. Λίγο ακόµα να τους αφήσουµε θα 

σπάσουνε το ρεκόρ του Χίτλερ. Σε αριθµό θυµάτων εννοούµε. 

Σε αγριότητα το έχουν προσπεράσει".» 
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Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τόσο ο Μυλωνόπουλος όσο και ο Καρατζαφέρης να 

ασχοληθούν περισσότερο µε την Ισραηλινοαραβική σύγκρουση αλλά και να 

προσπαθήσουν να δείξουν ότι δεν είναι «αντισηµίτες» αλλά «αντισιωνιστές»241 και 

ότι άλλωστε η στάση τους δε διαφέρει από τη στάση του υπόλοιπου ελληνικού 

λαού242. Βέβαια επεσήµαιναν ότι δεν έχουν τίποτε µε τον «Έλληνα Εβραίο της 

διπλανής πόρτας»243 αλλά µε το κράτος του Ισραήλ, παρόλα αυτά όµως οι όροι 

«Εβραίος» και «Ισραηλινός» χρησιµοποιούνται αλληλένδετα.  

 

Από την άλλη, παρατηρούµε ότι σχεδόν όλες οι παρατηρήσεις για τις ευθύνες 

µεταναστών και Μουσουλµάνων έγιναν στην εκποµπή του Παπαδόπουλου. Σε αυτό 

το θέµα ο Καρατζαφέρης δεν κάνει παρά ελάχιστες αναφορές. Αντίστοιχη είναι και η 

αντιµετώπιση των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ευθύνη 

σε αυτές δίνεται αρχικά στα πλαίσια των ειδήσεων και της συζήτησης που είχε 

ανοίξει για πορείες στο ένα ρεύµα µόνο. Σε δεύτερο χρόνο δίνεται και µε τις 

κινητοποιήσεις των δασκάλων. Αυτό όµως αλλάζει δραστικά το 2007, οπότε και σε 

δύο περιπτώσεις στηλιτεύει τις ηγεσίες των συνδικαλιστικών ενώσεων των σωµάτων 

ασφαλείας. Η πρώτη περίπτωση είναι όταν αποκαλύπτεται βίντεο από τον βασανισµό 

των Πακιστανών στο Αστυνοµικό τµήµα της Οµόνοιας και η δεύτερη είναι στις 

µεγάλες πυρκαγιές. Στην τελευταία περίπτωση θα κατηγορήσει µάλιστα γενικά και 

αόριστα «ορισµένους λαθροµετανάστες». 

                                                 
241 ∆ήλωση Καρατζαφέρη στις 25 Ιουλίου 2006. 
242 Στις εκποµπές της 25ης και της 27ης Ιουλίου 2006 γίνονται σύγκριση ανάµεσα σε αυτά που λέει η Α1 
και αυτά που λέει η Ελευθεροτυπία, τα Νέα και άλλοι επώνυµοι Έλληνες κυρίως αριστεροί όπως ο 
Γλέζος. 
243 ∆ήλωση Καρατζαφέρη στις 25 Ιουλίου 2006. 
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7.1.2.6 Πλαίσιο ΛΑΟΣ 

 

Παρατηρούµε ότι, ενώ στο σύνολο των ειδήσεων του 2006 υπάρχει µια ισορροπία 

ανάµεσα στην παρουσίαση των θέσεων του Καρατζαφέρη και των υπολοίπων 

στελεχών και υποψηφίων του κόµµατος, δε συµβαίνει κάτι τέτοιο στις εκποµπές του 

ιδίου το 2007. Άλλωστε, η φύση των εθνικών εκλογών υπαγορεύει η προεκλογική 

εκστρατεία, µέρος της οποίας είναι αναµφισβήτητα και η εκποµπή «Ελλάδα γεια 

σου», να επικεντρωθεί στο πρόσωπο του προέδρου του ΛΑΟΣ. 

 

Επίσης οι εκποµπές προβάλλουν και προσωπικές στιγµές του Καρατζαφέρη όπως 

τα γενέθλιά του244 ή τη βάφτιση ενός µικρού παιδιού µε Έλληνα Πατέρα και µητέρα 

από τη Σρι Λάνκα245 ή την περιοδεία του στη γενέτειρά του µε το µόλις ενός έτους 

συνονόµατο εγγονό του246. 

 

 Ο Καρατζαφέρης προβάλλεται περισσότερο στην εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 

καθώς και στην «Ειδήσεις – Ενηµέρωση – Επικαιρότητα» το 2006. Αντίθετα ο 

Παπαδόπουλος, όπως ήταν φυσικό, πρόβαλλε περισσότερο τα άτοµα του συνδυασµού 

«ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ», του οποίου ο ίδιος είχε ηγηθεί στις νοµαρχιακές εκλογές του 2006. 

Στην τελευταία περίοδο του 2006 βλέπουµε να παρουσιάζονται και θέσεις άλλων 

υποψηφίων, όπως ορίζει η προεκλογική νοµοθεσία247. Αυτή είναι και ο λόγος όπου 

αντίστοιχα στις εθνικές του 2007, προβάλλεται περισσότερο ο πρόεδρος του 

κόµµατος και όχι τόσο οι υπόλοιποι υποψήφιοι του ΛΑΟΣ. Από τις 22 Αυγούστου 

του 2007 και µέχρι την επαύριο των εκλογών η εκποµπή αλλάζει και περιλαµβάνει 

µόνο µία ώρα σχολιασµού από τον Καρατζαφέρη χωρίς κανένα ρεπορτάζ και χωρίς 

άλλον συµπαρουσιαστή. 

                                                 
244 Στις 11 Αυγούστου  
245 Στις 25 Σεπτεµβρίου 2006 
246 Στις 24 Ιουλίου 2007 
247 Το σύνολο των παρατηρήσεων είναι στην εκποµπή «Ειδήσεις – Ενηµέρωση - Επικαιρότητα» 
δηλαδή µετά τις 4 Σεπτεµβρίου 2006.  
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7.1.2.7 Συγκεντρωτικές Μεταβλητές 
 

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων των συγκεντρωτικών µεταβλητών θα ξεκινήσει 

από την ανάλυση των µέσων όρων σε τρία δείγµατα. Το πρώτο δείγµα είναι το 

σύνολο των εκποµπών του 2006, «Ελλάδα γεια σου» και «Ραντεβού το µεσηµέρι». 

Είναι οι δύο εκποµπές που µοιράζονταν την ίδια χρονική περίοδο και είχαν ως 

κεντρική φιγούρα τους Καρατζαφέρη, Μυλωνόπουλο και Παπαδόπουλο. Το δεύτερο 

δείγµα είναι µόνο οι εκποµπές του Καρατζαφέρη το 2006 ενώ το τρίτο είναι οι 

εκποµπές του κατά την περίοδο Μαΐου – Σεπτεµβρίου 2007. 

 

Παρατηρούµε ότι και στις τρεις περιόδους ο µεγαλύτερος µέσος όρος είναι στο 

Ανθρώπινο Πλαίσιο και ακολουθείται από το πλαίσιο υποστήριξης του ΛΑ.Ο.Σ. αλλά 

και το πλαίσιο απόδοσης ευθυνών σε εσωτερικό πολιτικό επίπεδο. Στις υπόλοιπες 

µεταβλητές η τυπική απόκλιση είναι αρκετά µεγαλύτερη του µέσου όρου. Βέβαια 

µπορούµε να δούµε ενδεικτικά κάποιες τάσεις που τις είχαµε επισηµάνει και 

προηγουµένως, όπως η πτώση του µέσου όρου του Πλαισίου Σύγκρουσης, αλλά και 

του Οικονοµικού Πλαισίου το 2007, παράλληλα µε την άνοδο των Πλαισίων M1, R2 

και R3. 

 

2006 KMP 2006 K 2007 

  N Mean Std. 

Dev. 

  N Mean Std. 

Dev. 

  N Mean Std. 

Dev. 

HF 341 0,36 0,36 HF 99 0,45 0,39 HF 315 0,45 0,37 

R1 341 0,34 0,32 LF 99 0,38 0,22 R1 315 0,38 0,29 

LF 341 0,28 0,22 R1 99 0,38 0,32 LF 315 0,36 0,31 

CF 341 0,27 0,38 CF 99 0,33 0,41 M1 315 0,33 0,35 

M1 341 0,21 0,26 EF 99 0,22 0,34 CF 315 0,26 0,38 

EF 341 0,20 0,31 M1 99 0,19 0,24 EF 315 0,20 0,27 

M3 341 0,17 0,33 M3 99 0,17 0,32 R2 315 0,13 0,18 

R2 341 0,08 0,13 R2 99 0,10 0,16 M2 315 0,11 0,20 

M2 341 0,05 0,14 M2 99 0,05 0,13 M3 315 0,10 0,20 

R3 341 0,03 0,11 R3 99 0,01 0,06 R3 315 0,04 0,11 

Πίνακας 85 
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Σαν γενικό συµπέρασµα, µπορούµε να πούµε ότι ο λόγος των εκποµπών είναι 

βαθιά καταγγελτικός αλλά µε έντονα χρώµατα –επιθετικούς προσδιορισµούς και 

παροµοιώσεις- που έχουν σκοπό να προκαλέσουν δυνατά συναισθήµατα στον δέκτη. 

Κατά µία έννοια αυτό, σε συνδυασµό µε την αύξηση των αναφορών στην ηθική και 

στη θρησκευτικότητα, αλλά και στο ιστορικό παρελθόν της χώρας, µπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα δείγµα του λαϊκισµού αλλά και του εθνικιστικού στοιχείου στο λόγο 

των στελεχών του ΛΑΟΣ, και κυρίως του Καρατζαφέρη.  

 

 Παράλληλα, οι αναφορές στη διαφορετικότητα, καθώς και η απόδοση ευθυνών 

στους λεγόµενους κοινωνικούς παράγοντες, είναι σε χαµηλά επίπεδα. Το 

συµπέρασµα που µπορεί να εξαχθεί σε αυτό το σηµείο είναι ότι σε αυτά ακριβώς τα 

θέµατα είναι που ο Καρατζαφέρης δέχεται και τη µεγάλη κριτική περί ρατσισµού και 

ακροδεξιάς. Σε αυτά τα θέµατα λοιπόν είναι πολύ προσεκτικός στις δηλώσεις του, σε 

αντίθεση ίσως µε το παρελθόν248, προσπαθώντας να µην εκφράζεται δηµοσίως π.χ. 

για τους µετανάστες. Όποτε το κάνει, χρησιµοποιεί τον όρο λαθροµετανάστες. Μόνη 

εξαίρεση αποτελεί η κατηγορία για λαθροµετανάστες, Κοσοβάρους εµπρηστές της 

φωτιάς στην Ηλεία. Μια καταγγελία που έκανε ο ίδιος ο Καρατζαφέρης στην 

εκποµπή της 29ης Αυγούστου 2007.   

                                                 
248 Η δηµοσιογραφική οµάδα του Ιού έχει υλικό για παλιότερες εκποµπές του Καρατζαφέρη στο 
http://www.iospress.gr/extra/laos_2007.htm και 
http://www.iospress.gr/megalo2002/megalo20021012.htm 
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7.1.2.8 Συσχετισµός Μεταβλητών249
 

 

Στα πλαίσια της έρευνας βλέπουµε ότι σχεδόν στο σύνολο των µεταβλητών 

έχουµε στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις. Στις περισσοτερες των περιπτώσεων 

αυτές έιναι σε 99% επίπεδο εµπιστοσύνης, τα συνολικά αποτελέσµατα βρίσκονται 

στο µέρος XXVII του Παραρτήµατος. Μόνο το πλαίσιο των οικονοµικών 

επιπτώσεων έχει χαµηλές συσχετίσεις µε όλες τις µεταβλητές, εκτός από την HF και 

στις τρεις περιόδους. Επίσης η RF3 έχει χαµηλές συσχετίσεις, αλλά αυτό φαίνεται να 

αλλάζει το 2007. 

 

Τη δεύτερη περίοδο, το πλαίσιο σύγκρουσης φαίνεται να σχετίζεται σε βαθµό 

56,6% µε το πλαίσιο ανθρωπίνου ενδιαφέροντος και σε βαθµό 46,7% µε το πλαίσιο 

αναφοράς ηθικών και θρησκευτικών αξιών. Αντίστοιχα ποσοστά βρίσκουµε και στα 

άλλα δύο δείγµατα µε 48% και 43% για τις εκποµπές των Καρατζαφέρη 

Μυλωνόπουλου και Παπαδόπουλου καθώς και 49% και 39% µόνο στις εκποµπές του 

Καρατζαφέρη. Επιπρόσθετα, παρατηρούµε ότι τα ποσοστά συσχέτισης µε τις 

µεταβλητές M3 και R1 είναι 47,3 % και 48,5% αντίστοιχα. Το ανθρώπινο πλαίσιο 

είναι έντονα συσχετισµένο µε το M1 (55 %) και το πλαίσιο αναφοράς στο ΛΑ.Ο.Σ. 

(43%).  

 

Οι µεταβλητές Μ1, Μ2 και Μ3 έχουν ισχυρές σχέσεις αλληλεπίδρασης. 

Ξεχωριστό ενδιαφέρον όµως παρουσιάζει η συσχέτιση Μ2 µε R2 (42 %) κατά τη 

δεύτερη περίοδο. Μια συσχέτιση που γίνεται ανάµεσα στις αναφορές του ιστορικού 

παρελθόντος του Ελληνισµού και τις ξένες χώρες που κατά την άποψη του 

Καρατζαφέρη φέρουν την ευθύνη, π.χ. η Τουρκία για τη Μικρασιατική Καταστροφή 

ή η Αµερική για την αναγνώριση της πΓ∆Μ ως «Μακεδονία». Επίσης, µε τον R2 

συσχετίζεται έντονα και ο R1, γεγονός που σηµαίνει ότι ο Καρατζαφέρης χρεώνει και 

στο πολιτικό σύστηµα διεθνείς αποτυχίες.  

 

Τέλος θα πρέπει να επισηµανθεί και η αύξηση της συσχέτισης µεταξύ του 

πλαισίου αναφοράς στο ΛΑ.Ο.Σ. και του πλαισίου αναφοράς στις θρησκευτικές και 

                                                 
249 Τα αποτελέσµατα µπορούν να βρεθούν στο (Παράρτηµα µέρος XXVII) 
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ηθικές αξίες. Από περίπου 20 % στις εκποµπές του 2006 σε σχεδόν 42 % στις 

αντίστοιχες του 2007. Τα θέµατα της επικαιρότητας (υγεία Χριστόδουλου, Βιβλίο ΣΤ 

∆ηµοτικού και µακεδονικό) συµβάλουν σε αυτό.  

 

 7.1.3 Η κοµµατική στρατηγική και η ρητορική των εκποµπών 
 

Η µεσηµεριανή ζώνη ενηµέρωσης του ΤΗΛΕΑΣΤΥ χρησιµοποιείται, όπως 

δείξαµε παραπάνω, ως ένα δηµόσιο βήµα των στελεχών και του Προέδρου του 

Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. Οι εκποµπές αυτές έχουν σαν πρωταρχικό στόχο 

τον σχολιασµό της καθηµερινότητας τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο, 

εφόσον το επιβάλουν οι ειδήσεις της επικαιρότητας.  

 

Έχουν περισσότερο επεισοδιακό παρά θεµατικό χαρακτήρα, µε την έννοια ότι 

αντλούν τη θεµατολογία τους περισσότερο από την επικαιρότητα παρά από ένα 

συγκεκριµένο θέµα. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει την ύπαρξη κάποιων θεµατικών 

εκποµπών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι ολόκληρη η εκποµπή της 27ης 

Σεπτεµβρίου 2006 έχει ως µοναδικό θέµα τη διερεύνηση της ερώτησης «έχει θέση η 

Τουρκία στην Ευρώπη;». Τη δεύτερη περίοδο είχαµε το ογδοντάλεπτο αφιέρωµα στις 

λαοσυνάξεις του Αρχιεπίσκοπου Χριστόδουλου, που προβλήθηκε ως αφιέρωµα στο 

έργο του τελευταίου όταν ανακοινώθηκε το πρόβληµα υγείας που αντιµετώπιζε, στις 

21 Ιουνίου 2007. 

 

Σε αυτόν τον σχολιασµό της επικαιρότητας όπως τον βλέπει ο Πρόεδρος και τα 

στελέχη του ΛΑΟΣ, χρησιµοποιούνται για να κερδίσουν την προσοχή του τηλεθεατή 

- αλλά και σε ένα δεύτερο επίπεδο την υποστήριξη του- όλα τα βασικά πλαίσια, όπως 

αναφέραµε παραπάνω. Τις περισσότερες φορές ο παρουσιαστής δεν µένει ουδέτερος 

αλλά παίρνει θέση και επιρρίπτει ευθύνες, κυρίως στην κυβέρνηση αλλά και στο 

ΠΑΣΟΚ. Αντίστοιχα, η Τουρκία, οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και το Ισραήλ 

είναι οι αποδέκτες της αρνητικής κριτικής στο διεθνές περιβάλλον. Οι σκοτεινές 

θεωρίες και η διαπλοκή των οικονοµικών ελίτ είναι µέσα στη ρητορική των 

παρουσιαστών, οι οποίοι δεν διστάζουν να κάνουν γενικεύσεις.  
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Το σύστηµα αξιών που χρησιµοποιείται έχει σαν βάση το απλουστευµένο δίπολο 

«καλό/κακό» και από την άλλη υπάρχει και αναφέρεται συχνά ο Θεός και η 

χριστιανική κοσµοθεωρία. Βέβαια παρατηρώντας όλα αυτά τα ευρήµατα, εµπειρικά 

µπορούµε να πούµε ότι εµφανίζονται στα ελληνικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Έτσι, 

βασικό µειονέκτηµα στην όλη ανάλυση είναι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά µε τη 

διάρθρωση και την πλαισίωση των ειδήσεων στα κύρια τηλεοπτικά δίκτυα στην 

Ελλάδα ώστε να µπορεί να γίνει µια σύγκριση µε το ΤΗΛΕΑΣΤΥ.  

 

Από την άλλη, ενώ στην πρώτη περίοδο λείπει ή τουλάχιστον είναι σε µικρότερο 

βαθµό από όσο θα περιµέναµε, η αναφορά στο «ένδοξο παρελθόν» του έθνους, στο 

δεύτερο χρονικό διάστηµα αυτό δεν ισχύει. Ο ΛΑ.Ο.Σ. θα συνδέσει το θέµα του 

βιβλίου της ΣΤ ∆ηµοτικού µε την προεκλογική του εκστρατεία και έτσι θα αυξηθούν 

οι αναφορές στην Τουρκοκρατία και τη Μικρασιατική Εκστρατεία.  

 

Υπάρχουν κάποια στοιχεία ξενοφοβίας στο δείγµα αλλά και αυτά δεν κινούνται 

στο προσκήνιο αλλά εµφανίζονται έµµεσα σε θέµατα όπως «η επιλογή τόπου για το 

Τζαµί στην Αθήνα», «κατάσταση του ΕΣΥ» ή ακόµα και οι «λαθροµετανάστες-

κοσσοβάροι εµπρηστές». Ειδικά όσον αφορά στην ξενοφοβία και τον ρατσισµό είναι 

αντιληπτό ότι οι υπεύθυνοι του κόµµατος αλλά και του καναλιού έχουν φροντίσει να 

δώσουν ένα πιο µετριοπαθές προφίλ ειδικά στο σχολιασµό των ειδήσεων. Ενδεικτική 

είναι η δήλωση του Καρατζαφέρη αµέσως µετά τις εκλογές στις 16 Οκτωβρίου: 

«…δεν αλλάξαµε αυτά που σερβίρουµε! Αλλάξαµε τον τρόπο που τα σερβίρουµε!» 

 

Ήταν όµως πραγµατικά κερδοφόρα αυτή η στρατηγική που ακολουθήθηκε; Ας 

δούµε λίγα τα αποτελέσµατα των δηµοτικών και Νοµαρχιακών Εκλογών. Ο 

Καρατζαφέρης κατόρθωσε να συγκεντρώσει 7,5 % στον δήµο Θεσσαλονίκης αλλά 

δεν κατόρθωσε να πάρει περισσότερο από όσο πήρε στις Ευρωεκλογές του 2004, ενώ 

στη Νοµαρχία Θεσσαλονίκης δεν εξέλεξε ούτε σύµβουλο. Όπως και στο δήµο 

Αθηναίων, ο Μυλωνόπουλος δεν κατάφερε να εκλεγεί σαν σύµβουλος πλειοψηφείας 

και πήρε 3.005 σταυρούς όταν στις Ευρωεκλογές ο ΛΑ.Ο.Σ. πήρε 12.000 ψήφους 

στην Αθήνα. Ο ίδιος στην Α1 στις 28/10/2006 δηλώνει: 
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«Ήταν πολιτική απόφαση του κόµµατός µας. Έξι µήνες πριν 

η Ν.∆. οριστικοποιήσει την απόφασή της για την υποψηφιότητα 

Κακλαµάνη στον δήµο της Αθήνας, ο αρχηγός του ΛΑ.Ο.Σ. Γ. 

Καρατζαφέρης επιχειρηµατολογούσε υπέρ της επιλογής του. 

…..Μια ιδιαίτερη πολιτικής αξίας συµφωνία µε τον Νικήτα 

Κακλαµάνη -και όχι τη Ν.∆.- µε ειδικότερες πολιτικές προεκτάσεις. 

Γνωστής ούσης της αυτονοµιστικής διάθεσης του Κακλαµάνη, θα 

εδηµιουργούντο νέα δεδοµένα στον δήµο της Αθήνας. Εάν ο 

Κακλαµάνης δεν ήταν αυτονοµηµένος, δεν θα έφευγε από 

υπουργός για να γίνει ∆ήµαρχος! ….Θα εδηµιουργείτο ένα 

πολιτικό «µετερίζι» στον δήµο της Αθήνας στο οποίο ο ΛΑ.Ο.Σ. θα 

είχε λόγο και συµµετοχή. Με αυτήν την προωθηµένη λογική και 

στρατηγικής σηµασίας απόφαση του αρχηγού µας Γ. 

Καρατζαφέρη, απεφασίσθη να συµµετάσχω, µαζί και µε την 

Βάσω Τσιαµπιέρη στο ψηφοδέλτιο του Κακλαµάνη. Οι 

περισσότεροι οπαδοί του ΛΑ.Ο.Σ. δεν αντελήφθησαν το 

περίτεχνο πολιτικό «παιχνίδι» του Γ. Καρατζαφέρη……» 

 

Ο Μυλωνόπουλος όµως τον Ιανουάριο του 2007 αποχωρεί από το λαϊκό 

Ορθόδοξο Συναγερµό µε έναν µάλλον επεισοδιακό τρόπο. Μάλιστα θα κατέβει 

αργότερα ως υποψήφιος µε τη ∆ηµοκρατική Αναγέννηση του Παπαθεµελή250 και θα 

φτάσει στο σηµείο να καταγγείλει ότι στο ΛΑ.Ο.Σ. υπάρχουν «δωδεκαθειστές»251. 

Σε αυτή τη ρήξη πρέπει να οφείλεται και το γεγονός ότι ο Καρατζαφέρης προβαίνει 

σε αλλαγή στον τρόπο που παρουσιάζει την εκποµπή του. Στα πρώτα εξήντα λεπτά, 

από τα συνολικά ενενήντα, η κάµερα θα είναι πάνω του και τα τηλεπαράθυρα θα 

µειωθούν στο ελάχιστο.  

 

Παράλληλα, προβάλλονται συνεχώς βίντεο από την παρουσία του Καρατζαφέρη 

στην Ευρωβουλή, τονίζοντας ιδιαίτερα τον ρόλο του απέναντι στο µακεδονικό 

ζήτηµα. Έναν ρόλο που, όπως λέει ο ίδιος, οι συνάδερφοι του από τα άλλα κόµµατα 
                                                 
250 ∆ελτίο τύπου της ∆ηµοκρατικής Αναγέννησης µε ηµεροµηνία 9/8/2007 στο 
http://danagennisi.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=40 
 
251∆ελτίο τύπου της ∆ηµοκρατικής Αναγέννησης µε ηµεροµηνία 4/9/2007 στο 
http://danagennisi.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=40 
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δεν επιτέλεσαν τόσο καλά όσο θα έπρεπε252. Από εκεί και έπειτα προβάλλονται 

θέµατα που δείχνουν την αντιµετώπιση του Καρατζαφέρη από τους Βαλκάνιους 

γείτονες. Χαρακτηριστικό είναι το θέµα όπου οι τουρκικές αρχές κωλύουν το ταξίδι 

του στο Φανάρι στις 24 Ιουλίου 2007. Αλλά ακόµη πιο χαρακτηριστικά είναι τόσο το 

τηλεφώνηµα «Μακεδόνα» των Σκοπίων253 όσο και το ανώνυµο γράµµα που απειλεί 

τη ζωή του προέδρου για τη στάση του στο θέµα της Μακεδονίας254. Αυτό το θέµα 

είναι το πρωταρχικό και το βασικό στην αρχή της περιόδου και χρησιµοποιείται σε 

συνδυασµό µε το µείζον θέµα που προέκυψε µε το βιβλίο της Στ ∆ηµοτικού255. 

 

Ένα βιβλίο Ιστορίας που «οι θιασώτες της Νέας Τάξης µας επέβαλαν µε τη 

ρεπούση» λέει ο ∆ηµήτρης Καψιώτης την 1η Αυγούστου 2007. Ένα βιβλίο που δεν 

αναφέρει απολύτως τίποτε ούτε για την εκκλησία, ούτε για το Σούλι. Παράλληλα ο 

Καρατζαφέρης προβάλει τη στενή σχέση που είχε µε τον Αρχιεπίσκοπο 

Χριστόδουλο. Χαρακτηριστικά προβάλει το βίντεο από τα Θυρανοίξια του Ναού που 

έκανε ο ίδιος στη γενέτειρά του και τα τέλεσε ο ίδιος ο Χριστόδουλος256. Άλλωστε 

όπως λέει σε αρκετές στιγµές, ο Καρατζαφέρης γνωρίζει το χριστόδουλο από τότε 

που ήταν απλός ιερέας στην εκκλησία της Παναγίας στο Φάληρο. Εποµένως η 

συµπαράστασή του στην περιπέτεια της υγείας του Αρχιεπισκόπου είναι αληθινή και 

καθολική, σε αντίθεση µε τον πρωθυπουργό που, παρά τις υπογραφές για τις 

ταυτότητες, ξέχασε το θέµα.257. Στις 18 Ιουνίου, µάλιστα, προβάλεται και η 

παρουσίαση του βιβλίου του Καρατζαφέρη «Οι Άγιοι της Πίστεως µας». Σε αυτή την 

εκδήλωση θα κατηγορήσει την παγκοσµιοποίηση και τις ΗΠΑ ότι έχουν 

στοχοποιήσει την ορθοδοξία. 

 

Στην εσωτερική πολιτική σκηνή, µε το «σκάνδαλο» των οµολόγων δίνεται 

έµφαση στη διαφθορά αλλά και στο γεγονός ότι Ν∆ και ΠΑΣΟΚ είναι οι δύο όψεις 

του δικοµµατισµού και του πολιτικού συστήµατος που µας κυβέρνησε από το τέλος 

της ∆ικτατορίας. Από την άλλη τα κόµµατα της Αριστεράς παρουσιάζονται να µην 

                                                 
252 Εκποµπές της 8ης Ιουνίου 2007 και της 13ης Ιουλίου 2007.  
253 Στην Εκποµπή της 24ης Ιουλίου 2007 βγήκε ζωτανά ένας ακροατής στο τηλέφωνο ό οποίος 
ισχυρίστηκέ ότι είναι «Μακεδόνας των Σκοπίων» και απείλησε τον Καρατζαφέρη για το έργο που 
κάνει ενάντια στα Σκόπια.  
254 Εκποµπή της 25ης Ιουλίου 2007. 
255 Χαρακτηριστική η αναφορά στην εκποµπή της 25ης Ιουνίου 2007. 
256 Εκποµπή της 7ης Αυγούστου 2007 
257 Εκποµπή της 22ης Ιουνίου 2007. 
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έχουν επιτελέσει το καθήκον τους που είναι ο έλεγχος της εξουσίας. Αυτό το 

σύστηµα τελειώνει, εκτιµά ο Καρατζαφέρης, και προσθέτει σχεδόν πάντα ότι ο 

ΛΑ.Ο.Σ. µπορεί να παίξει τον ελεγκτικό ρόλο που δεν µπόρεσε να παίξει η Αριστερά. 
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7.1.4 Συµπεράσµατα από τον Τηλεοπτικό λόγο του ΛΑΟΣ 

 

Η συγκεκριµένη έρευνα πλαισίωσης εξέτασε τις εκποµπές του ΤΗΛΕΑΣΤΥ 

σε δύο προεκλογικές περιόδους, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της πλαισίωσης. Οι 

χρονικές περίοδοι είναι από τη ∆ευτέρα 26 Ιουνίου 2006 µέχρι την Παρασκευή 27 

Οκτωβρίου 2006 και από τις 24 Μαΐου του 2007 µέχρι την 19η Σεπτεµβρίου 2007. 

 

Το πλαίσιο της σύγκρουσης είναι εµφανές σε περισσότερες από το ένα τρίτο 

των ειδήσεων το 2006. Την επόµενη περίοδο υποχωρεί αλλά πάλι παίζει σηµαντικό 

ρόλο. Σε κάθε µια ανά πέντε ειδήσεις η εκποµπή παίρνει το µέρος µιας 

συγκεκριµένης πλευράς. Αρκετά σηµαντικό – 18,06 %- είναι και το ποσοστό των 

ειδήσεων στις οποίες υπάρχει η υπόνοια µιας «συνοµωσίας» ή µιας σκοτεινής 

παρασκηνιακής συναλλαγής. Στην εκποµπή του Καρατζαφέρη το αντίστοιχο ποσοστό 

είναι µεγαλύτερο των άλλων δύο και φτάνει το 31,74 %. Ένα ποσοστό που το 2007 

θα ανέλθει στο 32,1 %. 

 

Σε πολλά θέµατα δίνεται έµφαση στα προσωπικά χαρακτηριστικά του 

πρωταγωνιστή. Παράλληλα, χρησιµοποιούνται πάρα πολλά επίθετα για να 

χαρακτηρίσουν θετικά ή αρνητικά τις ενέργειες αλλά και τη γενική συµπεριφορά ενός 

ατόµου ή µιας οµάδας. Σε ότι αφορά το οικονοµικό πλαίσιο, παρατηρούµε ότι 

συχνότερη αναφορά γίνεται σε οικονοµικές ζηµιές και κόστη παρά σε οικονοµικές 

απολαβές στο µέλλον. Στο 23,46 % των ειδήσεων γίνεται αναφορά στο Θεό ενώ στο 

29,17 % των ειδήσεων γίνεται αναφορά σε δίκαιο και άδικο. Το 2007 τα ποσοστά 

ανεβαίνουν σε 27,6 % και 41,4 % αντίστοιχα. Το 2007 µε την προσωπική περιπέτεια 

υγείας του Αρχιεπισκόπου αυτό αλλάζει άρδην αφού το ποσοστό από 5% 

πενταπλασιάζεται σε 25%. Επίσης, ενώ το 2006 έχουµε µικρή σε έκταση αναφορές 

στις περιόδους του Παρελθόντος ως στοιχείο ιστορικής σύγκρισης ή παράδοσης, το 

2007 αυτές τετραπλασιάζονται χάρη στη συζήτηση για το βιβλίο της Ιστορίας αλλά 

και το Μακεδονικό.  

 

Εποµένως ο συνδυασµός του έντονα φορτισµένου λόγου µε στοιχεία 

θρησκευτικότητας αλλά και εθνοκεντρικού εθνικισµού είναι στο επίκεντρο της 
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ρητορικής των στελεχών του ΛΑ.Ο.Σ. και ειδικά του προέδρου του, Καρατζαφέρη. 

Σε αυτό το σηµείο ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός δείχνει να εµπίπτει στα 

λεγόµενα του Hainsworth (2004:63): «..µολονότι ο Εθνικισµός είναι ένας παράγοντας 

κοινός σε πολλά σύγχρονα πολιτικά ρεύµατα είναι το στυλ της εθνικιστικής έκφρασης- 

συνήθως επιθετικό, αποκλειστικά σοβινιστικό και ιστορικά επιλεκτικό- που 

συνδυάζεται µε την πολιτική κατά των µεταναστών και κατά των κοµµουνιστών, 

εκείνο το στοιχείο που βοηθά να ταυτοποιήσουµε την Ακροδεξιά. Σηµερινά ακροδεξιά 

κινήµατα προσφέρουν στο ακροατήριο τους µια µεσσιανική, σταυροφορική συνταγή 

εθνικής έκφρασης και λύτρωσης που συχνά βασίζεται σε απλά συνθήµατα υπολογισµένα 

να προσελκύσουν, τους διαµαρτυρόµενους και τους απογοητευµένους.» 

 

Έχοντας αυτήν την επισήµανση κατά νου µπορούµε να εξετάσουµε το λόγο 

διαµαρτυρίας που εκφράζει ο ΛΑΟΣ. Έναν λόγο που στρέφεται τόσο κατά των 

διαχειριστών του συστήµατος (ΠΑΣΟΚ-Νέα ∆ηµοκρατία) όσο και κατά της 

Αριστεράς, που φέρεται να είχε σωστές κοινωνικές ιδέες αλλά να µην ανταποκρίθηκε 

στις προσδοκίες. Σε αυτό το σηµείο ο ΛΑ.Ο.Σ. φέρεται ως ένα κόµµα ενάντια στα 

υπόλοιπα κόµµατα, που τάσσεται υπέρ αµεσότερων σχέσεων πολίτη και εξουσίας 

µέσα από δηµοψηφίσµατα. Ένα κόµµα που µιλάει για την «αόρατη» πολιτική-

οικονοµική ελίτ που κινεί τα νήµατα στο παρασκήνιο258. Αυτές οι στάσεις στο λόγο 

αλλά και στην ιδεολογική εικόνα που θέλει να περάσει στον πολίτη-τηλεθεατή είναι 

στάσεις που πολλά ακροδεξιά κόµµατα έχουν στην Ευρώπη. Κόµµατα όπως το FPÖ 

στην Αυστρία και το MSI στην Ιταλία χρησιµοποίησαν αυτή την αντιπολιτευτική 

στρατηγική προκειµένου να κερδίσουν -τελικά- την εξουσία µέσα από πολιτικά 

συστήµατα που διέρχονταν µεγάλες αναταράξεις και αναδιατάξεις (Hainsworth 

2004:57). Μια εικόνα που συµπληρώνεται και από τη «αριστερολεπενική» ρήση του 

Καρατζαφέρη «δεξιοί στα εθνικά, αριστεροί στα κοινωνικά, Έλληνες στη 

συνείδηση»259.  

 

Εκεί όµως που διαφέρει ο Καρατζαφέρης είναι στη µετανάστευση. Ενώ έχει 

διατυπώσει θέσεις υπέρ της αυστηρά ελεγχόµενης µετανάστευσης, δεν καταφέρεται 

                                                 
258 Χαρακτηριστικά αποσπάσµατα από τον σχολιασµό του Καρατζαφέρη στις εκποµπες της 11ης 
Ιουνίου, 27ης Ιουλίου 2007, 3ης Αυγούστου και 11η Αυγούστοτ. 
259 Άρθρο του Μάκη Βορίδη µε τίτλο «Η ιδέα της Πατρίδας πέρα από τη δεξιά και την Αριστερά»  
 στις Ελληνικές Γραµµές στο http://www.e-grammes.gr/article.php?id=2058  
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ευθέως ενάντια στους µετανάστες µε τον ρυθµό που ίσως θα περιµέναµε. Εκεί είναι 

όµως το σηµείο που δέχτηκε τη µεγαλύτερη κριτική περι ακροδεξιάς και εποµένως 

θέλοντας να µπει στο Mainstream του πολιτικού συστήµατος και να αποβάλει τέτοιες 

ταµπέλες είναι πολύ προσεκτικός στις δηλώσεις του. Μάλιστα στις 11 Αυγούστου 

του 2007 προβαίνει, µαζί µε τον τ. πρέσβη Γεωργίου αλλά και τα στελέχη του στην 

περίφηµη «∆ιακήρυξη260». Εκεί παίρνει µια καθαρά αντιµεταναστευτική στάση µε το 

να θέσει ως ανώτατο όριο µεταναστών το 5% του συνολικού πληθυσµού αλλά 

παράλληλα αποκηρρύσει κάθε είδους ρατσισµό.   

 

Σε ότι αφορά την εξωτερική πολιτική στις εκποµπές του 2006, ο µεγαλύτερος 

αρνητικός πρωταγωνιστής φέρεται να είναι η Τουρκία. Σε δεύτερο – αρνητικό – ρόλο 

έχουµε τις Η.Π.Α. Αυτό δεν αλλάζει ούτε το 2007. Απλά τη δεύτερη χρονιά, 

παρατηρούµε µια µεγάλη αύξηση των ποσοστών των αρνητικών αναφορών σε αυτές 

τις δύο χώρες. Το θεαµατικό όµως είναι η αύξηση των αναφορών των τρίτων χωρών. 

Μια αύξηση που οφείλεται στην απόδοση ευθυνών στην πΓ∆Μ για αδιαλλαξία στις 

διαπραγµατεύσεις αλλά και παράλληλα στις κατηγορίες κλοπής του ιστορικού 

παρελθόντος της Ελλάδας.  

 

Βεβαίως ο αντιαµερικανισµός, σε συνδυασµό µε τα µεγάλα εθνικά ζητήµατα 

του ονόµατος της πΓ∆Μ και της Τουρκικής επιθετικότητας δεν είναι άγνωστος στην 

Ελλάδα. Μέχρι το 1989 όµως µπορούµε να πούµε ότι ήταν µονοπώλιο της Αριστεράς. 

Μετά την πτώση του Ανατολικού Μπλόκ όµως κατακλύζει και τη δεξιά φτάνοντας 

µάλιστα ως τα άκρα της. Εννοείται πως το φαινόµενο αυτό δεν είναι ελληνική 

πρωτοτυπία. Στη Γαλλία ο LePen καταφέρεται εναντίον της Αµερικανικής ηγεµονίας 

η οποία και υπονοµεύει τη γαλλική κυριαρχία. Ήδη από «το πρόγραµµα του 1993 [ο 

Le Pen] περιγράφει τις τάσεις της παγκοσµιοποίησης ως την πιο σοβαρή απειλή για 

το γαλλικό έθνος, αφού αυτές καταστρέφουν τα έθνη, διαβρώνουν τα σύνορα και 

διαλύουν πολιτισµούς» (Hainsworth 2004:87-8).  

 

Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός 

χρησιµοποιεί µια ρητορική κοινωνικού προστατευτισµού που όµως δείχνει µια εθνική 

προτεραιότητα. Παράλληλα προβάλλεται ένα εθνοκεντρικό και εθνικιστικό πλαίσιο 

                                                 
260 Μπορεί να βρεθεί στο http://www.laos.gr/D-11.August.pdf  
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στο οποίο παρουσιάζονται αφενός οι κίνδυνοι από την «επέλαση» της Αµερικανικής 

Νέας Τάξης Πραγµάτων και αφετέρου ένα ένδοξο ιστορικό παρελθόν το οποίο θα 

πρέπει ο λαός να έχει ως πυξίδα. Σε αυτό το εθνικό πλαίσιο κορυφαίο ρόλο παίζει και 

η Ελληνορθόδοξη θρησκεία που αποτελεί τον πυλώνα του Έθνους.  

 

Σε θέµατα που έχουν να κάνουν µε τη διαφορετικότητα, ο ΛΑ.Ο.Σ. προσέχει 

τι λέει. Σε αυτό το σηµείο ίσως η οξύτητα των θέσεων να θυσιάστηκε έναντι µιας 

θέσης στο πολιτικό σύστηµα και εξόδου από το περιθώριο. Η περίπτωση του 

ΛΑ.Ο.Σ. και περισσότερο του Εθνικού Μετώπου, της Λεπενικής συνιστώσας του, 

θυµίζει MSI σε αυτή την περίπτωση. Μια πολιτική δύναµη σίγουρα πιο δεξιά από τη 

mainstream ∆εξιά, που όµως επιδιώκει να φύγει από το γκέτο του περιθωρίου και να 

ενταχθεί στο σύστηµα εξουσίας. Μετά τις εκλογές του 2007 πέτυχε να ενταχθεί στο 

σύστηµα κοινοβουλευτικού ελέγχου της εξουσίας. 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

311 

 

7.2 Ο Λαϊκισµός και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός. 
 

Αφού εξετάσαµε τον τρόπο µε τον οποίο ο Καρατζαφέρης δοµεί την 

προσωπική του πολιτική επικοινωνία µέσω της εκποµπής του, πρέπει να εξετάσουµε 

τα ρητορικά σχήµατα που χρησιµοποιεί και στηρίζονται στο λαϊκισµό, όπως αυτός 

ορίζεται από τον Mudde (2004:543): µια ιδεολογία µε βάση την οποία σε κάθε 

κοινωνία υπάρχουν µόνο δύο οµογενοποιηµένες και ανταγωνιστικές οµάδες - ο 

«αγνός λαός» και οι «σκοτεινές ελίτ» που τον κυβερνούν, ασκώντας µία πολιτική που 

αντιβαίνει στη γενική θέληση του λαού. 

 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και µετά, υπάρχει και στη χώρα µας ένα 

ολοένα και µεγαλύτερο ενδιαφέρον για το λαϊκισµό, ο οποίος συνήθως παρουσιάζεται 

ως µια παθογένεια του πολιτικού συστήµατος, σε αντιδιαστολή µε την «πραγµατική 

πολιτική». Η Canovan (2005: 83) υποστηρίζει ότι τα κινήµατα των νεολαϊκιστών δεν 

πρέπει να ειδωθούν µόνο σαν αντιδράσεις σε συγκεκριµένες οικονοµικο-κοινωνικές 

συνθήκες, αλλά και σαν απόδειξη ότι υπάρχουν εντάσεις στην καρδιά των σύγχρονων 

φιλελεύθερων δηµοκρατιών.  

 

Μάλιστα ο Bergsdorf (2000: 624) κάνει µια εύστοχη µεταφορά λέγοντας ότι 

οι λαϊκιστές επιδιώκουν να λύσουν τον γόρδιο δεσµό των σύγχρονων πολιτικών 

προβληµάτων µε το ξίφος της –λεγόµενης – απλής λύσης. Μια συναισθηµατική και 

απλοϊκή λογική που απευθύνεται στο λεγόµενο «ένστικτο του λαού». Από την άλλη, 

ο λαϊκισµός µπορεί να είναι η πολιτική που στοχεύει να ευχαριστήσει το λαό αλλά όχι 

απαραίτητα µε το να βρει την πιο ορθολογική λύση. Για να ερευνήσουµε το λαικισµό 

όµως πρέπει να καθορίσουµε πρώτα το πού απευθύνεται. Πρέπει να απαντήσουµε 

δηλαδή σε ένα ερώτηµα που αρχικά µοιάζει να είναι εύκολο. Ποιος είναι ο «λαός»;  

 

Η Canovan (2005:10-12) εντοπίζει τις αρχές της έννοιας του «λαού», όχι στις 

αρχαίες Ελληνικές ∆ηµοκρατίες αλλά στην Αρχαία Ρώµη, η οποία καθιέρωσε την 

έννοια “Populus”, τοποθετώντας τη στην καρδιά του Ρωµαϊκού Πολιτεύµατος και 

δίνοντάς της µια θετική αύρα. Τη Ρώµη κυβερνούσαν συγκλητικοί και δηµόσιες 

συνελεύσεις. Τους συγκλητικούς που προσπαθούσαν να σαγηνεύσουν τους πληβείους 
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και να κερδίσουν την υποστήριξή τους, τους αποκαλούσαν Populares. H Αρχαία 

Ρώµη, συνεχίζει η Canovan (2005:14-16), άφησε δύο µεγάλες παρακαταθήκες. Η 

πρώτη ήταν η ίδια η δηµοκρατική κληρονοµιά που επέζησε χιλιετίες µοναρχικών και 

αυταρχικών πολιτευµάτων για να φτάσει στην Αγγλική ή τη Γαλλική Επανάσταση. Η 

δεύτερη ήταν η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας, σύµφωνα µε την οποία όλες οι 

εξουσίες πηγάζουν από το λαό. Αυτό θα έδινε, στα τέλη του 19ου αιώνα στις 

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, την ευκαιρία στο λαικισµό να υποστηρίξει ότι 

«είναι καιρός η εξουσία [σε µια δηµοκρατία] να ξαναγυρίσει στο λαό [από όπου 

πηγάζει]» (Canovan 2005: 29). Η Canovan ( 2005:39) ισχυρίζεται ότι όπως οι ΗΠΑ 

ήταν η πρώτη χώρα που ουσιαστικά έκανε πράξη την έννοια της λαϊκής εξουσίας, 

έτσι ήταν και η πρώτη που εµφάνισε τη συγκεκριµµένη διαπίστωση. 

 

Εποµένως, µια από τις πρώτες µορφές του λεγόµενου «Ιστορικού Λαϊκισµού» 

είναι ο Βορειοαµερικανικός λαϊκισµός που ξεκίνησε από τις νότιες και νοτιοδυτικές 

πολιτείες στις εκλογές του 1892 και του 1896 µε το People’s Party (Κατσούλης 2004: 

336), σε µια προσπάθεια των αγροτών και των γαιοκτηµόνων να υπερασπιστούν τον 

τρόπο ζωής τους απέναντι στις αλλαγές που υπαγόρευε η «εισβολή του 

σιδηρόδροµου». Αυτός ίσως είναι και ένας λόγος που στις Ηνωµένες Πολιτείες της 

Αµερικής, ο λαϊκισµός προκαλεί και θετικές εντυπώσεις, σε αντίθεση µε την Ευρώπη 

όπου είναι φορτισµένος µόνο αρνητικά. Πολλές προεδρικές εκλογές κερδήθηκαν ή 

χάθηκαν για αυτόν και – συνήθως – ανεξάρτητοι υποψήφιοι όπως ο Περώ ή ο 

Νέιντερ στήριξαν στο λαϊκισµό την καµπάνια τους (Mudde 2004: 550 ).  

 

Παρόµοια χαρακτηρίστηκε λαϊκιστικό και το κίνηµα των «narodniki» στην 

τσαρική Ρωσία το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. Εκεί, νέοι διανοούµενοι 

αφήνουν τις πόλεις και στρέφονται προς την ύπαιθρο και τον αγροτικό πληθυσµό, σε 

µια προσπάθεια απελευθέρωσης της Ρωσίας από τον Τσαρισµό (Κατσούλης 2004: 

336), µε κύριο στόχο να επιστρέψουν στις παλιές αξίες της αγροτικής ζωής. Αυτό 

όµως που παραµένει ενδιαφέρον µέχρι σήµερα, όσον αφορά στη µελέτη των 

λαϊκιστικών κινηµάτων, είναι η εξιδανικευµένη εικόνα της αγροτικής ζωής. Στην 

οποία αγροτική ζωή, οι πατροπαράδοτες αξίες έχουν µείνει αλώβητες από την 

επέλαση των καπιταλιστικών σχέσεων, οι οποίες εκείνο τον καιρό κάνουν την 

εµφάνισή τους στη Ρωσία από τη ∆ύση (Κατσούλης 2004: 337).  
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Πιο πρόσφατο παράδειγµα είναι ο Νοτιοαµερικανικός Λαϊκισµός, µε τον ηγέτη 

της Αργεντινής, Χουάν Περόν, σαν την πιο εµβληµατική προσωπικότητα. Έναν 

ηγέτη, η παρουσία του οποίου εγγυάται τη σταθερότητα στην πάντα ασταθή Λατινική 

Αµερική (Κατσούλης 2004: 337), πάντα προς όφελος του «λαού». Παρατηρείται ότι 

στη διεθνή βιβλιογραφία ο λαϊκισµός περιγράφεται ως κίνηµα είτε των αγροτών 

(Ρωσία και Η.Π.Α.) είτε των µικροαστών (Λατινική Αµερική). 

 

Ο Taggart (2000:95) ξεφεύγει από την ταξική κριτική απέναντι στο λαϊκισµό και 

θεωρεί ότι αυτό που οι λαϊκιστές ουσιαστικά αναζητούν είναι η «heartland», µια 

νοητή καρδιά του λαού, ένας φανταστικός τόπος στον οποίο ζει µια ηθική και αγαθή 

ενιαία κοινότητα. Με αυτό το κατασκεύασµα, ο Taggart καταφέρνει να δώσει έµφαση 

στο γεγονός ότι στους λαϊκιστές ο όρος «λαός» δεν είναι ούτε οµογενοποιηµένος 

αλλά ούτε και πραγµατικός. Στην ουσία είναι µια µυθική κοινότητα η οποία έχει 

πολλά κοινά στοιχεία µε το ‘έθνος’ των εθνικιστών και λειτουργεί σαν πρότυπο αλλά 

παράλληλα παραµένει ασαφής. Αυτόν τον φανταστικό τόπο υπηρετούν οι λαϊκιστές 

και από αυτόν τον τόπο δοµούν την έννοια του «λαού» που χρησιµοποιούν (Taggart 

2002:67). Όπως θα σηµειώσει παρακάτω ο Taggart, η “heartland” είναι µια 

κατασκευή ενός ιδεατού κόσµου, ο οποίος σε αντίθεση µε την ουτοπία δηµιουργείται 

εκ των υστέρων και κατά µια έννοια προέρχεται από το παρελθόν αλλά προβάλλεται 

στο µέλλον. 

 

Ο Ν. Μουζέλης (1978:112) ανέπτυξε µία άλλη προσέγγιση του φαινοµένου, 

αυτή τη φορά όχι από την πλευρά των κοινωνικών υποκειµένων του, αλλά από εκείνη 

της οργανωτικής δοµής του κόµµατος που υιοθετούσε τη λαϊκιστική ιδεολογία, 

δηλαδή της θεσµικής έκφανσης του φαινοµένου στο πολιτικό σκηνικό. Όπως 

αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Λυριντζής και Σπουρδαλάκης (1993: 136) «ο 

λαϊκισµός, ο οποίος σύµφωνα µε αυτές τις απόψεις εµφανίζεται µε τη µορφή 

κινήµατος, χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη θέση του ηγέτη στην κοµµατική δοµή 

και τις συνέπειες που έχει αυτό το γεγονός στη διαµόρφωση της οργάνωσης και της 

αυτονοµίας της κοµµατικής δοµής». Στην περίπτωση αυτή ο ηγέτης καλεί το λαό 

κατά των ελίτ µε όλα τα υπόλοιπα θεσµικά όργανα να µπαίνουν στο περιθώριο. 

Άλλες ερµηνείες επικεντρώνουν την προσοχή τους στους όρους και στις συνθήκες 
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άνθησης των λαϊκιστικών φαινοµένων (1993: 137) σε συγκεκριµένες ιστορικές και 

κοινωνικές συγκυρίες. Αυτές οι προσεγγίσεις γίνονται από µια ιστορική απόσταση, 

καθώς έρχονται εκ των υστέρων να εξηγήσουν τις αναπτυξιακές διαδικασίες που 

βοήθησαν και γέννησαν αυτό το φαινόµενο στη συγκεκριµένη κοινωνία που 

εξετάζεται.  

 

Πώς µπορούµε να ορίσουµε το λαϊκισµό, σε µια εποχή στην οποία, όπως 

τόνιζαν λίγα χρόνια πριν οι Λυριντζής και Σπουρδαλάκης (1993: 133), «η 

ελαστικότητα του όρου, ή καλύτερα η πλαστικότητα του γίνεται σαφής αν δει κανείς 

τόσο τα φαινόµενα που χαρακτηρίζονται λαϊκιστικά όσο και τις σχέσεις, τις δοµές ή 

ακόµη και τις απόψεις που στιγµατίζονται ως λαϊκιστικές…Επί παραδείγµατι στον 

πολιτικό διάλογο ή ρητορεία ο «λαϊκισµός» συχνά θεωρείται συνώνυµος του 

εθνικισµού, των επιφυλάξεων για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση…του κρατικού 

προστατευτισµού και γενικότερα της κρατικής παρέµβασης, των ανησυχιών για τα 

φαινόµενα φτώχιας…. της λαϊκότροπής ή ακόµη και της λαϊκής τέχνης, καθώς και της 

εκλαΐκευσης». Εποµένως πρώτα πρέπει να οριοθετηθεί ο όρος «Λαϊκισµός», όµως και 

εδώ το κυριότερο πρόβληµα είναι η ξεκάθαρη διάκριση των ορίων του. Αυτό το 

πρόβληµα µπορεί να το λύσει ο ορισµός του Laclau, ο οποίος ορίζει το λαϊκισµό ως 

το επιχείρηµα µιας «λαϊκο-δηµοκρατικής έγκλησης», σύµφωνα µε την οποία η 

µεγάλη οµοιόµορφη και αδιαφοροποίητη οµάδα του «λαού», του οποίου οι 

αντιφάσεις αποσιωπούνται για προφανείς λόγους πολιτικής κινητοποίησης, 

εναντιώνεται σε ένα άρχον συγκρότηµα (power block) (Παπαδόπουλος 2004:5) ( 

Laclau 1977: 173) ή ακόµα και στην ίδια την εξουσία ( Laclau 2005: 74).  

 

O Laclau, τόσο το 1977 όσο και το 2005, απορρίπτει τις αναλύσεις του 

λαϊκισµού που εστιάζουν στο ιδεολογικό του περιεχόµενο, ακριβώς επειδή το 

πρόβληµα του Λαϊκισµού είναι ότι εµπεριέχει ένα µεγάλο φάσµα συχνά 

αντικρουόµενων πολιτικών «πιστεύω». Κινήµατα από τον φασισµό ως το Μαοισµό 

(2005: 184 ) και πολιτικοί ηγέτες από την Thatcher (2005: 78) µέχρι τον Ataturk 

(2005: 208-214) έχουν χαρακτηριστεί λαϊκιστές µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο. 

Ωστόσο, ο Laclau θεωρεί ότι αυτός δεν είναι λόγος για να απορρίψει κανείς αυτή τη 

µοναδική πτυχή του λαϊκισµού ως «ασαφή» και «ανακριβή». Η δύναµη του 

λαϊκισµού είναι ακριβώς αυτή, το ότι φέρνει κοντά ακόµα και εντελώς αντίθετες 
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ιδεολογίες και δείχνει τις οµοιότητες που παρουσιάζουν σε µια δεδοµένη στιγµή, 

όπου έχουν µια ανταγωνιστική σχέση µε ένα συγκεκριµένο φορέα εξουσίας, εναντίον 

του οποίου καλούν – η λαϊκο-δηµοκρατική έγκληση – τον «λαό», ως υπέρτατο θεσµό 

από τον οποίο πηγάζει η εξουσία.  

 

Με άλλα λόγια, ο λαϊκισµός πρέπει να ορίζεται από τη µορφή του και όχι από 

το ιδεολογικό του περιεχόµενο. Με αυτό τον τρόπο, συνήθως, διαιρεί το κοινωνικό 

πεδίο στις δύο έννοιες που είδαµε και παραπάνω. Μόνο έτσι µπορούν να 

οµαδοποιηθούν τα ετερογενή αιτήµατα που ορίζουν τα διάφορα λαϊκιστικά κινήµατα 

ανά τον κόσµο. Ο Λαϊκισµός εποµένως ακολουθεί µια λογική ισότητας και 

ανταγωνισµού. Εδώ οι Λυριντζής και Σπουρδαλάκης (1993:149) προσθέτουν 

χαρακτηριστικά ότι ο Λαϊκισµός είναι «η έκφραση της λογικής της ισοδυναµίας, κατά 

την οποία διαφορετικά αλλά ισοδύναµα µεγέθη εξισώνονται δηµιουργώντας µια 

πλασµατική και επιφανειακή ισότητα [….] αποσιωπούν σηµαντικές διαφορές […] 

πρόκειται δηλαδή, για µια λογική άσκησης και παραγνώρισης της εξουσίας.»  

 

Ο Λαϊκισµός ακολουθεί επίσης µια λογική όπου ένα µέρος του λαού, το οποίο 

εκ των υστέρων λειτουργεί στο όνοµα όλης της κοινωνίας, διεκδικεί την εξουσία από 

τη µειονότητα – το αυταρχικό (authoritative) µπλοκ- που την καπηλεύεται. Ο Laclau 

(2005: 70) ορίζει αυτή τη λειτουργία κατά την οποία µια οµάδα παίρνει σε µια ειδική 

περίπτωση παγκόσµια σηµασία, ως ηγεµονία.261. Ο Mudde (2004:543) ισχυρίζεται – 

όπως είδαµε και στην εισαγωγή- ότι ο Λαϊκισµός είναι µια ιδεολογία η οποία 

αναφέρεται σε µια κοινωνία που αποτελείται από το «Λαό» από τη µια πλευρά και τις 

«ελίτ» που τον κυβερνούν πίσω και µπροστά από το προσκήνιο από την άλλη. Οι δύο 

ξεχωριστές αυτές οµάδες είναι πλήρως οµογενοποιηµένες και ανταγωνιστικές. Ο 

Λαός είναι «αγνός», σε αντιδιαστολή µε την «διεφθαρµένη» ελίτ.  

 

Σήµερα ο λαϊκισµός συσχετίζεται µε τα κόµµατα της Ριζοσπαστικής ∆εξιάς, 

κάτι που είναι λογικό αν αναλογιστούµε ότι τα κόµµατα αυτά είναι κατά βάση 

εθνικιστικά και το βήµα από το έθνος στο «λαό» γίνεται µε µεγάλη ευκολία. Η 

διαφορά ανάµεσα στις δύο έννοιες δεν είναι πολύ ξεκάθαρη τις περισσότερες φορές 

(Mudde 2004: 549). Η αµεσότητα, άλλωστε, που ευαγγελίζονται είναι µακριά από 

                                                 
261 "operation of taking up, by a particularity, of a universal signification called hegemony" 
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συµβιβαστικές λύσεις και µεσάζοντες, µε τα δηµοψηφίσµατα να παίζουν κυρίαρχο 

ρόλο, χρησιµοποιώντας έναν πολιτικό λόγο µάλλον ηθικοπλαστικό άρα και 

συναισθηµατικό παρά προγραµµατικό και ορθολογικό. Ο Immerfall και ο Taggart 

έχουν ονοµάσει αυτή τη σχέση µεταξύ λαϊκισµού και κοµµάτων της άκρας δεξιάς ως 

«νέο-λαϊκισµό» (Horsfield 2003:3). Ο Horsfield επισηµαίνει ότι τα νεολαϊκιστικά 

κινήµατα οργανώνονται γύρω από χαρισµατικούς ηγέτες µε επικοινωνιακά 

χαρακτηριστικά χάρη στα οποία αποκτούν µεγάλη αναγνωρισιµότητα. Οι ηγέτες 

αυτοί χρησιµοποιούν κατά κόρον µια «µιντιακή» ρητορική – συναισθηµατική, γεµάτη 

συνθήµατα κίτρινης δηµοσιογραφίας – έχοντας σαν απώτερο σκοπό να κερδίσουν 

δηµοσιοτητα και έτσι να προωθήσουν την προσωπική πολιτική τους ατζέντα (2003:4-

5). 

 

Η παρούσα έρευνα ασχολείται µε τις µαγνητοσκοπηµένες εκποµπές της 

µεσηµεριανής ενηµερωτικής ζώνης (16.00 – 19.30 ) του τηλεοπτικού σταθµού του 

Καρατζαφέρη262, του ΤΗΛΕΑΣΤΥ, σε δύο περιόδους. Την περίοδο από τη ∆ευτέρα 

26 Ιουνίου 2006 µέχρι την Τρίτη 29 Αυγούστου 2006 και την περίοδο από τις 24 

Μαΐου του 2007 µέχρι την 19η Σεπτεµβρίου 2007263. Εξετάζεται δηλαδή τηλεοπτικό 

υλικό τεσσάρων µηνών πριν από τις δύο τελευταίες εκλογικές αναµετρήσεις. Στη 

συνέχεια επιλέχθηκαν τα θέµατα στα οποία ο Καρατζαφέρης έριχνε άµεσα ή έµµεσα 

την ευθύνη σε κάποια ελίτ, η οποία ασκούσε πιέσεις και δρούσε παρασκηνιακά ή 

ακόµα και ασκούσε εξουσία, προκειµένου να πετύχει στόχους που έρχονταν σε 

ευθεία σύγκρουση µε τη «λαϊκή βούληση» που θα έπρεπε να είναι και η πολιτική που 

εφαρµόζει η εκλεγµένη κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας στην προκειµένη 

περίπτωση.  

 

Προκειµένου να καταγραφεί ένα θέµα από τις εκποµπές του Καρατζαφέρη στο 

ΤΗΛΕΑΣΤΥ θα πρέπει να συνάδουν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη, που είναι και η πιο 

                                                 
262 Σήµερα το ποσοστό έχει µεταβιβασθεί στον γιο του Καρατζαφέρη, Γιάννη. 
263 Η πρώτη περίοδος αφορά 14 εκποµπές µε συνολικό χρόνο 19 ώρες και 11 λεπτά. Στη δεύτερη 
περίοδο η εκποµπή του Καρατζαφέρη «Ελλάδα Γεια Σου» προβλήθηκε 74 φορές µε συνολικό χρόνο 86 
ώρες και τριάντα δύο λεπτά. Ο Καρατζαφέρης απουσίασε σε µόλις 25 εκποµπές είτε λόγω 
συνεδρίασης του Ευρωκοινοβουλίου είτε για τις προεκλογικές ανάγκες του ΛΑΟΣ. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις όµως αναπλήρωσε το χαµένο τηλεοπτικό χρόνο είτε επικοινωνώντας  τηλεφωνικά είτε 
προβάλλοντας σχετικό υλικό από τη δράση ως Ευρωβουλευτής ή τις περιοδείες του ανά την Ελλάδα.  
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απλή, είναι να απευθύνεται στο λαό. Η δεύτερη είναι να καταφέρεται αρνητικά προς 

µια ακαθόριστη ή και καθορισµένη οµάδα η οποία να υπαγορεύει ή να προσπαθεί να 

υπαγορεύσει την πολιτική της κυβέρνησης. Η πρώτη προϋπόθεση υπάρχει σχεδόν σε 

όλα τα θέµατα που παρουσιάζει ο Καρατζαφέρης. Τις περισσότερες φορές 

απευθύνεται άµεσα στον τηλεθεατή κοιτώντας την κάµερα και χρησιµοποιώντας 

πρώτο και δεύτερο πληθυντικό καθώς και δεύτερο ενικό πρόσωπο. Βεβαίως το να 

απευθύνεται σε δεύτερο ενικό είναι περισσότερο θέµα µορφής στα πλαίσια ενός 

τηλεοπτικού λόγου πάρα ιδεολογική προσέγγιση του ποµπού. 

 

Στην πρώτη περίοδο, σε 14 εκποµπές καταγράφηκαν 99 θέµατα από τα οποία 33 

είχαν λαϊκιστικές αναφορές. Αντίστοιχα στη δεύτερη περίοδο είχαµε 90 από τα 

συνολικά 315 θέµατα µε αναφορές που έφερναν αντιµέτωπες τον «Λαό» και τις 

«Ελίτ». Εποµένως οι συχνότητες αναφοράς στο σύνολο των εκποµπών δίνονται από 

τον παρακάτω πίνακα.  

 ΛΑΙΚΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

2006 33 99 33,33% 

2007 90 315 28,57% 

ΣΥΝΟΛΟ 123 414 29,71% 

Πίνακας 86: Συχνότητες λαικιστικών αναφορών 

 
Από το 2006 στο 2007 υπάρχει µια µεγάλη αλλαγή στη θεµατολογία των 

ενδείξεων η οποία οφείλεται εν µέρει στην επικαιρότητα των ηµερών. Το καλοκαίρι 

του 2006, ένα από τα καυτά θέµατα της επικαιρότητας, µε το οποίο ασχολείται το 

σύνολο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, είναι η ισραηλινή εισβολή στο λίβανο. Το 

2007 ο Καρατζαφέρης ασχολείται πολύ περισσότερο µε το θέµα της πΓ∆Μ αλλά και 

γενικότερα δίνει πολύ περισσότερο χρόνο σε κοινωνικά θέµατα, όπως η ακρίβεια. Οι 

αναφορές γίνονται, όπως προαναφέρθηκε, σε τρεις «ελίτ». Και οι τρεις οµάδες είναι 

αλληλένδετες και η συχνότητα µε την οποία αναφέρονται περιγράφεται στον 

παρακάτω πίνακα. 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ 2006 ΠΟΣΟΣΤΟ 2007 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΊΤ  17 51,52% 76 84,44% 93 75,61% 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΛΊΤ  20 60,61% 58 64,44% 78 63,41% 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΊΤ   8 24,24% 34 37,78% 42 34,15% 

Πίνακας 87 
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Παρατηρούµε ότι το 2007, χρονιά των γενικών εκλογών άλλωστε, οι αναφορές 

στις «τοπικές» ελίτ αυξάνονται και έτσι οι αναφορές στην πολιτική φτάνουν το 84,44 

% από 51,52 % ενώ οι αναφορές στην οικονοµική από 24,24 % φτάνουν το 37,78 %. 

Παρόλο που το 2007 δεν υπάρχει κάποια διεθνή κρίση να µονοπωλεί το παγκόσµιο 

ενδιαφέρον, οι αναφορές στην παγκόσµια ελίτ δεν µειώνονται.  

 

Ας δούµε όµως αναλυτικά τα χαρακτηριστικά κάθε µιας ελίτ ξεχωριστά, 

αρχίζοντας από την οικονοµική, που είναι αυτή που αναφέρεται λιγότερο. Οι 

«Τράπεζες» και οι «Τραπεζίτες» είναι η οµάδα που αντιπροσωπεύει στις περισσότερες 

περιπτώσεις την οικονοµική ελίτ. Στη συγκεκριµένη περίπτωση «καταδυναστεύει» το 

«λαό» είτε µε τα δάνεια και την «κοµπίνα των κυµαινόµενων επιτοκίων»264 είτε 

«βγάζοντας για το τίποτε σε πλειστηριασµό τα σπίτια του κοσµάκη»265. Η ρητορική σε 

αυτό το σηµείο γίνεται σχεδόν µαρξιστική αφού «όλα (γίνονται) για το κεφάλαιο». Η 

ελίτ πότε αναφέρεται αόριστα σαν το «τραπεζικό και οικονοµικό κατεστηµένο της 

Χώρας266» και πότε προσωποποιείται, όπως στην περίπτωση του «στυγνού Γκαργκάνα» 

και της «συντεχνιακής ΓΣΕΕ267» ή του «Επιχειρηµατία Βωβού» που το «Μαρούσι 

έδιωξε268». Παράλληλα η άλλη οµάδα, αυτή του λαού, δίνεται µε προσδιορισµούς 

όπως «πολίτες», αλλά και πάλι µπορεί να δοθεί ως ο «εργάτης, ο αχθοφόρος, ο 

υπάλληλος…269» δίνοντας έτσι µια έµµεση επεξήγηση στο ποιοι αποτελούν το λαό, 

ενώ ταυτόχρονα δίνει και µια χροιά πλουραλισµού στην οµογενοποιηµένη οµάδα.  

 

Ένα ακόµα θέµα που θίγει είναι η διαπλοκή της οικονοµικής ελίτ µε την 

πολιτική. Το επονοµαζόµενο και «σκάνδαλο των οµολόγων» το καλοκαίρι του 2007 

είναι ένα παράδειγµα αυτής της σχέσης που περιγράφει ο Καρατζαφέρης µε τη «Νέα 

∆ηµοκρατία να χρησιµοποιεί τη Χρηµατιστηριακή του ΠΑΣΟΚ270» ή όταν µιλάει για το 

«ΠΑΣΟΚ του Χρηµατιστηρίου µε τις µίζες271». Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός είναι 

                                                 
264 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 1 Αυγούστου 2006 
265 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 25 Μαΐου 2007 
266 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 21 Αυγούστου 2007 
267 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 5 Ιουλίου 2006 
268 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 31 Ιουλίου 2006 
269 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 20 Αυγούστου 2007 
270 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 22 Ιουνίου 2007 
271 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 20 Αυγούστου 2007 
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έξω από αυτό το παιχνίδι συνδιαλλαγής όπως µας πληροφορεί ο Καρατζαφέρης272 και 

«όταν έρθει στα πράγµατα θα βάλει πλαφόν στα κέρδη των τραπεζών». 

  

Από την άλλη πλευρά η πολιτική ελίτ για τον Καρατζαφέρη είναι το «σύστηµα 

ΠΑΣΟΚ και Νέας ∆ηµοκρατίας273» που κυβερνά αυτόν τον τόπο. Στο σύστηµα αυτό 

ενίοτε παρουσιάζονται ως παράγοντες και τα κόµµατα της Αριστεράς. Για το µεν ΚΚΕ 

αφήνονται υπόνοιες για την ανάµειξή του στην αγοραπωλησία µετοχών της 

«Γερµανός Α.Ε.» λέγοντας µάλιστα ότι «..και το κουκουε είναι στο πολιτικό 

κατεστηµένο…. και η Παπαρήγα στο παιχνίδι της Νου∆ου274». Για τον Συνασπισµό από 

την άλλη οι αναφορές εστιάζονται στη σχέση που έχει µε τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης αλλά και στην πολεµική του εναντίον ενός από «αυτούς που στέκονται 

ενάντια στη Νέα Τάξη Πραγµάτων275», τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Αυτή η σχέση 

µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης που έχει ο Συνασπισµός εξηγεί – κατά τον 

Καρατζαφέρη πάντα- το πώς «το 3% επιβάλει τις απόψεις του στο υπόλοιπο 97%
276

». 

Επίσης ο Συνασπισµός εµπλέκεται άµεσα ή έµµεσα πολλές φορές όταν γίνεται λόγος 

για το «βιβλίο ιστορίας της ΣΤ δηµοτικού» και την οµάδα των «αριστεριστών που έχει 

καταλάβει το υπουργείο παιδείας277». Ο Συνασπισµός φέρεται επίσης να έχει σχέση και 

µε τους «γνωστούς άγνωστους που καίνε την Αθήνα επειδή κάποιοι φοβούνται τον 

Στρατούλη278».  

 

Παρόλα αυτά όµως το «σύστηµα δηµοκρατίας που κυβερνάει αυτή τη χώρα279» 

αποτελείται κυρίως από τον δικοµµατισµό, «ΠΑΣΟΚ και Νέα ∆ηµοκρατία είναι το 

ίδιο280» όπως λέει χαρακτηριστικά. Ο πρωθυπουργός φέρεται σε πολλές στιγµές να 

είναι «απόλυτος επικυρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού281», ενώ σε άλλες «είναι όµηρος 

της Ντόρας και των Αµερικάνων282» ή και πάλι απλά «κυβερνά ο Ρουσόπουλος283», 

οποίος και φέρνει «νέα ήθη284» στην «παράταξη». 

                                                 
272 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 3 Αυγούστου 2007 
273 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 1 Ιουνίου 2007 
274 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 7 Ιουνίου 2007 
275 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 29 Μαΐου 2007 
276 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 29 Μαΐου 2007 
277 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 3 Αυγούστου 2007 
278 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 4 Ιουνίου 2007 
279 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 12 Ιουνίου 2007 
280 Εκποµπές «Ελλάδα Γεια Σου», 31 Ιουλίου 2006, 1 Ιουνίου 2007, 14 Αυγούστου 2007 
281 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 17 Αυγούστου 2007 
282 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 29 Μαΐου 2007 
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Αλλά δεν µένει µόνο εκεί. «Ο Νεποτισµός και η οικογενειοκρατία κυβερνά αυτό 

τον τόπο285». «Καραµανλής και Παπανδρέου µια ίδια ιστορία από το 1945» λέει στις 14 

Αυγούστου προβάρωντας το πολιτικό ανέκδοτο που θα πει και την βραδιά του 

ντιµπέιτ πριν τις εκλογές της 16ης Σεπτεµβρίου 2007. Ο πρωθυπουργός, από τη µία 

µέλος ο ίδιος µιας από τις «τρεις οικογένειες που κυβερνούν τη χώρα286» είναι από την 

άλλη όµηρος των «Μητσοτάκηδων287». Η οικογενειοκρατία φτάνει µέχρι και τον 

διορισµό των «γόνων288» σε υψηλόβαθµες θέσεις στην Βουλή ή στο ∆ηµόσιο γενικά. 

 

Όσον αφορά στο ΠΑΣΟΚ, αυτό είναι εγκλωβισµένο στον «αυταρχισµό της 

δεκαετίας του 1980», όταν ένας υπουργός µπορούσε να απειλεί έναν αστυφύλακα ότι 

«θα τον στείλει στην πινέζα», πράγµα όµως που ο «Καστανίδης κάνει και σήµερα289». 

Βέβαια, συµπληρώνει ο Καρατζαφέρης στην ίδια εκποµπή, «η δεκαετία του ΠΑΣΟΚ 

είχε πολλά κόλπα µε λίγα, σήµερα έχουµε λίγα κόλπα µε πολλά».  

 

Παρ’ όλες τις διαφορές τους όµως, τα δύο κόµµατα είναι «…το σύστηµα και ο 

ΛΑ.Ο.Σ. είναι απέναντί τους290». Οι επιθετικοί προσδιορισµοί για τα στελέχη των δυο 

κοµµάτων είναι πολύ σκληροί. Τα «παχύδερµα που µας κυβερνούν, οι 

κολλεγιόπαιδες291» και σε ένα άλλο σηµείο αναρωτιέται «πού έχουν δουλέψει στη ζωή 

τους292» και εποµένως δεν µπορούν να «ξέρουν πώς ο απλός λαός τα βγάζει πέρα».  

 

Όµως τα στελέχη τους, και ειδικά οι ευρωβουλευτές, κατηγορούνται για ένα 

ακόµα θέµα. Υποστηρίζουν ουσιαστικά την «Νέα Τάξη Πραγµάτων» και υποστηρίζουν 

κινήσεις όπως τον διαχωρισµό Εκκλησίας και Κράτους αλλά και ψηφίζουν υπέρ των 

συµφερόντων «Σκοπιανών και Τούρκων293» και εναντίων των τροποποιήσεων που 

πάει να περάσει ο Καρατζαφέρης. Εδώ έχουµε και µια περίεργη συµµαχία τόσο των 

                                                                                                                                            
283 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου»,12 Ιουνίου 2007 
284 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου»,20 Ιουνίου 2007 
285 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 8 Αυγούστου 2007 
286 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 10 Αυγούστου 2007 
287 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 8 Ιουνίου 2007 
288 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 9 Ιουλίου 2007 
289 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 13 Ιουλίου 2006 
290 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 12 Ιουνίου 2007 
291 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 13 Ιουνίου 2006 
292 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 4 Ιουνίου 2007 
293 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 17 Αυγούστου 2007 
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δεξιών όσο και των Αριστερών καθώς και η Αριστερά – και ειδικότερα ο 

Συνασπισµός- θεωρείται αρωγός της «Νέας Τάξης Πραγµάτων». 

 

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και η θεωρία που προσπάθησε να περάσει µε 

την «πύρινη λαίλαπα που κατέκαιε την Πελοπόννησο». Με αφορµή το διάγγελµα του 

πρωθυπουργού στις 26 Αυγούστου, αρχίζει από την επόµενη ηµέρα να αναρωτιέται 

«ποιοι καίνε την πατρίδα» και «ποιοι δηλητηριάζουν τις ψυχές των Ελλήνων». Ο 

«πρωθυπουργός κάτι ξέρει αλλά δεν το λέει294». Θεωρεί ότι οι φωτιές δεν είναι 

ασύµµετρη απειλή αλλά οργανωµένο σχέδιο εµπρηστών που µάλιστα «οι διωκτικές 

αρχές έχουν εντοπίσει κάποιους εµπρηστές που αορίστως αναφέρονται ως αλλοδαποί» 

και συµπληρώνει «να δούµε τώρα ποιος κοσσοβάρος ή οποιοσδήποτε άλλος βάζει 

φωτιά». Βέβαια, ειδικά µετά τις 4 του Σεπτέµβρη, αποµακρύνεται από αυτή τη θεωρία 

αν και συνεχίζει να αναρωτιέται «ποιους προστατεύει ο Καραµανλής295». 

 

Η συνοµωσιακή λογική όµως µε την εµπλοκή «ξένων κέντρων», όπως θα έλεγε 

και ο Αντρέας Παπανδρέου, υποδηλώνει ότι «η ∆ύση µε το να µας χωρίζει σε πολλά 

κόµµατα µας κυβερνά296». Τις περισσότερες φορές όµως η ∆ύση προσωποποιείται είτε 

στον αόριστο «Αµερικάνο» που «υπαγορεύει την εξωτερική µας πολιτική297» είτε στην 

«Ουάσιγκτον» που δίνει εντολές στην Ελληνίδα υπουργό Εξωτερικών298 είτε 

προσωπικά στον «χειρότερο πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Μπους299». Ο οποίος 

«Αµερικάνος» έχει ως «πραίτορες στην περιοχή µας τους σκοπιανούς300» και το 

«Ισραήλ σαν τοποτηρητή301», Η ελληνική κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση 

παίξανε και αυτές τον ρόλο τους για να «καταντήσουµε κανίς των Αµερικάνων302». Σε 

αυτό το σηµείο εξαίρει τη συµπεριφορά αριστερών ηγετών όπως ο Τσάβεζ και ο 

Κάστρο που άντεξαν στις πολιτικές της «αστερόεσσας». 

 

                                                 
294 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 29 Αυγούστου 2007 
295 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 4 Σεπτεµβρίου 2007 αλλά και στις 10 και 11 του ίδιου µήνα. Επίσης 
ήταν και σε κοµµατικό τηλεοπτικό σποτ του ΛΑ.Ο.Σ. που µεταδιδόταν µόνο από το ΤΗΛΕΑΣΤΥ. 
296 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 12 Ιουνίου 2007 
297 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 27 Ιουνίου 2006 
298 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 13 Ιουνίου 2007 
299 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 9 Ιουλίου 2007 
300 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 8 Ιουνίου 2007 
301 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 1 Αυγούστου 2006 
302 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 11 Ιουνίου 2007, στην ίδια εκποµπή µάλιστα ο µετέπειτα βουλευτής 
του ΛΑΟΣ, Ροντούλης θα αναφερθεί και στον σκοπό των Αµερικάνων ο οποίος είναι να κάνει την 
Ευρώπη «µια Μουσουλµανία προς χαρά των υπερατλαντικών συµµάχων»  
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∆ίπλα στις ΗΠΑ είναι το Ισραήλ , το οποίο και δέχεται τα βέλη του 

Καρατζαφέρη ειδικά τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2006, κατά την κρίση του Λιβάνου. 

Εδώ όµως παρατηρούµε ότι οι όροι «εβραίοι», «Ισραηλίτες» χρησιµοποιούνται σχεδόν 

σε αντικατάσταση του όρου «Ισραηλινός303». Έτσι παρόλο που ο πρόεδρος του 

ΛΑ.Ο.Σ. διακηρύττει ότι δεν είναι αντισηµίτης αλλά αντισιωνιστής, κάτι τέτοιο είναι 

ασαφές σε αρκετά σηµεία. Σε µικρότερους ρόλους την απειλή έναντι του λαού ή 

συµβόλων του αποτελούν πράκτορες παραστρατιωτικών οργανώσεων γειτονικών 

χωρών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του «Μακεδόνα» που βγαίνει ζωντανά 

στην τηλεόραση του ΤΗΛΕΑΣΤΥ για να απειλήσει την ζωή του κ, Καρατζαφέρη304 ή 

την τουρκική παραστρατιωτική οργάνωση που σχεδιάζει να δολοφονήσει τον 

Πατριάρχη305. 

 

Αυτό το πολιτικό σκηνικό όµως, τόσο σε παγκόσµιο όσο και σε εθνικό επίπεδο 

φέρεται να είναι οργανωµένο. Οργανωµένο από τους λεγόµενους 

«Παγκοσµιοποιητές306» και «Νεοταξίτες307» ή τη σκοτεινή Μπίλντεµπεργκ αλλά 

παρόλα αυτά παραµένει σκοτεινό και ασαφές ως το πώς λειτουργεί αυτή η «Νέα Τάξη 

Πραγµάτων». Το µόνο σίγουρο είναι ότι έχει στο στόχαστρο της το «έθνος και την 

θρησκεία µας» και «υπαγορεύει το «ΝΑΙ» στο σχέδιο Ανάν … το νέο βιβλίο της 

Ιστορίας.. τον διαχωρισµό Κράτους και εκκλησίας308». Υπάρχουν όµως και κάποιοι 

στην Ελλάδα που αντιστέκονται, δηλώνει ο Καρατζαφέρης, «Ο πρόεδρος της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, κ. Τάσος Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής 

∆ηµοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, ο Αρχιεπίσκοπός µας και βέβαια εγώ309». 

 

Οι απόψεις αυτές που εκφράζει ο Καρατζαφέρης δεν είναι πρωτότυπες σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτε µπορούν να χαρακτηριστούν ξένες προς την ελληνική 

κοινωνία. Είναι απόψεις που βασίζονται κυρίως στις εντυπώσεις που δηµιουργούν τα 

γεγονότα και όχι στα ίδια τα γεγονότα, στο σκοτεινό «παρασκήνιο» και όχι στο 

«προσκήνιο». Κυρίως είναι απόψεις µε µια ισχυρή δόση ηθικοπλαστικού 

                                                 
303 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 18 Αυγούστου 2006 
304 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 24 Ιουλίου 2007 
305 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 25 Ιουλίου 2007 
306 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 29 Μαΐου 2007 
307 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 4 Σεπτεµβρίου 2007 
308 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 5 Σεπτεµβρίου 2007 
309 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 29 Μαΐου 2007 
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συναισθηµατισµού. Στο λόγο του Καρατζαφέρη το συναίσθηµα και οι ισχυροί 

επιθετικοί προσδιορισµοί είναι παντού. Οι ελίτ είναι «δόλιες» και τα µέσα που 

χρησιµοποιούν είναι «πονηρά» σε αντιδιαστολή µε τον «απλό λαό» ή τον αδύναµο 

«κοσµάκη». 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι από τη ρητορική του είναι εµφανής ο τρόπος µε τον 

οποίο δοµείται οργανωτικά η λαϊκιστική ιδεολογία του ΛΑΟΣ. Ο Καρατζαφέρης ως 

ηγέτης ενός προσωποπαγούς πολιτικού οργανισµού– τουλάχιστον πριν την είσοδο 

του κόµµατος στην Βουλή- είναι στην ουσία σχεδόν ο µόνος θεσµικός εκπρόσωπός 

του. Τα υπόλοιπα κοµµατικά όργανα µπαίνουν σε δεύτερη µοίρα. Αυτός είναι και ο 

κυριότερος λόγος για τον οποίο µετά τα όχι και τόσο καλά αποτελέσµατα των 

δηµοτικών εκλογών του 2006, οι εµφανίσεις του στον τηλεοπτικό του δίαυλο 

πολλαπλασιάζονται το επόµενο καλοκαίρι.  

 

Ο πρώτος στόχος του προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ. είναι το δικοµµατικό σύστηµα 

που ουσιαστικά είναι στην εξουσία σε όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης. Για τα 

δύο αυτά κόµµατα θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε τον όρο «κόµµατα-

καρτέλ», όρος που πρωτοεισήγαγαν ο Richard S. Katz και ο Peter Mair (1995: 5-28). 

Τα κόµµατα εξελίχθηκαν από «κόµµατα της ελίτ» σε µαζικά κινήµατα και στη 

συνέχεια κατέληξαν σε κόµµατα καρτέλ, ένας όρος που αφορά τόσο αυτά που είναι 

στην κυβέρνηση όσο και αυτά που είναι στην αντιπολίτευση και συναντιέται σε 

κοινωνίες στις οποίες είναι πια ασαφές ότι υπάρχει η δυνατότητα πολιτικής αλλαγής 

µε την εναλλαγή των κοµµάτων στην εξουσία, εφόσον αυτά έχουν πια υιοθετήσει 

ίδιες ή παρόµοιες πολιτικές σε πολλά θέµατα. Οι ερευνητές πηγαίνουν τον 

συλλογισµό ένα βήµα παραπέρα λέγοντας (1996: 525-534) ότι οι κοινωνίες όπου 

κόµµατα καρτέλ νέµονται την εξουσία αποτελούν ιδανικό έδαφος για λαϊκιστικά 

κόµµατα, όπως ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός στην προκειµένη περίπτωση.  

 

Θα µπορούσε να λεχθεί ότι το ελληνικό δικοµµατικό σύστηµα εποµένως 

µπορεί να είναι ένα ιδιότυπο σύστηµα κοµµάτων-καρτέλ. Οι Katz και Mair µιλάνε για 

πολυσυλλεκτικά και αρχηγικά κόµµατα τα οποία έχουν διεισδύσει στο κράτος 

«µεσιτεύοντας» κάθε τύπο οργανωµένου συµφέροντος. Τα κόµµατα αυτά οικοδοµούν 

µε την κοινωνία ένα ευρύ πελατειακό δίκτυο και έχουν περιορισµένες ανταγωνιστικές 
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σχέσεις µε τα άλλα κόµµατα της αντιπολίτευσης (Γεωργιάδου 2008: 58-59). 

Προϋποθέσεις για την εµφάνιση των κοµµάτων καρτέλ είναι η χαλάρωση των 

κοµµατικών ταυτίσεων, η πίεση των εκλογέων που ζητούν άµεσα µέτρα και 

αποτελέσµατα αλλά και οι ολοένα αυξανόµενες εκλογικές δαπάνες. Στο ελληνικό 

πολιτικό σύστηµα ο δικοµµατισµός και τα πελατειακά δίκτυα που τόσο η Νέα 

∆ηµοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ έχουν κατά καιρούς οικοδοµήσει θυµίζουν σύστηµα 

κοµµάτων καρτέλ µε µόνο διαφορετικό χαρακτηριστικό το µεγάλο µεταξύ τους 

ανταγωνισµό. Ενδεχοµένως να µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε την Ελληνική 

περίπτωση ως µια ιδιάζουσα περίπτωση σκληρού ανταγωνισµού δυο κοµµάτων 

καρτέλ µε υπέρογκες δαπάνες σε προεκλογικές εκστρατείες, τα οποία προσπαθούν να 

ρίξουν τους τόνους µε τα υπόλοιπα κόµµατα του πολιτικού σκηνικού, έτσι ώστε να τα 

χρησιµοποιήσουν ως δεξαµενές µελλοντικών ψηφοφόρων.  

 

Ένα τέτοιο σύστηµα µε τις πολιτικές διαφορές µεταξύ των δυο µεγάλων 

κοµµάτων να γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτες ευνοεί ένα ακροδεξιό κόµµα σαν 

το λΑΟΣ. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι υπάρχει µια συναίνεση σε βασικές πολιτικές 

τόσο µετά την επικράτηση των εκσυγχρονιστών στο ΠΑΣΟΚ όσο και µετά την 

υλοποίηση της µετακίνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας στο λεγόµενο «Μεσαίο χώρο».  

 

Ειδικά η τελευταία, αφήνοντας το «έθνος» ως προνοµιακό της εκλογικό 

υποκείµενο και υιοθετώντας, σε ένα βαθµό, την «κοινωνία των πολιτών» δίνει ένα 

σηµαντικό ζωτικό της χώρο στα δεξιά της, έναν χώρο που είχε απορροφήσει πλήρως 

µετά τη συγχώνευση της Εθνικής Παρατάξεως στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Σε 

συνδυασµό µε τη διαφθορά και τη διαπλοκή µε τα οικονοµικά συµφέροντα, που 

κατηγορίες για αυτά τα φαινόµενα υπάρχουν από όλο το πολιτικό φάσµα, 

διαµορφώνονται οι συνθήκες για να ευδοκιµήσει µια λαϊκιστική ρητορική 

διαµαρτυρίας, που όµως στερείται ίσως της κινηµατικής δυναµικής. Μια λαϊκιστική 

ιδεολογία που προσπαθεί όχι να ηγηθεί ενός κινήµατος που ήδη υπάρχει αλλά να 

συγκεντρώσει και να εκφράσει την κοινωνική και πολιτική διαµαρτυρία. 

 

Κάτι αντίστοιχο µάλιστα συµβαίνει και στην Αυστρία µε το FPÖ (Helms 

1997: 43). Εκεί το κόµµα του Χαϋντερ µπήκε σφήνα στο πολιτικό σύστηµα του 

Σοσιαλιστικού και του Λαϊκού κόµµατος, ξεκινώντας µεταξύ άλλων µια εκστρατεία 
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λαϊκιστικής διαµαρτυρίας από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 όπως θα επισηµάνει ο 

D. Morrow (Hainsworth 2004: 115-119). Ο Haider εµφανίζεται έξω από το σύστηµα 

και τις «παλιές κυβερνώσες ελίτ, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως αδιάφθορος 

σταυροφόρος που λέγει αλήθειες για τη διεφθαρµένη εξουσία…κατεύθυνε την 

επίθεση του σε πολλούς στόχους, µεταξύ των οποίων στην κορπορατιστική διαφθορά, 

στον νεποτισµό και τη γραφειοκρατία των «κοµµάτων του συστήµατος» (Hainsworth 

2004: 122)». Κάτι ανάλογο θα προσπαθήσει να κάνει και ο Καρατζαφέρης, χώρις 

όµως να έχει ούτε την κυβερνητική εµπειρία αλλά ούτε την καταγωγή και τη 

µόρφωση του Haider.  

 

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθεί ότι από τον αντισυστηµισµό του 

Χάϋντερ αλλά κυρίως από τον αντικοµµατικό χαρακτήρα των λόγων του θεωρούν 

πολλοί, ανάµεσα τους και ο Betz, ότι πηγάζει η απήχηση που έχει το κόµµα του, ένα 

από τις πιο παραδειγµατικές περιπτώσεις λαϊκιστικού κόµµατος (2001:4). Εδώ όµως 

δηµιουργείται ένα θέµα. Είναι αντίστοιχα ο ΛΑΟΣ- τουλάχιστον µέσα από τις 

δηλώσεις του προέδρου του - αντισυστηµικό και κόµµα anti-party που τελικά να 

καταφέρεται εναντία στο πολίτευµα.  

 

Σίγουρα τα περισσότερα κόµµατα στην Ελλάδα αλλά και αλλού, περιέχουν 

στο λόγο των περισσότερων στελεχών τους κατηγορίες είτε για πολιτικές άλλων 

κοµµάτων είτε για συγκεκριµένα στελέχη άλλων κοµµάτων. Ο Καρατζαφέρης, όµως, 

παρότι έχει δηλώσει την προσήλωση του στο Σύνταγµα και στη ∆ηµοκρατία, δεν 

χάνει ευκαιρία να στηλιτεύει την «κατ’ επίφαση» ∆ηµοκρατία, που ο ίδιος πιστεύει 

ότι υπάρχει στην Ελλάδα µετά τη Μεταπολίτευση.  

 

Κατ’ επέκταση, δε δέχεται το σύστηµα ως απόλυτα δηµοκρατικό – παρά το 

γεγονός ότι δεν αναφέρει ότι και ο ίδιος ήταν στέλεχος του ενός από τα δύο κόµµατα 

για πάρα πολλά χρόνια- και θέτει τον εαυτό του εκτός αυτού του συστήµατος 

διαχείρισης εξουσίας και αυτής της διαπλοκής µε τα οικονοµικά συµφέροντα. 

Επιπρόσθετα στο λόγο του είναι ασαφή τα όρια µεταξύ του πολιτεύµατος της χώρας 

και του «συστήµατος που την κυβερνά» τελικά. Αυτό που προτείνει είναι η «άµεση 

δηµοκρατία των δηµοψηφισµάτων» και θέλει «δηµοψηφίσµατα για να αποφασίζει ο 
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Λαός και όχι ο Καραµανλής310». Αυτό το πρόταγµα για αµεσότερη δηµοκρατία, χωρίς 

µεσάζοντες, είναι παρόν σε πολλά από τα προγράµµατα λαϊκιστικών κοµµάτων της 

Ριζοσπαστικής ∆εξιάς στην Ευρώπη σήµερα, µε χαρακτηριστικότερο το Ελβετικό 

Λαϊκό Κόµµα (Γεωργιάδου 2008: 379-381).  

 

Όπως λέει και ο Mudde (2004:546), οι λαϊκιστές της νέας άκρας ή 

ριζοσπαστικής δεξιάς είναι αναθεωρητικοί περισσότερο από επαναστάτες, δεν είναι 

αντίθετοι στα κόµµατα αυτά κάθε αυτά. Περισσότερο αντιτίθενται στα καθεστηκυία 

κόµµατα και ζητούν ή δηλώνουν ότι είναι ένα νέο είδος κόµµατος. Ο Λαϊκός 

Ορθόδοξος Συναγερµός δεν ξεφεύγει από αυτή τη νόρµα. 

 

Εκτός από τη διαφθορά, τη δυσαρέσκεια ή και τη µνησικακία προς τα κόµµατα 

του λεγόµενου κατεστηµένου, συναισθήµατα τα οποία και αποτελούν οχήµατα 

ανάδειξης των ακροδεξιών κοµµάτων στην Ευρώπη ( Hainsworth 2004:857), ο 

Καρατζαφέρης στρέφεται επίσης πέρα από τον Ατλαντικό όταν θέλει να βρει τον 

«ηθικό αυτουργό» για πολλά από τα προβλήµατα που απασχολούν καθηµερινά τον 

πολίτη. Ο Αντιαµερικανισµός στην Ελλάδα, δεν είναι πρωτόγνωρος αλλά αν και 

ιστορικά ο αντιδυτικισµός είναι παρόν από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του 

ελληνικού κράτους (∆εµερτζής 1994: 67) µέχρι την προηγούµενη δεκαετία ήταν ένα 

από τα «προνόµια» της Αριστεράς (Στεργίου 2004: 115-143).  

 

Παρατηρείται όµως µια ολοένα αυξανόµενη δυσαρέσκεια έναντι των Αµερικάνων 

ακόµα και στο δεξιό φάσµα των Ελλήνων ψηφοφόρων. Μια δυσαρέσκεια, η οποία 

έχει τις ρίζες της στα Γεγονότα της Κύπρου το 1974, αλλά επιδεινώνεται αρκετά 

ειδικά µετά από τις αµερικάνικες επεµβάσεις τόσο στη Σερβία το 1999 όσο και στο 

Ιράκ το Μάρτιο του 2003 αλλά και την αναγνώριση της πΓ∆Μ ως «∆ηµοκρατίας της 

Μακεδονίας» από την Κυβέρνηση Μπους το Νοέµβριο του 2004311. Όπως αναφέρει 

και ο Rensmann «… ο Αντιαµερικανισµός είναι τώρα στην κορυφής της (πολιτικής) 

ατζέντας των ακραίων δεξιών κοµµάτων στην Ευρώπη (2003:119)». Βέβαια δεν είναι 

όλα τα κόµµατα της νέας Άκρας δεξιάς αντίαµερικανικά. Ο Χαϋντερ σε µερικές 

                                                 
310 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 9 Ιουλίου 2007 
311 Ενδεικτικά είναι τα πολύ υψηλά ποσοστά (87%) των Ελλήνων που θεωρούν ότι οι ΗΠΑ είναι 
απειλή προς την παγκόσµια ειρήνη σε έρευνα της Gallup International Association δηµοσιευµένη στην 
Καθηµερινή της 15ης Νοεµβρίου του 2006 
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περιπτώσεις δηλώνει γοητευµένος από τις Ηνωµένες Πολιτείες και το Vlaams Block 

έγινε ο µόνος ανοιχτά υποστηρικτής της Αµερικάνικης εξωτερικής πολιτικής στο 

Βέλγιο (Mudde 2007:78-79). 

 

Ο Αντιαµερικανισµός όµως στη ρητορική του κ. Καρατζαφέρη δεν εκδηλωνεται 

µόνο στην κριτική του απέναντι στην αµερικανική εξωτερική πολιτική στον κόσµο. 

Πλησιάζει και περιπλέκεται µε τις θεωρίες συνοµωσίας και τη «Νέα Τάξη 

Πραγµάτων», αλλά και τον αντισιωνισµό που όµως σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται 

αντισηµιτισµός. Εδώ ακριβώς, η σχέση αυτή µπορεί να ταυτίσει τη ρητορική του 

Καρατζαφέρη µε ιδέες και θεωρίες συνοµωσίας που είναι συχνές στη χώρα τόσο της 

παλιάς φασιστικής όσο και της νέας µεταφασιστικής Άκρας δεξιάς (Goodrick-Clarke 

2002: 279-306). Αυτές οι θεωρίες συνοµωσίας που στην πλειοψηφία τους σχετίζονται 

µε ιουδαιοφοβικές ή αντιµασονικές προθέσεις, εκφράζονται ρητά από 

προπαγανδιστικά κείµενα της άκρας δεξιάς –παγκοσµίως και όχι µόνο στην Ελλάδα- 

από τη δεκαετία του 1950 και συνδέονται µε τους ίδιους κύκλους που αρνιούνται το 

ολοκαύτωµα και υιοθετούν τη «συνοµωσία της παγκόσµιας εβραικής κυβέρνησης» 

(Taguieff 2010:104).  

 

Η σχέση αυτή µάλιστα γίνεται πιο ισχυρή σε µια άλλη εκποµπή που προβάλλεται 

στο ΤΗΛΕΑΣΤΥ, την εκποµπή του ετέρου βουλευτή του ΛΑ.Ο.Σ. – και νυν 

εκπροσώπου του κόµµατος-  Βελόπουλου ή στις εκποµπές του γνωστού «τηλέ-

βιβλιοπώλη» Λιακόπουλου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε αυτό το σχήµα συχνή είναι η 

αναφορά στον κίνδυνο «αποχριστιανοποίησης» και «αποεθνοποίησης» της Ελλάδας 

από τα «όργανα της Νέας Τάξης Πραγµάτων». Εδώ ο πρώην Αρχιεπίσκοπος 

Χριστόδουλος φέρεται σχεδόν πάντα σαν παράδειγµα αντίστασης, παράδειγµα προς 

µίµηση. Άλλωστε και ο λόγος του Χριστόδουλου είχε παρόµοια στοιχεία, φέρνοντας 

αντιµέτωπο τον «Λαό» µε τους «εκσυγχρονιστές» που ήθελαν να «εξαλείψουν το 

θρήσκευµα από τις ταυτότητες» (Σταυρακάκης 2004:149-172). Αυτό βέβαια είναι ένα 

γεγονός που ο Καρατζαφέρης αναφέρει συχνά γιατί είναι ο µόνος που εξακολουθεί να 

στηρίζει το δίκαιο αίτηµα των «λαοσυνάξεων», ένα αίτηµα όπου ο πρωθυπουργός 

«Καραµανλής ξέχασε» παρότι είχε υπογράψει για το δηµοψήφισµα. 
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Κλείνοντας πρέπει να τονιστεί ότι η σχέση του Καρατζαφέρη µε την τηλεόραση 

και η αµεσότητα που δίνει στην επικοινωνία του µε τους πολίτες, τον «ελληνικό 

λαό», είναι ίσως µοναδική στην Ευρώπη. Η τηλεόραση, έστω και µέσω ενός διαύλου 

που δεν είναι ανάµεσα στα µεγάλα κανάλια του ελληνικού τηλεοπτικού mainstream, 

προσφέρει ένα καθηµερινό εργαλείο άµεσης επικοινωνίας ενός αρχηγού κόµµατος µε 

τους ψηφοφόρους του. Ο Καρατζαφέρης έχει τη δυνατότητα –ειδικά µετά την 

πρόσφατη αναθεώρηση του συντάγµατος- να είναι στο σαλόνι κάθε Ελλήνα 

ψηφοφόρου, σχεδόν κάθε µεσηµέρι.  

 

Ο Καρατζαφέρης αρέσκεται να λέει ότι µπορεί να είναι δηµοσιογράφος αλλά έχει 

αλλάξει πάρα πολλές δουλειές. Θα λέγαµε ότι εκτός από δηµοσιογράφος είναι βασικά 

επιχειρηµατίας. Και στην πολιτική λειτουργεί σαν πολιτικός επιχειρηµατίας 

προσπαθώντας να µεγιστοποιήσει τόσο τους ψηφοφόρους του όσο και την κοµµατική 

βάση των στελεχών του. Κεντρικό εργαλείο αλλά και ιδεολογία στην όλη του 

προσπάθεια είναι ο λαϊκισµός. Μέσα από το λαϊκισµό προσπαθεί να κινητοποιήσει 

ψηφοφόρους και να τους πείσει ότι µπορεί να µεταφέρει τη δυσαρέσκεια που 

εκφράζουν στο πλέον σηµαντικό θεσµικό όργανο του πολιτεύµατος, τη Βουλή.  

 

Ο Καρατζαφέρης εστιάζει όχι σε ένα κοινωνικό κίνηµα αλλά σε µια –ετερόκλητη 

πολλές φορές- δυσαρέσκεια του πολιτικού συστήµατος. Βασικός πολλαπλασιαστής 

της δυναµικής που έχει ο λαϊκισµός στο όλο πολιτικό εγχείρηµα του είναι η 

τηλεόραση και ο δικός του δίαυλος που του δίνουν ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα σε 

σχέση µε αντίστοιχα µικρότερα κόµµατα του παρελθόντος όπως το ∆ΗΚΚΙ.  

 

Ο Λαϊκισµός όµως του ΛΑ.Ο.Σ. δεν του απαγορεύει να ενσωµατώσει και 

κοµµάτια της µη λαϊκιστικής άκρας δεξιάς και συγκεκριµένα του Ελληνικού 

Μετώπου. Ενός ακραίου κόµµατος του οποίου η ιδεολογία ήταν ξεκάθαρα ο 

εθνικισµός και η ξενοφοβία και ανοιχτά στεκόταν υπέρ ενός προνοιακού σοβινισµού, 

ενάντια στη µετανάστευση. Αυτά ήταν θέµατα που ο Καρατζαφέρης δεν «άγγιξε» ως 

επί το πλείστον προεκλογικά γιατί το κύριο του µέληµα ήταν να εισέρθει στην βουλή 

και να βγει από το πολιτικό περιθώριο. Και τα κατάφερε. Αλλά στην προσπάθεια του 

εξέλεξε στελέχη του Ελληνικού Μετώπου µέλη του Κοινοβουλίου. Στο άµεσο µέλλον 

θα έχει ενδιαφέρον αυτή η ισορροπία µεταξύ της λαϊκιστικής και µη πλευράς του 
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ΛΑΟΣ, της πλευράς δηλαδή που προέρχεται κυρίως από την «λαϊκή δεξιά» της Νέας 

∆ηµοκρατίας αλλά και το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ και την ακραία εθνικιστική ∆εξιά από 

την άλλη. 
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8. Συµπεράσµατα  
 

 
8.1 Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας. 

 
 

Η πολυπλοκότητα και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς είναι 

κάποια από τα χαρακτηριστικά που πολλοί ερευνητές της προσδίδουν. Είναι συχνό 

φαινόµενο τα κόµµατα αυτής της συγκεκριµένης «οικογένειας» ανά την Ευρώπη να 

έχουν παρόµοιες στάσεις σε πολλά ζητήµατα όπως η µετανάστευση, την ίδια στιγµή 

που σε άλλα βασικά πολιτικά θέµατα όπως η οικονοµία, να υποστηρίζουν απόψεις 

που µπορεί να είναι διαµετρικά αντίθετες. Μια αντιφατικότητα που στην περίπτωση 

της άκρας δεξιάς, σχεδόν φαίνεται να είναι συστηµική (Γεωργιάδου 2008: 32-33).  

 

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής είδαµε εν τάχει τη µεγάλη 

ποικιλία της άκρας δεξιάς. Ένα «πολύχρωµο» φάσµα που ξεκινά από τα 

ριζοσπαστικά λαϊκιστικά κόµµατα της Σκανδιναβίας και καταλήγει στο βρετανικό 

BNP, από τις θέσεις υπέρ της ελεύθερης οικονοµικής αγοράς και εναντίον των 

κρατικών παρεµβάσεων αναδιανοµής του εισοδήµατος που έχουν τα πρώτα, µέχρι τις 

θέσεις υπέρ µιας κρατικιστικής προστατευτικής πολιτικής ενίσχυσης των χαµηλών 

εισοδηµάτων προς όφελος των ασθενέστερων κοινωνικών στρωµάτων, όχι όµως των 

αλλοδαπών (µεταναστών) ο λεγόµενος «Προνοιακός σοβινισµός» του Le Pen και όχι 

µόνο (welfare/ welfare - state chauvinism) (Betz: 1994: 173-174).  

 

Παρά τις ανοµοιότητες, υπάρχει ένα βασικό κοινό γνώρισµα των κοµµάτων 

αυτής της πολιτικής οικογένειας. Οι βασικές τους ιδεολογίες, πολιτικές και ρητορικές 

διέπονται από έναν αµετροεπή εθνικισµό διαποτισµένο µε ξενοφοβικές και 

σοβινιστικές ιδέες, οι οποίες τα ωθούν προς την επίτευξη δύο στόχων που 

συµπληρώνει ο ένας τον άλλο. Ο πρώτος είναι το τέλος ή τουλάχιστον η 

ελαχιστοποίηση της µεταναστευτικής κίνησης που παρατηρείται τις τελευταίες 

δεκαετίες από τις χώρες του τρίτου κόσµου προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Ο δεύτερος είναι η άρνηση της νέας κοινωνικής τάσης των πολυπολιτισµικών 

κοινωνιών και η ενδυνάµωση της ιδέας της εθνικής κοινωνίας. 

 

Οι διαφορετικές ιστορικές, πολιτικές αλλά και πολιτιστικές καταβολές αυτών 

των κοµµάτων είναι άλλωστε και ο πιο σοβαρός λόγος για τον οποίο αυτή η 

«οικογένεια» κοµµάτων δεν κατάφερε να γίνει ένα οργανωµένο διεθνές κίνηµα µε 

υπερεθνικό σύστηµα αξιών, όπως είχε καταφέρει να γίνει ο κοµουνισµός στις πρώτες 

δεκαετίες του προηγούµενου αιώνα. Οι ακραίες λοιπόν θέσεις διαφέρουν από χώρα 

σε χώρα και αποτελούν συνάρτηση της ιστορίας, του πολιτικού συστήµατος, της 

οικονοµικής ανάπτυξης, της εθνικής συνοχής και της εθνικής αντίληψης των 

εξωτερικών εχθρών. Σε αυτή την πολυπλοκότητα πρέπει να εντάξουµε και να 

χαρτογραφήσουµε τη θέση που παίρνει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, το κόµµα 

του Γιώργου Καρατζαφέρη, που όπως είδαµε αποτελεί και την ελληνική έκφανση του 

φαινοµένου. 

 

Βέβαια οι θέσεις του ΛΑ.Ο.Σ. δεν έµειναν σταθερές από την 14η Σεπτέµβρη 

του 2000 µέχρι σήµερα. Η κριτική που του έγινε στις Νοµαρχιακές του 2002 ήταν ένα 

πολύ ισχυρό χτύπηµα για τον ίδιο τον Καρατζαφέρη. Αν και είχε σχέσεις µε φορείς 

της άκρας δεξιάς, από την υπεράσπιση του θεσµού της Βασιλείας τη δεκαετία του 

1970 µέχρι τα κανάλια επαφής µε τη Χρυσή Αυγή τη δεκαετία του 1990, η κριτική 

που του έγινε το 2002 ήταν ιδιαίτερα σκληρή και τον ώθησε να ξεκινήσει µια 

διαδικασία µεταβολής του ΛΑ.Ο.Σ. περισσότερο σε επίπεδο ρητορικής από ότι σε 

επίπεδο ιδεολογίας. Αυτή η διαδικασία µεταλλαγής στην ουσία ήταν ενταγµένη µέσα 

σε µια γενικότερη στρατηγική «αποπεριθωριοποίησης» του ΛΑ.Ο.Σ. και ένταξής του 

σε µια θέση µακριά από το πολιτικό περιθώριο και κοντύτερα στο κέντρο του 

πολιτικού στίβου. Η στρατηγική συµπυκνώνεται στα λόγια του τ. Πρέσβη Γεωργίου 

«καλύτερα 5 % και στο παιχνίδι παρά 10 % και στη γωνία312».  

  

Το πρώτο εποµένως ερώτηµα είναι το πού θα γίνει η κατάταξη του ΛΑ.Ο.Σ. 

σε σχέση µε τους δύο ειδικούς όρους που αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Ο ΛΑ.Ο.Σ. 

εκφράζει µια δεξιά που κινείται δεξιότερα της παραδοσιακής αλλά µέσα στα όρια του 

συστήµατος, ακόµα και αν αντιτίθεται στο λεγόµενο «πολιτικό κατεστηµένο», αν και 

                                                 
312 Βλέπε σελίδα 126. 
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στις τάξεις του υπάρχουν άτοµα που στο παρελθόν στράφηκαν εναντίον των 

ατοµοκεντρικών, των ελευθεριακών και των πλουραλιστικών γνωρισµάτων της 

φιλελεύθερης δηµοκρατίας όπως λ.χ. ο Βορίδης. Το γεγονός αυτό, βέβαια, εγείρει 

αµφιβολίες για την ειλικρίνεια και την πίστη αυτών των δεσµεύσεων. Όσον αφορά τη 

διάκριση του Ignazi (1997: 300-303) ο ΛΑ.Ο.Σ. ανήκει στη νέα Άκρα ∆εξιά, τη 

µεταβιοµηχανική Άκρα ∆εξιά, µε σαφή όρια από τα προηγούµενα κόµµατα του 

χώρου, όπως η Εθνική Παράταξη και η ΕΠΕΝ, που δηλώνει απερίφραστα την 

«πίστη» στη ∆ηµοκρατία, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις εκφράζει αντιδηµοκρατικές 

αξίες στον πολιτικό της λόγο» (Γεωργιάδου 2008: 34), κλείνοντας κατά κάποιο τρόπο 

το «µάτι» στους βετεράνους του χώρου. Ίσως αυτός να είναι ένας από τους λόγους 

της εκλογικής του επιτυχίας στη ∆υτική Ευρώπη (Hainsworth 2004:44) επειδή η 

σηµερινή ακροδεξιά είναι εκλογικά επιτυχής όταν κατορθώνει να διαχωρίζεται από 

τα εξτρεµιστικά σχήµατα του παρελθόντος, όπως ο φασισµός και ο ναζισµός, και να 

εµφανίζεται σαν λαϊκιστική απόκριση σε σύγχρονες αγωνίες.  

 

Για να τεκµηριωθεί η απάντηση σε αυτή την ερώτηση πρέπει να συνοψίσουµε 

όσα αναφέρθηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο για την ελληνική περίπτωση. Στην Ελλάδα 

η παραδοσιακή άκρα δεξιά θα δηµιουργήσει σταδιακά έναν ηρωικό «φαντασιακό 

τόπο» που εκτείνεται χρονικά από την 4η Αυγούστου 1936 και τη ∆ικτατορία του 

Μεταξά, κορυφώνεται στις µάχες της Αθήνας το 1944 και τερµατίζεται στις µάχες 

που έγιναν στο Γράµµο και στο Βίτσι. Από εκεί και µετά ο µύθος θα πει ότι η µεγάλη 

παράταξη της ∆εξιάς συµβιβάστηκε, προδώθηκε και διασπάστηκε εκ των έσω µε 

αποκορύφωµα το µεταδικτατορικό Καραµανλή. Αυτή η heartland θα αποτελέσει το 

µυθικό λίκνο της ελληνικής άκρας δεξιάς (Taggart 2000:95) Αυτή η χρονική περίοδος 

θα χρησιµοποιηθεί σε ποικίλα ρητορικά σχήµατα για να υπογραµµίσει την αντίθεση 

ανάµεσα σε εκείνη την ηρωική εποχή µεγάλων κινδύνων για το «έθνος», µια εποχή 

όπου «ήρωες σαν το Μεταξά οικοδόµησαν έναν καινούργιο ελληνικό πολιτισµό» και 

τη σηµερινή εποχή όπου ελλοχεύουν παρόµοιοι «εθνικοί κίνδυνοι» από την 

«ιδεολογική κυριαρχία της αριστεράς313».  

 

Στο τέλος του κεφαλαίου 2.1, είδαµε ότι το βασικό πρόβληµα της ελληνικής 

άκρας δεξιάς είναι η πολυδιάσπασή της. Για να το αντιµετωπίσουµε αυτό προτείναµε 

                                                 
313 Παράδειγµα το βιβλίο του Χαρίτου. 
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την κατηγοριοποίηση µε έναν τρόπο ανάλογο µε αυτόν µε τον οποίο ο Payne 

(1995:14-19) προσπάθησε να λύσει την ανοµοιογένεια των ολοκληρωτικών 

εθνικιστικών καθεστώτων του µεσοπολέµου, χωρίζοντας τα σε τρεις κατηγορίες: τα 

φασιστικά, τα καθεστώτα της ριζοσπαστικής δεξιάς και αυτά της συντηρητικής 

δεξιάς. Εποµένως και η ελληνική Άκρα ∆εξιά προτείνεται να χωριστεί σε τρεις 

παρόµοιες κατηγορίες. Η πρώτη από αυτές είναι η εθνικοσοσιαλιστική, η οποία 

θεωρεί τον εαυτό της άµεσο απόγονο του Καθεστώτος της 4ης Αυγούστου. Σε αυτή 

την κατηγορία ανήκουν οργανώσεις όπως το ΕΝΕΚ και η Χρυσή Αυγή. Η ιδεολογία 

αυτών των οργανώσεων στρέφεται εναντίον του πολιτικού, του οικονοµικού 

συστήµατος αλλά και της Ορθοδοξίας, καθώς η αρχαιολατρεία και η προγονολατρεία 

συγκρούονται µε τη «βυζαντινή» Ορθοδοξία.  

 

Στη δεύτερη κατηγορία έχουµε πολιτικούς φορείς όπως η ΕΠΕΝ και το 

Ελληνικό Μέτωπο. Σε αυτή την κατηγορία, οι οργανώσεις είναι δεξιότερες, 

συντηρητικότερες των εθνικοσοσιαλιστικών, τουλάχιστον όσο αφορά τις στάσεις 

προς το πολιτικό και οικονοµικό σύστηµα, κατά την έννοια ότι δεν επιζητούν ριζικές 

αλλαγές, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν τον εθνικισµό στο επίκεντρο του πολιτικού τους 

συστήµατος αξιών. Η τρίτη κατηγορία αποτελείται από τους παραδοσιακά 

συντηρητικούς, τους οποίους και βρίσκουµε στη Νέα ∆ηµοκρατία και κυρίως στην 

πτέρυγα της που αποκαλείται «Λαϊκή ∆εξιά». Αυτοί θα συνασπισθούν γύρω από τον 

Αβέρωφ αρχικά. Θα συνεχίσουν να συµµετάσχουν στις γιορτές «µνήµης» της νίκης 

του Γράµµου ακόµα και µετά τη συγκυβέρνηση Τζανεττάκη και θα βρίσκονται δίπλα 

στον τέως βασιλιά σε επισκέψεις του στην Ελλάδα. Σε αυτήν ανήκει και ο 

Καρατζαφέρης. 

 

Η ανοµοιογένεια που περιγράψαµε παραπάνω, εµποδίζει την ελληνική άκρα 

δεξιά να ενωθεί κάτω από µια κοινή οργάνωση που θα µπορούσε να πετύχει 

κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, κάτι το οποίο συνέβη στην περίπτωση της ΕΠΕΝ 

τουλάχιστον στις Ευρωεκλογές του 1984. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός όµως θα 

προσπαθήσει να αλλάξει αυτή τη συνταγή. Όπως είδαµε, ο Καραµανλής έθεσε τον 

Καρατζαφέρη εκτός Νέας ∆ηµοκρατίας στην προσπάθεια του να δώσει ένα πιο 

µετριοπαθές προφίλ θέτοντας τα ουσιαστικά θεµέλια για την εφαρµογή της 

περίφηµης «θεωρίας του Μεσαίου Χώρου» που θα το οδηγούσε τελικά στην 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

334 

κυβέρνηση το 2004 (Βερναδάκης 2005: 57-58). Λίγους µήνες µετά την αποποµπή 

του, τη σηµαδιακή ηµέρα της ανύψωσης του Τιµίου Σταυρού, στις 14 Σεπτεµβρίου 

του 2000 ανακοινώνει την ίδρυση ενός νέου κόµµατος, του Λαϊκού Ορθόδοξου 

Συναγερµού (ΛΑ.Ο.Σ.).  

 

Αρχικά θέτοντας ως στόχο την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και σε δεύτερο 

χρόνο την καθιέρωση στο πολιτικό σκηνικό θα καταβάλει προσπάθεια για να 

διαχωριστεί από τα ιδεώδη των εγχώριων ολοκληρωτικών καθεστώτων του 

µεσοπολέµου (Μεταξάς) αλλά και της ∆ικτατορίας των Συνταγµαταρχών (π.χ. ένας 

από τους κύριους στόχους της ΕΠΕΝ ήταν η αθώωση των πρωταίτιων του 

πραξικοπήµατος). Και η στρατηγική αυτή απέδωσε ήδη από το 2004, µε τον 

Καρατζαφέρη να καταλαµβάνει έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι υπόλοιπες 

οργανώσεις της ελληνικής άκρας δεξιάς, βλέποντας το πολιτικό και ενδεχοµένως 

εκλογικό κέρδος είδε µια µεγάλη ευκαιρία και αυτό την ώθησε να πάρει σηµαντικές 

αποφάσεις. Μία τέτοια θα οδηγούσε το Ελληνικό Μέτωπο από την εκτόξευση 

κατηγοριών κατά του Καρατζαφέρη, στη συγχώνευση –αλλά µε µια σχετική 

αυτονοµία- µε ο ΛΑ.Ο.Σ. το Μάρτη του 2005.  

 

Το κόµµα που δηµιουργήθηκε το Σεπτέµβρη του 2000, είχε από την πρώτη 

στιγµή έντονα - και συγκινησιακά - φορτισµένα στοιχεία εθνικολαϊκισµού στη 

ρητορική του. Κάτι που θα καταφέρει να θέσει εκ νέου την αντιµεταναστευτική του 

ατζέντα στο τραπέζι του πολιτικού διαλόγου παρουσιάζοντας κατά καιρούς πολλά 

κοινά µε το Front National της Γαλλίας ή το FPÖ της Αυστρίας ή και το Ελβετικό 

Λαϊκό Κόµµα. Είναι όµως φανερό ότι ο ΛΑ.Ο.Σ. είναι από την πρώτη στιγµή σε µια 

συνεχή διαδικασία αλλαγής της ρητορικής του. Μια διαδικασία που αρχικά είναι 

περισσότερο αισθητική παρά ουσιαστική. Ένα χαρακτηριστικό δείγµα είναι οι 

αντιµεταναστευτικές αναφορές του. Το 2001 στο πρώτο συνέδριο του ΛΑ.Ο.Σ. θα 

πει314:  

«Γιατί ωφέλησαν τη ζωή µας; Γιατί βελτίωσαν τους δείκτες της 

ζωής µας οι Λαθροµετανάστες; ∆εν µας ρώτησαν όταν ήρθαν. ∆εν θα 

τους ρωτήσουµε όταν τους διώξουµε. Κανένας λαθροµετανάστης στην 

                                                 
314 Υπάρχει στο Παράρτηµα (µέρος ΙΙ) 
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Ελλάδα. Πρώτα δουλειά στους Έλληνες και αν µας περισσέψει, τότε θα βρω 

ποιον θα φέρω και αφού τον ψάξω.» 

 

Η πρώτη του αλλαγή είναι ορατή ήδη από το πολιτικό του πρόγραµµα πριν τις 

εκλογές του Μαρτίου του 2004. Εκεί δηλώνει τα εξής: 

 

«Η Ελλάδα όχι µόνο είναι το ξέφραγο αµπέλι της Ευρώπης, αλλά δέχεται 

και λαθροµετανάστες από γειτονικές χώρες που έχουν εδαφικές 

διεκδικήσεις εις βάρος της και επιπλέον καταπιέζουν ελληνικές 

µειονότητες στα εδάφη τους. …. Ποιος πολιτικός µπορεί υπεύθυνα να 

αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόµενο τη στιγµή που ναρκο τροµοκράτες 

και πολέµαρχοι δρουν ανεξέλεγκτοι στα Βαλκάνια και ευαγγελίζονται 

Μεγάλες Αλβανίες, Μεγάλες «Μακεδονίες», Μεγάλες Βουλγαρίες εις 

βάρος πάντα της ελληνικής ιστορίας και των ελληνικών εδαφών;»
315
 

 

Τρία χρόνια αργότερα θα στρογγυλοποιήσει τις θέσεις του, χωρίς όµως να 

εγκαταλείπει την πάγια θέση, η οποία είναι η επιβολή ανώτατης ποσόστωσης του 

αριθµού των µεταναστών. Για αυτό και είναι υπέρ µεγάλων και σκληρών 

περιορισµών στη µετανάστευση, η οποία και είναι υπεύθυνη για την «εισαγόµενη 

εγκληµατικότητα.». Πάγια θέση του ΛΑ.Ο.Σ. είναι ότι τα εθνικά θέµατα όπως και η 

θρησκεία είναι θέµατα που δεν χωράν πολλές διαπραγµατεύσεις. Αντικοµµατικά και 

αµεσοδηµοκρατικά προτάγµατα για δηµοψηφίσµατα. Κορπορατισµός στην οικονοµία 

µε ισορροπία µεταξύ κράτους και αγοράς είναι µια µικρή σύνοψη των κύριων θέσεων 

του κόµµατος µέχρι και την υιοθέτηση της «∆ιακήρυξης της 11ης Αυγούστου» όπως 

είδαµε και στο 3ο κεφάλαιο. Εκεί θα προσπαθήσει να δώσει ένα ξεχωριστό στίγµα 

όπου αφού πρώτα θα επιχειρήσει να αποτάξει τους ακραίους χαρακτηρισµούς που 

δέχθηκε ο Καρατζαφέρης και ο ΛΑΟΣ, λέγοντας ότι σέβεται και τιµά τόσο τα 

διάφορα έθνη όσο και τη δηµοκρατία και τους θεσµούς της Ελληνικής Πολιτείας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Παράλληλα όµως προσπαθεί να κρατήσει τις ίδιες αντιµεταναστευτικές, 

εθνικιστικές ιδέες – όπως ο ξεκάθαρος προνοιακός σοβινισµός- µε έναν όµως 

                                                 
315 ΛΑΟΣ, ο.π. σελ 23 
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καλύτερο και πιο εύγλωττο τρόπο, πιο πολιτικά ορθό – θα λέγαµε- τρόπο. Παρόλα 

αυτά όµως θα δηλώσει ότι «Η ανεξέλεγκτη και παράνοµη µετανάστευση αποτελεί «το 

εργαλείο της Νέας Τάξης, που αποσκοπεί στην απενδοποίηση και απορθοδοξοποίηση 

της χώρας µας, … Όλα τα αρνητικά στοιχεία της ανεξέλεγκτης λαθροµετανάστευσης 

είναι πλέον ορατά, άρχισαν να δηµιουργούνται γκέτο στις πόλεις της χώρας και η 

εγκληµατικότητα βρίσκεται στο ζενίθ. Η αλλοίωση εξ άλλου του δηµογραφικού 

χαρακτήρα της χώρας καταστρέφει την εθνική µας οµογένεια. Όρια και έλεγχος στη 

µετανάστευση είναι άµεση εθνική και κοινωνική αναγκαιότητα.» 

 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου δόθηκε ένα χρονικό της πολιτικής και εκλογικής 

παρουσίας του κόµµατος του Καρατζαφέρη από την πρώτη του εµφάνιση στον 

εκλογικό στίβο, στις νοµαρχιακές του 2002, µέχρι σήµερα. Είδαµε πως µέσα από 

αυτές τις αναµετρήσεις ανέπτυξε σταδιακά την πολιτική του δραστηριότητα έχοντας 

ως στόχο να βγει από το περιθώριο. Αυτό όχι µόνο το κατάφερε κερδίζοντας και 

δεύτερη κοινοβουλευτική θητεία τον Οκτώβρη του 2009, αφού προηγουµένως τον 

Ιούνη είχε εξασφαλίσει τη συνέχεια της παρουσίας του στο Ευρωκοινοβούλιο µε 2 

µάλιστα εκπροσώπους, αλλά κατόρθωσε να περάσει την πολιτική του ατζέντα σε δύο 

κρίσιµες περιόδους, µετά τα γεγονότα του ∆εκέµβρη αλλά και το καλοκαίρι του 

2009. Το Μάιο του 2010 µάλιστα υπερψήφισε το µηχανισµό στήριξης της Ελλάδας 

προσπαθώντας να δώσει ένα «κυβερνητικό προφίλ», το οποίο θα θύµιζε την πορεία 

της µεταφασιστικής Alleanza Nazionale στην Ιταλία. Βλέποντας την πορεία του 

ΛΑ.Ο.Σ. αναµφισβήτητα δηµιουργούνται αναλογίες µε την αντίστοιχη επιτυχία 

κοµµάτων όπως το Front National και το FPÖ στις φιλελεύθερες δηµοκρατίες της 

∆υτικής Ευρώπης.  

 

Όπως σηµειώνει ο Betz, η εκλογική επιτυχία αυτών των κοµµάτων συνέβη 

γιατί αντίθετα από την "παλαιά" ακροδεξιά η σύγχρονη ακροδεξιά ενθουσιωδώς 

αγκαλιάζει το φιλελεύθερο σύστηµα ενώ, συγχρόνως, καταβάλλει συνειδητή 

προσπάθεια να τηρήσει τους δηµοκρατικούς κανόνες. Έτσι οι παραδοσιακές 

προσεγγίσεις για να αντιµετωπιστεί η ακροδεξιά όπως η απαγόρευση, η 

περιθωριοποίηση δεν φαίνεται πλέον να αποδίδουν. Αντίθετα συνεχίζει ο Betz η 

ακροδεξιά έχει επιτύχει όλο και περισσότερο να προωθήσει την εικόνα της ως 

πρωτοπόρος της "αληθινής" δηµοκρατίας και ως υπερασπιστής των αξιών και των 
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συµφερόντων των απλών ανθρώπων σε διάφορα κοινωνικά και πολιτικά θέµατα από 

τη µετανάστευση µέχρι την ασφάλεια. (Betz and Johnson 2004: 311-327). Με αυτό 

τον τρόπο έθεσε µια πολύ µεγάλη πρόκληση στις δυτικοευρωπαϊκές φιλελεύθερες 

δηµοκρατίες. Άραγε κατ’ αυτή την έννοια αποτελεί ο ΛΑ.Ο.Σ. µια παρόµοια 

πρόκληση για το ελληνικό πολιτικό σύστηµα;  

 

Για να απαντηθεί το παραπάνω ερώτηµα έγινε πρώτα µια προσπάθεια να 

χαρτογραφηθεί η κοινωνική και γεωγραφική επιρροή του Λαϊκού Ορθοδόξου 

Συναγερµού αλλά και οι διαφορές που έχει αυτή σε σχέση µε τη γεωγραφική 

διασπορά της παραδοσιακής άκρας δεξιάς στην Ελλάδα. Μελετώντας τα στοιχεία από 

τα διάφορα exit polls των εκλογικών αναµετρήσεων της τελευταίας δεκαετίας όπου ο 

ΛΑ.Ο.Σ. συµµετείχε, παρατηρούµε ότι ο µέσος ψηφοφόρος είναι άντρας µέσης και 

ανώτερης εκπαίδευσης. Το κόµµα υπεραντιπροσωπεύεται στις ηλικιακές κατηγορίες 

25-34 και 35-44 καθώς και στους ελευθέρους επαγγελµατίες αλλά και γενικά στους 

αυτοαπασχολούµενους, τους µισθωτούς του Ιδιωτικού Τοµέα. Κερδίζει έδαφος και 

στους ανέργους και στους φοιτητές/ φαντάρους / µαθητές. Η συντριπτική πλειοψηφία 

των ψηφοφόρων του είναι από τα αστικά κέντρα. Οι ψηφοφόροι του 

αυτοπροσδιορίζονται ως «δεξιοί» η ως «κεντρώοι», αν και για το µεγαλύτερο 

ποσοστό από αυτούς οι ταυτότητες ∆εξιά- Αριστερά δεν σηµαίνουν κάτι. Επίσης η 

επιρροή του είναι µεγαλύτερη στο βόρειο τµήµα της επικράτειας και ειδικά στη  

Μακεδονία αλλά και στην αστικοποιηµένη Αττική. Αντίθετα στη νησιωτική όπως και 

στη δυτική Ελλάδα το κόµµα δείχνει να υποεκπροσωπείται.  

 

Στη συνέχεια του 4ου κεφαλαίου, παρατηρούµε ότι η γεωγραφική διασπορά 

του ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι η ίδια µε αυτή που είχε η Εθνική Παράταξη το 1977 ή η ΕΠΕΝ 

το 1984. Σύµφωνα µε το µοντέλο που παρουσιάστηκε, δεν υπάρχει στατιστική 

συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών των τριών πολιτικών σχηµατισµών. Εποµένως η 

γεωγραφική διασπορά των ποσοστών, ενδεχοµένως ίσως δείχνει κάτι νέο στον 

ελληνικό χώρο. Βέβαια, η χρονική απόσταση µεταξύ των εκλογών είναι εξαρχής ένα 

εµπόδιο σε οικονοµετρικά µοντέλα αυτού του τύπου, αλλά από την άλλη θα περίµενε 

κανείς ότι σε ακραία κόµµατα του δεξιού χώρου θα υπήρχε µια διαχρονική τοπική 

συσχέτιση. Όπως παρουσιάστηκε όµως και παραπάνω µε την ανάλυση και σύγκριση 

των αποτελεσµάτων στις περιφέρειες Πελοποννήσου, Αττικής, Κεντρικής και 
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∆υτικής Μακεδονίας φαίνεται να υπάρχουν µεγάλες διαφορές ανάµεσα στο ΛΑ.Ο.Σ. 

και την ΕΠ και ΕΠΕΝ. 

 

Το κατά πόσο αποτελεί ο ΛΑ.Ο.Σ. µια πρόκληση για το ελληνικό πολιτικό 

σύστηµα πρέπει να απαντηθεί µόνο αφού ερευνήσουµε αναλυτικά τα ρητορικά 

σχήµατα που χρησιµοποιεί ο Καρατζαφέρης, τα στελέχη και τα όργανα του 

κόµµατος. ∆εν πρέπει όµως να µείνουµε στα ρητορικά σχήµατα µόνο. Πρέπει να 

εντοπίσουµε και να καταδείξουµε τα διακυβεύµατα τα οποία προτάσσουν αλλά και 

τις βαθύτερες αιτίες για τις οποίες ο Καρατζαφέρης επιλέγει να αναδείξει κάποιες 

συγκεκριµένες πτυχές. Για αυτό το λόγο εξετάζονται στην παρούσα διατριβή τόσο ο 

γραπτός λόγος όσο και ο προφορικός λόγος του ΛΑΟΣ. Εξετάζονται τόσο ο επίσηµος 

λόγος του ΛΑΟΣ, όπως αυτός προκύπτει από τις ανακοινώσεις του κόµµατος ή την 

κοινοβουλευτική του δραστηριότητα σε Ευρωβουλή και Ελληνικό Κοινοβούλιο, όσο 

και ο ανεπίσηµος λόγος στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης στα οποία βασικός µέτοχος 

είναι η οικογένεια του Προέδρου του ΛΑΟΣ, την εφηµερίδα Α1 και τον τηλεοπτικό 

σταθµό ΤΗΛΕΑΣΤΥ. 

 

Γενικά σε ότι αφορά το λΑΟΣ, ισχύει αυτό που αναφέρει ο Betz, τα κόµµατα 

που κινούνται πέραν του ριζοσπαστικού και του δεξιού χώρου χρησιµοποιούν τα 

προϋπάρχοντα δηµόσια συναισθήµατα της δυσαρέσκειας και της ανασφάλειας και τη 

διαρκή επίκληση στο µέσο άνθρωπο και την υποτιθέµενη «ανώτερη κοινή λογική» 

προκειµένου να κερδίσουν πολιτική επιρροή (1994:4). Αντίστοιχα, στη λογική και 

στο «µυαλό» του «µέσου Έλληνα» θα απευθυνθεί ο Καρατζαφέρης ή όπως πολύ 

χαρακτηριστικά αναφέρει συχνά ο Καρατζαφέρης µιλώντας από το ΤΗΛΕΑΣΤΥ 

απευθείας στον τηλεθεατή «τη δική σου λογική».  

 

Η επίκληση στο µέσο άνθρωπο ουσιαστικά ανοίγει το δρόµο σε µια 

εθνικολαικιστική ρητορική. Μια ρητορική που εστιάζει από τη µια στον ελληνικό 

λαό και από την άλλη στις όποιες ελίτ τον κυβερνούν, χωρίς αυτές να 

κατονοµάζονται πάντοτε. Ο µεν «λαός» παρουσιάζεται σχεδόν πάντοτε µε καλές 

προθέσεις αλλά «εν υπνώσει», ενώ οι ελίτ, το κατεστηµένο, είναι σκοτεινό και 

µηχανορραφεί συνεχώς προκειµένου να επιβουλεύεται το µοναδικό φορέα εξουσίας. 

Οι δύο αυτές ξεχωριστές οµάδες αποτελούν το κοινωνικό σύνολο και είναι πλήρως 
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οµογενοποιηµένες και ανταγωνιστικές. Ο λαϊκισµός του Λαϊκού Ορθόδοξου 

Συναγερµού εµπίπτει στον ορισµό τόσο του Mudde (2004:543) όσο και στον ορισµό 

του Laclau όπου ο Mudde στηρίζεται.  

 

Στην επίκληση στο «λαό», σε έναν «λαό» που όµως έχει πολλά κοινά µε το 

«έθνος»316, βασίζουν τη ρητορική τους τα περισσότερα πολιτικά κόµµατα της Άκρας 

∆εξιάς σήµερα. Εκεί στηρίζουν και την πίστη τους στη ∆ηµοκρατία, µια δηµοκρατία 

όµως άµεση, που έρχεται σε σιωπηρή αντιδιαστολή µε την κοινοβουλευτική, η οποία 

όπως σηµειώνει η Γεωργιάδου (2008:50-51), «αµφισβητεί, δυσφηµεί ή και 

υπονοµεύει τους θεσµούς..[ενώ παράλληλα] αντιδηµοκρατική δεν είναι. Επικαλείται 

το λαό ως ανώτατη πηγή κυριαρχίας…είναι µεν αµεσο-δηµοκρατική και 

δηµοψηφισµατική η αντίληψη της για τη δηµοκρατία, κατά τέτοιο τρόπο όµως, ώστε 

η άµεση έκφραση της θέλησης του λαού να ευθυγραµµίζεται µε τη θέληση (και να 

περιορίζεται από την θέληση) του ηγέτη».  

 

Μια δηµοκρατία που θα ασκείται χωρίς µεσάζοντες αλλά µε έναν «ηγέτη» 

που θα αποκαταστήσει τη λαϊκή κυριαρχία έναντι της σηµερινής κυριαρχίας των ελίτ. 

Η Γεωργιάδου, εύστοχα, ονοµάζει το µοντέλο αυτό καισαρικό αλλά όµως βρίσκει 

διαφορές από το µοντέλο του Φυρερ του µεσοπολέµου αφού τώρα ο «οδηγητής-

αρχηγός επικαλείται το λαό και προσφεύγει στο λαό, ο οποίος και αναγνωρίζεται ως 

ανώτατη πηγή κυριαρχίας». Ο ΛΑ.Ο.Σ. θα το δηλώσει ξεκάθαρα στο «Πλαίσιο 

Θέσεων» που θα κυκλοφορήσει πριν τις εκλογές του 2007: 

 

«Η ίδρυση του ΛΑ.Ο’.Σ. έγινε για να αντιµετωπιστούν οι 

δύο εθνικές αναγκαιότητες που δηµιουργήθηκαν από την αδιέξοδη 

πολιτική των όσων κυβέρνησαν τη χώρα µας τις τελευταίες 

δεκαετίες, η ανάγκη για αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας και 

η ανάγκη για ανατροπή του σάπιου κατεστηµένου που 

                                                 
316Ένας «λαός» που όπως αναφέρει η Γεωργιάδου (2008:51) συγκροτείται και οργανώνεται πολιτικά 

µέσα από τις δοµές του εθνικά προσδιορισµένου κράτους. 
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καταδυναστεύει τη χώρα µας και την οδηγεί σε βαθµιαίο 

αφελληνισµό και υποδούλωση317
.» 

 

Στο ίδιο κείµενο θα υποστηρίξει ότι ο ΛΑ.Ο.Σ. είναι πάνω από τη διάκριση 

µεταξύ ∆εξιάς και Αριστεράς και θα αντιπαραβάλει µια νέα διάκριση. Μια οριζόντια, 

µανιχαιστική διαίρεση της κοινωνίας σε τρεις οµάδες «Πλούσιους -Προνοµιούχους - 

Μη-προνοµιούχους». Η κεντρική ιδεολογία του ΛΑ.Ο.Σ. θα οριστεί από την 

πεποίθηση ότι η Λαϊκή Εξουσία πρέπει να είναι «στα χέρια της πραγµατικής 

πλειοψηφίας των ανθρώπων, του λαού, που ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικό-

οικονοµικά στρώµατα». Αυτή είναι η «ορθόδοξη λαϊκή ιδεολογία» του ΛΑΟΣ. Μια 

ξεκάθαρη λαικιστική προσέγγιση της ελληνικής Κοινωνίας.  

 

Αυτή η ξεκάθαρα λαικιστική ρητορική είναι βέβαια παρούσα στην 

κοινοβουλευτική δραστηριότητα του κόµµατος. Από την παρούσα έρευνα της 

δραστηριότητας των ευρωβουλευτών και των βουλευτών του ΛΑ.Ο.Σ. την περίοδο 

2004 µε 2009 συµπεραίνουµε ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, σαν ένα κόµµα 

της ελληνικής δεξιάς εκτός από την οικονοµία και την κατασπατάληση του δηµοσίου 

πλούτου θέτει τα λεγόµενα εθνικά θέµατα στο επίκεντρο της πολιτικής του Ατζέντας. 

Οι συχνές αναφορές κυρίως στην Τουρκία αλλά και στην πΓ∆Μ είναι σκληρές ενώ 

για την Αλβανία και ειδικά για τους Αλβανούς που εργάζονται στη χώρα, η εντύπωση 

που αποκοµίζει κανείς ακούγοντας τους τίτλους και µόνο από ορισµένες ερωτήσεις 

κοινοβουλευτικού ελέγχου καταλαβαίνει ότι ο ΛΑ.Ο.Σ. τους θεωρεί ως µια δυνητική 

εθνική απειλή ακόµα και αν αυτό δίνεται µε έµµεσο τρόπο.  

 

Στην πολιτική του ατζέντα υπάρχουν και θέµατα µεταυλιστικής πολιτικής 

όπως η οικολογία, κάτι που δεν είναι βέβαια ελληνική πρωτοτυπία. Εκεί όµως όπου ο 

ΛΑ.Ο.Σ. ταυτίζεται µε τα κόµµατα της Ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς είναι στη σταδιακά 

αυξανόµενη αναφορά θεµάτων που σχετίζονται µε την εγκληµατικότητα, τη 

µετανάστευση. Η συσχέτιση µεταξύ της εγκληµατικότητας και της «λαθραίας» 

µετανάστευσης χαρακτηρίζει τη στάση του. Πάντως οι τίτλοι από αρκετές ερωτήσεις, 

ειδικά του Βελόπουλου και του Αιβαλιώτη, είναι αρκετά αιχµηροί και χρησιµοποιούν 

                                                 
317 «Πλαίσιο Θέσεων» Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, Αθήνα Αύγουστος 2007, σελ. 2, διαθέσιµό στο 
http://www.laos.gr/laos.asp?epilogi=%27pdf/PROGRAM_LAOS.pdf%27&page=laos .  
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ακραίες εκφράσεις και σχήµατα λόγου που προσπαθούν να προβοκάρουν την κοινή 

γνώµη ή να κρούσουν τον κώδωνα του κινδύνου συνήθως για τα εθνικά θέµατα.. 

 

Αυτό το µοτίβο είναι ιδιαίτερα αισθητό γενικά στον επίσηµο λόγο του 

κόµµατος όπως αυτός εκφράζεται µέσα από τις ανακοινώσεις του γραφείου τύπου 

που µελετήθηκαν στο 6ο κεφάλαιο. Ο λόγος των ανακοινώσεων είναι επίσηµος αλλά 

έχει έντονες εκφράσεις κάτι λογικό αφού στο σύνολο τους οι ανακοινώσεις παίρνουν 

µια µορφή καταγγελίας. Στη δεύτερη περίπτωση του λόγου της εφηµερίδας είναι, 

όπως είδαµε και παραπάνω, ιδιαίτερα έντονος και αιχµηρός µε εκφράσεις που δεν 

µπορούν να χαρακτηριστούν κόσµιες. Όπως ειπώθηκε το ύφος και ο τρόπος γραφής 

της εφηµερίδας ίσως είναι κάπου ανάµεσα στην Αυριανή της δεκαετίας του 1980 και 

τις ακραίες εθνικιστικές εφηµερίδες «Χρυσή Αυγή» και «Στόχος». 

 

Όσον αφορά τη συχνότητα κατανοµής των θεµατικών ενοτήτων του λόγου των 

ανακοινώσεων, η παρούσα έρευνα έδειξε ότι συνολικά οι πρώτες θεµατικές που 

διαπραγµατεύεται ο ΛΑ.Ο.Σ. στις ανακοινώσεις του είναι η Οικονοµία, η ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση, τα Ελληνοτουρκικά ακολουθούµενα από θέµατα Περιβάλλοντος. 

Παρατηρούµε ότι µέσα από τις θεµατικές επιλογές του, ο ΛΑ.Ο.Σ. σίγουρα δεν θέλει 

να διαφοροποιηθεί από τα υπόλοιπα “mainstream”κόµµατα της ελληνικής πολιτικής 

σκηνής. Είναι άλλωστε η ίδια θεµατική που θα επιλέξει να ακολουθήσει και δύο 

χρόνια αργότερα στο κοινοβούλιο318.  

 

Ο ΛΑ.Ο.Σ. θέλει να παρουσιάσει ένα προφίλ ενός κόµµατος που ενδιαφέρεται για 

ένα ευρύ φάσµα της πολιτικής, δίνοντας βέβαια το µεγαλύτερο βάρος στην 

Οικονοµία και γενικότερα στη διαχείριση της Πολιτικής. Από την άλλη όµως ένας 

από τους λόγους που δίνει το βάρος στην οικονοµία είναι γιατί πολύ απλά 

αναπαράγει το κοινοβουλευτικό έργο του Γ. Καρατζαφέρη στην Ευρωβουλή που και 

αυτό µε τη σειρά του επικεντρώνεται στη διαχείριση και χρηµατοδότηση των 

Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Προγραµµάτων. Ας µην ξεχνάµε ότι εκείνη την περίοδο 

βασικός συνεργάτης του Καρατζαφέρη στις Βρυξέλες ήταν ο – µετέπειτα βουλευτής 

– Αϊβαλιώτης.  

 

                                                 
318 Εδώ εξετάστηκαν οι ανακοινώσεις που εξέδωσε το κόµµα κατά τους πρώτους 9 µήνες του 2005 
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Παράλληλα στον απλό καθηµερινό λόγο της εφηµερίδας εµφανίζονται αρκετά 

συχνά, οι κλασικές ξενοφοβικές και εθνικιστικές αναφορές που χαρακτήριζαν και 

χαρακτηρίζουν την άκρα δεξιά στη χώρα µας. Αντίθετα εντύπωση δηµιουργεί το 

γεγονός ότι σε µια αντικειµενικά δύσκολη εποχή για την Εκκλησία της Ελλάδας319 

δεν εµφανίζεται στο προσκήνιο ως «υπερασπιστής της πίστης». Στην εφηµερίδα όµως 

δεν λείπουν δηλώσεις αµέριστης συµπαράσταση της στην ελληνική εκκλησία και 

ιδιαίτερα στον προκαθήµενο της Αρχιεπίσκοπό Χριστόδουλο. Το γενικό µοτίβο σε 

αυτές τις δηλώσεις που χρησιµοποιεί, είναι ότι ναι µεν αυτά τα γεγονότα είναι 

κατακριτέα αλλά από την άλλη γίνονται για να αποπροσανατολίσουν την κοινή 

γνώµη και να διαβάλλουν προσωπικά το κύρος του Χριστόδουλου. Στην όλη ιστορία 

εµπλέκονται, από τον Καρατζαφέρη, και µυστικές υπηρεσίες που έχουν ως 

γενικότερο στόχο την ορθόδοξη πίστη και το ελληνικό έθνος.  

 

Ο καθηµερινός λόγος και ειδικά ο τηλεοπτικός σχολιασµός της επικαιρότητας 

που κάνει ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ, είναι το κύριο εργαλείο µε το οποίο προσπαθεί να 

κερδίσει την προσοχή του τηλεθεατή. Σε ένα δεύτερο επίπεδο µε αυτόν τον τρόπο 

προσπαθεί να κερδίσει την υποστήριξη του. Μέσα σε αυτή τη ρητορική συνυπάρχουν 

τόσο η σκληρή αντιπολιτευτική στάση, όσο και η διαπλοκή των οικονοµικών ελίτ µε 

την εξουσία και οι σκοτεινές θεωρίες συνοµωσίας. Το σύστηµα αξιών που 

χρησιµοποιείται από τη ρητορική του ΛΑ.Ο.Σ. έχει σαν βάση το απλουστευµένο 

δίπολο «καλό/κακό» και από την άλλη υπάρχει και αναφέρεται συχνά ο Θεός και η 

χριστιανική κοσµοθεωρία, οι γενικεύσεις βρίσκονται παντού.  

 

Η σκληρή αντιπολιτευτική στάση προς τη Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ 

είναι ένα κυρίαρχο συστατικό όλων των εκφάνσεων της πολιτικής δραστηριότητας 

του ΛΑΟΣ. Κυριαρχεί τόσο στις ανακοινώσεις όσο και στις αρνητικές αναφορές της 

εφηµερίδας του Καρατζαφέρη. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Νέας ∆ηµοκρατίας 

βλέπουµε ότι ο ΛΑ.Ο.Σ. στρέφεται εναντίον της στις µισές περιπτώσεις των 

αναφορών είτε στην τηλεόραση, είτε στην εφηµερίδα, είτε στις ανακοινώσεις του 

κόµµατος και στην βουλή. Η Νέα ∆ηµοκρατία αποτελεί τον κυριότερο αποδέκτη 

                                                 
319 Βασικό γεγονός της περιόδου αυτής είναι η εκκλησιαστική κρίση συνυφασµένη µε την κρίση στη 
δικαιοσύνη. Η Υπόθεση του αρχιµανδρίτη Γιοσάκη που αποτέλεσε συνδετικό κρίκο µεταξύ δικηγόρων 
κατηγορουµένων για σοβαρές αξιόποινες πράξεις και των δικαστών που δίκαζαν τις υποθέσεις αυτές. 
Το γεγονός ξεσπά τέλη Ιανουαρίου του 2005 και συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία. 
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αρνητικών χαρακτηρισµών αφού έχει µακράν τη µεγαλύτερη συχνότητα αναφοράς. Η 

κύρια αιτία για αυτόν το λόγο είναι η πολιτική της κυρίως ως κυβέρνηση, µια 

κυβέρνηση που αθέτησε τις υποσχέσεις που έδωσε στο µέσο ψηφοφόρο της  

 

Η εικόνα της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι η εικόνα µιας κυβέρνησης - συνεχιστή 

του έργου κακοδιαχείρισης του ΠΑΣΟΚ. Συχνή είναι η σύνδεση ανάµεσα στις δύο 

διακυβερνήσεις, γεγονός που υπογραµµίζει µε έναν αρκετά αποδοκιµαστικό τρόπο. 

Κάτι τέτοιο είναι πολύ λογικό αν αναλογιστεί κανείς ότι είναι το κόµµα που 

«πρόδωσε» σήµερα τους ψηφοφόρους του βασιζόµενη στην «θεωρία του µεσαίου 

Χώρου». Μια θεωρία που και ο ίδιος ο Καρατζαφέρης δεν παύει να στηλιτεύει. Αυτές 

οι κατηγορίες σε συνδυασµό µε ταις κατηγορίες κατά του «πολιτικού κατεστηµένου» 

και γενικότερα κατά των ελίτ γίνονται προκειµένου να οδηγήσουν σε πολιτικά κέρδη 

από την «ψήφο διαµαρτυρίας» στο ΛΑΟΣ, όπως φάνηκε καθαρά στις εκλογικές 

αναµετρήσεις του 2007 και του 2009. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο πριν το 

2007 δεν ασκούσε ιδιαίτερη κριτική προς την Αριστερά. Αυτό όµως άλλαξε µετά το 

∆εκέµβρη του 2008. 

 

Και στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, οι συχνότητες αναφοράς του στον πολιτικό 

λόγο του ΛΑΟΣ, είναι πάρα πολύ µεγάλη. Αξίζει να αναφερθεί ότι στα άρθρα της 

εφηµερίδας που εξετάστηκαν εδώ, ο µόνος θετικός χαρακτηρισµός αφορούσε την 

ικανότητα του Γ. Παπανδρέου να οργανώνει και να κατευθύνει, στο επιθυµητό για 

αυτόν αποτέλεσµα, συνέδρια του κόµµατος. Στις αρνητικές αναφορές το ΠΑΣΟΚ 

είναι ένα διεφθαρµένο κόµµα που κακοδιαχειρίστηκε την εξουσία στην Ελλάδα την 

τελευταία εικοσαετία αναπτύσσοντας ένα «καθεστώς» και ερχόµενο σε πολλές φορές 

σε συµφωνίες µε την οικονοµική ελίτ. Ένα ακόµα σηµείο τριβής αποτελεί και η στάση 

του ΠΑΣΟΚ και συγκεκριµένα του τότε αρχηγού του και πρωθυπουργού  Σηµίτη στο 

θέµα των ταυτοτήτων και την αντιπαράθεση που προκλήθηκε µε την Εκκλησία της 

Ελλάδας. Επιπρόσθετα επιτίθενται στο πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού αλλά και 

του Γιωργού Παπανδρέου και για τις αποφάσεις που πήρε στα λεγόµενα «Εθνικά 

Θέµατα».  

 

Τα δύο κόµµατα όµως είναι οι δύο πλευρές του ίδιου συστήµατος ενώ ο 

ΛΑ.Ο.Σ. βρίσκεται έξω από αυτό. Είναι «…το σύστηµα και ο ΛΑ.Ο.Σ. είναι απέναντί 
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τους320». Οι επιθετικοί προσδιορισµοί για τα στελέχη των δυο κοµµάτων είναι πολύ 

σκληροί. Ένα ακόµα θέµα που θίγει είναι η διαπλοκή της οικονοµικής ελίτ µε την 

πολιτική. Το λεγόµενο και «σκάνδαλο των οµολόγων» το καλοκαίρι του 2007 είναι ένα 

παράδειγµα αυτής της σχέσης που περιγράφει ο Καρατζαφέρης µε την «Νέα 

∆ηµοκρατία να χρησιµοποιεί τη χρηµατιστηριακή του ΠΑΣΟΚ321» ή όταν µιλάει για το 

«ΠΑΣΟΚ του Χρηµατιστηρίου µε τις µίζες322». Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός είναι 

έξω από αυτό το παιχνίδι συνδιαλλαγής όπως µας πληροφορεί ο Καρατζαφέρης323 και 

«όταν έρθει στα πράγµατα θα βάλει πλαφόν στα κέρδη των τραπεζών». 

 

Αντίστοιχα στις τηλεοπτικές του εµφανίσεις παρατηρούµε ότι ο 

Καρατζαφέρης στρέφεται περισσότερο κατά των διαχειριστών του συστήµατος 

(ΠΑΣΟΚ-Νέα ∆ηµοκρατία) και λιγότερο κατά της Αριστεράς η οποία φέρεται να 

είχε σωστές κοινωνικές ιδέες αλλά να µην µπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες 

του λαού. Η περίπτωση της εικόνας της Αριστεράς µέσα από τη ρητορική τόσο του 

Καρατζαφέρη όσο και των συνεργατών του είναι µια περίπλοκη υπόθεση. Υπάρχουν 

θετικές αναφορές στην Αριστερά οι οποίες αφορούν κυρίως τη Γνήσια 

αντιαµερικανική και αντιιµπεριαλιστική, όπως χαρακτηρίζει ο συντάκτης, πολιτική 

κάποιων ηγετών της όπως ο Ούγκο Τσάβεζ στην Βενεουέλα και ο Φιντέλ Κάστρο 

στην Κούβα. Βέβαια οι αρνητικές αναφορές στη δράση του ΚΚΕ στον Εµφύλιο 

καθώς και οι ενέργειες του στο θέµα της Μακεδονίας πριν και µετά τον πόλεµο δεν 

λείπουν εντελώς. Ένα ακόµα µοτίβο είναι η σφοδρή αποδοκιµασία των «αριστερών 

προοδευτικών», τους οποίους τους ταυτίζει µε τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και µε ένα µικρό 

κοµµάτι του ΠΑΣΟΚ. Για τον ΣΥΡΙΖΑ η εικόνα που έχει – ήδη από το 2005 - είναι 

ότι είναι ένα µικρότερο κόµµα από ο ΛΑ.Ο.Σ. και σε ιδεολογική σύγχυση. Αυτοί οι 

«αριστεροί προοδευτικοί» φαίνονται ιδεολογικά να είναι «εθνοµηδενιστές» και 

εποµένως να είναι στον αντίποδα των εθνικών ιδεωδών που πρεσβεύει ο ΛΑΟΣ. 

 

Κεντρικό σηµείο του αγώνα «ενάντια στον αφελληνισµό και ραγιαδισµό της 

χώρας» είναι το ζήτηµα του βιβλίου Ιστορίας της ΣΤ ∆ηµοτικού. Εδώ η ρητορική του 

Καρατζαφέρη συµβαδίζει µε την κριτική απέναντι στο βιβλίο. Η παρουσίαση της 

                                                 
320 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 12 Ιουνίου 2007 
321 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 22 Ιουνίου 2007 
322 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 20 Αυγούστου 2007 
323 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 3 Αυγούστου 2007 
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επανάστασης είναι ελλιπής, το κρυφό σχολείο κακώς παρουσιάζεται ως µύθος και «ο 

συνωστισµός της Σµύρνης» είναι το κορυφαίο «αµάρτηµα» του βιβλίου και της 

κυρίας Ρεπούση, η οποία και στηλιτεύεται διαρκώς. Και µε αφορµή αυτό το ζήτηµα 

στις τηλεοπτικές εµφανίσεις, θα θυµηθεί τις ταυτότητες και θα επαναφέρει την θέση 

του για άµεσα δηµοψηφίσµατα. Το θέµα της υγείας του Αρχιεπίσκοπου, το 2007, θα 

έχει ως αποτέλεσµα έναν συνδυασµό έντονα φορτισµένου λόγου µε στοιχεία 

θρησκευτικότητας και εθνικισµού. Από το τηλεοπτικό βήµα µιλάει για την «αόρατη» 

πολιτική-οικονοµική ελίτ που κινεί τα νήµατα στο παρασκήνιο324 και µιλάει συχνά µε 

υπόνοιες για σκοτεινές δυνάµεις και. συνωµοσίες.  

 

Ο «αγώνας ενάντια στον αφελληνισµό και ραγιαδισµό της χώρας»» ενέχει και 

µια ακόµα πτυχή, τη µετανάστευση ή όπως την θέτει τόσο ο Πρόεδρος αλλά και τα 

διάφορα στελέχη του ΛΑΟΣ, την «λάθροµετανάστευση». Η αναφορά τους στους 

µετανάστες δεν είναι ούτε συχνή ούτε άµεση τόσο το 2006 όσο και πριν τις εκλογές 

του 2007. Πριν το 2007 το µοτίβο που χρησιµοποιεί –κυρίως στην εφηµερίδα αλλά 

και στην τηλεόραση - κάνει λόγο για χιλιάδες λαθροµετανάστες – όρο που 

χρησιµοποιεί σχεδόν ταυτόσηµα µε τον όρο µετανάστες - να περνούν τα Ελληνικά 

σύνορα τους οποίους και παρουσιάζει ως η κύρια πηγή εγκληµατικότητας και 

ανεργίας. Μετά τις εκλογές θα αισθανθεί τόσο δυνατός ώστε να ικανοποιήσει και τα 

αιτήµατα του Ελληνικού Μετώπου και να καταφερθεί ανοιχτά ενάντια στη 

µετανάστευση και στο κοινοβούλιο. Η εικόνα του τηλεοπτικού Καρατζαφέρη θα 

συµπληρωθεί από τη ρήση του «δεξιοί στα εθνικά, αριστεροί στα κοινωνικά, Έλληνες 

στη συνείδηση»325. 

 

Στην εξωτερική πολιτική σκηνή ο µεγαλύτερος αρνητικός πρωταγωνιστής 

κατά τον Καρατζαφέρη είναι η Τουρκία και ακολουθείται από τις Η.Π.Α. Αυτό δεν 

θα αλλάξει ούτε το 2007. Η περίπτωση της Τουρκίας είναι αρκετά ξεκάθαρη. Η 

Τουρκία επικρίνεται για την απειλητική της στάση απέναντι στην Ελλάδα και στην 

Κύπρο αλλά και για τις διώξεις που έκανε στον Ελληνισµό από την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας µέχρι τα τελευταία χρόνια. Στις λίγες περιπτώσεις όπου η Τουρκία 

                                                 
324 Χαρακτηριστικά αποσπάσµατα από τον σχολιασµό του Καρατζαφέρη στις εκποµπές της 11ης 
Ιουνίου, 27ης Ιουλίου 2007, 3ης Αυγούστου και 11η Αυγούστου. 
325 Άρθρο του Μάκη Βορίδη µε τίτλο «Η ιδέα της Πατρίδας πέρα από τη δεξιά και την Αριστερά»  
 στις Ελληνικές Γραµµές στο http://www.e-grammes.gr/article.php?id=2058  
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είναι αποδέκτης θετικών σχολίων, αυτά αφορούν αφενός την αποτελεσµατικότητα 

της Εξωτερικής της Πολιτικής και αφετέρου την ικανότητα του πρωθυπουργού της 

Ερντογάν. 

 

Ο αντιαµερικανισµός σε συνδυασµό µε τα µεγάλα εθνικά ζητήµατα του 

Ονόµατος της πΓ∆Μ και της Τουρκικής επιθετικότητας δεν είναι άγνωστος στην 

Ελλάδα. Μέχρι το 1989 όµως µπορούµε να πούµε ότι ήταν µονοπώλιο της Αριστεράς. 

Μετά την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ όµως κατακλύζει και τη δεξιά φτάνοντας 

µάλιστα ως τα άκρα της. Σε ότι αφορά τη δεξιά, παρατηρούµε µια ολοένα και 

αυξανόµενη δυσαρέσκεια έναντι των Αµερικάνων, η οποία έχει τις ρίζες της στα 

Γεγονότα της Κύπρου από τη δεκαετία του 1950, η οποία και αυξάνεται µε 

γεωµετρική πρόοδος µετό το 1974. Μετά την πτώση του «υπαρκτού σοσιαλισµού» 

επιδινώνεται αρκετά µετά από την αµερικάνικες επεµβάσεις τόσο στη Σερβία το 1999 

όσο και στο Ιράκ το Μάρτιο του 2003 αλλά και την αναγνώριση της πΓ∆Μ ως 

«∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας» από την Κυβέρνηση Μπους το Νοέµβριο του 

2004326. 

 

Ο Αντιαµερικανισµός όµως του κ, Καρατζαφέρη δεν µένει µόνο στην κριτική 

ενάντια στην αµερικανική εξωτερική πολιτική. Φλερτάρει µε τις θεωρίες συνοµωσίας 

και την «Νέα Τάξη Πραγµάτων» αλλά και τον αντισιωνισµό που όµως σε αρκετές 

περιπτώσεις γίνεται αντισηµιτισµός. Το πώς ασχολήθηκε µε την κρίση στο Λίβανο το 

2006 είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Εδώ όµως παρατηρούµε ότι οι όροι 

«Εβραίοι», «Ισραηλίτες» χρησιµοποιούνται σε αντικατάσταση του όρου 

«Ισραηλινός327». Έτσι παρόλο που ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. διακηρύττει ότι δεν είναι 

αντισηµίτης αλλά αντισιωνιστής κάτι τέτοιο είναι τουλάχιστον ασαφές σε αρκετά 

σηµεία. Η σχέση αυτή µπορεί να ταυτίσει τη ρητορική του Καρατζαφέρη µε ιδέες και 

θεωρίες συνοµωσίας που είναι συχνές στο χώρα τόσο της παλιάς φασιστικής όσο και 

της νέας µεταφασιστικής άκρας ∆εξιάς328.  

                                                 
326 Ενδεικτικά είναι τα πολύ υψηλά ποσοστά (87%) των Ελλήνων που θεωρούν ότι οι ΗΠΑ είναι 
απειλή προς την παγκόσµια ειρήνη σε έρευνα της Gallup International Association δηµοσιευµένη στην 
Καθηµερινή της 15ης Νοεµβρίου του 2006 
327 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 18 Αυγούστου 2006 
328 Nicholas Goodrick-Clarke , "Black Sun, Aryan Cults, esoteric Nazism and the Politics of 
Identity"New York University Press 2002,κεφ 14ο, “Conspiracy Beliefs and the New World Order”, 
σελ. 279-306 
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Η σχέση αυτή µάλιστα γίνεται πιο ισχυρή σε µια άλλη εκποµπή που 

προβάλλεται στο ΤΗΛΕΑΣΤΥ, την εκποµπή του ετέρου βουλευτή του ΛΑ.Ο.Σ. – και 

νυν εκπροσώπου του κόµµατος-  Βελόπουλου ή και στις εκποµπές του γνωστού τηλέ-

βιβλιοπώλη Λιακόπουλου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε αυτό το σχήµα συχνή είναι η 

αναφορά στον κίνδυνο «αποχριστιανοποίησης» και «αποεθνοποίησης» της 

Ελλάδας.από τα «όργανα της Νέας Τάξης Πραγµάτων». Εδώ ο πρώην Αρχιεπίσκοπός 

Χριστόδουλος φέρεται σχεδόν πάντα σαν παράδειγµά αντίστασης, παράδειγµα προς 

µίµηση. Άλλωστε και ο λόγος του Χριστόδουλου είχε παρόµοια στοιχεία, φέρνοντας 

αντιµέτωπο τον «Λαό» µε τους «εκσυγχρονιστές» που ήθελαν να «εξαλείψουν το 

θρήσκευµα από τις ταυτότητες»329. Αυτό βέβαια είναι ένα γεγονός που ο 

Καρατζαφέρης αναφέρει συχνά γιατί είναι ο µόνος που εξακολουθεί να στηρίζει το 

δίκαιο αίτηµα των «λαοσυνάξεων», ένα αίτηµα όπου ο πρωθυπουργός «Καραµανλής 

ξέχασε» παρότι είχε υπογράψει για το δηµοψήφισµα. 

 

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι γενικά ο Λαϊκός Ορθόδοξος 

Συναγερµός, από τον Πρόεδρο του τους βουλευτές και το γραφείο τύπου, 

χρησιµοποιεί µια ρητορική κοινωνικού προστατευτισµού µε µια ξεκάθαρή εθνική 

προτεραιότητα. Ένα εθνοκεντρικό πλαίσιο στο οποίο παρουσιάζονται αφενός οι 

κίνδυνοι από την «επέλαση» της Αµερικάνικής Νέας Τάξης Πραγµάτων και 

αφετέρου ένα ένδοξο ιστορικό παρελθόν το οποίο και θα πρέπει ο λαός να έχει ως 

πυξίδα προβάλλεται. Σε αυτό το πλαίσιο κορυφαίο ρόλο παίζει και η Ελληνορθόδοξη 

θρησκεία που αποτελεί τον πυλώνα του Έθνους.  

 

Στο ίδιο πλαίσιο είναι εµφανής και ο τρόπος µε τον οποίο δοµείται 

οργανωτικά η λαϊκιστική ιδεολογία του ΛΑΟΣ. Η λαϊκή κυριαρχία πρέπει να 

ξαναπεράσει στα χέρια της τάξης των «µη-προνοµιούχων», αυτών που κερδίζουν 

λιγότερα από 1.500 ευρώ το µήνα και αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία τους 

έθνους. Αυτό µπορεί να το πράξει ο Καρατζαφέρης ως ηγέτης του ΛΑΟΣ.. Ο πρώτος 

στόχος του προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ. είναι το δικοµµατικό σύστηµα που ουσιαστικά 

είναι στην εξουσία σε όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης. Ένα τέτοιο σύστηµα µε 

                                                 
329 Γ. Σταυρακάκης «Αντινοµίες του Φορµαλισµού: η κατά Laclau θεώρηση του Λαϊκισµού και ο 
Ελληνικός θρησκευτικός λαϊκισµός», Επιστήµη και Κοινωνία, τ. 12, Αθήνα Άνοιξη 2004,σελ 149-172 
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τις πολιτικές διαφορές µεταξύ των δυο µεγάλων κοµµάτων να γίνονται ολοένα και 

δυσδιάκριτες ευνοεί ένα ακροδεξιό κόµµα λαϊκιστικής διαµαρτυρίας σαν το λΑΟΣ.  

 

Η Νέα ∆ηµοκρατία αφήνοντας το «έθνος» ως προνοµιακό της εκλογικό 

υποκείµενο και υιοθετώντας, σε ένα βαθµό, την «κοινωνία των πολιτών» δίνει ένα 

σηµαντικό ζωτικό της χώρο στα δεξιά της, έναν χώρο που είχε απορροφήσει πλήρως 

µετά τη συγχώνευση της Εθνικής Παρατάξεως στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Σε 

συνδυασµό µε τις κατηγορίες για διαφθορά και διαπλοκή της εκάστοτε πολιτικής 

εξουσίας µε τα οικονοµικά συµφέροντα, κατηγορίες οι οποίες είναι πολύ συχνές και 

γίνονται προς το σύνολο, σχεδόν, του πολιτικού φάσµατος, διαµορφώνονται οι 

συνθήκες για να ευδοκιµήσει µια λαϊκιστική ρητορική διαµαρτυρίας, που όµως 

στερείται ίσως της κινηµατικής δυναµικής.  
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8.2 Ο Καρατζαφέρης και η Ακροδεξιά. 
 

 

Είδαµε στην αρχή αυτής της διατριβής, πως αυτή η «πολύπλοκη αλχηµεία»- 

όπως πολύ εύστοχα χαρακτήρισε ο Paul Hainsworth (2004:47) την Ευρωπαϊκή Άκρα 

∆εξιά – συγκέντρωσε αξιοπρόσεκτη δυναµική τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου 

αιώνα. Αυτός ο πολιτικός χώρος αποτέλεσε και αποτελεί µια πρόκληση για τους 

πολιτικούς επιστήµονες σήµερα. Στην Ελλάδα, κατά την περίοδο των περίπου 25 

ετών που χωρίζουν τη µεταπολίτευση από τις εκλογές του Απριλίου 2000, αν και 

παρατηρούµε ένα ευρύ φάσµα ακροδεξιών πολιτικών φορέων, δεν υπάρχει κάποια 

αντίστοιχη εκλογική επιτυχία. Μόνη εξαίρεση απετέλεσε η ΕΠΕΝ στα µέσα της 

δεκαετίας του 1980 αλλά και η «ειδική» περίπτωση της Εθνικής Παράταξης το 1977. 

 

Βεβαίως το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκε ακροδεξιά εκλογική επιτυχία δεν 

σηµαίνει ότι δεν υπήρχε Άκρα ∆εξιά στο πολιτικό σκηνικό. Από τα εκλογικά 

αποτελέσµατα µπορούµε να συµπεράνουµε µε µεγάλη ασφάλεια, ότι ο κύριος όγκος 

των – παραδοσιακών – ψηφοφόρων της, σε αυτή την περίοδο, ψήφιζε τη Νέα 

∆ηµοκρατία, το καθεστηκυίο κόµµα της ∆εξιάς στη χώρα. Εποµένως, έχοντας στο 

νου την κατηγοριοποίηση της ελληνικής Άκρας ∆εξιάς σε τρεις κατηγορίες όπως 

προτείνεται στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσης, µπορούµε να υποθέσουµε ότι τόσο 

το εθνικοσοσιαλιστικό όσο και το ριζοσπαστικό της κοµµάτι είναι κατά πολύ 

µικρότερα σε αριθµούς ψηφοφόρων, από το κοµµάτι που είναι «εγκλωβισµένο» στη 

Νέα ∆ηµοκρατία µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990.  

 

Από την άλλη, τα κοινωνιολογικά στοιχεία από πολλές χώρες δείχνουν ότι τα 

κόµµατα της νέας Άκρας ∆εξιάς δεν είναι µόνο δέκτες κοινωνικής διαµαρτυρίας αλλά 

επιλέγονται και σαν ψήφος «πολιτικής επιδοκιµασίας - policy voting». Επιπλέον, δεν 

αντλούν τους ψηφοφόρους τους µόνο από τους «χαµένους» των κοινωνικών 

αλλαγών, αλλά έλκουν ψηφοφόρους και από ανερχόµενα κοινωνικά στρώµατα, όπως 

επισήµανε η Γεωργιάδου (2008:488). Κατά συνέπεια, αν και η νέα Άκρα ∆εξιά στις 

ευρωπαϊκές συναινετικές δηµοκρατίες έκανε την εµφάνισή της ως κόµµα 

διαµαρτυρίας, πλέον έχει συγκεντρώσει πολιτική επιρροή, ειδικά όταν η πολιτική της 
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ατζέντα ευθυγραµµίζεται µε τα ζητήµατα που οι «διαµαρτυρόµενοι» εκλογείς 

θεωρούν σηµαντικά (Γεωργιάδου 2008:489).   

 

Για να ξαναγυρίσουµε στην ελληνική πραγµατικότητα, µπορούµε αντίστοιχα 

να πούµε ότι µέχρι τον Απρίλιο του 2000, κανένας ακροδεξιός πολιτικός φορέας δεν 

είχε ευθυγραµµιστεί ή µάλλον καλύτερα δεν είχε ευθυγραµµίσει την πολιτική του 

ατζέντα µε τέτοιο τρόπο κατά τον οποίο να εξασφαλίζει αξιοπρόσεκτη εκλογική 

επιρροή, η οποία και θα του έδινε το δικαίωµα εισόδου στην ελληνική Βουλή. Εδώ 

πρέπει να θέσουµε ένα – ρητορικό – ερώτηµα. Υπήρχε µια µερίδα της κοινωνίας που 

µπορούσε δυνητικά να ευθυγραµµιστεί ή να έχει υιοθετήσει µια «ακροδεξιά» 

πολιτική ατζέντα;  

 

Η απάντηση στο ερώτηµα είναι σίγουρα «ναι». Ειδικά αν αναλογιστούµε τη 

συντηρητική στροφή της ελληνικής κοινωνίας, µια στροφή που κατέγραψαν πολλές 

έρευνες, µε σηµαντικότερη την έρευνα του ΕΚΚΕ το 2003. Σε αυτή τη συντηρητική 

στροφή της κοινωνίας ήρθαν να προστεθούν αλλά και να την τροφοδοτήσουν, τρία 

ακόµα γεγονότα που συνέβησαν τη δεκαετία του 1990. Γεγονότα τα οποία επηρέασαν 

την πολιτική και κοινωνική στάση πολλών Ελλήνων, µε µακροπρόθεσµο αποτέλεσµα 

να διαµορφώσουν τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε, µετά το 2000, ένα κόµµα της 

Άκρας ∆εξιάς όπως ο ΛΑΟΣ, να µπορέσει όχι µόνο να εκφράσει την κοινωνική 

διαµαρτυρία αλλά και να ευθυγραµµιστεί και παράλληλα να ευθυγραµµίσει τη 

Γενικότερη πολιτική ατζέντα.  

 

Το πρώτο γεγονός που επηρέασε σηµαντικά τον Έλληνα ψηφοφόρο ήταν η - 

πρωτόγνωρη για τα µεταπολεµικά δεδοµένα – εισροή µεταναστών στη χώρα. Η 

εισροή αυτή έγινε ουσιαστικά σε δύο φάσεις. Η πρώτη αφορούσε κυρίως µετανάστες 

από τις χώρες του ανατολικού µπλοκ, οι οποίοι αναζήτησαν την τύχη τους στη χώρα 

µας, µετά από την κατάρρευση των κοµµουνιστικών καθεστώτων. Αυτοί είτε θα 

περάσουν λαθραία στη χώρα από τις χώρες βορείως των συνόρων είτε θα έρθουν από 

χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ως «παλιννοστούντες Έλληνες» επιδεικνύοντας 

– πλαστά ή πραγµατικά – πιστοποιητικά «Ελληνικής Καταγωγής». Η δεύτερη φάση 

της εισροής µεταναστών έλαβε χώρα το διάστηµα 2001-2004, µε την επικείµενη 

διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Σε αυτή τη φάση οι µετανάστες 
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προέρχονταν κυρίως από χώρες της Κεντρικής Ασίας, το Ιράν, Ιράκ, το Πακιστάν και 

αλλού.  

 

Αυτή η µαζική εισροή δηµιούργησε τριβές ανάµεσα στον ντόπιο πληθυσµό 

και τους µετανάστες. Αυτές συνέβησαν πρώτα στην ύπαιθρο και κατόπιν στα µεγάλα 

αστικά κέντρα και τις επιδείνωσε η παντελής απουσία ενός ρυθµιστικού κρατικού 

µηχανισµού – ειδικά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1990. Από την άλλη τα 

ηλεκτρονικά – κυρίως – µέσα µαζικής ενηµέρωσης θα αναπαρήγαγαν και θα 

πολλαπλασίαζαν µε έναν γραφικό και υπερβολικό τρόπο, αυτές τις τριβές. Ο τρόπος 

που θα χρησιµοποιούσαν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης βασιζόταν κυρίως στα 

συναισθήµατα φόβου που γεννούσαν σε ένα µεγάλο ποσοστό των πολιτών οι ειδήσεις 

για «εγκλήµατα µεταναστών». Κύρια συνέπεια ήταν να διαµορφωθεί και να 

καλλιεργηθεί σε µια σηµαντική µερίδα του πληθυσµού µια ξεκάθαρα ξενοφοβική 

συνείδηση απέναντι στον «διαφορετικό άλλο». Μια συνείδηση που σε πολλές 

περιπτώσεις όχι µόνο φλερτάρει ανοιχτά µε τον ρατσισµό αλλά υιοθετεί κάθε είδους 

στερεότυπα και προκαταλήψεις. 

 

Το δεύτερο γεγονός ήταν η αναβίωση του µακεδονικού ζητήµατος στις αρχές 

τις δεκαετίας του 1990. Και σε αυτή την περίπτωση γενεσιουργός αιτία ήταν η πτώση 

των κοµµουνιστικών καθεστώτων, µε την κατάρρευση της Ενωµένης Γιουγκοσλαβίας 

το 1991 και την παράλληλη ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της «∆ηµοκρατίας της 

Μακεδονίας». Η αναβίωση του µακεδονικού και η υπόθεση της αναγνώρισης της 

πΓ∆Μ ως «Μακεδονία» οδήγησε µε τη σειρά της σε µια αναβίωση ψυχροπολεµικών 

αλλά και προπολεµικών στερεοτύπων για τους «βόρειους γείτονες». Ο «εθνικός 

κίνδυνος από τις επιβουλές των Σλάβων» επανήλθε, 15 χρόνια µετά την πτώση της 

δικτατορίας των Συνταγµαταρχών. 

  

Όµως η κυριότερη συνέπεια ήταν ότι µέσα στον εθνικιστικό παροξυσµό, έναν 

παροξυσµό που οδήγησε σε τεράστιες συγκεντρώσεις - χρηµατοδοτούµενες και από 

το κράτος - στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες πόλεις, πολλοί ακροδεξιοί βρήκαν 

µια µεγάλη ευκαιρία να απευθυνθούν σε ένα µεγάλο ακροατήριο µε µία 

«απενοχοποιηµένη» - πλέον – ακροδεξιά ατζέντα και ρητορική που στρεφόταν όχι 

µόνο κατά των «Σλάβων παραχαρακτών της Ιστορίας» αλλά γενικότερα κατά µιας 
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σκοτεινής και αµερικανοκίνητης «Παγκόσµιας Νέας Τάξης» η οποία αποτελούσε τον 

κύριο εχθρό του ελληνικού έθνους. Η αναλογία εδώ µε παρόµοιες ρητορικές όπως 

λόγου χάρη του Le Pen είναι χαρακτηριστική  

 

Σε αυτό το «κατηγορητήριο», στοιχεία της ελληνικής ακροδεξιάς όπως η 

επιβουλή των εδαφών της Μακεδονίας αλλά και η ύπαρξη µιας «πέµπτης φάλαγγας», 

που πλέον δεν την αποτελούσε ο ∆ηµοκρατικός Στρατός αλλά αυτοί που 

χαρακτηριστικότατα ο Βελόπουλος αποκάλεσε «διεθνιστούληδες», ενώθηκαν µε 

προτάγµατα και θεωρίες συνοµωσίας που χρησιµοποίησε και χρησιµοποιεί η Άκρα 

∆εξιά στην Αµερική αλλά και στη ∆υτική Ευρώπη, διαµορφώνοντας ένα «εύπεπτο 

µείγµα». Ένα µείγµα που κατηγορούσε όχι µόνο τους Σλάβους «παραχαράκτες», 

αλλά και τα «αφεντικά» τους πέρα από τον Ατλαντικό, αφεντικά όπως ο Σόρος, η 

εβραϊκή ταυτότητα του οποίου τονίζονταν διαρκώς. Ένα µείγµα που η ταυτόχρονη 

απελευθέρωση - από σχεδόν κάθε µορφή κρατικού ελέγχου - των ηλεκτρονικών 

µέσων στην Ελλάδα, βοήθησε τα µέγιστα στη διάδοση του αλλά ταυτόχρονα και στην 

ανάδειξη µιας «γενιάς» τηλεβιβλιοπωλών που θα κατέληγαν σχεδόν όλοι στο κόµµα 

του Γιώργου Καρατζαφέρη. Μιας «γενιάς» τηλεβιβλιοπωλών που θα είχε οµοιότητες 

µε τους λεγόµενους «τηλεευαγγελιστές» στις Ηνωµένες Πολιτείες. 

 

Το τρίτο γεγονός ήταν η χαλάρωση της κοµµατικής ταύτισης και η κρίση του 

πολιτικού σκηνικού330 που έκανε πολλούς να µιλάν για το επερχόµενο – όσο και 

αµφίβολο – «τέλος της µεταπολίτευσης». Ο δικοµµατισµός δεν λαµβάνει πια σχεδόν 

το 90 % που λάµβανε κατά την πολωµένη δεκαετία του 1980. Η απογοήτευση και η 

δυσαρέσκεια από την πολιτική, αρχικά του ΠΑΣΟΚ αλλά και µετά, µε τη 

διακυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας κατά την περίοδο 1990-1993 και µετά το 2004, 

θα δηµιουργήσουν την πεποίθηση σε ένα µεγάλο τµήµα του εκλογικού σώµατος ότι 

τα δύο «µεγάλα» κόµµατα ασκούν την ίδια πολιτική και στο µόνο που διαφέρουν 

είναι τα πρόσωπα τα οποία στελεχώνουν την κυβέρνηση. Υπάρχει και στην Ελλάδα η 

δυσαρέσκεια προς το πολιτικό σύστηµα εξουσίας που βλέπει ο Betz στην υπόλοιπη 

Ευρώπη. Χαρακτηριστικά όσον αφορά την κρίση της µεταπολιτευτικής πολιτικής 

ταυτότητα είναι αυτά όπου ο Νίκος ∆εµερτζής επισηµάνει:  

                                                 
330 Για την κατάσταση του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα σήµερα και τις κοµµατικές ταυτίσεις 
βλέπε το βιβλίο που επιµελήθηκαν οι Κωνσταντινίδης Γ., Μαραντζίδης Ν., Παππάς Τ. µε τίτλο 
«Κόµµατα και Πολιτική στην Ελλάδα: Οι σύγχρονες εξελίξεις» 
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«κατά την τελευταία όµως δεκαετία [του 1990] 

παρατηρείται µια ιδιότυπη αποσυσχέτιση κοµµατικών ταυτίσεων 

και τρόπου ζωής. Αυτό οφείλεται στο συνδυασµό πολλών 

παραγόντων, όπως π.χ. ο καταναλωτισµός, η χαλάρωση των 

σχέσεων αντιπροσώπευσης, η προϊόντος του χρόνου 

πολυπολιτισµική συγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας, η ένταξη 

της χώρας στις διαδικασίες της παγκοσµιοποίησης, οι 

δηµοσιονοµικές δυσκολίες του κράτους και η ολοένα και 

αυξανόµενη δυσφορία των νεοελλήνων από τον τρόπο ζωής τους 

και το πολιτικό σύστηµα. Ίσως να πρόκειται για το τέλος της 

πολιτικής κουλτούρας της µεταπολίτευσης, δεδοµένου ότι εκτός 

από αδιαφορία και κυνισµό, αποτέλεσµα της εν λόγω 

αποσυσχέτισης είναι και η συσπείρωση ετερόκλητων πολιτικών 

και πνευµατικών ελίτ αλλά και µαζικών φορέων που 

αντιπαρατίθενται είτε σε συγκεκριµένες επιλογές της κυβέρνησης 

είτε σε ευρύτερες διαδικασίες που θεωρούν ότι τις αφορούν µε τον 

έναν ή τον άλλο τρόπο331». 

 

Έτσι παρατηρούµε ότι υπάρχουν αναλογίες στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό µε 

αυτό που περιγράφει ο Ignazi στο άρθρο που δηµοσίευσε το 1992 µε τίτλο “The 

Silent counterrevolution”. Ο Ignazi ξεχωρίζει ως παράγοντες για την ανάδυση της 

Άκρας ∆εξιάς, αρχικά την ανάδειξη ενός νέου συντηρητικού προφίλ και την τάση για 

ριζοσπαστικοποίηση, την ύπαρξη ενός πολιτικού συστήµατος σε κρίση και τα θέµατα 

µετανάστευσης. Οι τρεις προϋποθέσεις που αναφέραµε παραπάνω έχουν πολλά κοινά 

µε τους τέσσερις παράγοντες του Ignazi. Για τα θέµατα µετανάστευσης και την κρίση 

του πολιτικού συστήµατος δεν χρειάζεται να γίνει περεταίρω ανάλυση προκειµένου 

να συναχθεί η αναλογία που υπάρχει και στην Ελλάδα.  

 

Μπορούµε να πούµε ότι η αναβίωση του µακεδονικού µε την παράλληλη 

πτώση του «υπαρκτού σοσιαλισµού», σηµατοδότησαν την αρχή της ανόδου µιας νέο-

                                                 
331∆ηµοσιευµένο στο 
http://www.media.uoa.gr/people/demertzis/pages_gr/articles/docs/2003/polit_cult.php  
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συντηρητικής πολιτικής τάσης που ήρθε σε πλήρη αντίθεση µε την «προοδευτική», 

κεντροαριστερή τάση που επικράτησε µετά την πτώση της Χούντας. Βέβαια και άλλα 

γεγονότα, πέρα από αυτά που αναφέρει ο ∆εµερτζής, όπως λόγου χάρη το σκάνδαλο 

Κοσκωτά και η συγκυβέρνηση Νέας ∆ηµοκρατίας - Συνασπισµού έπαιξαν έναν ρόλο 

σε αυτή τη µεταστροφή. Ενδεχοµένως µια διαφορά µε τους παράγοντες του Ignazi 

είναι ο βαθµός στον οποίο υπάρχει η τάση για ριζοσπαστικοποίηση.  

 

Ένας ακόµα παράγοντας που βοήθησε στην αναβιώση µιας «εθνικόφρωνος» 

ρητορικής ήταν και η – κατά κάποιον τρόπο – επανεµφάνιση της Εκκλησίας στην 

πολιτική ζωή. Με το θάνατο του Σεραφείµ και την επανεκλογή του Χριστόδουλου το 

1998 εγκαινιάστηκε µια νέα περίοδος στη σχέση της Ελλαδικής Εκκλησίας µε την 

Ελληνική πολιτεία. Μια περίοδος όπου οι παρεµβάσεις της Αρχιεπισκοπής ήταν 

πολλές και ο πρόωρος θάνατος του Χριστόδουλου το Γενάρη του 2008 δεν θα 

τερµάτιζε εντελώς. Αναλογικά η Εκκλησία προσπάθησε να παίξει τον ρόλο που είχε 

στο Ελληνικό Κράτος µέχρι τουλάχιστον το 1974 ως ένας από τους τρεις πυλώνες του 

Έθνους, όπως είδαµε και στο δεύτερο κεφάλαιο. Βέβαια το ρόλο του Κοµµουνισµού 

– ως εχθρού του έθνους – θα τον έπαιζαν οι «σκοτεινές δυνάµεις της Νέας Τάξης που 

έοχυν σαν σκοπό την αποχριστιανοποίηση των Ελλήνων». Χαρακτηριστικά είναι 

αυτά που γράφει η Α1 στις 19 Φεβρουαρίου 2005:  

 

«Αν συνυπολογίσουµε τους γνωστούς ιστορικά εθνοσωτήριους 

αγώνες της Εκκλησίας µας, τον εθνεγερτικό λόγο του Μακαριωτάτου κ. 

Χριστόδουλου και τις δόλιες µεθοδεύσεις µισελληνικών και 

εξωελλαδικών κύκλων σε βάρος του Ελληνισµού, οδηγούµεθα στο 

συµπέρασµα ότι ο απώτατος στόχος είναι αυτή η ίδια η Ελλάς.» 

 

Συµπερασµατικά, λοιπόν, µπορούµε να επισηµάνουµε ότι αυτοί οι τρεις 

παράγοντες διαµόρφωσαν ένα εξαιρετικά πρόσφορο έδαφος στο οποίο µπορούσε να 

ευδοκιµήσει ένα ακροδεξιό εθνικιστικό κόµµα λαϊκιστικής διαµαρτυρίας όπως ο 

Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός του Γιώργου Καρατζαφέρη. Ένα κόµµα που πλέον 

υιοθετούσε όλα τα γνωρίσµατα του τρίτου µεταφασιστικού κύµατος της Ευρωπαϊκής 

Άκρας ∆εξιάς. Όµως αν και υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις στην κοινωνία για την 
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ανάδειξη ενός τέτοιου κόµµατος, αυτή η ανάδειξη δεν θα πραγµατοποιούνταν αν δεν 

το επέτρεπε η ηγεσία της Νέας ∆ηµοκρατίας µετά τις εκλογές του 2000.  

 

Η Νέα ∆ηµοκρατία έδωσε σηµαντικό και πολύτιµο πολιτικό χώρο στα δεξιά 

της, µε αντάλλαγµα την επικράτησή της στο κέντρο, µια επικράτηση που της έδωσε 

τελικά και την εντολή για διακυβέρνηση το Μάρτιο του 2004. Ενδεχοµένως αν δεν 

επέλεγε τη στρατηγική µονόπλευρης διεύρυνσης προς το κέντρο, να συνέχιζε να 

λαµβάνει την εκλογική υποστήριξη ψηφοφόρων της ακροδεξιάς, µε πιθανό 

αποτέλεσµα η εικόνα της διασπασµένης ακροδεξιάς στη δεκαετία του 1990 να µην 

άλλαζε µετά και το 2000. Όµως όχι µόνο επέτρεψε η ηγεσία της Νέας ∆ηµοκρατίας 

την ίδρυση του ΛΑ.Ο.Σ. αλλά επιπρόσθετα η στρατηγική της «επιδεικτικής 

αδιαφορίας» απέναντι στον Καρατζαφέρη, µια στρατηγική που ακολούθησε µέχρι και 

το 2007 και συνοψίζονταν στη φράση «δεν συνοµιλούµε µε τα άκρα332», άφησε χωρίς 

πίεση τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, να σχεδιάσει την τακτική 

του, σε πλήρη αντίθεση µε την περίπτωση της Πολιτικής Άνοιξης στα µέσα της 

προηγούµενης δεκαετίας. 

 

Και βέβαια δεν ήταν µόνο η Νέα ∆ηµοκρατία που δεν τον πίεσε. Ο 

Καρατζαφέρης – τουλάχιστον µετά το 2004 όταν και ξεκινάει τη στρατηγική 

«αποπεριθωριοποίησης» - είχε την ανοχή της µεγαλύτερης µερίδας των τηλεοπτικών 

δηµοσιογράφων. Μπορούµε να ξαναθυµηθούµε άλλωστε, τα λόγια του Μ. Βορίδη 

στη συνέντευξη του στην Καθηµερινή333: «Ο πρόεδρος χρησιµοποιεί πολύ εύκολα, θα 

έλεγα µε αµετροέπεια, τον δηµόσιο λόγο, επειδή σπανίως ελέγχεται αυστηρά […] 

Σπανίως κρινόµενος λοιπόν, εκπλήσσεται όταν υπάρχουν συνέπειες». 

 

Έτσι ο Καρατζαφέρης, σχεδόν ανενόχλητος, δηλώνει την προσήλωση του στο 

Σύνταγµα και στη ∆ηµοκρατία σε πολλές περιστάσεις. Εξίσου δεν χάνει όµως καµία 

ευκαιρία να στηλιτεύει την «κατ’ επίφαση» ∆ηµοκρατία, όπως ο ίδιος πιστεύει ότι 

υπάρχει στην Ελλάδα µετά τη Μεταπολίτευση. Κατ’ επέκταση, δεν δέχεται το 

σύστηµα ως απόλυτα δηµοκρατικό. Αποσιωπά έντεχνα βεβαίως, το γεγονός ότι και ο 

ίδιος ήταν στέλεχος του ενός από τα δύο κόµµατα για πάρα πολλά χρόνια. Εποµένως, 

                                                 
332 Φράση που στυλίτευσε και ο ίδιος ο Καρατζαφέρης βλέπε 
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231064679  
333 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_07/11/2010_421550  
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ενώ δεν θέτει τον εαυτό του εκτός αυτού του πολιτικού συστήµατος, τον θέτει εκτός 

του συστήµατος διαχείρισης εξουσίας και αυτής της διαπλοκής µε τα οικονοµικά 

συµφέροντα.  

 

Επιπρόσθετα στο λόγο του είναι ασαφή τα όρια µεταξύ του πολιτεύµατος της 

χώρας και του «συστήµατος που την κυβερνά» τελικά. Αυτό που προτείνει είναι η 

«άµεση δηµοκρατία των δηµοψηφισµάτων». Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου 

Συναγερµού θέλει «δηµοψηφίσµατα για να αποφασίζει ο Λαός και όχι ο 

Καραµανλής334». Αυτό το πρόταγµα για αµεσότερη δηµοκρατία, χωρίς µεσάζοντες, 

είναι παρόν σε πολλά από τα προγράµµατα λαϊκίστικων κοµµάτων της Ριζοσπαστικής 

∆εξιάς στην Ευρώπη σήµερα, µε το Ελβετικό Λαϊκό Κόµµα (Γεωργιάδου 2008:379-

381) σαν το πιο χαρακτηριστικό. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός δεν ξεφεύγει από 

αυτή τη νόρµα που περιγράφει ο Mudde (2004:546) σύµφωνα µε την οποία οι 

λαϊκιστές της νέας άκρας ή ριζοσπαστικής δεξιάς είναι αναθεωρητικοί περισσότερο 

από επαναστάτες, δεν είναι αντίθετοι στα κόµµατα αυτά κάθε αυτά, αλλά 

περισσότερο αντιτίθενται στα καθεστηκυία κόµµατα και ζητούν ή δηλώνουν ότι είναι 

ένα νέο είδος κόµµατος.  

 

Η διαφθορά και η δυσαρέσκεια προς τα κόµµατα του λεγόµενου κατεστηµένου 

αποτελούν κύρια οχήµατα ανάδειξης των κοµµάτων διαµαρτυρίας γενικά και ειδικά 

των ακροδεξιών κοµµάτων στην Ευρώπη335. Στις «∆ιαπιστώσεις» του «Πλαισίου 

Θέσεων» που εξέδωσε ο ΛΑ.Ο.Σ. τον Αύγουστο του 2007, τονίζει σχετικά:  

 

«….η διαφθορά και η διαπλοκή έχουν διαβρώσει τον κρατικό 

µηχανισµό, τις πολιτικές ηγεσίες και τα περισσότερα κόµµατα, τη 

δικαιοσύνη, τον συνδικαλισµό, ακόµα και τις ένοπλες δυνάµεις του 

τόπου µας. Γι' αυτό και είναι πια έκδηλη και έντονη η ανησυχία του 

Ελληνικού λαού για το πολιτικό σκηνικό της χώρας µας, καθώς οι 

προεκλογικές υποσχέσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας για την αποκατάσταση 

µιας οµαλής πολιτικής ζωής χωρίς διαφθορά, διαπλοκή και 

«νταβατζήδες» έχουν αποδειχθεί ψεύτικες και λόγια κενά 

                                                 
334 Εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου», 9 Ιουλίου 2007 
335 P. Hainsworth, «Εισαγωγή: Η Ακροδεξία », στο «Η Ακροδεξιά, Ιδεολογία -Πολιτική-Κόµµατα» 
ο.π., σελ. 57 
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περιεχοµένου…Φανερώνουν πως η οικονοµία της πατρίδας µας έχει 

µεταβληθεί σε ένα «ξέφραγο αµπέλι», …..∆είχνουν µια ιδιαίτερα στενή 

εξάρτηση της Ελλάδας από το κατεστηµένο της παγκοσµιοποίησης και 

των ΗΠΑ.» 

 

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι ο Καρατζαφέρης είναι ένας λαϊκιστής πολιτικός που 

επιλέγει να εκµεταλλευτεί τη λαϊκή διαµαρτυρία και ειδικά τη δεξιά λαϊκή 

διαµαρτυρία που έχει ως επίκεντρο το «έθνος». Με βάση όµως αυτή τη λαϊκή 

διαµαρτυρία, δεν ξεκαθαρίζει αν οι υπάρχοντες θεσµοί και το υπάρχον πολιτικό 

σύστηµα είναι συστηµικά «διαβρωµένο» και εποµένως υπάρχει η ανάγκη για ένα νέο, 

ή αν αυτή η διαφθορά είναι αποτέλεσµα των πολιτικών προσώπων και των επιλογών 

τους. Ξεκινώντας από αυτή τη διαπίστωση µπορούµε να απαντήσουµε την ερώτηση 

αν και κατά πόσο αποτελεί ο ΛΑ.Ο.Σ. µια πρόκληση για το ελληνικό πολιτικό 

σύστηµα όπως ανάλογα αποτελεί για τη φιλελεύθερη δηµοκρατία των χωρών της 

∆υτικής Ευρώπης µια πρωτοφανή πρόκληση η Άκρα ∆εξιά ;  

 

Για να απαντήσουµε σε αυτή την ερώτηση πρέπει να διασαφηνίσουµε και να 

αναλογιστούµε τις τεράστιες διαφορές του Ελληνικού πολιτικού συστήµατος σε 

σχέση µε αυτά της Γαλλίας και της Αυστρίας. Η Ελλάδα από το 1974 µέχρι και 

σήµερα κυβερνήθηκε από µονοκοµµατικές κυβερνήσεις, µεγάλης ή µικρής 

κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Οι µόνες κυβερνήσεις συνεργασίας σε αυτό το 

µεγάλο διάστηµα ήταν η συγκυβέρνηση Νέας ∆ηµοκρατίας και Συνασπισµού το 

καλοκαίρι του 1989 και αµέσως µετά η Οικουµενική κυβέρνηση του Ξ. Ζολώτα. 

Κυβερνήσεις συνεργασίας που όµως ήταν στην ουσία µεταβατικά στάδια µέχρι να 

εκλεγεί ισχυρή µονοκοµµατική κυβέρνηση. 

 

Εποµένως, κατά πόσο αποτελεί πρόκληση για το ελληνικό πολιτικό σύστηµα 

ο ΛΑ.Ο.Σ. του Καρατζαφέρη, όταν σε ένα περιβάλλον µονοκοµµατικών 

κυβερνήσεων θα είναι καταδικασµένος να βρίσκεται στην αντιπολίτευση, σχεδόν 

µόνιµα; Σε ένα τέτοιο πολιτικό σκηνικό, ο ΛΑ.Ο.Σ. θα αποτελέσει περισσότερο µια 

έκφραση διαµαρτυρίας παρά µια πολιτική πρόταση κυβερνητικής συνεργασίας, όσο 

και αν οι τελευταίες κινήσεις του έδειξαν ότι ο Καρατζαφέρης όχι µόνο θα δεχόταν 

ευχαρίστως οποιαδήποτε πρόταση συγκυβέρνησης αλλά και επιδιώκει κάτι τέτοιο. 
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Όµως όπως είδαµε ο ΛΑ.Ο.Σ. δεν έµεινε µόνο στην έκφραση µιας 

εθνικιστικολαικιστικής διαµαρτυρίας αλλά κατάφερε να εναρµονίσει την πολιτική 

του ατζέντα µε τα θέµατα που απασχολούν την πλειοψηφία των πολιτών όπως η 

µετανάστευση και η εγκληµατικότητα, θέµατα που είναι «προνοµιακά» για την Άκρα 

∆εξιά. Επιπρόσθετα είδαµε πως όχι µόνο εναρµόνισε την πολιτική του ατζέντα αλλά 

κατάφερε να την τοποθετήσει στο επίκεντρο της πολιτικής διαδικασίας.  

 

Το τελευταίο µπορούµε να το συµπεράνουµε µε ασφάλεια αν αναλογιστούµε 

την κοινοβουλευτική παρουσία του ΛΑ.Ο.Σ. το διάστηµα 2007-2009, όταν δηλαδή 

αντιπολιτευόταν τη δεξιά Νέα ∆ηµοκρατία. Τότε, και ειδικά σε θέµατα 

µετανάστευσης και ασφάλειας, σε κατάστασεις επίκαιρες όπως οι ταραχές τον 

∆εκέµβρη του 2008 ή οι φυλετικές ταραχές σε περιοχές της Αθήνας - όπως η πλατεία 

του Άγιου Παντελεήµονα- ο ΛΑ.Ο.Σ. κέρδισε όχι µόνο την προβολή στα 

ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης αλλά ουσιαστικά µε την αντιπολίτευση που έκανε 

στη Νέα ∆ηµοκρατία από τα δεξιά, είχε εµφανή και σηµαντικά πολιτικά κέρδη, που 

τα κεφαλαιοποίησε κιόλας στις επερχόµενες Ευρωεκλογές και Εθνικές εκλογές του 

2009.  

 

Για να ξαναγυρίσουµε στη συλλογιστική των κυβερνήσεων συνεργασίας 

όµως, πρέπει να παρατηρήσουµε ότι όσο και αν αυτό το ενδεχόµενο δε µοιάζει- αυτή 

τη στιγµή τουλάχιστο- πιθανό, κανείς δεν µπορεί να το αποκλείσει εντελώς στο 

κοντινό ή µακρινό µέλλον. Κανείς δεν µπορεί να το αποκλείσει ειδικά αν αναλογιστεί 

τις τελευταίες εξελίξεις που έγιναν στη χώρα τη διετία 2008-2010. Από τη µία µε την 

κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί στη Νέα ∆ηµοκρατία µετά τη µεγάλη ήττα στις 

εκλογές του Σεπτεµβρίου του 2009, την εκλογή του Αντώνη Σαµαρά και την 

επικείµενη ανεξαρτητοποίηση και τη δηµιουργία καινούργιου πολιτικού φορέα της 

Ντόρας Μπακογιάννη. Από την άλλη µε τη γενικότερη ζοφερή κατάσταση που 

επικρατεί στα οικονοµικά µεγέθη της χώρας κανείς δεν µπορεί να κάνει ασφαλείς 

πολιτικές προβλέψεις για τη συνέχιση της Ελληνικής παράδοσης σε µονοκοµµατικές 

κυβερνήσεις ακόµα και σε ένα ενδεχόµενο πρόωρων εκλογών στο κοντινό µέλλον. 

Έτσι δεν αποκλείεται η περίπτωση στην οποία ένα από τα δύο µεγάλα κόµµατα 

εξουσίας να έχει να επιλέξει ανάµεσα σε κυβέρνηση συνεργασίας µε το λαϊκό 

Ορθόδοξο Συναγερµό του Καρατζαφέρη ή σε µια συγκυβέρνηση ενός «µεγάλου 
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συνασπισµού» ΠΑΣΟΚ-Ν∆. Πρέπει όµως να σηµειώσουµε ότι τουλάχιστον µέχρι 

στιγµής η Ντόρα Μπακογιάννη φαίνεται ότι καλύπτει – έστω και προσωρινά αφού 

µένει να δούµε αν θα µπορέσει να κερδίσει την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση σε 

µια µελλοντική εκλογική αναµέτρηση - το κενό κυβερνητικής συνεργασίας που 

αφήνει η αδιάλλακτη στάση του Σαµαρά. 

 

Εποµένως µπορούµε να πάρουµε ως δεδοµένο ότι ο ΛΑ.Ο.Σ. θα συνεχίσει να 

λειτουργεί όχι σαν ένας κυβερνητικός παράγοντας αλλά σαν ένας κοινοβουλευτικός 

παράγοντας πίεσης της εκτελεστικής εξουσίας, όπως λειτούργησε άλλωστε και στο 

κοντινό παρελθόν. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, θα εξετάσουµε το πόσο µεγάλη 

πρόκληση αποτελεί ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός για το ελληνικό κοµµατικό και 

εν γένει πολιτικό σύστηµα. Και θα εξετάσουµε και θα προσπαθήσουµε να ορίσουµε 

το µέγεθος της πρόκλησης που αποτελεί, αφού θεωρούµε εξ’ ορισµού ότι αποτελεί 

πολιτικά πρόκληση η ύπαρξη ενός ισχυρού εθνικολαϊκιστικού κόµµατος στα δεξιά 

της Νέας ∆ηµοκρατίας µε κοινοβουλευτική παρουσία σε δύο συνεχόµενες 

κοινοβουλευτικές περιόδους. Για να µπορέσουµε να ορίσουµε το µέγεθος της 

πρόκλησης πρέπει να οριοθετήσουµε και να ξεκαθαρίσουµε τα δύο βασικά 

συστατικά που αποτελούν το λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, όπως τα είδαµε στα 

πλαίσια αυτής της διατριβής. Τα συστατικά αυτά είναι αφ’ ενός ο πρόεδρος του και 

οι κοντινοί του συνεργάτες (π.χ. Αϊβαλιώτης, Καψιώτης, παλιότερα ο 

Μυλωνόπουλος, τώρα ο Γεωργίου) και αφ’ ετέρου η εθνικιστική και κοµµατική 

εσωτερική αντιπολίτευση που φαίνεται να συγκεντρώνεται γύρω από τον πρώην (;) 

πρόεδρο του Ελληνικού Μετώπου, το Μάκη Βορίδη. 

 

Αρχίζοντας από τον Καρατζαφέρη, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο πρόεδρος του 

ΛΑ.Ο.Σ. ξεκίνησε την ενασχόληση του µε τα κοινά όχι ως πολιτικός ή ως 

συνδικαλιστής. Ο Καρατζαφέρης αρέσκεται να θεωρεί ακόµα τον εαυτό του, 

πρωτίστως σαν δηµοσιογράφο. Επιπρόσθετα ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα 

που έχει σε σχέση µε τους περισσότερους πολιτικούς είναι η σχέση του µε την 

τηλεόραση και η αµεσότητα που δίνει στην επικοινωνία του µε τους πολίτες, τον 

«ελληνικό λαό». Έστω και ένα µικρό τηλεοπτικό κανάλι προσφέρει ένα καθηµερινό 

εργαλείο άµεσης επικοινωνίας σε έναν αρχηγό κόµµατος. Το κανάλι άλλωστε, από τις 
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αρχές του 2010, ανήκει πλέον εξ’ ολοκλήρου στο ΛΑΟΣ336 και αποτελεί τον δεύτερο 

κοµµατικό τηλεοπτικό σταθµό µετά τον 902 του ΚΚΕ. Ο Καρατζαφέρης έχει τη 

δυνατότητα –ειδικά µετά την πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγµατος- να είναι στο 

σαλόνι κάθε Έλληνα ψηφοφόρου, σχεδόν κάθε µεσηµέρι.  

 

Ο Ψαρράς (2010: 24-25) είναι αυτός που µας ενηµερώνει και µας δίνει πολλά 

στοιχεία για το ξεκίνηµα της καριέρας του ως δηµοσιογράφος και µουσικός 

παραγωγός στα κρατικά ραδιόφωνα κατά την περίοδο της ∆ικτατορίας. Αµέσως µετά 

όµως θα λειτουργήσει και σαν επιχειρηµατίας στο χώρο των έντυπων µέσων 

εκδίδοντας τη φιλοβασιλική εφηµερίδα «Το Ελληνικόν Στέµµα της ∆ηµοκρατίας» 

(Ψαρράς 2010: 23). Το εγχείρηµα, παρότι ήταν βραχύβιο, τον οδήγησε στην επίσηµη 

εφηµερίδα της Νέας ∆ηµοκρατίας, Νέα Πορεία, όπου εργάστηκε ως αρθρογράφος 

(Ψαρράς 2010: 44-45). Από αυτή την πείρα ξεκίνησε το φιλόδοξό του εγχείρηµα, την 

περίφηµη TV PRESS και τα ειδησεογραφικά µαγκαζίνα σε βιντεοκασσέτες (Ψαρράς 

2010: 46-54).  

 

Ο Καρατζαφέρης ήταν πάντα ένας έξυπνος επιχειρηµατίας της επικοινωνίας 

αφού την ίδια περίοδο παράλληλα µε τις δηµοσιογραφικές του ασχολίες, θα 

διαπρέψει µε τα διαφηµιστικά σποτάκια και τα εύπεπτα σλόγκαν. Έτσι και στην 

πολιτική του σταδιοδροµία, λειτούργησε και λειτουργεί µε αυτό τον τρόπο. Στην 

ουσία είναι ένας πολιτικός επιχειρηµατίας που προσπαθεί να µεγιστοποιήσει τους 

ψηφοφόρους του και την κοµµατική βάση των στελεχών του για να αυξήσει την 

πολιτική του επιρροή. Κεντρικό εργαλείο είναι και η τηλεόραση και ιδεολογία του 

στην όλη του προσπάθεια είναι ο λαϊκισµός. Μέσα από το λαϊκισµό προσπαθεί να 

κινητοποιήσει ψηφοφόρους και να τους πείσει ότι µπορεί να µεταφέρει τη 

δυσαρέσκεια που εκφράζουν στο πλέον σηµαντικό θεσµικό όργανο του 

πολιτεύµατος, τη Βουλή.  

 

Κατά πόσο µπορούµε να ταυτίσουµε όµως τον Καρατζαφέρη µε όλο το κόµµα 

του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και κατά πόσο αυτός ο πολιτικός λόγος αποτελεί 

                                                 
336 Με το υπ’ αριθµ 24772/5.2.2010 συµβόλαιο οι µέτοχοι µεταβίβασαν τον τηλεοπτικό σταθµό στο 
ΛΑ.Ο.Σ., η αλλαγή έγινε δεκτή από το ΕΣΡ µε την Απόφαση Αρ. 247/2010 αναρτηµένη στο 
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/file-get?arx-files-disposition=attachment&arx-files-
entry-id=feab3f44326b1e7b83571826e98263e5  
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πρόκληση για την Ελληνική ∆ηµοκρατία; Ας ξεκινήσουµε λοιπόν από τον 

Καρατζαφέρη. Πριν το 2005, αναµφίβολα ο ΛΑ.Ο.Σ. ήταν ο Καρατζαφέρης. Μια 

απόλυτα προσωπική υπόθεση µε την οποία ο ίδιος φιλοδοξούσε να «πάρει» την 

πολιτική του «εκδίκηση» από τη Νέα ∆ηµοκρατία που τον διέγραψε. Στο λΑ.Ο.Σ. δεν 

υπήρχε κανείς να του φέρει αντίρρηση. Μπορούµε να πούµε ότι λειτούργησε – και 

λειτουργεί µέχρι και σήµερα337 - στο κόµµα σαν να πρόκειται για µια ακόµα από τις 

προσωπικές του εταιρίες. Είναι εποµένως πρώτα από όλα ένας επιχειρηµατίας και το 

λόγο του ως πολιτικό επιχειρηµατία πρέπει να ερευνήσουµε. 

 

Ο λόγος του βρίθει από έναν Εθνοκεντρικό λαϊκισµό. Παίρνει µεν 

εθνικιστικές θέσεις αλλά δεν προχωρά σε «γενναίες» ριζοσπαστικές προτάσεις για το 

πολιτικό και οικονοµικό σύστηµα της χώρας. Βεβαίως παρά πολλές από τις απόψεις 

που διατυπώνει στα πολιτικά προγράµµατα του ΛΑ.Ο.Σ. τόσο του 2004 όσο και στο 

καινούργιο του 2007, προσπαθούν να επαναδιατυπώσουν και να αλλάξουν ένα 

πολιτικό σύστηµα το οποίο ο συντάκτης των προγραµµάτων θεωρεί ένα µανιχαιστικό 

σύστηµα όπου η ελίτ µε τη βοήθεια µιας προνοµιούχου τάξης εκµεταλλεύεται τον 

«λαό». Αυτές όµως οι προτάσεις είναι αφ ‘ενός αόριστες και αφ’ ετέρου κάποιος 

µπορεί να τις χαρακτηρίσει αφελείς αν και αποπνέουν ένα είδος κορπορατισµού. Ο 

ριζοσπαστισµός του ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι αρκετά δυναµικός ώστε να αποτελέσει µια 

ισχυρή πρόκληση για το ελληνικό πολιτικό σύστηµα και τελειώνει στη µόνιµη σχεδόν 

επίκληση για τη σύγκλιση µιας οικουµενικής κυβέρνησης που θα «λύσει» τα 

προβλήµατα του τόπου. 

 

Ο Εθνοκεντρικός λαϊκισµός άλλωστε που πρεσβεύει ο πολιτικός 

επιχειρηµατίας Καρατζαφέρης δεν είναι πιο ακραίος από τον εθνικοκεντρικό 

λαϊκισµό που πρεσβεύουν δηµοφιλή στελέχη της Λαϊκής ∆εξιάς της Νέας 

∆ηµοκρατίας όπως ο Γεράσιµος Γιακουµάτος. Άλλωστε όλοι αυτοί αποτελούν κατά 

κάποιο τρόπο τον πυρήνα αυτού που αποκαλέσαµε «Παραδοσιακοί ακροδεξιοί» και 

απάρτισαν την τρίτη κατηγορία της ελληνικής ακροδεξιάς. Μιας ακροδεξιάς που 

έµεινε στη Νέα ∆ηµοκρατία αλλά παράλληλα έµεινε προσκολληµένη σε έννοιες της 

προδικτατορικής ∆εξιάς – όπως ο τέως Βασιλιάς ή η δικτατορία. Έννοιες που πλέον 

                                                 
337 Χαρακτηριστικά αναφέρω τον τρόπο µε τον οποίο αποφάσισε να ορίσει υποψήφιο στην Αττική τον 
Γεωργιάδη αντί του Βορίδη στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010. Βλέπε 
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=26%2F10%2F2010&id=217408  
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είναι ακραίες και για τη Νέα ∆ηµοκρατία και εγείρουν αντιδράσεις όταν άτοµα της 

τρίτης κατηγορίας της ελληνικής άκρας δεξιάς αναφέρονται σε αυτές338. 

 

Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι από τη µελέτη της ρητορικής τόσο του 

προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ. όσο και ορισµένων από τους πιο στενούς του συνεργάτες 

µπορούµε να συµπεράνουµε ότι πίσω από τα λεγόµενα τους υπάρχουν ιδεολογίες και 

πιστεύω για τα οποία δεν µπορούν να εκφράσουν γνώµη δηµόσια. Αυτό το γεγονός 

φαίνεται ξεκάθαρα τόσο από τα λεγόµενα του Γεωργίου339 όταν δηλώνει «αν είχαµε 

τραβήξει το σκοινί στο θέµα των µεταναστών που µας ενοχλεί πολύ, θα µπορούσαµε 

να φτάσουµε στο 10%, […] καλύτερα 5 % και στο παιχνίδι παρά 10 % και στη 

γωνία» όσο και του ίδιου του Καρατζαφέρη340 όταν λέει «δεν αλλάξαµε αυτά που 

σερβίρουµε! Αλλάξαµε τον τρόπο που τα σερβίρουµε!». 

 

Στον εθνοκεντρικό Λαϊκισµό όµως του ΛΑ.Ο.Σ. προστέθηκαν κοµµάτια µιας 

µη λαϊκιστικής Άκρας ∆εξιάς. Μιας Άκρας ∆εξιάς µε σαφείς καταβολές στο 

δικτατορικό παρελθόν της 21ης Απριλίου, ακόµα και της 4ης Αυγούστου. Μιας Άκρας 

∆εξιάς που δεν φοβόταν να καλεί τον Le Pen στην Αθήνα προκειµένου να δείξει ότι 

λειτουργεί ως ιδεολογικά εκλεκτός του στην Ελλάδα. Βασικός πυρήνας αυτής της 

Άκρας ∆εξιάς που ενσωµατώθηκε στο ΛΑ.Ο.Σ. είναι το Ελληνικό Μέτωπο του 

Βορίδη. Η ιδεολογία του οποίου ήταν ξεκάθαρα ο εθνικισµός και η ξενοφοβία. Ειδικά 

όταν ανοιχτά υποστήριζε την εθνική προτεραιότητα ενάντια στη µετανάστευση. Τα 

στελέχη του Ελληνικού Μετώπου, λοιπόν, αποτελούν τον δεύτερο ισχυρό και 

οργανωµένο πόλο εξουσίας µέσα στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό.  

 

Έτσι, θέµατα όπως η Μετανάστευση, θέµατα που ο Καρατζαφέρης δεν 

«άγγιξε» ως επί το πλείστον κατά το διάστηµα 2004-2007 γιατί το κύριο του µέληµα 

ήταν να εισέρθει στην Βουλή και να βγει από το πολιτικό περιθώριο, επανέρχονται 

δυναµικά στην πολτική ατζέντα του ΛΑΟΣ. Επανέρχονται δυναµικά από τη στιγµή 

που πέτυχε στην προσπάθεια του να εισέλθει στο κοινοβούλιο και να νοιώσει πιο 

                                                 
338 Κάτι που έγινε π.χ. στην περίπτωση µε το τσάµικο του δικτάτορα Παπαδόπουλου που χόρευε ο 
Παναγιώτης Ψωµιάδης . 
339 Εκποµπή «Νέοι Φάκελοι» που προβληθηκε για πρώτη φορά την 9η Οκτωβρίου 2007 στην 
τηλεόραση του ΣΚΑΪ 
340 Από την εκποµπή «Ελλάδα Γεια Σου».στο ΤΗΛΕΑΣΤΥ 16 Οκτωβρίου 2006. Η επισήµανση είναι 
του συγγραφέα. 
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σίγουρος για την πολιτική του παρουσία στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, γεγονός που 

θα τον ωθήσει να γίνει πιο επιθετικός απέναντι τόσο στην Αριστερά όσο και στους 

µετανάστες.  

 

Όµως η πολιτική συµµαχία Καρατζαφέρη και Ελληνικού Μετώπου, φαίνεται 

να έχει και ένα αξιοσηµείωτο κόστος τόσο για το λΑΟΣ, όσο περισσότερο για τον 

Πρόεδρο του, Γιώργο Καρατζαφέρη. Η λαϊκιστική ρητορική του, οι τακτικισµοί του 

και οι παλινδροµήσεις που συνήθιζε να κάνει προκειµένου να ισορροπήσει πολιτικά 

και να ακολουθήσει µια πορεία ανάµεσα στην Αριστερά και τη ∆εξιά και να 

σταθεροποιηθεί έτσι στο πολιτικό στερέωµα, δεν περνούν πλέον απαρατήρητοι στο 

κόµµα. Τα στελέχη της εσωκοµµατικής αντιπολίτευσης, που βασικά προέρχονται από 

το Ελληνικό Μέτωπο αλλά όχι µόνο, είναι φανερό ότι συγκρότησαν µια σκιώδη 

οµάδα, που µια από τις πρώτες νίκες της ήταν η απόρριψη του Ψινάκη341 ως 

υποψηφίου στις εκλογές του 2009. Σχηµατικά µπορούµε να πούµε πως αν ο 

Καρατζαφέρης διαµορφώνει λαϊκιστικά την πολιτική του ανάλογα µε τη ζήτηση, ο 

Βορίδης διαµορφώνει τις θέσεις του κυρίως ανάλογα µε την «προσφορά» - την 

εθνικιστική ιδεολογία του, δηλαδή.  

 

Τελικά όµως σε εκείνες τις εκλογές, η εθνικιστική αντιπολίτευση του ΛΑ.Ο.Σ. 

δεν κατάφερε να εκλέξει περισσότερους εκπροσώπους της στη Βουλή. Αυτό όµως 

δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο Βορίδης, ο Πλεύρης, ο Πολατίδης, ο Βελόπουλος όχι 

µόνο επανεκλέχτηκαν αλλά έχουν κερδίσει θέσεις πολύ κοντά στον Καρατζαφέρη, 

στην ιεραρχία του κόµµατος, ειδικά ο Βορίδης. Οι ίδιοι οι Εθνικιστές προτιµούν από 

το 2004 τον όρο της Ριζοσπαστικής δεξιάς342. Η συµµετοχή των εθνικιστών 

πολιτικών όµως σε ένα κόµµα λαϊκιστικής διαµαρτυρίας, σε ένα κόµµα στα δεξιά της 

Νέας ∆ηµοκρατίας, δίνει στο κόµµα το χαρακτηρισµό της Άκρας ∆εξιάς.  

 

Και αν ο ριζοσπαστισµός του «Προεδρικού» ΛΑ.Ο.Σ. είναι αφελής και 

αόριστος, ο ριζοσπαστισµός του Βορίδη είναι πολύ πιο συγκεκριµένος και δυναµικός. 

Στη συνέντευξη του στην Καθηµερινή στις 7 Νοεµβρίου 2010343, θα προκαλέσει 

ευθέως το ελληνικό πολιτικό σύστηµα, δηλώνοντας µεταξύ άλλων: «Χρειαζόµαστε 

                                                 
341 http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4535627  
342 Βλέπε Κολοβός (2004) και Χαρίτος (2008) 
343 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_2_07/11/2010_421550  
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νέα Πολιτεία, νέο Σύνταγµα. Αν χρειασθεί, να κάνουµε Συντακτική Βουλή, ας 

αφήσουµε τις ανοησίες που ακούγονται για οικουµενικές κυβερνήσεις. Τοµή θα 

είναι η συµφωνία των πολιτικών δυνάµεων για Συντακτική Βουλή, µια πρωτογενής 

πράξη της Βουλής και του λαού. Μια κοινοβουλευτική επανάσταση.»  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
 
 
 

 

Στα παραρτήµατα που ακολουθούν, υπάρχει υλικό του κόµµατός το οποίο και 

έχει συγκεντρωθεί στα 6 χρόνια της εκπόνησης αυτής της διατριβής, από το Μάρτιο του 

2004 ως σήµερα. Ένα µέρος του υλικού µάλιστα δεν είναι πια διαθέσιµο από τις 

ιστοσελίδες του κόµµατος – τουλάχιστον τις επίσηµες – µε καλύτερο παράδειγµα το 

εκλογικό πρόγραµµα του 2004. Η υπογράµµιση και η επισήµανση µε έντονα γράµµατα 

έγινε από τον συγγραφέα. 
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I Καταστατικό ΛΑΟΣ 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ι∆ΡΥΣΗ 

 

Άρθρο 1ον: Την 1ην Σεπτεµβρίου εδηλώθη το κατά την 3ην Αυγούστου 2000 ιδρυθέν 

πολιτικό κόµµα υπό του Γεωργίου Καρατζαφέρη.  

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

 

Άρθρο 2ον: Σκοπός του κόµµατος είναι η ανάληψη της εξουσίας δια παντός νοµίµου 

και δηµοκρατικού µέσου. 

 

ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

 

Άρθρο 3ον: Μέσα προς επίτευξη του ως άνω σκοπού είναι: 

α) Η δηµοκρατική και αξιοκρατική οργάνωση και λειτουργία του κόµµατος 

β) Η επίλυση των προβληµάτων του λαού 

γ) Η εµπέδωση και διασφάλιση του πατριωτικού και θρησκευτικού συναισθήµατος του 

λαού 

δ) Η επίδειξη αισθήµατος ευθύνης 

ε) Η προβολή παντός θέµατος επί τη βάσει των αληθών δεδοµένων 

στ) Η άµεση και αµφίδροµη επικοινωνία, πληροφόρηση και ενηµέρωση του λαού 

ανεξαρτήτως κοινωνικού ή οικονοµικού επιπέδου 

ζ) Η συµπαράσταση σε κάθε αδίκως διωκόµενο πολίτη 

η) Ριζοσπαστικές λύσεις σε χρόνια θέµατα που απασχολούν τον ελληνικό λαό 
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ΕΜΒΛΗΜΑ - ΤΙΤΛΟΣ 

 

Άρθρο 4ον: Το εν λόγω κόµµα φέρει τον τίτλο "ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ" και εν σύντµηση "ΛΑ.Ο.Σ.", έχει δε ως έµβληµα ένα λευκό σταυρό 

στο κέντρο του οποίου βρίσκεται ένας πράσινος κύκλος. Ο σταυρός είναι εγγεγραµµένος 

εντός κυανού τετραπλεύρου και το όλο σύµπλεγµα περιβάλλεται από κύκλο πορφυρού 

χρώµατος.  

 

Ε∆ΡΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

 

Άρθρο 5ον: Ως έδρα του κόµµατος του ορίζεται η Αθήνα.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΜΕΛΗ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

 

Άρθρο 6ον: Μέλος του κόµµατος δύναται να καταστεί κάθε Έλληνας πολίτης, ή 

Έλληνας το γένος, αδιακρίτως οποιουδήποτε ιδιαιτέρου γνωρίσµατος, εφ' όσον 

αποδέχεται τις αρχές και την πολιτική κατεύθυνση του κόµµατος, συµφωνεί προς τις 

διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ανεπιφυλάκτως, και τις αποφάσεις των 

προγραµµατικών οργάνων. Οι νεώτεροι των 30 ετών εγγράφονται στο κόµµα 

εντασσόµενοι στη Νεολαία "ΝΕ.Ο.Σ." (Νεολαία Ορθόδοξου Συναγερµού) του 

Κόµµατος. 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ 

 

Άρθρο 7ον: α) Η ιδιότητα του µέλους του Κόµµατος αποκτάται: 

1) Ατοµικώς, µε την υποβολή έγγραφης αίτησης στην Κεντρική ∆ιοίκηση ή σε µία από 

τις Μητροπολιτικές ή ∆ηµοτικές Επιτροπές. Στην αίτηση περιλαµβάνεται έγγραφη 

δήλωση περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των αρχών και αποφάσεων του Κόµµατος. 

2) Η οµαδική εγγραφή µελών δια προσχωρήσεως αποφασίζεται αποκλειστικώς από την 

Εκτελεστική Γραµµατεία του Κόµµατος. 
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3) Η εγγραφή ολοκληρώνεται µε την καταχώρηση του µέλους στο ειδικό µητρώο, το 

οποίο τηρείται από τη Γενική ∆ιεύθυνση του Κόµµατος. 

 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ 

 

Άρθρο 8ον: Το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα µέλη µετά από 

παρέλευση τριµήνου από την εγγραφή τους. 

Σε περίπτωση κατά την οποία η συµπεριφορά ενός µέλους του κόµµατος προκαλεί την 

κοινή γνώµη ή βλάπτει την προσπάθεια του κόµµατος, παραπέµπεται στο Πειθαρχικό 

Συµβούλιο το οποίο ορίζεται µε απόφαση της Εκτελεστικής Γραµµατείας σε ετήσια 

βάση στις 14 Σεπτεµβρίου κάθε έτους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆IΑΡΘΡΩΣΗ 

 

Άρθρο 9ον: Αυτή διακρίνεται στην κεντρική και την περιφερειακή. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

Άρθρο 10ον: Η Κεντρική Οργάνωση διαθέτει τα ακόλουθα όργανα: 

- Συνέδριο του Κόµµατος 

- Πρόεδρος  

- Εθνική Λαϊκή Σύνοδος 

- Κοινοβουλευτική Οµάδα 

- ∆ιοικούσα Επιτροπή 

- Εκτελεστική Γραµµατεία 

- Πειθαρχικό Συµβούλιο 

- Οικονοµική Επιτροπή 

- Επιτροπή Αξιολόγησης και Αξιοποίησης των στελεχών του Κόµµατος 

- Οµάδα Προγράµµατος 

- Οµάδα Ιδεολογικού 

- Γενική ∆ιεύθυνση 

- Γραφείο Τύπου 

 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 

 

Άρθρο 11ον: Συνέδριο. Το Συνέδριο του κόµµατος αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο 

όργανο αυτού και αποφασίζει για όλα του τα θέµατα, οι αποφάσεις του δε, δεσµεύουν 

όλα τα µέλη του κόµµατος. Στο Συνέδριο µετέχουν τα µέλη της Εθνικής Λαϊκής 

Συνόδου και δια κληρώσεως 2 µέλη από κάθε ∆ηµοτική Επιτροπή. 
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ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ 

 

Άρθρο 12ον: Η σύγκληση του Συνεδρίου αποφασίζεται από τον Πρόεδρο του Κόµµατος 

ή από τα 3/5 των µελών της Εκτελεστικής Γραµµατείας. Τα προς επεξεργασία θέµατα 

κατατίθενται από τον Πρόεδρο ή µε απόφαση των 3/5 της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Άρθρο 13ον: Αρµοδιότητες του Συνεδρίου: α) Εκλέγει τον Πρόεδρο του Κόµµατος, β) 

Εκλέγει τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του κόµµατος και καθορίζει την ιδεολογική γραµµή του 

Κόµµατος. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ - ΕΚΛΟΓΗ – ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ 

 

Άρθρο 14ον: Ο Πρόεδρος εκλέγεται από το Συνέδριο. Αµφισβήτηση του Προέδρου 

γίνεται µε απόφαση των 3/5 της ∆ιοικούσας Επιτροπής και της ιδίας πλειοψηφίας των 

Προέδρων των Μητροπολιτικών Επιτροπών. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 

 

Άρθρο 15ον: Καθήκοντα και αρµοδιότητες του Προέδρου του κόµµατος: 

1) Εκπροσωπεί το Κόµµα σε όλες του τις εκδηλώσεις στο Εξωτερικό και την Ελλάδα. 

2) Εκφράζει τις αρχές, θέσεις και κατευθύνσεις του κόµµατος. 

3) Ηγείται του κοµµατικού αγώνα και δράσης αυτού. 

4) Προΐσταται, συντονίζει και οργανώνει τη λειτουργία του Κόµµατος και εποπτεύει τη 

σωστή εφαρµογή των λαµβανοµένων αποφάσεων. 

5) Συγκαλεί τα τακτικά και έκτακτα Συνέδρια του Κόµµατος. 

6) Ορίζει τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον εκπρόσωπο Τύπου και τον Γενικό 

∆ιευθυντή του κόµµατος µε τους αναπληρωτές αυτού, ως και τους βοηθούς και 

συµβούλους του ιδίου. 

7) Συγκροτεί τα όργανα, επιτροπές και γραµµατείες του κόµµατος που δεν εκλέγονται 

από το Συνέδριο. 
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8) ∆ιορίζει εκπροσώπους του κόµµατος προς εκτέλεση αρµοδιοτήτων του και 

εκπροσώπηση του ιδίου, καθώς και την αναπλήρωσή του. 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΟ∆ΟΣ 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 16ον: Η Εθνική Λαϊκή Σύνοδος είναι το όργανο εκείνο στο οποίο συµµετέχουν 

από κοινού τα 90 µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής µε τους Προέδρους των 

Μητροπολιτικών Επιτροπών και επιλύει οποιοδήποτε θέµα µείζονος σηµασίας. Η 

Εθνική Σύνοδος συνεδριάζει µία φορά το χρόνο, το µήνα Σεπτέµβριο, ή σε έκτακτες 

περιπτώσεις µετά από απόφαση του Προέδρου. 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  

Άρθρο 17ον: Η Κοινοβουλευτική Οµάδα αποτελείται από τους εκλεγµένους Βουλευτές 

και Ευρωβουλευτές του Κόµµατος. 

Ο Πρόεδρος δύναται να τοποθετήσει Γενικό Γραµµατέα για τον συντονισµό του 

Κοινοβουλευτικού έργου. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ή ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

 

Άρθρο 18ον: Επιλογή Υποψήφιων Βουλευτών. 

 

Υποψήφιος Βουλευτής µπορεί να είναι κάθε Έλληνας πολίτης που εκπληρεί τα 

προβλεπόµενα από το νόµο προσόντα και ασπάζεται τις αρχές και τις αξίες του Λαϊκού 

Ορθόδοξου Συναγερµού. Η τελική επιλογή των Υποψηφίων Βουλευτών, όπως και των 

Ευρωβουλευτών καθώς και των Υποψηφίων των ∆ηµοτικών εκλογών, γίνεται από 

πενταµελή Επιτροπή που αποτελείται από: 

α) Γενικό ∆ιευθυντή 

β) Οικονοµικό ∆ιευθυντή 

γ) Εκπρόσωπο Τύπου 
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δ) Υπεύθυνη Γυναικών 

ε) Πρόεδρο ΝΕΟΣ 

και η τελική επικύρωση των πινάκων γίνεται από τον Πρόεδρο του Κόµµατος 

 

∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 19ον: Η ∆ιοικούσα Επιτροπή αποτελείται από 90 µέλη τα οποία εκλέγονται από 

το Συνέδριο του Κόµµατος.  

 

Συνεδριάζει οσάκις προκύπτουν θέµατα µείζονος σηµασίας και άµεσης επίλυσης. Οι 

αποφάσεις της ∆ιοικούσας Επιτροπής είναι νόµιµες εάν παρίσταται το ήµισυ των µελών 

+ 1. 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 

 

Άρθρο 20ον: Η Εκτελεστική Γραµµατεία αποτελείται από 16 µέλη, εκ των οποίων 

αξιωµατικά συµµετέχουν εκτός του Προέδρου του Κόµµατος, ο Γενικός ∆ιευθυντής, ο 

Οικονοµικός ∆ιευθυντής, ο Εκπρόσωπος Τύπου, ο ∆ιευθυντής του Καθοδηγητικού 

Οργάνου του Κόµµατος (Εφηµερίδα ΑΛΦΑ ΕΝΑ), ο Πρόεδρος Νεολαίας και η 

Υπεύθυνη των Γυναικών. Τα υπόλοιπα µέλη εκλέγοντα. από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή. 

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

Άρθρο 21ον: Οι λεπτοµέρειες των εκλογών σε όλα τα όργανα του Κόµµατος 

προσδιορίζονται µε αποφάσεις της Εκτελεστικής Γραµµατείας και σε περίπτωση 

αδυναµίας συνεδρίασής της µε πράξη του Προέδρου. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΘΗΤΕΙΑ 
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Άρθρο 22ον: Η Οικονοµική Επιτροπή η οποία θεωρείται ο καθοριστικός παράγων της 

αδέσµευτης και ανεξάρτητης πορείας του Κόµµατος αποτελείται από πρόσωπα 

απολύτου κοινωνικής καταξίωσης και διευθύνεται από τον Πρόεδρο που πρέπει να 

είναι απόφοιτος Οικονοµικής Σχολής ή να έχει τουλάχιστον δεκαετή θητεία σε 

διευθυντικές θέσεις του τραπεζικού συστήµατος. Τα µέλη ορίζονται κατόπιν εισήγησης 

του Προέδρου της και δεν µπορεί να είναι λιγότερα από 5 και περισσότερα από 15. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

 

Άρθρο 23ον: Οι οικονοµικοί πόροι του κόµµατος είναι οι πιο κάτω: Οι τακτικές και 

έκτατες εισφορές των βουλευτών, µελών, φίλων, οικονοµικές εξορµήσεις, δωρεές, 

δάνεια, µερίσµατα, τόκοι, έσοδα από εκµετάλλευση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας ή 

άλλης δραστηριότητας, µε προϋπόθεση την ύπαρξη πηγών των προαναφερθέντων 

πόρων και τέλος η κρατική χρηµατοδότηση υπό ορισµένες προϋποθέσεις. 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 

 

Άρθρο 24ον: Επιτροπή αξιολόγησης και αξιοποίησης των στελεχών του κόµµατος. 

Αποτελείται από τους: 

α) Γενικό ∆ιευθυντή 

β) ∆ιευθυντή καθοδηγητικού οργάνου (Εφηµερίδα ΑΛΦΑ ΕΝΑ) 

γ) Υπεύθυνη Γυναικών 

δ) Πρόεδρο ΝΕ.Ο.Σ. 

ε) Υπεύθυνο Κινητοποίησης 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
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Άρθρο 25ον: Γενικός ∆ιευθυντής: Προΐσταται της Γενικής ∆ιεύθυνσης του κόµµατος 

και διορίζεται από τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του. 

∆ιαχειρίζεται τα οικονοµικά του κόµµατος, εποπτεύει την καλή λειτουργία και 

συντονισµό των διοικητικών υπηρεσιών του κόµµατος, επιβλέπει την οργάνωση των 

οργάνων και επιτροπών αυτού και προβαίνει σε σχετικές προτάσεις και εισηγήσεις προς 

τη διοικούσα Επιτροπή για την πλέον εύρυθµη οργάνωση και λειτουργία του 

κοµµατικού µηχανισµού. ∆ιαχειρίζεται µε τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή από κοινού τα 

οικονοµικά του Κόµµατος. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

Άρθρο 26ον: Η Περιφερειακή Οργάνωση διακρίνεται στη ∆ηµοτική, τη Μητροπολιτική 

και αυτή των Ελλήνων του Εξωτερικού. 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 

Άρθρο 27ον: Η ∆ηµοτική Επιτροπή διοικείται από τους: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Ταµία, 

Υπεύθυνη Γυναικών, Πρόεδρο Νεολαίας και Υπεύθυνο Τύπου. 

Οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Επιτροπών αποτελούν τα µέλη της Μητροπολιτικής 

Επιτροπής, η οποία διοικείται από τριµελές Συµβούλιο το οποίο εκλέγεται µε µυστική 

ψηφοφορία από τους Προέδρους των ∆ηµοτικών Επιτροπών. 

 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Άρθρο 28ον: Οργανώσεις Ελλήνων Εξωτερικού. 

 

Σε κάθε κράτος όπου υπάρχουν Έλληνες µπορεί να οργανωθούν οµάδες φίλων του 

ΛΑ.Ο.Σ., µε τη δοµή που έχει το κόµµα στον Ελλαδικό χώρο. 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
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Άρθρο 29ον: Το Καταστατικό του Κόµµατος µπορεί να αλλάξει µόνο µε απόφαση του 

Συνεδρίου. Προτάσεις για αλλαγές µπορεί να υποβάλλουν ο Πρόεδρος ή τουλάχιστον 

100 συνολικά µέλη της Εθνικής Συνόδου. 

 

Ο υπέρ ΠΑΝΤΩΝ ΣΤΟΧΟΣ 

 

Η επικράτηση των Αρχών και Αξιών του ΛΑ.Ο.Σ. θεωρείται πρωταρχικής σηµασίας και 

άµεσης προτεραιότητας αναγκαιότητα προκειµένου να εξασφαλιστούν οι συνθήκες 

ανέλιξης της Πατρίδος. 

 

Ο βαθµός συµµετοχής του κάθε µέλους προς ευόδωση των προσδοκιών αυτών, 

αξιολογείται από την απαρχή συγκρότησης του κόµµατος και η συµβολή αυτή 

λαµβάνεται υπ' όψιν όχι µόνο στην εσωτερική ιεράρχηση των µελών αλλά και στην 

ευρύτερη κοινωνική του προώθηση µε την αµέριστη συµβολή του κόµµατος και των 

µέσων που διαθέτει. 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΣΤΩΝ 

 

Ο Πρόεδρος µπορεί να πλαισιωθεί από το Συµβούλιο των Αρίστων κατά τον ορισµό 

του Αριστοτέλους. 

 

Το Συµβούλιο των Αρίστων επιλαµβάνεται επί παντός θέµατος της τρέχουσας 

επικαιρότητας και εισηγείται την ακολουθητέα γραµµή. 

Τα Μέλη του Συµβουλίου των Αρίστων πρέπει απαραιτήτως να έχουν µία καταξιωµένη 

κοινωνική και επαγγελµατική πορεία, να έχουν διακριθεί στον τοµέα τους, να έχουν 

ευρύτητα γνώσεων και υψηλές πολιτιστικές αξίες, να διακρίνονται δε για υψηλό 

αίσθηµα ευθύνης και ιδιαιτέρα ευαισθησία στα Εθνικά θέµατα 
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II Οµιλία Καρατζαφέρη στο Α’ Συνέδριο ΛΑ.Ο.Σ.  
 
 Αθήνα Απρίλιος 2001  

 

Θα µου επιτρέψετε να µιλήσω από στήθους. Υπάρχει ανάµεσά σας κανείς που δεν 

ξέρει ότι ο δρόµος αυτός είναι ανηφορικός; Υπάρχει κανείς που δεν ξέρει ότι ο 

δρόµος αυτός έχει λακκούβες; Υπάρχει κανείς που δεν ξέρει ότι µας περιµένει 

µπροστά πολύ δάκρυ, ιδρώτας και αίµα; Υπάρχει κανείς από εσάς που να αµφισβητεί 

ότι ο Καρατζαφέρης αν έµενε µέσα στο µαντρί µε τα πρόβατα, θα ήταν σίγουρος 

Βουλευτής; Ε, λοιπόν, το έγραψα και το λεω. «Καλύτερα µιας ώρας ελεύθερη ζωή, 

παρά 40 χρόνια αρνί µέσα στο µαντρί».  

 

Το µαντρί του Καραµανλή και το µαντρί του Σηµίτη είναι για πρόβατα. Όταν όµως 

εσύ δεν αισθάνεσαι πρόβατο προς σφαγή, έχεις τη δύναµη να αντιδράσεις και αυτό 

κάναµε όλοι εµείς. Αποδράσαµε από τα µαντριά που θέλανε να µας βάλουν. Ακούω 

και διαβάζω διάφορους «ιούς», µεταδοτικούς προφανώς, σε έντυπα και ραδιόφωνα, 

να λένε ότι όλοι εσείς που αποτελείτε τον πυρήνα του Έθνους, την καρδιά της 

Ελλάδος, όλοι εµείς, είµαστε το αβγό του φιδιού. 

Κάνουν λάθος. ∆εν µπορούν να ξεχωρίσουν, γιατί περισσεύει τσίµπλα στα µάτια τους 

και το κερί στ� αυτιά τους. ∆εν µπορούν να ξεχωρίσουν το αβγό του φιδιού, από τη 

γενιά του αετού. Είµαστε η γενιά των αετών. Είµαστε αυτοί που θα βγάλουν την 

Ελλάδα από το βάλτο των τρωκτικών, από το βάλτο των Πιράνχας. Είµαστε η γενιά 

των αετών. Είστε η γενιά των αετών. ∆εν φοβόµαστε τα βατράχια. ∆εν φοβόµαστε τα 

τρωκτικά. ∆εν φοβόµαστε τους βρυκόλακες, όλους αυτούς που τρέφονται από το 

αίµα του Ελληνικού Λαού. 

Ρήξη και Ανατροπή µε το σάπιο! 
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Ρήξη και Ανατροπή, όλα τ' άλλα είναι ντροπή! 

Γνωρίζετε όλοι Σύνορκοι, νέοι, παλιοί και φίλοι, ότι ο αρχηγός αυτού του κινήµατος 

δεν κρύβει την αλήθεια και δεν µασάει τα λόγια του. 

 

Ακούσατε χθες στη Βουλή των Ελλήνων, όπου είπα στους βουλευτές ότι «όσο εσείς 

είστε προσκυνηµένοι, τόσο έξω τα ναρκωτικά θα κάνουν θραύση». ∆εν µπορεί την 

Ελλάδα να την αφήσουµε στα χέρια ενός ναρκοµανούς εκδότη. Είναι απαράδεκτο ως 

παρακαθήµενος του υπουργού ∆ηµοσίας Τάξεως στο ίδιο τραπέζι να παίρνει 

ναρκωτικά. Είναι αδιανόητο να προσκυνούν όλοι οι πολιτικοί ταγοί. Είναι αδιανόητο 

από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον Αρχηγό της Αξιωµατικής 

Αντιπολίτευσης και όλους αυτούς να προσκυνούν έναν κίναιδο πρώτης γραµµής. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Εµείς στη δική µας ∆ηµοκρατία θέλουµε οι υπουργοί να βγαίνουν από τη βάση. Να 

βγαίνουν από το λαό και όχι από τα κρεβάτια του Λαµπράκη! 

Είµαστε φασίστες που θέλουµε δηµοκρατικές διαδικασίες; 

Είµαστε ακραίοι που δεν θέλουµε τους πράκτορές της KGB και της ΣΤΑΖΥ, να 

πάρουν την Ελλάδα στα χέρια τους; 

 

OI EΛΛHNEΣ EINAI E∆Ω 

 

Υπάρχουν Έλληνες και οι Έλληνες είναι εδώ! Οι Έλληνες είναι στην τηλεόραση και 

οι Έλληνες είναι µαζί µας. Να το πάρουν καλά χαµπάρι και αυτοί και οι προστάτες 

τους. Όπως έµαθα ότι τη Μ. Παρασκευή ήρθαν 14 άνθρωποι από την Ουάσιγκτον µε 

συγκεκριµένη αποστολή να επαναλάβουν αυτό που έγινε στην Ολλανδία και τους 

ξεµπρόστιασα από τηλεοράσεως. 

 

Έτσι, γνωρίζω ότι µέσα στην αίθουσα είναι δύο άνθρωποι της ίδιας φύτρας για να 

παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου. Τους κοιτάζω κατάµατα και τους λεω: 

«Καλωσορίσατε, για να µεταφέρετε αυτά που σας λεω από πρώτο χέρι στην 

Ουάσιγκτον». 
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Ξεχάστε τους προσκυνηµένους ηγέτες. Ξεχάστε όλες αυτές τις θεραπαινίδες τα 

ανοσιουργήµατά τους! Τώρα πλέον, η Ελλάδα έχει φρόνηµα, έχει κόµµα, έχει ηγέτη, 

έχει λαό! 

 

Έχουµε εδώ, φίλοι Αµερικανοί, έναν από τους καλύτερους Ιστορικούς της χώρας. 

Και να µε διορθώσει αν υπήρξε ποτέ αυτοκρατορία µε ∆ηµοκρατία. Καµία 

αυτοκρατορία δεν είχε ∆ηµοκρατία. Αυτή τη στιγµή η Αµερική έχει να διαλέξει 

ανάµεσα σε 2 πράγµατα. Ή να κρατήσει την αυτοκρατορία ή να κρατήσει τη 

∆ηµοκρατία. Και ρωτώ τι θα γίνει αν η Αµερική αποφασίσει να κρατήσει την 

αυτοκρατορία και διώξει τη ∆ηµοκρατία; Πώς θα αντισταθούµε; Πού θα λέµε τα δικά 

µας; Πού θα βρούµε το δίκιο µας; ∆εν θέλουµε δικτάτορες! ∆εν θέλουµε καταδότες. 

∆εν θέλουµε φασισµό. Θέλουµε ∆ηµοκρατία. Θέλουµε κυριαρχία. Θέλουµε την 

Ελλάδα στα χέρια µας. Μου είπανε γιατί χαιρέτισα την επιτυχία του Λεπέν. Και 

απάντησα: «Χαιρετίζω τον οποιονδήποτε αντιστέκεται στην Παγκοσµιοποίηση, τη 

Νέα Τάξη Πραγµάτων και τον Σιωνιστικό Ιµπεριαλισµό». 
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XAIPETIZΩ TON HPΩA MIΛOΣEBITΣ 

 

Χαιρετίζω τον ήρωα Μιλόσεβιτς που είναι στα δικαστήρια - κολαστήρια της 

Αµερικής και της Ευρώπης. Χαιρετίζω τον ηγέτη της Λιβύης, που έστειλε 

αντιπροσωπεία για να παρακολουθήσει το συνέδριό µας, τον ηγέτη Καντάφι. 

Χαιρετίζω αυτόν τον ηγέτη που επί 40 χρόνια πιεζόµενος δεν κλονίστηκε και 

ανάγκασε τον Αµερικανό Πρόεδρο πριν από 2 ηµέρες να πάει να του δώσει το χέρι 

του. Έτσι θα κάνουµε κι εµείς. Θα τους φέρουµε εδώ να µας χαιρετίσουν. Έχουµε τη 

δύναµη και θα το κάνουµε. ∆εν θα αφήσουµε, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα να γίνει 

ένα απέραντο BAR. ∆εν θα αφήσουµε την Ελλάδα να συλλογιέται κάτω από το 

άγρυπνο βλέµµα του BIG BROTHER. BIG BROTHER και BARάκια, ταίζουν τα 

παιδάκια. Κι εµείς δεν είµαστε παιδάκια. ∆εν τους µπορούµε. ∆εν τους θέλουµε. ∆εν 

µας πάει αυτή η Ελλάδα. ∆εν θέλουµε άλλο την Ελλάδα του Σηµίτη. ∆εν θέλουµε 

άλλο την Ελλάδα του Καραµανλή. Θέλουµε την Ελλάδα των ονείρων µας. Τη 

Μεγάλη Ελλάδα. Την Ελλάδα των προσευχών µας. Την Ελλάδα που µας πρέπει. 

 

Μου λένε και λυπάµαι. Το ακούω και πικραίνοµαι, όταν το ακούω από αγωνιστές. 

Είδα προχθές το Μιχάλη Λιάπη, να ντρέπεται να πει τι είναι. Είδα, θα το πω, αλλά 

δεν θα πείτε ΟΥ. Είδα τον Άρη Σπηλιωτόπουλο, να υπερασπίζεται δήθεν τις αρχές 

και τις αξίες της Πατρίδας και της Οικογένειας. Τον άκουσα µέσα στη Βουλή των 

Ελλήνων να λεει να νοµιµοποιήσουµε τα «ελαφριά» ναρκωτικά. Λες και υπάρχει 

ολίγον και πολύ έγκυος. Ή είναι έγκυος ή δεν είναι. Και αυτό έπρεπε να το ξέρει ο 

Άρης. Τους άκουσα, λοιπόν, να µην µπορούν να υπερασπιστούν την Ελλάδα και να 

γίνονται λεία εύκολη � Κώστα Πλεύρη, Ιπποκράτη Σαββούρα και λοιποί καλοί φίλοι 

- των κυρίων Μπίστη, Κουναλάκη, Τζανετάκου. Και σας ερωτώ. Γιατί ωφέλησαν τη 

ζωή µας; Γιατί βελτίωσαν τους δείκτες της ζωής µας οι Λαθροµετανάστες; ∆εν 

µας ρώτησαν όταν ήρθαν. ∆εν θα τους ρωτήσουµε όταν τους διώξουµε. 

 

  

ΠPΩTA ∆OYΛEIA ΣTOYΣ EΛΛHNEΣ 
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Κανένας λαθροµετανάστης στην Ελλάδα. Πρώτα δουλειά στους Έλληνες και αν µας 

περισσέψει, τότε θα βρω ποιον θα φέρω και αφού τον ψάξω. ∆εν είµαστε θύµατα, δεν 

είµαστε τυφλοί. ∆εν βλέπουµε ότι ενάµισι εκατοµµύριο Αλβανοί παίρνουν τα δικά 

σας λεφτά, των φορολογουµένων πολιτών και τα στέλνουν στην Αλβανία, να τα 

κάνουν καλάσνικοφ, να επιτεθούν στα Γιάννενα και τη Θεσπρωτία; Υπάρχει κανείς 

από εσάς που πιστεύει ότι µας αγάπησαν; Πιστεύει κανείς από εσάς ότι εύκολα δεν 

θα µας έβγαζαν τα µάτια σε µία επικίνδυνη στιγµή; Είµαστε η χώρα που γέννησε τον 

πρώτο Θεό και τον βάπτισε Ξένιο ∆ία. ∆εν έχουµε εναντίον των ξένων, εναντίον των 

Ευρωπαίων. Έχουµε µε εκείνους που βυσσοδοµούν εναντίον της Ελλάδος. ∆εν θέλω 

τον Αλβανό, τον Σκοπιανό, τον Βούλγαρο και τον Τούρκο. Είµαι έτοιµος να φωνάξω 

ένα σύνθηµα που έκανε τον Ανδρέα Παπανδρέου Πρωθυπουργό, για να το 

εγκαταλείψει την επόµενη ηµέρα. Ποιος διαφωνεί ότι η ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ 

ΕΛΛΗΝΕΣ; Να το πούνε. Να το πει ο Σηµίτης, να το πει ο γιος του. Μου είναι το 

ίδιο προσιτό και ευχάριστο να πω αυτό που ακουγόταν πριν από 35 χρόνια. ΕΛΛΑΣ 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ. Είµαστε εδώ για να υπηρετήσουµε ό,τι σωστό έχει 

ειπωθεί. Κάθε σωστή ιδέα. Είµαστε έτοιµοι να την υπηρετήσουµε. Χωρίς 

αγκυλώσεις, χωρίς φοβίες. Και γι' αυτό δανείστηκα και µετέφερα στην αίθουσα 2 

συνθήµατα από 2 διαφορετικούς πόλους. Πρέπει να ξέρουν ότι εµείς είµαστε ένα 

βαθύτατα δηµοκρατικό κόµµα. Όµως, είµαστε απόλυτοι όταν µιλάµε για Ελλάδα. 

Είµαι έτοιµος και το οµολογώ, να παρακολουθήσω τον διάλογο του Γιωργάκη 

Παπανδρέου µε τον Τζεµ, µε µία προϋπόθεση. 

 

ΠPΩTA H AΓIA ΣOΦIA 

 

Θα πάω σε διάλογο, αν πρώτα λειτουργήσει η Αγία Σοφία. Πρώτα λειτουργία και 

µετά διάλογος! Όπως λένε οι παραδόσεις, πάλι λειτουργία µε το µαρµαρωµένο 

βασιλιά, Εµπρός! Και για όλους εκείνους που εύκολα θα πουν ότι πρόκειται για µία 

έκρηξη στο πολίτευµα, τους λεω να µη σπεύδουν. Το είπα στη Βουλή, σε διάφορες 

Επιτροπές και το λεω και δηµόσια. ∆εν είναι εχθρός του Έθνους ο Βασιλεύς 

Κωνσταντίνος. Για ποιο λόγο, λοιπόν, πρέπει η κυβέρνηση, η αξιωµατική 

αντιπολίτευση να αντιµετωπίσει τον πρώην ανώτατο άρχοντα ως εχθρό της πατρίδας; 

Η πρόταση η δική µου είναι βαθιά δηµοκρατική και βατή. Η Ελλάδα - και θα το κάνει 

σύντοµα όταν εµείς θα είµαστε στην κυβέρνηση και πιο σύντοµα απ� ό,τι 
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υπολογίζουν οι αντίπαλοί µας - θα καλέσει τον Κωνσταντίνο να αναλάβει καθήκοντα 

πρέσβεως καλής θελήσεως στο εξωτερικό. Μας χρειάζονται οι γνωριµίες του, οι 

επαφές του. ∆εν χάνει η Ελλάδα, κερδίζει η Ελλάδα από αυτόν. ∆ιερωτώµαι. Ποια 

δηµοκρατία καλούµεθα να υπηρετήσουµε; Του Μπίστη, του Κουναλάκη, του Σηµίτη, 

του Κωστάκη; Όπου είναι ευπρόσδεκτος οποιοσδήποτε δολοφόνος, εγκληµατίας, 

λαθροµετανάστης; Και δεν είναι ευπρόσδεκτος στη χώρα του, ο πρώην Ανώτατος 

δηµοκρατικός Άρχων; 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Είναι ήπια τα συνθήµατα. Ο κόσµος στις γειτονιές και τις λαϊκές αγορές λεει πολύ 

χειρότερα για το Σηµίτη, τον προσωρινό πρωθυπουργό της χώρας. Εποµένως ερωτώ. 

Ποια δηµοκρατία θέλουµε; Τη δηµοκρατία των Ελλήνων ή τη δηµοκρατία γιαλαντζί 

που ευαγγελίζεται ο Σηµίτης και η παρέα του;  

Σας ερωτώ, πιστεύετε ότι στην Ελλάδα ότι γίνεται, είναι σωστό; Πιστεύετε στην 

Ελλάδα ότι γίνεται, είναι ορθό; 

 

∆EN ANTI∆PA O KAPAMANΛHΣ 

Εάν, λοιπόν, δεν γίνεται σωστά και ορθά γιατί δεν αντιδρά ο Κώστας Καραµανλής 

και οι 122 της Νέας ∆ηµοκρατίας; Είναι συµφωνηµένο το παιχνίδι, όπως ήτανε στις 9 

Απριλίου του 2000, όταν κέρδισε η Νέα ∆ηµοκρατία για να βγει ∆ευτέρα κυβέρνηση 

το ΠΑΣΟΚ ∆εν απάντησε ο Καραµανλής, τον προκαλώ δύο χρόνια και αντί 

απαντήσεως στις προκλήσεις µε έδιωξε από το κόµµα χωρίς τις νόµιµες διαδικασίες. 

Τον ευχαριστώ πολύ, γιατί οργανώσαµε το ΛΑΟ. Ακουµπάµε σε γνήσιους Έλληνες 

και όχι προσκυνηµένους και προδοµένους. Είµαστε οι καθαροί, οι Ορθόδοξοι. 

Είµαστε το Κόµµα της Εξουσίας. Να το καταλάβουν όσοι δεν το έχουν 

συνειδητοποιήσει. ∆ηµοκρατικά, καλώ τον Πρετεντέρη, την Στάη, τον Καψή, τον 

Ευαγγελάτο, να οργανώσουν µία συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κοµµάτων και να µε 

φέρουν αντιµέτωπο µε το Σηµίτη, τον Καραµανλή και τους άλλους, για να µάθει ο 

λαός την αλήθεια. Από πού εξαρτώνται, πού είναι προσκυνηµένοι, από πού τους 

κρατούν οι Αµερικανοί. Λένε ότι για να πάει µπροστά κάποιος, πρέπει να έχει µία 

από τις τρεις ιδιότητες. Ή να είναι Εβραίος ή να είναι οµοφυλόφιλος ή να είναι 

κοµµουνιστής. Εµείς δεν είµαστε κανένα από τα τρία. Ας το πει ο Πρωθυπουργός. Ας 

το πει αυτό ο Καραµανλής. Τον τελευταίο καιρό έχει πέσει αριστερολαγνεία. ∆εν 
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υπάρχει κανείς ανάµεσά τους να είναι άξιος για Νοµάρχης και ψάξανε τη Λουλέ, το 

Φαράκο, το Λιάσκα, τον Κουλουµπή, το ∆ρεττάκη και όλοι αυτοί και άλλοι πολλοί 

είπανε όχι στη Νέα ∆ηµοκρατία, όταν άκουσαν ότι θα κατέβουµε εµείς να 

διεκδικήσουµε τη Νοµαρχία µαζί µε το Σωτήρη Σοφιανόπουλο και άλλους εκλεκτούς. 

Αµέσως έστριψαν τιµόνι και ψάχνουν να βρουν δεξιό, να βρουν όποιον θέλουν. Εµείς 

θα δεχθούµε ως αντίπαλο οποιονδήποτε επιλέξουν. Αλλά πολύ φοβάµαι ότι λίγοι θα 

θελήσουν να είναι αντίπαλοι του Καρατζαφέρη σε αυτές τις εκλογές. ∆ηµοκρατία 

σηµαίνει διάλογος. 

 

ΠOIA ∆HMOKPATIA YΠHPETEI TO KOINOBOYΛIO; 

Αλλά ποια ∆ηµοκρατία υπηρετεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο όταν µε φιµώνουν; Όταν 

λεω κλέφτες µου κλείνουν τα µικρόφωνα. Κι αυτό δεν έχει γίνει ποτέ σε κανένα 

βουλευτή εδώ και 150 χρόνια, γιατί είχαν µάθει στο µεσαίο λόγο, στη µεσαία 

πρακτική κι αδυνατούν να ακούσουν τις αλήθειες. Και ερωτώ δηµόσια, αυτό που δεν 

µε άφησαν να πω στη Βουλή. Αυτή η βίλα των 2.500 τ.µ. στα Βόρεια Προάστια, που 

όµοιά της δεν έχει ο Κόκκαλης, ο Βαρδινογιάννης, ο Άκης πού τη βρήκε ο Άκης 

Τσοχατζόπουλος, ο µέχρι χθες υπουργός Εθνικής Αµύνης και σήµερα Ανάπτυξης; 

Είναι φασιστικό να ρωτώ να µου πει, πού βρήκε τη βίλα; Μαζί ξεκίνησαν µε το ∆ήµο 

Μπότσαρη Βουλευτές και ο ∆ήµος Μπότσαρης δίνει τη µάχη για επιβίωση, ενώ ο 

Άκης διαθέτει βίλα 2.500 τ.µ. Σχεδόν όσο είναι το νοσοκοµείο Ευαγγελισµός. Αυτό 

είναι Σοσιαλισµός; Όταν ο άλλος δεν έχει σπίτι, όταν ο άλλος δεν έχει ευκαιρία, ο 

Υπουργός να µας εµφανίζει προκλητικά µία βίλα 2.500 τ.µ. 

 

Θα τους αναγκάσουµε, τη Μεγάλη Ηµέρα που θα ξηµερώσει σύντοµα, να 

απολογηθούν στον Ελληνικό Λαό, να απολογηθούν στους ενόρκους, να απολογηθούν 

σε εσάς, που και πώς βούτηξαν τα λεφτά του Ελληνικού Λαού. Πώς πήραν τα λεφτά 

για τα αλώνια και τα έκαναν βίλες; Πώς πήραν τα λεφτά για την άµυνα και τα έκαναν 

περιουσία τους; 

 

MAΣ AΠOKΛEIOYN 

Μας αποκλείουν γιατί ξέρουν ότι δεν είµαστε στο σύστηµα, µας αποκλείουν γιατί 

ξέρουν ότι δεν θα τα «βρούµε», µας αποκλείουν γιατί µας φοβούνται, µας αποκλείουν 

γιατί µας φοβούνται, µας αποκλείουν γιατί ξέρουνε ότι θα ζητήσουµε λογαριασµό και 
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δεν θα συµφωνήσουµε σε αυτό που γίνεται σήµερα, που υπάρχει κυβέρνηση του 

ΠΑΣΟΚ µε συγκυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας. Ο ΛΑ.Ο.Σ. θα επαναφέρει τα 

πράγµατα εκεί που πρέπει. ∆εν θα αντέξουµε, κυρίες και κύριοι, για πολύ. Και 

έρχεται η µέρα που θα γίνουµε Αργεντινή. Τράπεζες και Χρηµατιστήριο, όχι άλλο πια 

µαρτύριο! Ποιος από εσάς δεν χρωστάει στην Τράπεζα; Ποιος από εσάς δεν χρωστάει 

στην πιστωτική του κάρτα; Ποιος από εσάς δεν παίρνει τη µία κάρτα για να ξοφλά 

την άλλη; Και µε 18% επιτόκιο. Όταν οι ίδιες οι τράπεζες στην κατάθεση, δίνουν 

µόλις 1,5%. Ο ΛΑ.Ο.Σ. για να βοηθήσει τους φτωχούς, εκείνους που είναι µία ζωή 

στην άγονη γραµµή, σε εκείνους τους µη προνοµιούχους που πρόδωσε το ΠΑΣΟΚ, 

σε όλους αυτούς θα δώσουµε σπίτια µε δάνειο που θα είναι µισή µονάδα µόλις πάνω 

από το επιτόκιο καταθέσεων. Και όποια τράπεζα δεν θέλει, τότε ο διοικητής θα πάει 

σπίτι του. Γιατί αν δεν θελήσει ο Λάτσης, ο Κωστόπουλος και ο Σάλλας να 

εναρµονιστούν µε αυτή τη λαϊκή πολιτική, τότε να ξέρουν. Θα υπάρχει το σώµα των 

ενόρκων για όλες τις κλοπές όλων αυτών των ετών. Θα τους αναγκάσουµε να 

επιστρέψουν πίσω τα κλεµµένα. Θα τους αναγκάσουµε να δώσουν πίσω όσα µας 

πήραν στο Χ.Α.Α. 45 τρισ. για 45 οικογένειες είναι βαρύς ο λογαριασµός, δεν τον 

αντέχουµε, δεν τον θέλουµε. Κοινωνική ∆ικαιοσύνη. Όλα επιστρέφονται στο Λαό. 

 

O ΛAOΣ ΠAEI MΠPOΣTA 

 

Ο Λαός πάει µπροστά. Το Χ.Α.Α. και οι τράπεζες µπορούν να περιµένουν. Σας είπα 

ότι µπροστά µας έχουµε πολύ ιδρώτα και δεν µε πιστεύατε. Και πού είστε ακόµα. Και 

τον ιδρώτα τον περιµένουµε και τα δάκρυα τα περιµένουµε. ∆άκρυα από πίκρες και 

δάκρυα από χαρά. 

 

Το βράδυ των εκλογών, όταν θα είµαστε αντίκρυ, πιασµένοι στο µεγάλο πανηγύρι 

της νίκης, θα βλέπετε τους υπουργούς σας ανάµεσα σε αυτούς που είναι εδώ, 

ανάµεσα σε αυτούς που είναι στην πρώτη σειρά. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Πρέπει να ξέρουν ότι θα τολµήσουµε µεγάλη ρήξη και ανατροπή. Πρόγραµµα. Τα 

πρώτα 220 ΚW, οι πρώτες 200 µονάδες τηλεφώνου εντελώς δωρεάν για τις άπορες 

οικογένειες, για εκείνους που δεν έχουν λεφτά. Υποχρεούται το κράτος να 
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εξασφαλίσει ένα µίνιµουµ ποιοτικής ζωής στους φτωχούς. Να δώσουµε την ευκαιρία 

σε όλους να ζουν. Η Ελλάδα δεν είναι µόνο για τον Κόκκαλη και το Βαρδινογιάννη. 

Η Ελλάδα είναι για την Αγία Βαρβάρα, για τα Σούρµενα, για την Περιφέρεια, για όλη 

την Ελλάδα. Έχουµε ένα πρόγραµµα, κυρίες και κύριοι, ανόρθωσης της οικονοµίας. 

Σας υπόσχοµαι και δεσµεύοµαι δηµόσια, ότι σε ένα χρόνο από την ηµέρα που ο 

ΛΑ.Ο.Σ. θα έρθει στην εξουσία, δεν θα υπάρχει ούτε ένας άνεργος. Κι όταν λεω ένας, 

ούτε ένας. Και µπορούµε. Τι θα κάνουµε; Τους λέµε το πρόγραµµά µας και µακάρι 

να το ασπαστούν. Πρώτα - πρώτα, θα δηµιουργήσω 1 εκατοµµύριο θέσεις εργασίας. 

 

TO ΣΠOT TOY XAΣAN 

 

Όχι µε καινούργιες βιοµηχανίες που θα έπρεπε, αλλά διώχνοντας τους 

λαθροµετανάστες από τις δουλειές που µας πήραν. 1 εκατοµ µύριο θέσεις εργασίας. Και 

όταν µου λένε και βλέπω και αρνήθηκα να παίξουµε το τηλεοπτικό σποτ µε το Χασάν, 

αυτό σηµαίνει ότι χάσαµε πολλά λεφτά. Αλλά είπα, γιατί να µην αγωνιστώ για το 

Μάκη, τον Πέτρο, το Θανάση, το Γιώργο και τον Κώστα; Πότε ασχολήθηκε κανείς 

µε αυτούς; Με το Χασάν ασχολούνται. Η πρότασή µας για την ανεργία: 

Οποιοσδήποτε είναι άνεργος, εκείνος που δεν µπορεί να ζήσει µόνος του τον εαυτό 

του, αυτός αυτοµάτως κατατάσσεται σε επικουρικό σώµα του Ελληνικού στρατού για 

5 χρόνια και αναλαµβάνει δηµόσια έργα. Παύει η ανεργία. Γίνονται έργα µε λεφτά 

που κατευθύνονται για εσάς. Αλλά πείτε µου ποιος από εσάς δουλεύει στα µεγάλα 

έργα; Ποιος έκανε το αεροδρόµιο; Ποιοι κάνουν τους δρόµους; Οι Αλβανοί 

λαθροµετανάστες που µας παίρνουν τα λεφτά του Έλληνα Εργαζόµενου. Ε, λοιπόν, 

δεν θέλουµε άλλο να µας κλέβουν. Έξω ο ρατσισµός εις βάρος των Ελλήνων. 

 

H YΠOΓENNHTIKOTHTA 

 

Έχουµε ένα πρόβληµα. Υπογεννητικότητα. Είµαστε 10 εκατοµµύρια. Οι Τούρκοι 

είναι 70 και σε 20 χρόνια εµείς θα είµαστε 9 και οι Τούρκοι 90. Χρειαζόµαστε 

Έλληνες. Η πρότασή µας, ξεκάθαρη. Οποιαδήποτε οικογένεια έχει 4 παιδιά, η 

Ελλάδα αναλαµβάνει την υποχρέωση ένα παιδί να το πάρει στο ∆ηµόσιο και ένα να 

µπει χωρίς εξετάσεις στις Ανώτατες Σχολές, για να κάνουν τελικά τα ζευγάρια 

Έλληνες. Πρόταση αµέσου εκτελέσεως. Οποιαδήποτε Ελληνίδα γεννήσει 5 Έλληνες 
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σε οποιαδήποτε ηλικία, βγαίνει µε σύνταξη 170.000. Όταν µου κάνει 5 Έλληνες, δεν 

χρειάζοµαι τίποτα άλλο. Όταν οι διοικητές του ΠΑΣΟΚ, οι διοικητές των Τραπεζών, 

µε 2 χρόνια υπηρεσίας παίρνουν 3-4 εκατοµµύρια σύνταξη. 

Έ, όχι, τα λεφτά να πάνε στις Ελληνίδες που γεννούν Ελληνόπουλα. Εκεί θα δώσουµε 

το βάρος µας. Και έρχοµαι σε µία σκληρή απόφαση. Θα ποινικοποιήσουµε τις 

εκτρώσεις. Θα βγάλουµε από τη ζωή µας τις αµβλώσεις, δεν µπορούµε να 

σκοτώνουµε ανυπεράσπιστα νέα παιδιά. Τα χρειάζεται η Ελλάδα. Τα χρειάζεται. Θα 

είναι ποινικό αδίκηµα. 

 

ΣYMΠAPAΣTATHΣ MAΣ O APXIEΠIΣKOΠOΣ 

 

∆εν µπορούµε να σκοτώσουµε Έλληνες. Τους χρειαζόµαστε. Και σ' αυτή τη µεγάλη 

απόφαση, έχω συµπαραστάτη έναν µεγάλο Έλληνα τον οποίο όλοι σέβεστε και όλοι 

αγαπάµε. Τον οδηγό µας. Τον προκαθήµενο του θρόνου της Εκκλησίας και του 

θρόνου της καρδιάς µας. Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. 

Χριστόδουλο. Το σύνθηµα της ΑΛΦΑ ΕΝΑ που έχετε στα χέρια σας είναι: «ΜΑΣ 

ΕΝΩΝΕΙ Η ΕΛΛΑΣ». Ο ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι µόνος. ∆εν είµαστε µόνοι, είναι µαζί µας 

η Εκκλησία µε τον Αρχιεπίσκοπο, είναι η δικαιοσύνη µε το λόγο που εκπέµπει ο 

Βασίλης Κόκκινος, είναι οι θεσµοί µε το σηµερινό αρθρογράφο της ΑΛΦΑ ΕΝΑ και 

πρώην Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας Χρήστο Σαρτζετάκη. Είναι µε το Στρατό, είναι οι 

Ένοπλες ∆υνάµεις, είναι τα Σώµατα Ασφαλείας που έχουν στοιχηθεί στον έντιµο δικό 

µας αγώνα, για δυνατή Ελλάδα, για όρθια Ορθοδοξία. Θέλουµε πίσω την πίστη µας. 

Θέλουµε πίσω την Ορθοδοξία, τις ταυτότητές µας! 

 

Ας µη νοµίζουν οι µεθυσµένοι από την εξουσία ότι ο Αρχιεπίσκοπος έχει σταµατήσει 

τον αγώνα. Τους απαντώ. Η Ορθοδοξία και η Ελλάδα είναι σαν την αχλάδα. Πίσω 

έχει την ουρά. Να περιµένουν και να δουν εκπλήξεις στις εκλογές. Από τη µια µεριά 

εµείς, µε την ψυχή µας, µε την καρδιά µας αφιερωµένη στην Εξουσία, µε τα 

πνευµόνια µας που αναπνέουµε, αφιερωµένα στο µεγαλείο της Αρχαίας Ελλάδος. Κι 

από την άλλη πλευρά, όλοι οι άλλοι, οι προσκυνηµένοι, οι συµβιβασµένοι, οι 

πουληµένοι. Εκείνοι οι οποίοι, για να έχουν ένα χτύπηµα στην πλάτη από τον 

Αµερικανό, ξεπουλάνε τα ιδεώδη, τις προοπτικές, τα όνειρα και οράµατα των 
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Ελλήνων. Εµείς θα νικήσουµε γιατί έχουµε το δίκιο. Εµείς θα νικήσουµε γιατί το 

θέλει η πατρίδα. Εµείς θα νικήσουµε γιατί το θέλει η πίστη µας στον Ιησού Χριστό. 

 

 

 

∆IEK∆IKOYME THN EΛEYΘEPIA MAΣ 

 

Λένε, η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα. Εάν αυτό επικρατούσε πριν από 100 χρόνια και 

η Ελλάδα και τότε δεν διεκδικούσε τίποτα, τότε τα σύνορα θα ήταν στο Βόλο. Αλλά 

επειδή τότε ο παππούς σας και ο παππούς µου διεκδικούσαν, απελευθέρωσαν 

Μακεδονία και Θράκη. ∆ιεκδικούµε να απελευθερώσουµε την υπόλοιπη σκλαβωµένη 

πατρίδα, την υπόλοιπη σκλαβωµένη συνείδηση. ∆ιεκδικούµε την ελευθερία µας. 

∆ιεκδικούµε τον Ελληνισµό, όπου κι αν αυτός υπάρχει. Λένε, η Ελλάδα ανήκει στη 

δύση. Όχι! Η Ελλάδα ανήκει εκεί που είναι το συµφέρον της. και αν το συµφέρον 

είναι στη δύση, τότε στη δύση. Πρώτα η Ελλάδα και µετά η ∆ύση! Και να ξέρουν, ότι 

την ίδια δουλειά που κάνουν τα αµερικανικά F16, την ίδια δουλειά κάνουν και τα 

ΜΙΚ 31. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Εξάρτηση από 

κανέναν. Ελεύθεροι, αδέσµευτοι και δυνατοί. Και να ξέρουν ότι έχουµε βρει πόρους. 

Ήρθε πριν από µερικές ηµέρες, ένας καθηγητής σπουδαίος και φηµισµένος, Παν/µίου 

της Αµερικής, Έλληνας. Και µας λέει: 

- Πέταξα στην Ελλάδα, για να έρθω να συντηρήσω ένα όνειρό σου. 

- Του λέω, σ' ακούω κύριε καθηγητά. 

- Μου λεει: Πρόεδρε, είµαστε 8.500 καθηγητές. Από την ηµέρα που θα µας πεις µέσα 

σε έξι µήνες, µπορούµε να έχουµε κάνει την Ελλάδα πυρηνική δύναµη. Μπορούµε, 

θα το κάνουµε. ∆εν θέλω εξάρτηση από κανέναν. Μπορεί το Πακιστάν, µπορεί η 

Ινδία, µπορεί και η Ελλάδα. Πού θα βρεις τα λεφτά Καρατζαφέρη; 

 

Ξέρετε, ότι κάθε µέρα 25 εκατοµµύρια από το πορτοφόλι σας, 25 εκατοµµύρια από το 

υστέρηµά σας, πηγαίνουν στα 2 µεγάλα κόµµατα, ως κρατική επιχορήγηση. Τα 

κόµµατα να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς λεφτά, όπως εµείς. 25 εκατοµµύρια την 

ηµέρα, είναι ένα δισ. το µήνα. Είναι 10 αξονικοί τοµογράφοι, είναι 10 νοσοκοµεία. 

Προτιµώ νοσοκοµεία από αφίσες του Σηµίτη και του Καραµανλή. 
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TA KEP∆H TΩN TPAΠEZΩN 

 

Πού θα βρω τα λεφτά; Το 1983 η Τράπεζα Πίστεως δήλωσε κέρδη 11 δισ. πριν από 2 

χρόνια η ίδια Τράπεζα δήλωσε κέρδη 300 δισ. Κοντά στο 1 δισ. την ηµέρα να 

κερδίζει ένας άνθρωπος. Θα επιβάλλουµε στην Τράπεζα Πίστεως και τις άλλες να 

επιστρέψουν στα κέρδη του ενός δισ. το µήνα, τους φτάνουν. Και µ� αυτά τα 

υπόλοιπα δισ. µπορώ να κάνω κοινωνική πολιτική. Μπορώ να ενισχύσω τους 

αγρότες, τους µη προνοµιούχους, τον φτωχό, την υγεία, τον πολιτισµό, την Παιδεία. 

Παιδεία και όχι τραπεζίτες. Παιδεία και όχι κεφάλαιο. Και µου λένε. Το κεφάλαιο 

είναι δεξιό. Είναι δεξιός ο Κόκκαλης, ο Μπόµπολας, ο Λαµπράκης; Πώς είναι δεξιό 

το κεφάλαιο; Εµείς είµαστε το παλιό λαϊκό κόµµα. Εµείς είµαστε εκείνοι οι 

αχθοφόροι, εµείς χτίσαµε Ελλάδα το 1950 από το πουθενά και τη χτίσαµε µόνοι µας 

χωρίς λαθροµετανάστες. Μαζεύαµε τις ελιές, κάναµε τις δουλειές και χτίσαµε την 

Ελλάδα. Το κάναµε µία φορά. Μπορούµε να το ξανακάνουµε! ∆εν χρειαζόµαστε 

λαθροµετανάστες, Σηµίτη, Γιωργάκη, τη Ντόρα, τον Κωστάκη. Γιατί δεν έχεις 

δικαίωµα εσύ όνειρο; Γιατί ξαναγυρίζουµε στο 61-62; Καραµανλής τότε, 

Καραµανλής τώρα. Παπανδρέου Γιώργος τότε, Παπανδρέου Γιώργος τώρα. 

Μητσοτάκης τότε, Μητσοτάκαινα τώρα. Τι είµαστε εµείς; Οι αχθοφόροι, να 

κουβαλάνε 3 γενιές τους ίδιους και τους ίδιους στην πλάτη; Τι προκοπή είδαµε; Τι 

έκαναν οι µεγάλοι, για να κάνουν τα παιδιά; Έχουµε δικαίωµα στη ρήξη, στην 

ανατροπή, θέλουµε εργάτες της ζωής. Κουραστήκαµε µε τα παιδιά, τους γαµπρούς 

και τους ανιψιούς. ∆εν µας προσφέρουνε καµία ελπίδα. Η ελπίδα είναι εδώ, σ΄ αυτήν 

την αίθουσα. Η ελπίδα είναι ο ΛΑ.Ο.Σ.! Για αυτό θα αισθανθούν τον σεισµό, τον 

δικό µας! 

 

ΣEIΣMOΣ ΓIA AΛΛAΓH 

 

Το σεισµό για αλλαγή! Για ρήξη και ανατροπή! ∆εν θέλουµε το σάπιο, τα 

αρρωστηµένο! Θέλουµε την Ελλάδα, την θρησκεία, το λαό, θέλω εσάς! Κλείνω µε 

µία δέσµευση και υπόσχεση! ∆εν υπάρχει περίπτωση ποτέ να προσκυνήσω τους 

εξουσιαστές. ∆εν τους φοβάµαι. Και δεν είναι ότι δεν φοβάµαι τις σφαίρες. Αλλά το 

έγραψα στην εφηµερίδα. Οι σφαίρες σταµατάνε ανθρώπους. Καµιά φορά και 

πολιτικές. ∆εν σταµατάνε ποτέ ιδέες. Οι ιδέες δεν τραυµατίζονται, δεν σκοτώνονται. 
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Θεµελιώνουν, δένουν αυτό το κίνηµα. ∆εν τους φοβάµαι! ∆εν τους φοβάµαι, γιατί 

δεν πήρα ποτέ ούτε µία δραχµή. Και καλώ ανοιχτά τον οποιονδήποτε να πει, αν 

οποτεδήποτε σε δύσκολες στιγµές, σε µια δύσκολη στιγµή, εάν ποτέ κανείς µε 

λάδωσε, µε πλήρωσε ή εξαργύρωσα τα πιστεύω µου. Να βγεί ευθέως και να το πει! 

Ποιος άλλος εύκολα µπορεί να το πει; Και εξηγούµαι. ∆εν ήµουν, δεν είµαι και δεν 

θα γίνω ποτέ µέλος του σωµατείου που έχει πρόεδρο τον Βαλλιανάτο. Ας µας πουν, 

ας κάνουν υπεύθυνη δήλωση και οι 300 της Βουλής. Να δείτε τι υπάρχει µέσα εκεί. 

Είναι ψέµατα ότι υπάρχουν οµοφυλόφιλοι πρώτης γραµµής; Και ας υπάρχουν 

οµοφυλόφιλοι, δεν µ' ενοχλεί. Μπορεί όµως να εξαρτάται από την επιθυµία και την 

ιδιαιτερότητα εκείνου το µέλλον της Ελλάδος. ∆εν έχουµε τίποτε µαζί τους. ∆εν 

µπορεί όµως να είναι η βιτρίνα, το πρόσωπο της Ελλάδας. Όλοι ξέρετε τον πρόεδρο 

των οµοφυλοφίλων και το είπα στην Βουλή και το λέω εδώ. Ποιος είναι ο πρόεδρος 

του δικηγορικού συλλόγου; Ποιος είναι ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου; ∆εν µας 

βγάζουν αυτούς, αλλά µας βγάζουν τον Βαλλιανάτο. 

 

MAΣONOI ΣTH BOYΛH 

 

Ερωτώ, υπάρχουν Μασόνοι στη Βουλή; 

Και πρέπει η επόµενη Βουλή να έχει µασόνους ή Έλληνες µέσα; Ψηφίστε µας για να 

είναι ελληνική η Βουλή. Ψηφίστε µία Βουλή, χωρίς Μασόνους, χωρίς 

οµοφυλόφιλους, χωρίς εξαρτώµενα άτοµα από το Σιωνισµό, τους Αµερικανούς, τις 

Βρυξέλλες, το κεφάλαιο, τη διαπλοκή, τον Μπόµπολα, το Λαµπράκη, τον Τεγόπουλο, 

τον Βαρδινογιάννη, τον Αλαφούζο. Μπορούµε χωρίς αυτούς. Και θα το κάνουµε 

πράξη. Και το ξέρετε ότι είναι πολύ ισχυροί. Είναι πολύ δυνατοί, είναι σχεδόν 

άτρωτοι. Και αυτοί είναι οι Αµερικανοί. Όµως πιο δυνατή είναι η αρετή. Είναι η 

αλήθεια, είναι τα επιχειρήµατα, είναι το οπλοστάσιό µας, που δεν θα αφήσει τους 

διαφθορείς, δεν θα αφήσει όλους αυτούς τους επιβήτορες των ονείρων µας να κάνουν 

πράξη το έγκληµά τους. Το ανοσιούργηµα για µία Ελλάδα BIG BROTHER, για µία 

Ελλάδα BAR, για µία Ελλάδα Τζένη Χειλουδάκη. ∆εν πάει άλλο. 

 

H EΛΛA∆A ΘA ΠPOXΩPHΣEI 
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Η Ελλάδα θα προχωρήσει εµπρός, κοιτάζοντας κατάµατα την ιστορία. Κατάµατα. 

Γιατί έχουµε παραδείγµατα που δεν έχουν οι άλλοι λαοί. Εµείς έχουµε Αχιλλέα, 

έχουµε Μέγα Αλέξανδρο, έχουµε Περικλή, έχουµε Όµηρο, έχουµε 7 Σοφούς, έχουµε 

Ευριπίδη, Σοφοκλή, Αισχύλο, Αριστοφάνη, Ιουστινιανό, Ηράκλειτο, Φωκά, Βασίλειο 

Βουλγαροκτόνο, Κων/νο Παλαιολόγο. Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι των γύρω λαών; 

Έχουν οι Τούρκοι Όµηρο; Έχουν οι Εβραίοι Όµηρο; Έχουν 7 Σοφούς; Έχουν Μέγα 

Αλέξανδρο; Εµείς τους γεννήσαµε. Αυτός ο τόπος έχει συνηθίσει να γεννά ήρωες, να 

γεννά τα µεγάλα πνεύµατα, τους αναµορφωτές του κόσµου. Τώρα είµαστε στη στιγµή 

της µεγάλης γέννας. Γεννάει ξανά η Ελλάδα. Είναι επώδυνος ο τοκετός. Γεννά η 

Ελλάδα εσάς. Γεννά το φρόνηµά σας. Γεννά την ελπίδα, την προσδοκία, τα όνειρά 

σας. Γεννά τα παιδιά σας. Όπως τα θέλετε. Έλληνες, µεγάλους σαν κι αυτούς που 

έγραψαν ιστορία. Ιστορία που δεν θα επιτρέψουνε να αµαυρώσουνε οι σύγχρονοι 

ταγοί. 

 

Σας ευχαριστώ για τη δύναµη που µου δίνετε, για την αγάπη σας. Να είστε καλά. 

Ζήτω ο ΛΑΟΣ! 

Ζήτω η ΕΛΛΑΣ! 

Ζήτω η Ορθοδοξία! 

Ζήτω το Κίνηµά µας! 

ΖΗΤΩ Ο ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ!
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IΙI Oρισµοί και έννοιες του πρώτου Μοντέλου του όγδοου 

Κεφαλαίου  
 
 

Οι ορισµοί των θεµατικών κατηγοριών είναι οι εξής: 

• Οικονοµία: Όλα τα θέµατα που αφορούν τη διαχείριση και χρηµατοδότηση 

Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, θέµατα Εθνικής Οικονοµίας και γενικότερης 

Οικονοµικής Πολιτικής. 

• Εκκλησία: Θέµατα που σχετίζονται µε την θρησκεία ή την Ελληνική 

Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως το θέµα των ταυτοτήτων ή η εκκλησιαστική κρίση 

στις αρχές του 2005. 

• Έρευνα: Θέµατα που σχετίζονται µε την προώθηση της επιστηµονικής 

έρευνας 

• Αθλητισµός: στην κατηγορία αυτή εµπίπτουν ανακοινώσεις µε θέµα το 

επαγγελµατικό ποδόσφαιρό ή τους ολυµπιακούς-όχι όµως την οικονοµική 

πλευρά της διοργάνωσης τους. 

• Παιδεία: κατηγορία που περιλαµβάνει προτάσεις και θέσεις του ΛΑ.Ο.Σ. για 

την Εθνική Παιδεία. 

• Υγεία: κατηγορία που περιλαµβάνει προτάσεις και θέσεις του ΛΑ.Ο.Σ. για 

την Εθνική Υγεία. 

• Αντιµετώπιση Καταστροφών: περιλαµβάνει την αντιµετώπιση και 

διαχείριση φυσικών (σεισµοί, πυρκαγιές) και άλλων καταστροφών 

(αεροπορικά δυστυχήµατα). 

• Πολιτισµός: κατηγορία που περιλαµβάνει τις θεµατικές ενότητες µουσική, 

θέατρο, βιβλίο και τέχνες γενικά, καθώς και την πολιτιστική κληρονοµιά της 

Ελλάδας. 

• Περιβάλλον: στην κατηγορία αυτήν εµπίπτουν ανακοινώσεις που σχετίζονται 

µε την προστασία του περιβάλλοντος και την οικολογία εν γένει . 

• Λαθροµετανάστευση: Ανακοινώσεις που αφορούν την πάταξη της 

Λαθροµετανάστευσης 

• Ρατσισµός: Ανακοινώσεις που είτε κατηγορούν κάποιον φορέα για Ρατσισµό 

(π.χ. την Τουρκία) είτε καταγγέλλουν κάποιον φορέα επειδή συνέδεσε ο 

ΛΑ.Ο.Σ. µε ρατσιστικές ιδέες, π.χ. το State Department. 
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• ∆ηµόσια ∆ιοίκηση: Ανακοινώσεις που αφορούν την αντιµετώπιση πολιτών 

από τη δηµόσια ∆ιοίκηση, τη διαχείριση των θεµάτων εσωτερικής, πολιτικής 

και γενικότερα θέµατα λειτουργίας της κυβέρνησης και του πολιτεύµατος.  

• Ελληνοτουρκικά: Αφορούν όλο το φάσµα των σχέσεων µε την Τουρκία 

συµπεριλαµβανοµένης και της Κύπρου 

• Σχέσεις µε Αλβανία:Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις αλλά και η συµπεριφορά 

των Αλβανών στην Ελλάδα, την Αλβανία ή αλλού. 

• Μακεδονικό: Οι σχέσεις της Ελλάδας µε τη Γειτονική χώρα αλλά και 

γενικότερα η πολιτική που ακολουθήθηκε ή έπρεπε να ακολουθηθεί στο 

συγκεκριµένο εθνικό ζήτηµα. 

• Εθνική Κυριαρχία: Αφορά αποκλειστικά το ζήτηµα της εκχώρησης εθνικών 

δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο όρος δίνεται από την ανακοίνωση. 

• ∆ιεθνή Θέµατα: ∆ιάφορα θέµατα που δεν εµπίπτουν στις παραπάνω 

κατηγορίες Εξωτερικής Πολιτικής όπως Τροµοκρατία, Ναρκωτικά, κ.α. 

 

Οι Ορισµοί των φορέων είναι οι εξής: 
 

• Νέα ∆ηµοκρατία: Αφορά την σηµερινή Ελληνική Κυβέρνηση, το ίδιο κόµµα 

και τα στελέχη της  

• ΠΑΣΟΚ: Αφορά την προηγούµενη Ελληνική Κυβέρνηση, το ίδιο κόµµα και 

τα στελέχη του 

• Αριστερά: Αφορά τα κύρια ελληνικά κόµµατα της Αριστεράς (ΚΚΕ και 

Συνασπισµό) αλλά και διεθνείς φιγούρες όπως ο Τσε Γκεβάρα, ο Κάστρο κ.α. 

• Εκκλησία: Η Εκκλησία της Ελλάδας, το Οικουµενικό Πατριαρχείο, το 

Πατριαρχείο Ιερουσαλήµ και τα στελέχη των οργανισµών αυτών. 

• Ανεξάρτητες Αρχές & ΝΠ∆∆: Ανεξάρτητες – βάση του συντάγµατος – 

Αρχές όπως ο ΑΣΕΠ και το ΕΣΡ αλλά και Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου 

∆ικαίου και Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

• ∆ηµοσιογράφοι – ΜΜΕ: Όρος που αναφέρει η Ανακοίνωση 

• «Προοδευτικοί»: Όρος που αναφέρει η Ανακοίνωση 

• Αναρχικοί: Όρος που αναφέρει η Ανακοίνωση 

• Ιδιωτικές Εταιρίες: Ελληνικές ή Ξένες Ιδιωτικές Εταιρίες 

• Τουρκία: Η Τουρκική Κυβέρνηση και οι ηγέτες της. 
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• Αλβανία: Η Αλβανική Κυβέρνηση και οι ηγέτες της. 

• Π. Γ.∆.Μ.: Η Κυβέρνηση και οι ηγέτες της γειτονικής χώρας 

• Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο και τα όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Η.Π.Α.: Η Αµερικανική Κυβέρνηση και οι ηγέτες της. 

• Ισραήλ: Η Ισραηλινή Κυβέρνηση και οι ηγέτες της. 

• Κίνα: Η κυβέρνηση της Κίνας  

• Νέα ∆ηµοκρατία: Αφορά την σηµερινή Ελληνική Κυβέρνηση, το ίδιο κόµµα 

και τα στελέχη της 

• ΠΑΣΟΚ: Αφορά την προηγούµενη Ελληνική Κυβέρνηση, το ίδιο κόµµα και 

τα στελέχη του 

• Γερµανία: Η Κυβέρνηση της Γερµανίας και οι ηγέτες της. 

• Βρετανία: Η Βρετανική Κυβέρνηση και οι ηγέτες της. 

• Νέα Τάξη Πραγµάτων: Όρος που αναφέρει η Ανακοίνωση 

• Τροµοκρατία: Όρος που αναφέρει η Ανακοίνωση 
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IV Oρισµοί και έννοιες του δευτέρου Μοντέλου του όγδοου 
Κεφαλαίου 

 
 
Οι Ορισµοί των φορέων είναι οι εξής: 
 

• Νέα ∆ηµοκρατία: Αφορά την σηµερινή Ελληνική Κυβέρνηση, το ίδιο κόµµα 

και τα στελέχη της  

• ΠΑΣΟΚ: Αφορά την προηγούµενη Ελληνική Κυβέρνηση, το ίδιο κόµµα και 

τα στελέχη του 

• Αριστερά: Αφορά τα κύρια ελληνικά κόµµατα της Αριστεράς (ΚΚΕ και 

Συνασπισµό) αλλά και διεθνείς φιγούρες όπως ο Τσάβες, ο Κάστρο κ.α. 

• Εκκλησία: Η Εκκλησία της Ελλάδας, το Οικουµενικό Πατριαρχείο, το 

Πατριαρχείο Ιερουσαλήµ και τα στελέχη των οργανισµών αυτών. 

• Τούρκοι: Η Τουρκική Κυβέρνηση και οι ηγέτες της. 

• Αλβανοί: Αφορά αναφορές σε Αλβανούς στην Ελλάδα, την Αλβανία ή αλλού 

ή στην κυβέρνηση της Αλβανίας. 

• Μετανάστες: Αφορά αναφορές σε µετανάστες στην Ελλάδα χωρίς να 

αναφέρει εθνικότητα. 

• Σκοπιανοί: Αφορά κυρίως τις αναφορές προς τους κάτοικους και την 

Κυβέρνηση της π. Γ.∆.Μ. 

• Αµερικάνοι: Η Αµερικανική Κυβέρνηση και οι ηγέτες της. 
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V Χαρακτηρισµοί της Α1 για τους «ΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ» 
 

Στο συγκεκριµένο φύλλο (6-11-2004) οι χαρακτηρισµοί είναι και αρκετά έντονοι 

µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα: 

• «Αγράµµατοι Σκοπιανοί» 

• «Σκοπιανοί Πλαστογράφοι της Ιστορίας» 

• «ένας µικρός γειτονικός λαός, µε ανύπαρκτες ιστορικές ρίζες, προσπαθεί 

να συνδέσει το παρόν του µε το ένδοξο παρελθόν ενός ΑΛΛΟΥ ΛΑΟΥ» 

• «Εσείς τότε, µαζί µε τους Κέλτες, τρώγατε ωµό κρέας αντιλόπης στις 

στέππες της Ευρασίας, ενώ ΕΜΕΙΣ ΕΙΧΑΜΕ ΧΤΙΣΕΙ ΤΟΝ 

ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ...» 

Βέβαια και σε αναφορές στις επόµενες εκδόσεις δεν λείπει η ένταση: 

• «….που η κυβέρνηση της "δηµοκρατικής" αυτής χώρας απαγορεύει..» 

(13-11-04) 

• «Ανοχή στο πολυεθνικό τσούρµο των Σκοπίων» (20-11-04) 

• «η αρχή του τέλους για το κατασκεύασµα των Σκοπίων». (6-3-05) 

• «Ένα κράτος, "Σούργελο" των Βαλκανίων, ετσιθελικά απαιτεί και 

παίρνει..»(16-4-05) 

 

VI Χαρακτηρισµοί της Α1 για τους ΑΛΒΑΝΟΥΣ 
 

Μερικά παραδείγµατα από την έκδοση της 30/10/2004 ακολουθούν.  

• «Στην Ελλάδα, 1.000.000 Αλβανοί λαθροµετανάστες µε την κάλυψη των 

ελληνικών κυβερνήσεων νοµιµοποιούνται και αποκτούν λόγο, όπως 

έκαναν στα Σκόπια και το Κόσοβο» 

• «εκκλησίες και µοναστήρια έχουν εξαφανιστεί µετά τις οργισµένες 

επιθέσεις αλβανικού όχλου εναντίον τους» 

• «Οι Αλβανοί, διά στόµατος του πρωθυπουργού τους, "χαστουκίζουν" την 

πατρίδα και ουδείς αντιδρά. Μας καίνε τη Σηµαία και εµείς σφυρίζουµε 

αδιάφορα.» 

• «προκλητικό Αλβανό πρωθυπουργό Φ. Νάνο (ο οποίος µάλιστα 

διασκεδάζει και στα µπουζούκια της Θεσσαλονίκης, σαν να µην τρέχει 

τίποτε!) ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. ζητούσε συγχρόνως από την Κοµισιόν 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

413 

και το Συµβούλιο Υπουργών να ευθυγραµµίσουν τον Νάνο ώστε να 

σταµατήσει να φέρεται ως τραµπούκος, όπως έκανε π.χ. πριν το παιχνίδι 

Ελλάδος - Αλβανίας πριν 2 µήνες.» 

Άλλοι χαρακτηρισµοί που έχουν στις επόµενες εκδόσεις είναι και αυτοί έντονοι. 

• «επιδιώξεις των ξυπόλυτων Αλβανών» (20-11-2004) 

• «Η επέλαση Αλβανών, Πακιστανών, Κινέζων και άλλων συνεχίζεται 

ανεµπόδιστα» (26-2-2005) 

• «είναι γνωστές οι φασιστικού τύπου διώξεις που υπέστησαν για χρόνια οι 

Βορειοηπειρώτες από τους Αλβανούς. Έπεσε ο Χότζα αλλά ο φασιστικός 

χαρακτήρας του αλβανικού καθεστώτος ζει και βασιλεύει» (7-5-2005) 
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VII Χαρακτηρισµοί της Α1 για τους ΤΟΥΡΚΟΥΣ 
 

Ακολουθούν µερικές από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις στις οποίες 

υπάρχει –έντονα - αρνητικός χαρακτηρισµός κατά της Τουρκίας ή των ηγετών της. 

 

• «πρωταθλήτρια Ευρώπης στα βασανιστήρια» (23-10-2004) 

• «το ρατσιστικής νοοτροπίας τουρκικό καθεστώς» (23-10-2004) 

• «Ο Γ. Καρατζαφέρης κατέληξε αναφέροντας το γνωστό περιστατικό της 

εν ψυχρώ δολοφονίας από την οικογένειά της τής 16χρονης βιασθείσας 

(και "ατιµωθείσας"...) Τουρκάλας, και ρώτησε τους ευρωβουλευτές "αν 

αντέχει η ΕΕ αυτήν την αντίληψη περί... πολιτισµού", επευφηµούµενος 

ζωηρά από τους ξένους ευρωβουλευτές όλων των πτερύγων της 

επιτροπής.» (30-10-2004) 

• «Ποιοι θα πουν ένα "ΟΧΙ" και στους Τουρκαλάδες; Και µε τους 

Τουρκαλάδες να παραβιάζουν αβέρτα ουρανούς και θάλασσες, βέβαιοι εκ 

των προτέρων για το "ταπεινό" µας ΝΑΙ στην είσοδό τους στην Ευρώπη» 

(30-10-2004) 

• «απέναντι σε έναν αδηφάγο Τούρκο που θα έχει τη διαρκή αβάντα των 

Αµερικανών» (6-11-2004) 

• «Η Τουρκία (ιστορικά, µέχρι τώρα) ποτέ δεν κράτησε το λόγο της» (27-

12-2004) 

• «ένας από τους βασικούς συνεργάτες του ήταν ο εβραίος µασόνος, 

µπολσεβίκος, αµφισεξουαλικός, µέθυσος και συφιλιδικός Μουσταφά 

Κεµάλ Ατατούρκ...» (5-1-2005) 

• «Οι ΗΠΑ θεωρούσαν πάντα τον Κεµάλ (ψόφησε το 1938) έναν 

τριτοκοσµικό φασίστα και ενίσχυσαν µεταπολεµικά τη δηµοκρατία στην 

Τουρκία,»(26-2-2005) 

• «"Η Μαύρη Θάλασσα έγινε κόκκινη και λόφοι από κεφάλια ήταν στις 

πλατείες", ανέφερε ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Ο Καρατζαφέρης είπε ότι 

δυστυχώς δεν υπήρξε µία Νυρεµβέργη για τον Ατατούρκ, όπως υπήρξε -

και σωστά- για τους ναζιστές και ζήτησε να τιµηθεί επιτέλους η µνήµη 
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Ποντίων και Αρµενίων. "Είναι θέµα δικαιοσύνης, είναι θέµα 

ευαισθησίας", κατέληξε ο ηγέτης του ΛΑ.Ο.Σ.» (14-5-2005) 
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VIII Χαρακτηρισµοί της Α1 για τους ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ 
 

Μερικά από τα χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι τα εξής: 

• «οι Αµερικανοί "βουτάνε" από τα χέρια ενός άλλου Καραµανλή το όνοµα 

και ό,τι το συνοδεύει» (6-11-2004) 

• «Η προσβολή Μπους δεν απηχεί µόνο στο πρόσωπο της ελληνικής 

κυβέρνησης, αλλά και στο πρόσωπο όλων των Ελλήνων.» (6-11-2004) 

• «να "σκίζεται" υπέρ της εισόδου της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

να µη "χαλάει όµως τη... ζαχαρένια" της για την επαναλειτουργία της 

Σχολής Χάλκης» (6-11-2004) 

• «να χαµογελά στους χρηµατοδότες της "Μεγάλης Αλβανίας" και να 

ενθαρρύνει το κρατίδιο των Σκοπίων, όπου και το µέγα λαθρεµπόριο 

ναρκωτικών.» (6-11-2004) 

• «Η προαιώνια µέθοδος που έκανε χριστιανο-σιωνιστές τούς επί χρόνια 

αντισηµίτες ψηφοφόρους του Μπους..... Τον Μπους τον ψηφίζουν οι 

συνειδητοί Χριστιανοί, που στις ΗΠΑ του 21ου αιώνος είναι πολύ 

περισσότεροι από όλους αυτούς που προαναφέραµε. Οι συνειδητοί αυτοί 

Χριστιανοί είναι στη µεγάλη τους πλειοψηφία Ευαγγελικοί και πιστεύουν 

τόσο φανατικά στην "Holy Bible" (= Αγία Βίβλο), που αν ζούσαν στην 

Ελλάδα θα έκαναν τους οπαδούς του "Σωτήρος" και της "Ζωής" να 

φαντάζουν προοδευτικότεροι από τον Κουναλάκη και τη ∆αµανάκη 

µαζί...» (6-11-2004) 

• «πάντως το χαρέµι στο ΛΕΥΚΟ ΤΣΑΝΤΙΡ της Ουάσιγκτον άδειο δεν 

έµεινε ποτέ τα τελευταία χρόνια.» (13-11-2004) 

• «Η Αστερόεσσα έχει τον τρόπο της να επιβάλλει τον απόλυτο έλεγχο, 

όπως εφάνη στις δύο προβληµατικές και προσβλητικές για εµάς επιλογές 

της στην περιοχή µας µε Σκόπια και Τουρκία.» (20-12-2005) 

• «Είναι ο ίδιος που επιτρέπει στον οποιονδήποτε αυθαιρετώντα Αµερικανό 

να ξεριζώνει την Ιστορία της Μακεδονίας και να την παραδίνει απλόχερα 

στους Σκοπιανούς.» (29-1-2005) 

• «Λίγες ώρες µετά την αποκάλυψη της σκευωρίας κατά του εκπροσώπου 

Τύπου του Αρχιεπισκόπου, ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. και ευρωβουλευτής 
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Γιώργος Καρατζαφέρης σε έκτακτη τηλεοπτική εκποµπή αναφέρθηκε στα 

"παιχνίδια" που στήθηκαν για να πληγεί ο Αρχιεπίσκοπος, αλλά και στον 

πραγµατικό ρόλο των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ. Ο ρόλος των 

Μυστικών Υπηρεσιών.....» (6-3-2005) 

• «Αυτό απασχολεί τους Αµερικανούς. Πως θα εξοστρακίσουν από τα κοινά 

το µόνο οργανωµένο σώµα και δεν τους υπακούει τυφλά. Το όχι του 

Αρχιεπισκόπου στη ΄΄είσοδο - εισβολή των βάρβαρων Τούρκων στην 

Ευρώπη΄΄, η αντίδρασή του στην εισβολή και τους βοµβαρδισµούς σε 

Σερβία, Αφγανιστάν και Ιράκ, η επιφυλακτικότητά του για κάποιες 

υπόγειες διαδροµές των Βρυξελλών, η αντίστασή του στις µεθοδεύσεις 

της Παγκοσµιοποίησης και της Νέας Τάξης Πραγµάτων, τον κατέστησαν 

τον υπ'αριθµόν ΕΝΑ κίνδυνο στην Ελλάδα.» (6-3-2005) 

• «Αµέσως µετά τη δηµοσιογραφική και πολιτική καθεστηκυία Τάξη της 

πατρίδας µας τη σκυτάλη της δυσώδους κατά Ελλήνων και των θεσµών 

µας επίθεσης πήραν το Υπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α. και οι 

ιστοσελίδες των άσπονδων φίλων και γειτόνων µας.» (26-3-2005) 
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IX Χαρακτηρισµοί της Α1 για τους ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 
 

Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι τα εξής:  

 

• «Ειδικά τα σαββατοκύριακα που χαλαρώνουν τα µέτρα ασφάλειας όπως 

προ 15θηµέρου εισήλθαν 250 λαθροµετανάστες, ένα ολόκληρο χωριό 

δηλαδή και το τελευταίο µετρήσαµε περίπου 50 άτοµα να εισέρχονται απ' 

όλα τα σύνορά µας και µην ξεχνάµε και τους 42 εξαθλιωµένους 

Αιγυπτίους, οι οποίοι πούλησαν χωράφια και ζώα να προσεγγίσουν τη "γη 

της επαγγελίας", όπως είπαν» (30-10-2004) 

• «για τους χιλιάδες µετανάστες που περνούν τα σύνορα» (30-10-2004) 

• «Αυξάνουν όλο και περισσότερο τα καταστήµατα αλλοδαπών στη χώρα 

µας. Καταστήµατα µε εισαγόµενα είδη αγνώστου προελεύσεως και 

ποιότητας που φτάνουν στα χέρια αφελών καταναλωτών» (27-11-2004) 

• «ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟΥΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Έτσι 

λοιπόν, θα παίρνουν πιο εύκολα τις δουλειές από τους Έλληνες» (20-12-

2004) 

• «ΜΕΤΡΑ υπέρ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΑΙΡΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Έτσι θα γίνεται ευκολότερα η υποδοχή, η παραµονή και η ένταξη τους στη 

χώρα µας ... Αγνοεί την πλειοψηφία του ελληνικού λαού που πιστεύει ότι 

αυξάνουν την εγκληµατικότητα και παίρνουν τις δουλειές µας» (27-12-

2004) 

• «Εµείς οι Έλληνες ξοδεύουµε µια περιουσία για να µορφώσουµε τα παιδιά 

µας µέχρι τα 30 τους κι όταν πάνε να ζητήσουν δουλειά, τη θέση την έχει 

καπαρώσει το λαθροµεταναστόπουλο, που µεγάλωσε στον δρόµο κι 

άρχισε να βγάζει λεφτά από τα 15 του» (5-1-2005) 

•  «ΝΑ ΠΕΙΝΑΣΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΕΜΕΙΣ , ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΝΕ ΑΥΡΙΟ ΟΙ 

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ...Όταν σε 30 χρόνια οι ξένοι µετανάστες θα 

διοικούν την Ελλάδα, θα επιτρέψουν οι κύριοι οικολόγοι την εξόρυξη του 

χρυσού της Χαλκιδικής; Μας κρατάνε εµάς σήµερα φτωχούς για να τρώνε 
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µεθαύριο µε χρυσά κουτάλια οι λαθροµετανάστες και τα αφεντικά τους;» 

(19-2-2005) 

• «Αφού πρώτα είχε ευνουχιστεί από τις διεθνιστικές ιδεοληψίες, οι 

κυβερνώντες άφησαν τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια και να αλλοιωθεί η 

"εργατική τάξη" από την αθρόα λαθροµετανάστευση. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσµα την αύξηση της ανεργίας στην Ελλάδα, αλλά και της 

απεµπόλησης κεκτηµένων των εργαζοµένων προς χάριν των 

"ανασφάλιστων" και "χαµηλόµισθων" λαθροµεταναστών, ώστε να έχουν 

αυτοί εργασία και να µην πεινάσουν. Αλλά το κυριώτερο, για να µην µας 

περάσει η ιδέα πως µπορεί να είµαστε ρατσιστές!!! Μέγα σύµπλεγµα. Για 

δε την οικονοµικά "άρχουσα τάξη" ή αλλιώς "µεγαλοκεφαλαιούχους" δεν 

χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση» (25-5-2005) 
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X Χαρακτηρισµοί της Α1 για την ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
 
 

Μιλώντας στο ίδιο µοτίβο αναφέρει για τον εµφύλιο: 

• «Πάνε ολοταχώς για αγιοποίηση του προσωπικού ιερέα του Άρη 

Βελουχιώτη, Γερµανό ∆ηµάκο ή παπα-Ανυπόµονο Το 1998 

καλαµπουρίζαµε, σήµερα το βλέπουµε!» (29-1-2005) 

• «ότι ο αρχικαπετάνιος του ΕΛΑΣ υπήρξε ένας στυγνός δολοφόνος, µε 

σαφείς σαδιστικές τάσεις» (29-1-2005) 

• «Το πατριωτικό κίνηµα όµως δεν πρόκειται σήµερα να δεχθεί τέτοιου 

είδους τετελεσµένα. ∆εν θα βαπτίσουµε την ήττα-νίκη, δεν θα 

δώσουµε κανένα δεκανίκι στο γηρασµένο και διεφθαρµένο πολιτικό 

σύστηµα, όπως κάνει τώρα η Αριστερά εγκλωβισµένη µέσα στις 

διεθνιστικές της ιδεοληψίες.» (16-4-2005) Συγκεκριµένα 

παραδείγµατα. 

• «Είναι απίστευτο τι σκαρφίζονται οι γνωστοί "προοδευτικοί", για να 

µας κάνουν να µισήσουµε τους ήρωές µας, τη γλώσσα των προγόνων 

µας, τη θρησκεία των πατέρων µας και οτιδήποτε ιερό και όσιο έχει 

αποµείνει σε αυτό τον τόπο» (26-3-2005) 

• «Το "Καταφύγιο Ιδεών" παραµένει ακόµα και σήµερα ένα 

ανεκτίµητης αξίας οπλοστάσιο για κάθε άθεο αριστερό που θέλει να 

χτυπήσει την Ορθόδοξη Εκκλησία µας. Το γεγονός αυτό εξετίµησαν οι 

αριστεράντζες που κατέλαβαν το Πάντειο µετά τη χούντα και στις 

αρχές της δεκαετίας του '80 εξέλεξαν τον Γιανναρά στην έδρα της 

Φιλοσοφίας, αν και οι σπουδές του ήσαν καθαρά θεολογικές και 

ουδέποτε είχαν σχέση µε τη φιλοσοφία» (19-3-2005) 

• «Όταν ο ΛΑ.Ο.Σ. έκανε το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη οι 

"προοδευτικότεροι" των Ν∆-ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝ µιλούσαν για... ακραίες 

θέσεις. Προχθές τσούγκριζαν κάποιοι από αυτούς τα ποτήρια τους µε τον 

προσκαλέσαντα Πρόεδρο της... Μακεδονίας. Εις την υγειά τους.» (19-2-

2005) «Το µεν ΚΚΕ ζει ακόµη στο 1944 και τα ολέθρια λάθη που έκανε 

τότε, ενώ ο ΣΥΝ προτιµά τη µίζερη θεωρία της "φτωχής πλην τιµίου 

Ελλάδος" και επιλέγει την αποχή από τις διπλωµατικές µάχες. Ας είναι... 
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Μ' αυτά και µ' αυτά ο ΛΑ.Ο.Σ. άφησε πίσω τον ΣΥΝ στις ευρωεκλογές, 

ενώ και το ΚΚΕ βρέθηκε πίσω του σε ποσοστά σε πολλές εργατικές 

περιοχές όπου ο ΛΑ.Ο.Σ. σάρωσε κυριολεκτικά» (13-11-2004) 

• «αναφέρουµε εργατικές περιοχές όπου, συµπτωµατικά, ο ΛΑ.Ο.Σ. 

ξεπέρασε συχνά σε ψήφους τον ΣΥΝ ή το ΚΚΕ!» (6-11-2004) 

• «Το πατριωτικό κίνηµα όµως δεν πρόκειται σήµερα να δεχθεί τέτοιου 

είδους τετελεσµένα. ∆εν θα βαπτίσουµε την ήττα-νίκη, δεν θα δώσουµε 

κανένα δεκανίκι στο γηρασµένο και διεφθαρµένο πολιτικό σύστηµα, όπως 

κάνει τώρα η Αριστερά εγκλωβισµένη µέσα στις διεθνιστικές της 

ιδεοληψίες.» (16-4-2005) 

• «Πώς λοιπόν να γίνουν γνωστά τα στελέχη του στο ευρύτερο κοινό; 

Επιλέξαµε τη σύγκριση µε τον Συνασπισµό, επειδή πρόκειται για ένα 

κόµµα κατά πολύ µικρότερο από ο ΛΑ.Ο.Σ. και δεν θα µπορούσε να 

προβληθεί σαν δικαιολογία, ότι φιλοξενούνται µόνο τα µεγάλα κόµµατα» 

(28-5-2005) 

 
• «Και δεν είναι εξαίρεση το γεγονός ότι συναντάµε φίλους που "ήταν µε το 

ΠΑΣΟΚ, αλλά τώρα µε τον Καρατζαφέρη, για να φύγουν οι ξένοι και να 

βρουν δουλειά τα παιδιά µας" ή αφισοκολλώντας ως ΣΥΡΙΖΑ σε ορεινά 

χωριά ν' ακούµε "ε, σύντροφοι!" και γυρνώντας να βλέπουµε 

αφισοκολλητή του ΛΑ.Ο.Σ. µε τον οποίο, κάποτε, συνυπήρξαµε στο ΚΚΕ. 

Η Αριστερά, υπεροπτικά, καταγγέλλει λαϊκισµούς και ρατσισµούς δίχως 

να αναλύει αυτά τα φαινόµενα σ' αυτούς τους οποίους θα έπρεπε να 

απευθύνεται, τους διωγµένους, τους άνεργους, τους εργαζόµενους. Το 

αποτέλεσµα; Κανένας αντιπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στα εκλογικά κέντρα, 

γεµάτα όλα από εκπροσώπους του ΛΑ.Ο.Σ. και µάλιστα από ανθρώπους 

που νιώθουν άγρια τον ρατσισµό στο πετσί τους.» ( 28-5-2005) 

 

• «δια τα καθ'ηµάς το σύνολο σχεδόν της πολιτικής ηγεσίας Καραµανλής, 

Παπανδρέου, Ντόρα, Σηµίτης, και κατά περίπτωσιν έως και ο 

δισεκατοµµυριούχος Αριστερός Αλαβάνος» (25-6-2005) 
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XΙ Χαρακτηρισµοί της Α1 για το ΠΑΣΟΚ 
 

 

• «Μυστικές δηµοσκοπήσεις που έχει στα χέρια του ο Παπανδρέου 

αναδεικνύουν ως "αχίλλειο πτέρνα" του ΠΑΣΟΚ τον προηγούµενο βίο 

του» (23-10-2004) 

• «η Ελλάδα ήταν κυριολεκτικά ακυβέρνητη, αφού ο Ανδρέας Παπανδρέου 

ήταν για µήνες στο "Ωνάσειο", η κατάστασή του χειροτέρευε σταθερά, το 

ΠΑΣΟΚ δεν µπορούσε (και δεν τολµούσε) να ορίσει τον διάδοχό του .....η 

οποία "ροχάλιζε", ενώ τα τηλεοπτικά "τσαντίρια" έξω από το "ΩΝΑΣΕΙΟ" 

ασχολούνταν µε την..."άφθονη διούρηση" και τα "λιπίδια" του µακαρίτη 

του Ανδρέα.» (30-10-2004) 

• «Με την εµφάνιση όµως του..."Καραµανλή του Β'" και του "Παπανδρέου 

του Γ'" στο πολιτικό προσκήνιο, αρχίζουµε να συνειδητοποιούµε ότι 

και..."µικροί ηγέτες κάνουν µεγάλα λάθη" (30-10-2004) 

• «Έχουµε ξαναγράψει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν "κρατικοί καλλιτέχνες" 

(όπου κράτος = ΠΑΣΟΚ), οι οποίοι εργολαβικά τόσα χρόνια 

υποστύλωναν τον παραπαίοντα Σηµίτη (ή πιο πριν τον µακαρίτη Α. 

Παπανδρέου), κάνοντας βαρύγδουπες δηλώσεις ή δίνοντας συνεντεύξεις 

µε περιεχόµενο επικοινωνιακής καθοδήγησης σε "trendy" περιοδικά και 

εκποµπές» (30-10-2004) 

• «Ακούσαµε και πάλι για φούσκα ΠΑΣΟΚ, όµως η ουσία είναι ότι οι 

κλέφτες και οι πολιτικοί νταβατζήδες τους παραµένουν ελεύθεροι. Ακόµη 

πιο προκλητική είναι η στάση του ΠΑΣΟΚ» (6-11-2004) 

• «Μια ακαταµάχητη τηλεοπτική οµάδα µε Βενιζέλο, ∆ιαµαντοπούλου, 

Λοβέρδο, Αποστολάκη και Χρυσοχοϊδη και µε σεντραδόρους τον 

Πάγκαλο και Κουλούρη, το ΠΑΣΟΚ κάνει τη Νύχτα Μέρα. Και, διάολε, 

τη Νύχτα την ξέρουν καλά. Είκοσι ολόκληρα χρόνια είχαν νυχτώσει τον 

τόπο. Η Μεγάλη Μαύρη Νύχτα της µεταπολεµικής Ελλάδας που πριν 

καλά-καλά ξηµερώσει µας απειλεί µε νέο Σκοτάδι» (27-11-2004) 
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• «Ακούσαµε και πάλι για φούσκα ΠΑΣΟΚ, όµως η ουσία είναι ότι οι 

κλέφτες και οι πολιτικοί νταβατζήδες τους παραµένουν ελεύθεροι. Ακόµη 

πιο προκλητική είναι η στάση του ΠΑΣΟΚ» (19-2-2005) 

• «Ο Παπανδρέου είναι υποχρεωµένος να επιλέξει ανάµεσα στην 

υπεράσπιση του κράτους του ΠΑΣΟΚ και στην καταπολέµησή του. 

Ανάµεσα στο ψευδόραµα της "Αλλαγής" και της φυγής προς τα εµπρός.» 

(11-6-2005) 

• «ως στρατηγικό στόχο την ανατροπή της αυταρχικής αυτής απόφασης του 

ΠΑΣΟΚ,» (30-10-2004) 

• «Οι ευνούχοι -ευνουχισµένοι στις ιδέες που τους ανέδειξαν - Μπαρόζο, 

Σολάνα, Πρόντι και Σηµίτης και άλλοι» (6-11-2004) 

• «η Τουρκία "σφαλιάρισε" τον Σηµίτη» (6-11-2004) 

• «ο Καραµανλής δεν τολµά να καταργήσει την (χουντικής εµπνεύσεως) 

ρύθµιση Σηµίτη για τη διαγραφή του θρησκεύµατος από τις 

ταυτότητες...» (20-12-2005) 

• «Ο Κώστας Σηµίτης θα µείνει στην ιστορία ως "πρόδροµος" του άκρατου 

φιλοτουρκισµού και ο Κώστας Καραµανλής ως ο "µεσσίας" της γείτονος» 

(27-12-2005) 

• «Ούτε το ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σηµίτη δεν τόλµησε να περάσει από την 

Βουλή τέτοιο ανθελληνικό νοµοσχέδιο!...» (12-2-2005) 

• «Το ΠΑΣΟΚ ηγήθηκε στη λυσσαλέα επίθεση κατά του Αρχιεπισκόπου, 

γιατί ήταν ο µόνος (µαζί µε τον ηγέτη του ΛΑ.Ο.Σ.), που αντιστέκεται 

στα εξω-ελλαδικά κελεύσµατα και έβαλε "τα δύο πόδια σ' ένα παπούτσι" 

στον Σηµίτη, του οποίου η καριέρα βαρύνεται µε τα Ύµια, τον Οτσαλάν, 

τις ταυτότητες, το "ΝΑΙ" στην Τουρκία, την προεργασία για το σχέδιο 

Ανάν, το ξεπούληµα της Μακεδονίας κ.ο.κ.»(12-3-2005) 

• «Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγµατα αν Καραµανλής, Παπανδρέου, 

Αλαβάνος, Σηµίτης, και κάποιοι άλλοι αισθανόντουσταν να τους 

πλησιάζει η κατάρα της φωτιάς και η κόψη του τσεκουριού του Εθνικού 

Χρέους, όπως περιγράφεται από το Θ. Κολοκοτρώνη, ως περιφρούρηση 

των αρχών αλλά και της εδραίωσης του πνεύµατος της 25ης Μαρτίου;» 

(26-3-2005) 
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XΙΙ Χαρακτηρισµοί της Α1 για τη ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

Ακολουθούν µερικές από τις πιο χαρακτηριστικές αναφορές στη Νέα 

∆ηµοκρατία. 

• «κυβερνητική απουσία στην προώθηση της Θεσσαλονίκης είναι παραπάνω 

από εµφανής...» (23-10-2004) 

• «"Κόµµα ασυστόλων και πεσµένων... πόλων": βουλιάζει ο Καραµανλής;» 

(30-10-2004) 

• «η υπεροψία και η αλαζονεία των στελεχών της "χτυπά κόκκινο"»,(30-10-

2004) 

• Ουδέποτε ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ δεν υπήρξε τόσο ΕΝ∆ΟΤΙΚΟΣ 

Πρωθυπουργός. Σήµερα Πρωθυπουργός και Αρχηγός Αξιωµατικής 

Αντιπολίτευσης σε όλα τα κεφαλαιώδη Εθνικά θέµατα προθύµως λένε ΝΑΙ 

«(30-10-2004) 

• «∆είτε σε τι τέλµα µας βυθίζει ο Καραµανλής: Λέει "ΝΑΙ" στο έκτρωµα, το 

Σχέδιο Ανάν, σωπαίνει για το όνοµα των Σκοπίων, στέκεται "προσοχή" 

εµπρός στον Φάτος Νάνο, συνεχίζει να κάνει "γαργάρα" τις παραβιάσεις στο 

Αιγαίο, αρνείται να βοηθήσει τους λιγοστούς Έλληνες της 

Κωνσταντινούπολης, της Ίµβρου και της Τενέδου» (6-11-04) 

• «Πραγµατικά στον "πάτο" της πολιτικής αξιοπιστίας βρίσκονται οι κ. 

Καραµανλής Β' και Παπανδρέου ο Γ' και το ίδιο έχει "ναυαγήσει" και η 

παρουσία τους στα πλαίσια της ΕΕ. Είκοσι χρόνια το ΠΑΣΟΚ στην 

κυβέρνηση, µε 4 επιτρόπους ως τώρα και µε καµία 40αριά ευρωβουλευτές 

από το 1981, κυβέρνηση της Ν.∆., µε δικό της επίτροπο και επίσης 40 πάνω-

κάτω ευρωβουλευτές από το 1981 συνολικά, αλλά οι επιδόσεις τους δείχνουν 

ότι µάλλον τους χρειάζεται να φοιτήσουν επειγόντως σε "ταχύρρυθµα 

τµήµατα" του..."Κοινοβουλευτικού Φροντιστηρίου Καρατζαφέρη"».(6-11-04) 

• «Ηµεροµηνία αλώσεως της Ευρώπης από τους Τούρκους µε τη 

συµπαράσταση της Ν∆, του ΠΑΣΟΚ και της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ.» (6-11-04) 

• «παράταξη µε 48% στις Εθνικές εκλογές και περίπου 49% στις Ευρωεκλογές 

(Ν.∆.+ΛΑ.Ο.Σ.) "εκλιπαρεί" ό,τι έχει αποµείνει αναπαλαιωµένο από τον 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

425 

Κοµµουνισµό να αναλάβει τα ηνία του Κράτους. Το Ανώτατο Αξίωµα» (27-

11-2004) 

• «Ο  Καραµανλής προσφέρει το "Στέµµα" της ∆ηµοκρατίας στον 

ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΑ στις τελευταίες εκλογές - προφανώς λόγω... 

παλαιοκοµµατισµού (όπως ο Π. Κρητικός, ο Γ. Αρσένης, ο Σ. Πεπονής, ο Γ. 

Καψής κ.ά), Κάρολο Παπούλια.» (6-11-2004) 

• «Ο Καραµανλής τιµά το ΠΑΣΟΚ, σέβεται την Αριστερά και όλα τα ρετάλια 

της συνδιαλέγονται µε το "πράσινο" παρακράτος, προκαλώντας νευρική κρίση 

και αισθήµατα αγανάκτησης στη βάση της Ν.∆.» (6-11-2004) 

• «"Απελπιστική" η απουσία του Έλληνα πρωθυπουργού σε µία τόσο δύσκολη 

καµπή που έχουµε ανάγκη από τη διεθνή συνδροµή και στήριξη να 

επηρεάσουν θετικά τις οικονοµικές εξελίξεις και κυρίως τα εθνικά µας 

θέµατα.» (29-1-2005) 

• «Έναν χρόνο εξουσίας κλείνει και ούτε ένα (1!) επίτευγµα δεν µπορεί κανείς 

να θυµηθεί από τον (εξαφανισµένο) αρχηγό της Ν.∆. και το "αναψυκτήριο" 

που αποκαλείται "κυβέρνηση". . Γι' αυτό και ο ανεπαρκής Καραµανλής 

"ανάβει λαµπάδες "ώστε να παραµείνει αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό και δεν 

τόλµησε να κάνει εκλογές και ψηφίζει όπως - όπως τον (κατεξοχήν 

εκπρόσωπο του Παπανδρεϊσµού) Παπούλια για Πρόεδρο, αποφεύγοντας να 

πιει - για την ώρα... - το "πικρό ποτήρι" της εκλογής» (29-1-2005) 

• «Το ότι ο αρχηγός της Ν.∆. ενεθάρρυνε τη χυδαία εκστρατεία εναντίον του 

Αρχιεπισκόπου συνάγεται από τρία στοιχεία: (α) στελέχη του βγήκαν αµέσως 

και µίλησαν για "χωρισµό Εκκλησίας και Κράτους" και δεν τους απαλλάσσει 

το γεγονός ότι άλλοι βουλευτές της Ν.∆. απέδιδαν την παρέµβασή τους σε 

εξωγενείς παράγοντες όπως π.χ. το γήρας κ.λπ., (β) ουδείς από την κυβέρνηση 

δεν στήριξε τον Μακαριώτατο και (γ) η ίδια η σύζυγος του "υπουργού 

Επικρατείας" (τι γελοίος τίτλος!) Θ. Ρουσόπουλου, η οποία είναι σηµαίνον 

στέλεχος καναλιού των..."νταβατζήδων" επετίθετο µε µανία κατά του 

Αρχιεπισκόπου από το (καταποντιζόµενο) δελτίο ειδήσεων που (ακόµα) 

παρουσιάζει.» (26-2-2005) 

• «Για µία ακόµη φορά, ο Καραµανλής επιλέγει τη γραµµή της παθητικής 

στάσης σε ένα εξαιρετικά σηµαντικό ζήτηµα για τον Ελληνισµό, 
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δηµιουργώντας έτσι το κατάλληλο κλίµα για την απαξίωση του Χριστόδουλου 

και των Ιεραρχών.» (26-2-2005) 

• «Η πρωθυπουργοκεντρική πολιτική της ατολµίας και αδράνειας θριαµβεύει!» 

(26-2-2005) 

• «Οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Ν.∆. εγκληµατούν εις βάρος των Ελλήνων» 

(26-2-2005) 

• «Η νέα λιτότητα που επιβάλλει η κυβέρνηση αποτελεί το τέλος των 

ψευδαισθήσεων για το εκλογικό σώµα, που προτίµησε στις τελευταίες 

εκλογές τη Ν.∆. Εξαντλήθηκε η ανοχή των πολιτών και ως ραγδαία εξέλιξη 

έχουµε την ενοχή της κυβέρνησης της Ν.∆.» (2-4-2005) 

• «Η Γύµνια του Καραµανλή µετά από ένα χρόνο µπορεί να συγκριθεί µόνο µε 

το προσωπικό στριπ-τιζ του Σηµίτη µετά από οχτώ χρόνια φθοράς.  

Γυµνή επιχειρηµατολογία, επιτευγµάτων, αποτελεσµατικότητας, απολογισµού 

σ'όλες τις λύσεις του δηµόσιου βίου. Κυβέρνηση χωρίς όραµα και πυξίδα 

ηγείται και φέρεται από το παραπολιτικό, ούτε καν το Πολιτικό, ρεπορτάζ των 

Αντιπολιτευτικών Εφηµερίδων» (16-4-2005) 

• «"ΧΑΣΟΚ" και "ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΟΥΡΑ" παίρνουν στον πάτο την Ελλάδα 

Χαζεύουµε τους φλούφληδες της θολοκολτούρας και τους τηλε-µαϊντανούς οι 

οποίοι σκόπιµα παρατονίζουν το όνοµα του ΛΑ.Ο.Σ.., κάνοντας ότι "δεν 

ξέρουν" πώς λέγεται... Τα άλλα δύο (θεόξερα) κόµµατα, όµως, ξέρουν να τα 

προφέρουν καλά και να τα σέβονται, παρότι αποτελεί πολιτικό αναχρονισµό 

και "µούχλα" η παρουσία τους, µε όλα αυτά τα στελέχη και τις 

(αποξηραµένες) ιδέες» (16-4-2005) 

• «Με το ζόρι τον κάναµε Αρχηγό. Με το ζόρι τον Παντρέψαµε. Με το ζόρι 

προσπαθούµε να τον κάνουµε Πρωθυπουργό. Και τον έκαναν. ∆εν ξέρω πόσο 

ζόρι τράβηξαν προς επίτευξη του οικογενειακού στόχου, ξέρω όµως πολύ 

καλά, όπως και αρκετοί άλλοι επώνυµοι και µη, ότι για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του ο Πρωθυπουργός τραβάει πολύ ζόρι.» (28-5-2005) 
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XΙΙΙ Χαρακτηρισµοί της Α1 για την ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
 

Μερικά παραδείγµατα αναφοράς: 

 

• «Η ενορχηστρωµένη επίθεση στην Εκκλησία έχει µονοπωλήσει τις 

τελευταίες 15 ηµέρες τις ειδήσεις των καναλιών και η συντριπτική 

πλειοψηφία των Ελλήνων δεν ενηµερώνεται για άλλες, απείρως 

σηµαντικότερες ειδήσεις» (12-2-2005) 

• «Η κυβέρνηση Καραµανλή, χάρις εις την κατευθυνόµενη "εκκλησιολογία" 

των ηµερών, κατάφερε να περάσει αλώβητη αυτή την ξεφτίλα, αφού δική 

της είναι η ευθύνη που δεν πάτησε το πόδι της στην Αθήνα η Κοντολίζα» 

(12-2-2005) 

•  «Το επόµενο φοβερό γεγονός που θα συµβεί τις προσεχείς ηµέρες και δεν 

θα το πάρουµε χαµπάρι γιατί τα κανάλια θα ασχολούνται ακόµη µε τις 

αιµορροΐδες του Γιοσάκη, είναι…»(12-2-2005) 

• «"Λαµπάδα στο µπόι του" πρέπει ν' ανάψει ο αρχηγός της Ν.∆. στον 

Μάκη Τριανταφυλλόπουλο και να παρακαλεί να τον έχει καλά και ο Θεός 

αλλά και ο Αλλάχ (ας µην ξεχνάµε και το κουµπαράκι του, τον Τ. 

Ερντογάν). Ο λόγος; Μα το ότι ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος έβγαλε το 

θέµα µε τον Γιοσάκη, τους δικαστικούς κ.λπ. και έσωσε έτσι 

επικοινωνιακά την κυβέρνηση από το αγροτικό. Κανείς πια δεν µιλούσε 

για τα τρακτέρ, τα "παράθυρα" γέµισαν ρασοφόρους και ο µακαριότατος 

Αρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος βρέθηκε κατηγορούµενος, ενώ θα 

µπορούσε να είναι κατήγορος π.χ. για την υπόθεση της αθέτησης κάθε 

δέσµευσης σχετικά µε τις ταυτότητες.»(12-2-2005) 

•  «∆εν φταίει το νέο παιδί να αποστασιοποιείται από τη νέα Εκκλησία . 

Αυτή τη στιγµή µε όλες αυτές τις δηµοσιεύσεις χάνουµε τη νεολαία από 

την εκκλησία και νοµίζω ότι ο ευκολότερος δρόµος είναι να καταφύγουν 

στα ναρκωτικά. Βλέπετε ότι υπάρχουν διάφορες φωνές, όπου µε πλάγιο 

τρόπο, προσπαθούν να συνδέσουν τον Αρχιεπίσκοπο µε τα ναρκωτικά. Αν 

είναι ποτέ δυνατόν; Η υπερβολή και η διαβολή δεν έχει όρια. Εχω δεν 
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θέλω τον Αρχιεπίσκοπο ταπεινωµένο, δεν θέλω έναν Αρχιεπίσκοπο κοντό, 

έναν Αρχιεπίσκοπο άνευ δυνατότητας εκφράσεως.» (12-2-2005) 

• «Ο Πρωθυπουργός εκ τοις πράγµασι αποδεικνύεται ότι προτιµά να 

καταστήσει εαυτόν "υπόδουλο" του καθεστώτος ΠΑΣΟΚ (δική του η 

έκφραση από τις εκλογές του 2000), παρά να προσφέρει στήριξη στο 

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟ. Η επιλογή αυτή φυσικά τον εξυπηρετεί πολλαπλώς. 

Τον βολεύει ως έκφραση του Μεσαίου Χώρου και δεν ανοίγει, ως είχε 

δεσµευτεί, το θέµα της επιστροφής του θρησκεύµατος στις ταυτότητες.» 

(12-2-2005) 

• «ΜΥΘΟΣ. Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ……Απόδειξη ότι η αναγραφή του θρησκεύµατος στις 

ταυτότητες και σε οποιοδήποτε άλλο κρατικό έγγραφο δεν παραβιάζει 

απολύτως καµία πρόβλεψη της Κοινοτικής Νοµοθεσίας, αποτελεί η 

γραπτή απάντηση του Επιτρόπου KOVACS προς τον πρόεδρο του 

ΛΑ.Ο.Σ Γιώργο Καρατζαφέρη.» (12-2-2005) 

•  «Μετά τις ακαριαίες αντιδράσεις, Εκκλησίας και ∆ικαιοσύνης για τα 

επίορκα στελέχη και τις προθέσεις για πάταξη της διαφθοράς, βαίνουµε 

προς εκτόνωση της κρίσης και του γενικότερου ενδιαφέροντος. Άλλωστε, 

αντελήφθη πλέον και ο τελευταίος πολίτης ότι οι "γαργαλιστικού" 

περιεχοµένου αναφορές και περιστατικά, σκοπό είχαν να αποσπάσουν την 

προσοχή της κοινής γνώµης από την εν γένει πολιτική της κυβέρνησης.» 

(19-2-2005) 

• «Οι επιθέσεις κατά της θρησκείας από τον πολιτικοδηµοσιογραφικό 

"Θίασο" αντιµετωπίζονται από τον πρωθυπουργό όχι µόνο ως µέσο 

αποπροσανατολισµού της κοινής γνώµης από τα καθηµερινά της 

προβλήµατα, αλλά προσθέτως και κυρίως για την αρπαγή της 

εκκλησιαστικής περιουσίας.»(19-2-2005) 

• «Το ίδιο θα συµβεί και σήµερα, µε την καθοδήγηση του Μακαριωτάτου 

και Εθνεγέρτη Αρχιεπισκόπου κ. Χριστόδουλου και τη συνεπικουρία 

αξίων κατά πλειοψηφία ιεραρχών και η κάθαρση, ως ελέχθη δεσµευτικά, 

θα πραγµατοποιηθεί.» (19-2-2005) 

• «Τι εξυπηρετεί, λοιπόν, η σηµερινή λυσσώδης επίθεση κατά του 

Ελληνόφρονος Μακαριωτάτου κ. Χριστόδουλου, αλλά και του ισάξιου, 
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του Μακαριώτατου πατριάρχου κ. Ειρηναίου και του σεπτού 

ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύµων;» (19-2-2005) 

•  «Αν συνυπολογίσουµε τους γνωστούς ιστορικά εθνοσωτήριους αγώνες 

της Εκκλησίας µας, τον εθνεγερτικό λόγο του Μακαριωτάτου κ. 

Χριστόδουλου και τις δόλιες µεθοδεύσεις µισελληνικών και 

εξωελλαδικών κύκλων σε βάρος του Ελληνισµού, οδηγούµεθα στο 

συµπέρασµα ότι ο απώτατος στόχος είναι αυτή η ίδια η Ελλάς.» (19-2-

2005) 

• «Ισχυρή φωνή και πηγή ελληνοπρεπούς στάσης και αντίστασης αποτελούν 

ο ΛΑ.Ο.Σ. και ο αρχηγός του Γ. Καρατζαφέρης και η ελλαδική Εκκλησία 

και ο προκαθήµενός της κ. Χριστόδουλος, γι' αυτό επιχειρείται η φίµωση 

και οµηρία του. Σε αυτή τη διαπίστωση οδηγούν η τελµάτωση του 

ζητήµατος των ταυτοτήτων και οι φωνές υποστηρίξεως του χωρισµού 

Κράτους - Εκκλησίας, που σε τίποτα δεν εξυπηρετούν τη χώρα µας.» (19-

2-2005) 

• «Πάντα πιστεύαµε ότι ο Μακαριώτατος είναι διεθνούς εµβελείας 

προσωπικότητα. Μόνον εκείνος και, σε άλλο επίπεδο, ο Σεβασµιώτατος 

Θεσσαλιώτιδος Θεόκλητος έχουν καταφέρει να είναι γνωστοί και 

σεβαστοί στις Βρυξέλλες, ενώ το έργο τους ευρέως αναγνωρίζεται στα 

κοινοτικά όργανα» (26-2-2005) 

• «Είναι η ώρα µιας κρίσιµης απόφασης για τον Αρχιεπίσκοπο: 

ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ή ΕΘΝΑΡΧΗΣ;» (26-2-2005) 

• «Απλέ Έλληνα πολίτη, Χριστιανέ Ορθόδοξε. Πάρε στα χέρια σου την 

υπόθεση. Κλείσε τις τηλεοράσεις. Γύρισε την πλάτη σου στα Κόµµατα, 

που άφησαν µόνη και αβοήθητη την Εκκλησία σου, στις ανθελληνικές 

ορέξεις ποικιλόµορφων εσωτερικών και εξωτερικών εχθρών µας.» (26-2-

2005) 

•  «∆εν "βλέπει", ή εσκεµµένα ανέχεται τον πόλεµο διάβρωσης της 

εκκλησίας µε τελικό στόχο να πληγεί ανεπανόρθωτα η Ορθοδοξία» (26-2-

2005) 

• «Το γράφει ξεκάθαρα η έκθεση του ΣΤΕΪΤ ΝΤΙΠΑΡΤΜΕΝΤ ( Για τους 

µη γνωρίζοντες το Υπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α.). Πρόβληµα στην 

Ελλάδα είναι η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ και η επιρροή της στο 
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πολιτικό και οικονοµικό στερέωµα. Όπως επίσης το γεγονός ότι οι 

κληρικοί αµείβονται από το κράτος και ως εκ τούτου είναι δύσκολος ο 

χωρισµός ΚΡΑΤΟΥΣ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ » (6-3-2005) 

• «Αυτό απασχολεί τους Αµερικανούς. Πως θα εξοστρακίσουν από τα κοινά 

το µόνο οργανωµένο σώµα και δεν τους υπακούει τυφλά. Το όχι του 

Αρχιεπισκόπου στη ΄΄είσοδο - εισβολή των βάρβαρων Τούρκων στην 

Ευρώπη΄΄, η αντίδρασή του στην εισβολή και τους βοµβαρδισµούς σε 

Σερβία, Αφγανιστάν και Ιράκ, η επιφυλακτικότητά του για κάποιες 

υπόγειες διαδροµές των Βρυξελλών, η αντίστασή του στις µεθοδεύσεις 

της Παγκοσµιοποίησης και της Νέας Τάξης Πραγµάτων, τον κατέστησαν 

τον υπ'αριθµόν ΕΝΑ κίνδυνο στην Ελλάδα.» (6-3-2005) 
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XIV Το πρώτο εκλογικό πρόγραµµα του ΛΑΟΣ344 
 

 

 

 

Ελληνίδα, Έλληνα 

Έχεις στα χέρια σου περιληπτικά το Πρόγραµµα του ΛΑ.Ο.Σ 

Μην αφήνεσαι στην παραπληροφόρηση του πολιτικού κατεστηµένου 

Η άγνοια είναι το κακό!!! Η γνώση είναι δύναµη!!! 

Ενηµερώσου: 

1. Από τις καθηµερινές ενηµερωτικές εκποµπές από τον δίαυλο του 

ΤΕΛΕΑΣΤΥ. 

2. Από την εβδοµαδιαία εφηµερίδα Α1 που κυκλοφορεί κάθε Σάββατο 

3. Από το διαδίκτυο στη διεύθυνση WWW.alpha1.gr και WWW. 

Karatzaferis.gr 

ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Η ΕΛΛΑΣ 

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 

ΛΑ.Ο.Σ 

Γραφεία Αθηνών: Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ερατοσθένους 1 

Τηλέφωνα: 210-7522700 ΦΑΧ: 210-7522704 

Γραφεία Θεσ/νίκης: Βασιλίσσης Όλγας 64 

Τηλέφωνα: 2310-864600 ΦΑΧ: 2310-866680 

 

 

                                                 
344 ∆ηµοσιευµένο τόσο στην Α1, όσο και στα sites http://www.alpha1.gr, http://www.karatzaferis.gr το 
2004. ∆υστυχώς δεν είναι αναρτηµένο από το 2007 και µετά. 
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Οµιλία Γεωργίου Καρατζαφέρη Προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ. 

 

Φάληρο 14 Σεπτεµβρίου 2003 

ΓΙΑΤΙ; 

Ελληνίδες, Έλληνες, 

Κάθε µέρα βλέπουµε να συµβαίνουν γύρω µας τόσα και τόσα και µας 

έρχεται αυθόρµητα, σχεδόν ενστικτωδώς ένα «γιατί;» που άλλοτε το λέµε 

και άλλοτε το κρύβουµε για να κάνει την εµφάνισή του ξανά την επόµενη 

µέρα πιο έντονα εξαιτίας ενός διαφορετικού λόγου από αυτόν της 

προηγούµενης µέρας. Και εµείς απλά συνεχίζουµε µειώνοντας µέρα µε την 

µέρα τα όρια της αντοχής και της υποµονής µας αναρωτόµενοι «ως 

πότε;». 

Γιατί να έχουµε τις χειρότερες δηµόσιες υπηρεσίες της Ευρώπης ενώ 

είµαστε οι βαρύτερα φορολογούµενοι Ευρωπαίοι; 

Γιατί να έχουµε τους χαµηλότερους µισθούς στην Ευρώπη ενώ 

έχουµε το υψηλότερο κόστος διαβίωσης; 

Γιατί να έχουµε τα ράντζα στα νοσοκοµεία και τη χειρότερη 

νοσοκοµειακή περίθαλψη αφού πληρώνουµε τις εισφορές µας στα 

ταµεία; 

Γιατί να έχουµε κάνει τρόπο ζωής το φακελάκι στους γιατρούς, 

εφοριακούς και αλλού; 

Γιατί να µην έχουµε µία αξιοπρεπή σύνταξη για να µη ζητιανεύουµε 

και να µη βγαίνουµε στους δρόµους; 

Γιατί οι βουλευτές πρέπει να δουλεύουν µόνο 4 χρόνια για να 

συνταξιοδοτηθούν και εµείς 35; 

Γιατί να µην έχουµε καλούς δρόµους ενώ πληρώνουµε διόδια και 

τέλη κυκλοφορίας; 

Γιατί αφήνουµε να σκοτώνουν τα παιδιά µας µε τα ναρκωτικά; 

Γιατί τα σχολεία δεν µορφώνουν τα παιδιά µας αλλά τα 

παραµορφώνουν µε φαινόµενα REALITY και τόσα άλλα; 

Γιατί να βγαίνουν βουλευτές από τζάκια και όχι από τα παιδιά του 

λαού; 
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Γιατί δεν νοµοθέτησαν οι βουλευτές µας ώστε να µας προστατέψουν 

από τις τράπεζες και το χρηµατιστήριο; 

Γιατί τα παιδιά µας να είναι άνεργα (ανεργία πάνω από 20% = το 

υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη); 

Γιατί η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτε; (Ίµια, Μακεδονία, Κύπρος, 

Αιγαίο, πετρέλαια, υφαλοκρηπίδα, Ίµβρος, Τένεδος). 

Γιατί να ψηφίζουµε κυβέρνηση και αντιπολίτευση αφού δεν 

διαφέρουν σε τίποτε; 

Γιατί 50 οικογένειες να λυµαίνονται τον πλούτο των Ελλήνων; 

Γιατί τα σύνορά µας θα πρέπει να είναι διάτρητα και να µπαίνουν 

ανενόχλητοι εκατοντάδες χιλιάδες λαθροµετανάστες; 

Γιατί δεν µας ανακοινώνουν το πραγµατικό κόστος της Ολυµπιάδας 

– που έχει υπερτριπλασιαστεί από τον αρχικό προϋπολογισµό για να 

ξέρουµε για πόσα χρόνια έχει υποθηκευτεί το µέλλον της χώρας 

µας; 

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΤΥΡΑΝΝΟΥΝ ΤΗ ΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ 

ΜΑΣ. 

Υπάρχει λύση; 

 Ναι, αν εµείς ψηφίζοντας έχουµε στο µυαλό και στην καρδιά µας 

την Ελλάδα 

Ναι, αν πάψουµε να ακούµε τους υποβολείς της διαπλοκής που από 

τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης προβάλλουν τα αγαπηµένα τους παιδιά. 

Ναι, αν κλείσουµε τα αυτιά µας στις σειρήνες που µας ωθούν να 

ψηφίσουµε τα δικά τους συµφέροντα και όχι της πατρίδας µας. 

Ναι, αν αισθανόµαστε πρώτα Έλληνες και µετά οπαδοί ενός 

κόµµατος. 

Ναι, αν πάψουµε να ακούµε όποιον µας χαϊδεύει τα αυτιά απλά και 

µόνο για να βρει δίαυλο πρόσβασης στην τσέπη µας. 

Ναι, αν πάψουµε να στηριζόµαστε στον βουλευτή που µας τάζει 

θέση για το παιδί µας στο ∆ηµόσιο. 

Ναι, αν πιστέψουµε στην αξιοκρατία παραγκωνίζοντας όλους αυτούς 

που έχουν «µπάρµπα στην Κορώνη». 
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Υπάρχει τέτοιο κόµµα; 

ΝΑΙ! 

Ο ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 

(ΛΑ.Ο.Σ.) 

 

ΓΙΑΤΙ; 

Επειδή, προερχόµαστε από εσάς. Παλεύουµε σαν εσάς. Ξέρουµε τι 

σηµαίνει ανέχεια, τι σηµαίνει φτώχεια, µεγαλώσαµε στο πεζοδρόµιο, 

ξέρουµε τι είναι Ι.Κ.Α., εφορία, υποχρεώσεις που πρέπει να 

πληρώσει ο καθένας µας από το συγκεκριµένο εισόδηµα. Είµαστε 

ένα µε σας. Είστε ένα µαζί µας. 

Επειδή, οι λύσεις που προτείνουµε είναι απλές και εφικτές, είναι οι 

ίδιες που συζητείτε και εσείς και αναρωτιόσαστε γιατί οι ιθύνοντες 

δεν τις βλέπουν. 

Επειδή, µόνο εµείς τολµήσαµε και τολµάµε να λέµε τα πράγµατα µε 

το όνοµά τους µέσα και έξω από τη Βουλή µε προσωπικό κόστος. 

Επειδή, βάζουµε τη διαπλοκή απέναντι. 

Επειδή, ο πολιτικός µας λόγος αγγίζει τις καρδιές όλων και δεν είναι 

ξύλινος σαν των άλλων πολιτικών. 

Επειδή, µέσα στα σπίτια µας θέλουµε να αισθανόµαστε ασφαλείς. 

Επειδή, αυτά που διακηρύττουµε τα πράττουµε. Τα λόγια µας είναι 

και έργα. 

Επειδή, αξίζουµε κάτι καλύτερο, πέρα από τις µαριονέτες και τα 

φερέφωνα των συµφερόντων της διαπλοκής. 

Επειδή, στην κάλπη θα αποφασίσουµε εµείς και όχι η διαπλοκή 

Επειδή, είµαστε περήφανοι που είµαστε απόγονοι του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, του Σοφοκλή, του Μιλτιάδη, του Θεµιστοκλή, του 

Βουλγαροκτόνου, του Ηρακλείου, του Κολοκοτρώνη, του 

Ανδρούτσου, του Νικηταρά, του Αθ. ∆ιάκου, του Κοσµά του 

Αιτωλού, του Παύλου Μελά και τόσων άλλων και όχι του εφιάλτη. 

Γιατί κάποια στιγµή πρέπει και οι πρόγονοί µας να είναι περήφανοι 

για τους απογόνους τους. 

Γιατί είµαστε πολλοί και µας έχουν κάνει να νοµίζουµε ότι είµαστε 
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µόνοι µας. 

Γιατί όταν αγαπάµε την πατρίδα µας δεν σηµαίνει πως είµαστε 

σωβινιστές. 

Γιατί όλοι µαζί χέρι-χέρι µπορούµε να αλλάξουµε την Ελλάδα και να 

την βάλουµε στο βάθρο που της αξίζει. 

Γιατί στο ερώτηµα ΠΑΣΟΚ, Μεσαίοι ή Κ.Κ.Ε. απαντούµε Ελλάδα. 

Γιατί κουραστήκαµε να κουβαλούµε στην πλάτη µας διάφορους 

εθνοπατέρες και εργατοπατέρες. 

Γιατί µας έκλεψαν την αξιοπρέπειά µας και την εθνική µας 

περηφάνια και τα θέλουµε πίσω. 

Γιατί το δικαίωµα της εργασίας είναι συνταγµατικό και θέλουµε 

υγιείς επιχειρήσεις και απασχόληση, υγιή αγροτική παραγωγή που θα 

µας επιτρέπει να µην εισάγουµε το 75% των προϊόντων που 

καταναλώνουµε. 

Γιατί ο ΛΑ.Ο.Σ. χωρά όλους όσους αισθάνονται, λειτουργούν και 

σκέφτονται ως Έλληνες. 

 Γιατί ο ΛΑ.Ο.Σ. χρηµατοδοτείται από το υστέρηµα όλων µας και όχι 

από τη διαπλοκή. 

 

Ελληνίδες, Έλληνες 

 

ΟΧΙ: Στους Λαθροµετανάστες και τους δυνάστες 

ΝΑΙ: Στους Έλληνες, την Ελλάδα και την Ορθοδοξία 

ΟΧΙ: Στις υποχωρήσεις έναντι των Η.Π.Α. και τις εξαρτήσεις από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΝΑΙ: Στις Εθνικές διεκδικήσεις και στην Ευρώπη των ΕΘΝΩΝ 

ΟΧΙ: Στην επιβολή µειωτικών λύσεων που οδηγούν στον Αφελληνισµό των 

Νησιών και αυξάνουν την Τουρκική επικυριαρχία 

ΝΑΙ: Στην ΕΝΩΣΗ της Κύπρου κατά το προηγούµενο της Κρήτης. 

ΟΧΙ: Στην ασυδοσία και την παράδοση της χώρας σε εγχώριους και 

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥΣ εγκληµατίες 

ΝΑΙ: Σε µία ασφαλή κοινωνία χωρίς εγκληµατικότητα, χωρίς έµπορους 

Ναρκωτικών, χωρίς φόβο και κλειδαριές 
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ΟΧΙ: Στα ακραία φαινόµενα απελευθέρωσης εµπόρων Ναρκωτικών 

ΝΑΙ: Στην εσχάτη των ποινών στους εµπόρους Ναρκωτικών και βιαστές 

ανηλίκων 

ΟΧΙ: Στο «διαίρει και βασίλευε» ∆εξιών – Μεσαίων – Αριστερών – 

Σοσιαλιστών και Καπιταλιστών 

ΝΑΙ: Στον πατριωτισµό και τη συσπείρωση ΟΛΩΝ των ΕΛΛΗΝΩΝ µε εθνικά 

ιδανικά 

ΟΧΙ: Στην Ανεργία και την κάλυψη των θέσεων εργασίας µε 

περιστασιακές λύσεις τύπου Λαθροµεταναστών 

ΝΑΙ: Στην εξασφάλιση του δικαιώµατος στη ∆ΟΥΛΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ κάθε ηλικίας 

ΟΧΙ: Στους µισθούς πείνας από τη µία πλευρά και στους «ΧΡΥΣΩΜΕΝΟΥΣ» 

Υπουργούς, ∆ιοικητές, Τραπεζίτες κ.ά., από την άλλη. Όχι στον διαχωρισµό 

των πολιτών σε πατρικίους και πληβείους 

ΝΑΙ: Στο κλείσιµο της ψαλίδας µε εφαρµογή της αρχής του 

ΕΠΤΑΠΛΑΣΙΟΥ. ΚΑΝΕΝΑΣ µισθός παραπάνω από το επταπλάσιο του 

κατωτέρου 

 

ΟΧΙ: Όχι στη διατήρηση της γραφειοκρατίας και των ταξικών διαφορών 

απέναντι στα θέµατα Υγείας. 

ΝΑΙ: Στην κατάργηση των ταµείων και των ενσήµων. Η 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ για όλους τους 

ΠΟΛΙΤΕΣ Ελληνικής ιθαγενείας 

ΟΧΙ: Στη φορολόγηση της κτήσεως και στη φορολόγηση των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε ετήσιο «τζίρο» µέχρι 200.000 ΕΥΡΩ 

ΝΑΙ: Στη φορολόγηση της οικονοµικής ∆ράσεως. Στη φορολόγηση των 

ΟΛΙΓΟΠΩΛΕΙΩΝ, στη φορολόγηση του οικονοµικού και τραπεζικού 

κατεστηµένου. 

ΟΧΙ: Στη χρηµατοδότηση του ευδαιµονισµού που οδηγεί την κούρσα του 

πλουτισµού των τραπεζών, όχι στην εκµετάλλευση των αδυνάτων. Κανένα 

επιτόκιο δανεισµού πάνω από το 30% του επιτοκίου καταθέσεων 

ΝΑΙ: Στη χρηµατοδότηση για επαγγελµατική επάρκεια και στέγαση, χωρίς 

υποθήκευση της πρώτης κατοικίας 
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ΟΧΙ: Στην ασυδοσία του Χρηµατιστηρίου και τα «κόλπα» των 

καιροσκόπων του χώρου 

ΝΑΙ: Στον αποτελεσµατικό έλεγχο και χειραγώγηση των 

«χρηµατιστηριακών παιχνιδιών» 

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ !!! 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ∆ΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΣΗ 

ΜΙΖΕΡΙΑ 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ 

ΤΟ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ 

ΧΕΡΙ-ΧΕΡΙ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΟΥΜΕ 

ΤΟ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ!!!! 

ΤΟ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙ∆Α ΜΑΣ 

ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΣ 

ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ!!! 
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Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

 

 

ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 

 

ΓΙΑ ΡΗΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ 

∆ΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙ∆ΑΣ 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ 

 

Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός (ΛΑ.Ο.Σ.) µε Πρόεδρο τον Βουλευτή Γ. 

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ιδρύθηκε στις 14/09/00 για να αντιµετωπίσει µία εθνική 

αναγκαιότητα. Την αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας και την ανατροπή του 

σάπιου κατεστηµένου που καταδυναστεύει τη χώρα µας και την οδηγεί σε βαθµιαίο 

αφελληνισµό και υποδούλωση. Ο ΛΑ.Ο.Σ. επιδιώκει την ειρηνική και µε 

δηµοκρατικά µέσα ρήξη και ανατροπή των πολιτικών δυνάµεων που κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες στάθηκαν ανίκανες να εξυπηρετήσουν τα εθνικά µας 

συµφέροντα επειδή διαπιστώνει ότι τα λεγόµενα µεγάλα κόµµατα όχι µόνο 

στερούνται οράµατος για την πρόοδο του Έθνους, αλλά µε την επικίνδυνη πολιτική 

και τον ενδοτισµό τους σε ξένα κέντρα αποφάσεων παρασύρουν την πατρίδα µας σε 

περιπέτειες. 

 

Τι είναι ο ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 

 

Ένα κόµµα απόλυτα δηµοκρατικό, γιατί πρεσβεύει την ευνοµία και την ισονοµία, 

προτάσσει τη διασφάλιση της λαϊκής κυριαρχίας, όπως διασφαλίζεται από το άρθρο 1 

του Συντάγµατος, λειτουργεί θεσµικά µε αιρετά όργανα και απευθύνεται σε ενεργούς, 

σκεπτόµενους και ενηµερωµένους πολίτες, που δεν ανέχονται να σκέπτονται και να 

αποφασίζουν άλλοι πριν από αυτούς γι' αυτούς. Ένα κόµµα λαϊκό, που τάσσεται στην 

υπηρεσία των ατοµικών ελευθεριών και των δικαιωµάτων στην ασφάλεια, την 

πρόοδο και την ευηµερία όλων ανεξαιρέτως των Ελλήνων πολιτών, χωρίς διακρίσεις. 

Ένα κόµµα φιλελεύθερο, που στηρίζει και ενθαρρύνει την εφευρετικότητα, τη 

δηµιουργικότητα και το επιχειρηµατικό πνεύµα των Ελλήνων πολιτών στον τοµέα 

της οικονοµίας µε παράλληλη όµως προστασία των εργαζοµένων, ενώ ταυτόχρονα 
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διασφαλίζει την παραγωγικότητα τοµέων ζωτικής εθνικής σηµασίας. Ένα κόµµα 

εκσυγχρονιστικό, µε την ουσιαστική έννοια του όρου, που πολεµά φαινόµενα που 

χαρακτηρίζουν χρεοκοπηµένες κοινωνίες, όπως η διαφθορά, η αναξιοκρατία, 

νεποτισµός, η κοινωνική ανισότητα, η ανεργία, η εγκληµατικότητα, η ανασφάλεια, η 

παραοικονοµία, η παραπληροφόρηση δια της διαπλοκής, οι πελατειακές σχέσεις των 

κοµµάτων και ο εµπαιγµός των πολιτών. Η εξάλειψη αυτών των θλιβερών 

φαινοµένων και όχι η αποδυνάµωση της θρησκευτικής και εθνικής ταυτότητας 

των Ελλήνων είναι ο καλώς νοούµενος εκσυγχρονισµός.  

 

Είναι ένα κόµµα ελληνοκεντρικό, που προτάσσει τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα του 

ελληνικού λαού, και του έθνους, διαπνέεται από τον ελληνικό πολιτισµό, το ελληνικό 

πνεύµα και τις ελληνικές αξίες στη χάραξη και εφαρµογή της πολιτικής του. 

 

Τι δεν είναι ο ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 

 

Ο ΛΑ.Ο.Σ. µολονότι έχει επίγνωση στην θεµελιακή προσφορά του ελληνικού 

πνεύµατος στο παγκόσµιο πολιτισµό, δεν διαπνέεται από συµπλέγµατα σωβινισµού ή 

ρατσισµού. Αναγνωρίζει και σέβεται την προσφορά όλων των λαών και επιθυµεί 

ανάλογη αναγνώριση να υπάρχει και εκ µέρους των ξένων κυβερνήσεων στις δικές 

µας επιλογές και πολιτισµικές ιδιοµορφίες και ιδιαιτερότητες. ∆εν είναι ένα κόµµα 

δογµατικά αντι-δυτικό, ή αντιαµερικανικό. Η ∆ύση άλλωστε ανήκει στην Ελλάδα, 

αφού θεµελιώθηκε πάνω στις αρετές που γέννησε ο δικός µας πολιτισµός, όπως η 

∆ηµοκρατία, ο ανθρωπισµός, η έρευνα, το µέτρο και η αρµονία. ∆εν µπορούµε 

ωστόσο να παραγνωρίσουµε την βλαπτική για τα ελληνικά συµφέροντα πολιτική 

συγκεκριµένων κέντρων πολιτικού σχεδιασµού και αποφάσεων, την οποία είµαστε 

αποφασισµένοι να πολεµήσουµε.  

 

Ο ΛΑ.Ο.Σ. δεν αρνείται την ευρωπαϊκή ταυτότητα της Ελλάδος, δεν αποδέχεται όµως 

την εκχώρηση εξουσιών, που ακυρώνουν την εθνική µας κυριαρχία, όταν µάλιστα οι 

Ευρωπαίοι εταίροι µας αρνούνται να συµπεριλάβουν στους αµυντικούς τους 

σχεδιασµούς τα εθνικά µας σύνορα. Ο ΛΑ.Ο.Σ. είναι υπέρ την ενωµένης Ευρώπης 

των ΕΘΝΩΝ. 
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Ο ΛΑ.Ο.Σ. δεν επιθυµεί διακρίσεις εις βάρος καµίας γνωστής θρησκείας ή δόγµατος, 

η προστασία των οποίων όµως δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος της επικρατούσης 

θρησκείας της Ελλάδος, που εκπροσωπεί η Ανατολική Ορθόδοξος του Χριστού 

Εκκλησία. 

 

Το ιστορικό πλαίσιο της ίδρυσης του ΛΑ.Ο.Σ. 

 

Οι διεθνείς παράγοντες, οι οποίες κατά κύριο λόγο επέβαλαν τη δηµιουργία του 

Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού σχετίζονται άµεσα µε τη µεθόδευση της 

παγκοσµιοποίησης και της δηµιουργίας µίας Νέας Τάξης Πραγµάτων µετά το 

τέλος του Ψυχρού Πολέµου, η οποία, καθώς έχει φανερά εχθρικές διαθέσεις προς τα 

εθνικά κράτη, απειλή και τον Ελληνισµό. 

 

Ο χαρακτήρας του κόµµατος Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός 

 

Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός αποσκοπεί σε µία πολιτεία που θα χαρακτηρίζεται 

από Λαϊκό Φιλελευθερισµό και ατοµικές ελευθερίες, κράτος δικαίου, κοινωνικής 

ειρήνης και ευηµερίας και ταυτόχρονα προστασίας του Ελληνικού Ορθόδοξου 

χριστιανικού πολιτισµού, γιατί αυτό επιθυµεί και εκφράζει ο Ελληνικός Λαός. Η 

πολιτική και τα µέτρα που προτείνει ο ΛΑ.Ο.Σ για την επίτευξη των παραπάνω 

στόχων είναι τα εξής: 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ 

 

Ο ΛΑ.Ο.Σ. στο πρώτο του κεφάλαιο αναφέρεται στην κορυφή του κρατικού µας 

οικοδοµήµατος. Στον Ανώτατο Άρχοντα. 

 

Στέκεται ο ΛΑ.Ο.Σ. αντιµέτωπος και αντίθετος, οριζόντια και κάθετα, στο κοµµατικό 

αλισβερίσι και το εξευτελιστικό παζάρι των παρασκηνίων, πριν και κατά την εκλογή 

του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, που πρέπει να ‘ναι υπερκοµµατικό πρόσωπο κοινής 

παραδοχής και να µην φορτώνεται µε δεσµεύσεις και γραµµάτια προεξόφλησης 

απέναντι σ’ εκείνους που τον επιλέγουν. Ο ΛΑ.Ο.Σ. θέλει Πρόεδρο όλων των 
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Ελλήνων, ανεξάρτητο, αδέσµευτο, θεµατοφύλακα άγρυπνο των Ιερών και των 

Οσίων. Ο ΛΑ.Ο.Σ. προτείνει (µόνον αυτός) την θέσπιση του Συµβουλίου των 

Αρίστων, κοντά στον Πρόεδρο, που να αποτελείται από τον Πρωθυπουργό, τον 

Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, τον Αρχηγό των Ενόπλων ∆υνάµεων, 

τους Προέδρους του Αρείου Πάγου, του Συµβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, τον αρχαιότερο του ∆ιπλωµατικού Σώµατος και τον Πρύτανη που θα 

υποδεικνύεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.  

Ο ΛΑ.Ο.Σ. προτείνει τα πολιτικά κόµµατα να λειτουργούν κάτω από συνταγµατικά 

οριζόµενο θεσµικό πλαίσιο, που να προκαθορίζει επακριβώς τις διαδικασίες της 

λειτουργίας τους ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ. Η εφαρµογή των σχετικών 

διατάξεων να ελέγχεται από το Συµβούλιο της Επικρατείας.  

Ο ΛΑ.Ο.Σ. προτείνει την απλή Αναλογική ως εκλογικό σύστηµα µε όριο εισαγωγής 

το 5%. Η κάθε Νοµαρχιακή Περιφέρεια (όπως προτείνεται από το ΛΑ.Ο.Σ) θα 

αναδεικνύει 12 Βουλευτές για το Εθνικό Κοινοβούλιο, ενώ οι υπόλοιποι 60 

Βουλευτές θα εκλέγονται µε το υπάρχον σύστηµα των Βουλευτών Επικρατείας. 

 

Ο ΛΑ.Ο.Σ. διαπιστώνει ότι η διαφθορά της πολιτικής ζωής προκύπτει τόσο από το 

δικοµµατισµό, αλλά και από την οικογενειοκρατία και προτείνει τη θεσµοθέτηση 

απαγόρευσης εκλογής δύο ατόµων που συνδέονται µε συγγένεια πρώτου βαθµού 

στην ίδια περιφέρεια. Επίσης, προτείνει ο Πρωθυπουργός να µην εκλέγεται για 

περισσότερο από δύο τετραετίες και οι βουλευτές περισσότερες από τέσσερις. 

 

Να καταργηθεί η βουλευτική σύνταξη µετά από µία θητεία στο Κοινοβούλιο, για 

λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, αφού κανείς πολίτης δεν συνταξιοδοτείται µε 

τέσσερα χρόνια εργασίας. 

Η πρόταση του ΛΑ.Ο.Σ είναι: Ο Βουλευτής να παίρνει σύνταξη στα 17,5 χρόνια, 

δηλαδή σε ίσο διάστηµα µε το ήµισυ της κανονικής σύνταξης των ∆.Υ.  

 

Σωµατειακή βουλή. 

 

Στην Ελλάδα παρατηρείται έλλειµµα κοινωνικού διαλόγου και όποτε αυτός γίνεται 

υποτάσσεται στην αυθαιρεσία της κυβερνητικής πολιτικής. Για το λόγο αυτό 

προτείνεται η δηµιουργία σωµατειακής βουλής στην οποία θα εκπροσωπούνται οι 
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παραγωγικές τάξεις. Μέσα από το διάλογο θα διαµορφώνονται προτάσεις 

συνδιαλλαγής, οι οποίες θα υποβάλλονται στην κυβέρνηση προκειµένου να 

προωθηθούν και να γίνουν νόµοι του κράτους. 

 

Συνταγµατικό ∆ικαστήριο 

 

Επίσης, προτείνεται η δηµιουργία Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου το οποίο θα 

αποφαίνεται αυτεπαγγέλτως για τη συνταγµατικότητα των νόµων, η κρίση των 

οποίων δεν θα γίνεται όπως σήµερα παρεµπιπτόντως από οποιοδήποτε δικαστήριο.  

 

∆ηµοψηφίσµατα 

Ο ΛΑ.Ο.Σ απαιτεί ∆ηµοψηφίσµατα για όλα τα κρίσιµα Εθνικά και Κοινωνικά 

προβλήµατα αν το προτείνει το 3% του εκλογικού σώµατος 

 

 

Προστασία Θεσµών 

 

Πρόβλεψη αυστηρών ποινών για την προσβολή ή καταστροφή των Ιερών ή Εθνικών 

Συµβόλων. Η Σηµαία είναι το Σύµβολο της Πατρίδας µας και ουδείς νοµιµοποιείται 

να την παραδίδει σε µη Έλληνες πολίτες, διότι αυτό συµβολικά δηλώνει την 

παράδοση της Πατρίδας µας σε αλλοδαπούς. Ανάρτηση της Ελληνικής Σηµαίας και 

της εικόνας του Χριστού στην αίθουσα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και στις 

αίθουσες των σχολείων. 

Υποχρεωτική αναγραφή του Θρησκεύµατος και της Ιθαγένειας στις ταυτότητες των 

Ελλήνων πολιτών. 

Ο βουλευτής που ενεργεί αντίθετα µε της προεκλογικές του δεσµεύσεις θα υπάρχει 

δυνατότητα να ανακληθεί η Βουλευτική του ιδιότητα αν το ζητήσει το 15% των 

ψηφοφόρων της εκλογικής του περιφέρειας. Έτσι ο Βουλευτής θα φροντίζει να είναι 

συνεπής µε τις προεκλογικές του εξαγγελίες και δεσµεύσεις για να µην αναγκασθεί 

να ξαναζητήσει ψήφο εµπιστοσύνης από το εκλογικό σώµα της περιφερείας του. 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Στόχος της εθνικής εξωτερικής πολιτικής δεν µπορεί να είναι άλλος παρά η 

προάσπιση και προώθηση των Ελληνικών συµφερόντων στο διεθνές πλαίσιο, η 

διασφάλιση της Εθνικής µας κυριαρχίας από πραγµατικούς και πιθανούς κινδύνους, 

αλλά και η προστασία των Ελληνικών µειονοτήτων και της Ελληνικής πολιτιστικής 

κληρονοµιάς στους χώρους όπου ιστορικά υπάρχει Ελληνική παρουσία. 

 

Τα δόγµατα: «Ανήκουµε στη ∆ύση» και «ουδέν διεκδικούµε», είναι επικίνδυνα στην 

άσκηση της εξωτερικής µας πολιτικής. ∆όγµα µας είναι η Ελλάδα να ανήκει εκεί 

όπου επιτάσσουν τα συµφέροντά της και διεκδικούµε αυτά τα οποία µας 

κατοχυρώνουν οι ∆ιεθνείς Συνθήκες και το ∆ιεθνές ∆ίκαιο. Ο ΛΑ.Ο.Σ. πιστεύει ότι 

το κριτήριο το οποίο πρέπει να διαµορφώνει την εξωτερική µας πολιτική, πρέπει να 

είναι µόνον το Συµφέρον του Ελληνικού Έθνους, χωρίς υποχωρήσεις, ηττοπάθεια η 

δουλοπρέπεια και πρέπει να στηρίζεται στις ιστορικές µας ρίζες. 

 

Υφαλοκρηπίδα, εναέριος χώρος, χωρικά ύδατα, συνεκµετάλλευση του Αιγαίου και 

κλπ, είναι θέµατα µη διαπραγµατεύσιµα και κακώς γίνονται αντικείµενο 

διαπραγµατεύσεως από τις εκάστοτε Ελληνικές κυβερνήσεις, δεδοµένου ότι τα 

θέµατα αυτά αποτελούν αντικείµενο εφαρµογής ∆ιεθνούς ∆ικαίου. Η Ελλάδα πρέπει 

να έχει ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και δεν µπορεί να υιοθετεί οδηγίες που 

αντιβαίνουν τα εθνικά συµφέροντα. ∆εν πρέπει να αποβλέπουµε στον 

αποµονωτισµό, αλλά ούτε και να είµαστε άκριτα υποχωρητικοί. Τα σύνορά µας 

είναι τα Νότιο- Ανατολικά Σύνορα της Ευρώπης και πρέπει να προστατεύονται 

αποτελεσµατικά. Πρέπει να αποκτήσει η Εξωτερική µας πολιτική συνέχεια, δυναµική 

και συνέπεια, µε ενιαία και διαχρονική στρατηγική. Η Τουρκία δεν έχει θέση στην 

Ε.Ε. για πολιτισµικούς, γεωγραφικούς και θρησκευτικούς λόγους αλλά και γιατί µόνο 

η Ελλάδα κινδυνεύει από την Τουρκία όχι µόνο από στρατιωτικής πλευράς αλλά και 
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από την ειρηνική δυνατότητα καταλήψεως της χώρας µας από τους πολυπληθείς 

Τούρκους µέσω της εισόδου της Τουρκίας στην Ε.Ε. (το 2020 η Τουρκία 

υπολογίζεται µε 100.000.000 κατοίκους και η Ελλάδα µε 8.000.000 Έλληνες). Η 

ελεύθερη διακίνηση των πολιτών των κρατών-µελών της Ε.Ε. θα οδηγήσει στον 

γρήγορο εκτουρκισµό της Ελλάδας αναιρώντας όλους τους αγώνες του Έθνους για 

την ανεξαρτησία του. Πρέπει να προγραµµατισθεί και να ενισχυθεί η πλήρης και 

ξεκάθαρη ενηµέρωση των λαών της Γης για τα Εθνικά µας θέµατα. Είναι απαράδεκτα 

γεγονότα ότι η Ε.Ε. ενισχύει οικονοµικά την Τουρκία και την Αλβανία και ότι η ίδια 

η Ελλάδα προβαίνει σε γενναιόδωρες και χωρίς όρους παροχές σε κυβερνήσεις 

χωρών, όπως η Αλβανία και η ΠΓ∆Μ 

 

Το κράτος των Σκοπίων, δεν µπορεί να λέγεται «Μακεδονία» όπως έχει καθιερωθεί 

στο Εξωτερικό γιατί αυτό αποτελεί παραχάραξη της ιστορικής αλήθειας, οδηγεί 

στην αποσταθεροποίηση των Βαλκανίων και ανοίγει το δρόµο σε γεωστρατηγικές 

βλέψεις και διεκδικήσεις σε βάρος µας. Για την Βόρειο Ήπειρο υιοθετούµε απολύτως 

την θέση του «Γέρου της ∆ηµοκρατίας» Γεωργίου Παπανδρέου ότι: «Η διεκδίκηση 

της Βορείου Ηπείρου είναι υποχρέωση του Έθνους, Ιερά και Απαράγραπτος». 

Σηµατοδότης κάθε προσπάθειας πρέπει να είναι το «Πρωτόκολλο της Κέρκυρας». 

Για το µείζον Εθνικό θέµα της Κύπρου, η µόνη λύση είναι να φθάσουµε στην 1η του 

Μαίου χωρίς παρεµβάσεις και βιασµένες κινήσεις, οπότε θα ωριµάσει το δίληµµα για 

τους Τουρκοκυπρίους κατοίκους του νησιού, µαζί µε τους Ελληνοκυπρίους στην 

Ευρώπη ή µαζί µε τους Τούρκους; Τώρα δε µε την ολοκλήρωση των προσπαθειών, 

πρέπει να ανοιχθεί ο Φάκελος της Κύπρου για να µάθει ο Ελληνικός λαός τι 

πραγµατικά συνέβη, για να µην υποπέσουµε στα ίδια λάθη στο µέλλον. 

 

Ο ΛΑ.Ο.Σ. φρονεί ότι η Ελλάδα πρέπει και µπορεί να διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο 

στον Βαλκανικό χώρο. Πρέπει να επιδιωχθεί η έντεχνη και έντονη προβολή της 

Ελληνικής Πολιτισµικής Παρουσίας στη µικρά Ασία, στα παράλια του Ευξείνου 

Πόντου και στην Κωνσταντινούπολη. Να προασπίσουµε τα δικαιώµατα των λίγων 

Ελλήνων κατοίκων της Πόλης, του Οικουµενικού Πατριαρχείου και του Ελληνισµού 

του Πόντου, απαιτώντας την επιστροφή των περιουσιών των εκδιωχθέντων Ελλήνων. 
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Να επαναλειτουργήσει ο Ιερός Ναός της Αγίας Σοφίας, σύµφωνα µε την απόφαση 

του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 24ης Νοεµβρίου 1981, καθώς και η 

Θεολογική Σχολή της Χάλκης.  

 

Σύγκλιση µε Ε.Ε. 

 

Η ενσωµάτωση εποµένως της χώρας µας στη Ε.Ε. µπορεί να γίνει µόνο στα πλαίσια 

µιας Συνοµοσπονδίας και υπό τον όρο ότι θα προστατεύεται η ιδιαιτερότητά µας ενώ 

δεν θα ισοπεδώνεται ο Εθνικός µας χαρακτήρας και οι παραγωγικές µας δυνάµεις 

υπό κανένα πρόσχηµα. Η Ε.Ε. µπορεί να διαµορφώνει κοινή εξωτερική πολιτική, 

αλλά η Ελλάδα πρέπει να διατηρεί το δικαίωµα του βέτο για τα ζωτικά της θέµατα, 

λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες των σχέσεων των όµορων κρατών (Αλβανία, 

Σκόπια, Βουλγαρία, Τουρκία) µε τη χώρα µας (συνεχείς διεκδικήσεις, αθρόα 

µετανάστευση). Ναι ΜΟΝΟ στην Ευρώπη των ΕΘΝΩΝ. 

 

Οµογένεια 

 

Ένα µεγάλο και αναξιοποίητο κεφάλαιο της Ελλάδας αποτελεί η Εθνική Οµογένεια 

και οι ανά τον κόσµο Έλληνες. Οι περισσότεροι Έλληνες του εξωτερικού διαπρέπουν 

και αποτελούν ενεργούς πολίτες των χωρών όπου διαµένουν και τις οποίες αγαπούν 

τουλάχιστον όσο και την Ελλάδα. Οι Ελληνικές Κοινότητες του εξωτερικού, ιδίως 

στα κράτη του δυτικού κόσµου, µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο στη προώθηση 

και προβολή Ελληνικών ζητηµάτων, αλλά και στην υποστήριξη της Εθνικής 

εξωτερικής πολιτικής. 

 

Ο ΛΑ.Ο.Σ θα προχωρήσει στην άµεση κινητοποίηση της Οµογένειας, λαµβάνοντας 

συγκεκριµένα µέτρα και αποφάσεις και δε θα περιοριστεί στο αορίστου σηµασίας 

Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.), το οποίο δηµιουργήθηκε και 

χρησιµοποιήθηκε από το ΠΑ.ΣΟ. κυρίως, για την εκπλήρωση κοµµατικών 

επιδιώξεων και την προσέλκυση ψηφοφόρων. 

Προτείνεται στην θέση του Σ.Α.Ε. η δηµιουργία Κοινοβουλίου της Μεγάλης 

Ελλάδας, στο οποίο θα µετέχουν εκπρόσωποι της Οµογένειας από όλον τον κόσµο. 

Αυτό το όργανο θα συντονίζει τους Έλληνες του Εξωτερικού και θα λειτουργεί µε 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

446 

µόνο γνώµονα την υποστήριξη και προώθηση των Ελληνικών δικαίων και 

συµφερόντων ανά τον κόσµο. Περαιτέρω µπορεί να θεσπιστεί η συµµετοχή 

εκπροσώπων της Οµογένειας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ως Βουλευτών Επικρατείας. 

 

Για τον αποτελεσµατικότερο συντονισµό της Εθνικής εξωτερικής πολιτικής µε το 

επιδιωκόµενο Κοινοβούλιο της Μεγάλης Ελλάδας, προτείνεται η δηµιουργία 

Υφυπουργείου του Απόδηµου Ελληνισµού, το οποίο θα ασχολείται ουσιαστικά µε 

την «Ελλάδα εκτός Ελλάδας». 

 

 

ΑΜΥΝΑ 

Για να είναι η Εθνική εξωτερική πολιτική της χώρας µας αυτόφωτη, η Ελλάδα πρέπει 

να έχει ισχυρό αµυντικό µηχανισµό, ώστε να είναι σε θέση να αποτρέπει τις πιθανές 

απειλές αλλά και να αντιµετωπίζει τους πραγµατικούς κινδύνους. Τα κονδύλια για 

την άµυνα πρέπει να θεωρούνται βασική και άµεση προτεραιότητα του κρατικού 

προϋπολογισµού. Η Ελλάδα πρέπει να θωρακιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα και 

µάλιστα µε ειδικά όπλα τα οποία θα της εξασφαλίσουν απόλυτη ασφάλεια της 

ακεραιότητάς της. Από τους πρώτους στόχους µας είναι η µείωση των εισαγωγών µε 

την ανάπτυξη εγχώριας πολεµικής βιοµηχανίας, µε συµπαραγωγές και συµµετοχές 

σε διεθνή εξοπλιστικά προγράµµατα. Με τον τρόπο αυτό θα αξιοποιηθούν πολλοί 

άνεργοι Έλληνες επιστήµονες, θα τονωθεί η Ελληνική οικονοµία και ταυτόχρονα τα 

αµυντικά µας συστήµατα θα είναι λιγότερο ευάλωτα σε δολιοφθορές.  

 

Προτεραιότητα αποτελεί η εξύψωση του ηθικού των Ενόπλων ∆υνάµεων, µε 

ιδιαίτερη έµφαση στα Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη και στη διδασκαλία της Ελληνικής 

ιστορίας. Για να γίνει αυτό θα δοθούν µόνιµες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές 

εκποµπές στις Ένοπλες ∆υνάµεις.  

 

Ο χρόνος της θητείας δεν πρέπει ούτε να µειώνεται αλόγιστα ούτε και να 

παρατείνεται χωρίς λόγο, αντίθετα, πρέπει να γίνει η ορθολογικότερη δυνατή 

διαχείριση του χρόνου της θητείας στις Ένοπλες ∆υνάµεις. 
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Προβλέπεται αριθµός στρατεύµατος ετοιµοπόλεµου και ικανού να καλύψει τις 

Ελληνικές ανάγκες, η βάση του οποίου θα αποτελείται από µόνιµα στελέχη, οπλίτες 

5ετούς θητείας άριστα εκπαιδευµένους και θα συµπληρώνεται από τους εφέδρους 

των κλάσεων. Η ενίσχυση του αριθµού του Στρατεύµατος µπορεί να επιτευχθεί 

δίνοντας το δικαίωµα σε κάθε πολύτεκνη οικογένεια να στείλει ένα της παιδί σε 

Στρατιωτική Σχολή χωρίς εξετάσεις, εφ’ όσον αυτό πληροί τα τυπικά προσόντα. 

Επίσης µεγάλος αριθµός ανέργων νέων µπορούν να απορροφηθούν ως στρατιώτες 

5ετούς θητείας. Όσοι αλλοδαποί επιθυµούν να γίνουν µόνιµοι κάτοικοι και πολίτες 

της χώρας µας και εφ’ όσον αυτό εξυπηρετεί τις ανάγκες της χώρας, θα πρέπει να 

υπηρετούν στον Ελληνικό Στρατό σε επικουρικό σώµα και µάλιστα µε διπλή θητεία, 

προκειµένου να αποδείξουν τη δέσµευσή τους στην Ελλάδα. Πρέπει να 

εξοικονοµηθούν πόροι, µε την καλύτερη διαχείριση των εξόδων και τις διαφανείς 

διαδικασίες στα εξοπλιστικά προγράµµατα, για κάλυψη των εξόδων των οπλιτών 

5ετούς θητείας και την αύξηση των µισθών και των συντάξεων των αξιωµατικών µας. 

 

Η είσοδος στις Στρατιωτικές Σχολές θα γίνεται µέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων 

Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών και όχι µέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων. 

 

ΠΑΙ∆ΕΙΑ 

Η Παιδεία αποτελεί κυρίαρχο κεφάλαιο κάθε κοινωνίας και ζήτηµα ύψιστης εθνικής 

σηµασίας, διότι από την ποιότητά της εξαρτάται η επιβίωση και η ποιότητα ζωής των 

πολιτών. Πρώτιστη φροντίδα του ΛΑ.Ο.Σ είναι ο εκ νέου Εξελληνισµός της 

Παιδείας, δηλαδή σωστή και ενδελεχής διαδικασία αυτού του θησαυρού που είναι η 

ελληνική γλώσσα και η Ελληνική Ιστορία. Στόχος µας είναι τα κονδύλια για την 

Παιδεία να φθάσουν το 15% του Κρατικού Προϋπολογισµού κάτι που αποτελεί 

πάγιο αίτηµα του εκπαιδευτικού κόσµου. 

 

Βασική Παιδεία 

 

Η βασική Παιδεία 12ετούς διάρκειας πρέπει να είναι υποχρεωτική και δωρεάν για 

κάθε Έλληνα, σε ολοήµερα πρωινά σχολεία. Η κατασκευή των απαιτουµένων για το 

σκοπό αυτό Σχολικών Κτιρίων θα γίνει από τη µΟΜΑ.  
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Φροντιστηριακή Εκπαίδευση 

Ο ΛΑ.Ο.Σ προτείνει την παροχή φροντιστηριακής εκπαίδευσης 

χρηµατοδοτούµενης από την Πολιτεία µε τρόπο ανάλογο µε αυτό της κύριας 

παιδείας. Το µέτρο θα συνεισέφερε κατά πολύ στη λύση του προβλήµατος της 

ανεργίας των καθηγητών και στην πάταξη της παραοικονοµίας. 

 

Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση 

Ο ΛΑ.Ο.Σ κρίνει ότι το πρώτο µέτρο για την αναζωογόνηση της Ελληνικής επαρχίας 

είναι η δηµιουργία Πανεπιστηµιακού ιδρύµατος σε κάθε Πρωτεύουσα νοµού µε 

µέριµνα των οικείων Μητροπόλεων, προκειµένου να υπάρχουν αρκετές θέσεις, ώστε 

να εισάγονται οι Φοιτητές στις ειδικότητες που επιθυµούν και να αποφεύγεται η 

µετοίκηση των φοιτητών µε όσα έξοδα και ταλαιπωρία συνεπάγεται αυτό, στο 

εξωτερικό. Έτσι αντιµετωπίζεται η υπάρχουσα κατάσταση, όπου το 85% των 

Φοιτητών δεν σπουδάζει αυτό που επιθυµεί, µε αποτέλεσµα να παράγονται 

Πτυχιούχοι αδιάφοροι προς το επάγγελµα που θα κάνουν βάση των σπουδών τους. 

 

Φοιτητικές Εστίες 

Για την κάλυψη των αναγκών στέγασης και σίτισης των φοιτητών µας θα 

δηµιουργήσουµε Φοιτητικές Εστίες σε χώρους που θα διατεθούν από τις Ένοπλες 

∆υνάµεις στις πόλεις που υπάρχουν Πανεπιστήµια  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Άµεσος στόχος της οικονοµικής µας πολιτικής πρέπει να είναι η ευρωστία του 

Κράτους και των Πολιτών µε απάλειψη των υπέρµετρων οικονοµικών ανισοτήτων 

και ταυτόχρονη ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και εξασφάλιση υψηλού 

βιοτικού επιπέδου για κάθε Έλληνα πολίτη κλείνοντας την ψαλίδα µεταξύ πλούσιων 

και φτωχών. Ως πιο πρόσφορο σύστηµα για την επίτευξη του σκοπού αυτού κρίνεται 

η Ιδιωτική Πρωτοβουλία µε ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΟΝΟ σε στρατηγικούς 

τοµείς όπως ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ. 

 

Φορολογικό 
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Υπάρχει µεγάλο πρόβληµα φοροδιαφυγής εξ αιτίας της πολυνοµίας και της 

πολυπλοκότητας του Φορολογικού Συστήµατος κάτι που πρέπει να αντιµετωπισθεί 

αποτελεσµατικά. Σηµαντικό ρόλο µπορεί να παίξει η αρχή της ανταποδοτικότητας, η 

σταθερότητα και η απλότητα του Φορολογικού Νοµικού Πλαισίου, η οποία οδηγεί 

στον περιορισµό της παραοικονοµίας και την ανάπτυξη υγιών τοµέων και 

δραστηριοτήτων της οικονοµίας. Σε αντίθεση µε το σηµερινό πλαίσιο όπου 

δεσπόζουν πολλοί υψηλοί φόροι µε χαµηλές ποινές για τους παραβάτες, κάτι που 

οδηγεί µε βεβαιότητα στη φοροδιαφυγή. Ο ΛΑ.Ο.Σ στοχεύει σε δραστική µείωση 

των Φόρων και απλοποίηση του Φορολογικού Συστήµατος µε ταυτόχρονη επιβολή 

αυστηρών ποινών στους παραβάτες προκειµένου να εξαλειφθεί η φοροδιαφυγή. 

Προτείνουµε:  

 

Ουδεµία φορολογία να επιβάλλεται στα κέρδη επιχειρήσεων µε ετήσιο κύκλο 

εργασιών µέχρι 200.000 ευρώ. 

 

Φορολόγηση των επιχειρήσεων µε 20% για κέρδη µέχρι 150.000 ευρώ και µε 30% 

από εκεί και πάνω, µε συνδυασµό αυστηρών ∆ιοικητικών Ποινών για περιπτώσεις 

φοροδιαφυγής. 

 

Να υπάρχει ειδικό ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τις επιχειρήσεις που κάνουν 

νέες επενδύσεις ή επανεπενδύουν τα κέρδη τους και δηµιουργούν νέες θέσεις 

εργασίας. 

 

Στους νέους επιχειρηµατίες ιδιαίτερα της νέας τεχνολογίας και των ακριτικών 

περιοχών, δεν θα φορολογούνται τα κέρδη για τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας των 

επιχειρήσεών τους, ενώ για τα επόµενα 3 χρόνια θα φορολογούνται για το 50% των 

κερδών τους. 

 

Κατάργηση των περιττών φόρων που επιβαρύνουν την κατοικία και ιδίως όσων 

αφορούν την κληρονοµιά και τη δωρεά ακινήτων. Όταν πρόκειται για µεταβίβαση σε 

συγγενή πρώτου βαθµού ο φόρος θα αντιστοιχεί στο 25% του Φ.Π.Α., δηλαδή στο 

4,5% της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. Να αυξηθεί το αφορολόγητο εισόδηµα 
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ενός ζευγαριού στα 15.000 ευρώ και να προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε 

παιδί.  

 

Μισθοί 

 

Στόχος της µισθολογικής πολιτικής του ΛΑ.Ο.Σ. είναι η απάλειψη των µεγάλων 

κοινωνικών διαφορών που αυτή τη στιγµή χαρακτηρίζουν τις απολαβές των Ελλήνων 

πολιτών. Ο ΛΑ.Ο.Σ προτείνει για αυτόν το λόγο την Αρχή του Επταπλασίου, 

σύµφωνα µε την οποία κανένας µισθός δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερος του 

επταπλασίου του κατωτάτου µισθού.  

 

Ο Λ.Α.Ο.Σ δεν έχει σαν στόχο να µην υπάρχουν οι πολύ πλούσιοι, αλλά στόχος µας 

είναι να µην υπάρχουν πολύ φτωχοί.  

 

Θα ανατρέψουµε τα σχέδια του πολιτικού κατεστηµένου που δηµιουργούν την 

«κοινωνία των κακοµοίρηδων» Είναι αδιανόητο σήµερα να υπάρχουν 2.500.000 

Έλληνες στο όριο της φτώχειας. Πρέπει να γίνει ανακατανοµή του πλούτου 

κλείνοντας την ψαλίδα µεταξύ πλούσιων και φτωχών ώστε να αποκατασταθούν 

συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης και σταθερότητας. 

 

Επιτόκια – Πανωτόκια - Πλειστηριασµοί 

Ο ΛΑ.Ο.Σ θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν το επιτόκιο χορηγήσεων να είναι µεγαλύτερο 

από το 30% του επιτοκίου καταθέσεων. Έτσι θα υπάρχει φθηνό χρήµα για επενδύσεις 

που θα οδηγήσει στην αύξηση της παραγωγής κι την αναθέρµανση της Οικονοµίας. 

Προτείνουµε κανένα δάνειο να µην υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού ποσού και 

η πρώτη κατοικία να µην πλειστηριάζεται σε καµία περίπτωση. Θέση µας είναι ότι 

όποιος αποκτά ακίνητο σε πλειστηριασµό θα µπορεί να το πουλήσει µετά τον πρώτο 

χρόνο και σε τιµή προσαυξηµένη µε το διπλάσιο του πληθωρισµού ανά χρόνο από 

την ηµεροµηνία αγοράς. Μόνο έτσι θα παταχθούν οι εγκληµατικές πράξεις των 

διαφόρων «κορακιών» που παίρνουν τις περιουσίες του κόσµου για «ένα κοµµάτι 

ψωµί».  

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΕΡΓΙΑ 
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Η βασική θέση του ΛΑ.Ο.Σ είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να επιδιώξει πραγµατική και 

όχι εικονική Σύγκλιση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα γίνει µε την 

αποκατάσταση υγιούς αναπτυξιακού κλίµατος, µε ξεκάθαρους στόχους, για την 

εκπλήρωση των οποίων το Κράτος θα παρέχει τα ανάλογα κίνητρα. Απαραίτητη 

προϋπόθεση αποτελεί επίσης η δίκαιη κατανοµή των Πόρων και των Ενισχύσεων, µε 

στόχο τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και όχι όπως συµβαίνει σήµερα επιδότησης 

της ανεργίας. Με τη λογική αυτή κρίνεται αναγκαίο η Χώρα µας να αναπτύξει τον 

πρωτογενή και τον δευτερογενή τοµέα της Οικονοµίας, αξιοποιώντας τον φυσικό της 

πλούτο και τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα. 

 

Σύνθηµά µας είναι: Σκάψτε – Σκάψτε – Σκάψτε !!! 

Σκάψτε για τον πλούσιο ορυκτό µας πλούτο 

Σκάψτε για το πετρέλαιο του Αιγαίου και Ιονίου πελάγους 

Σκάψτε για να βγουν στην επιφάνεια τα αρχαία µας 

Στις άµεσες προτεραιότητες του ΛΑ.Ο.Σ είναι να δώσει κίνητρα για την ανάπτυξη 

και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. 

 

Ανεργία 

Οποιοσδήποτε πολίτης ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ δεν µπορεί να εξασφαλίσει τα 

προς το ζειν δηλώνει την επιθυµία του ένταξης σε ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΩΜΑ του 

ΣΤΡΑΤΟΥ µε πενταετή θητεία και χρησιµοποιείται σε έργα εθνικής ανάπτυξης. Τα 

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ (Οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο, Αναδασώσεις, Ανάπτυξη ήπιων 

µορφών ενέργειας, ∆ιαχείριση υδάτινων πόρων, Λιµάνια Μαρίνες κλπ.) περνάνε σε 

µία νέα «ΜΟΜΑ» και αφαιρούνται από την αδηφάγο διάθεση των 

µεγαλοκατασκευαστών, συνήθως Βαρόνων των Μ.Μ.Ε. 

 

Ο ΛΑ.Ο.Σ θεωρεί απαράδεκτη την αφαίρεση µεροκάµατου από τους ΕΛΛΗΝΕΣ 

εργάτες µε τη δικαιολογία των φθηνών χεριών από λαθροµετανάστες, κάνοντας 

ΣΑΦΕΣ ότι από το ταµείο της ΠΑΤΡΙ∆ΑΣ και το υστέρηµα των Ελλήνων 

φορολογουµένων, πρέπει ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ να επωφελούνται οι ΕΛΛΗΝΕΣ, εν συνεχεία 

οι κοινοτικοί πολίτες και ακολούθως αν υπάρχουν περιθώρια, οι ΕΠΟΙΚΟΙ. 
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Ο ΛΑ.Ο.Σ προτείνει για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των ανέργων µέσης 

ηλικίας οι µεγάλες αλυσίδες καταστηµάτων και οι µεγάλες παραγωγικές µονάδες, να 

είναι υποχρεωµένες να καλύπτουν το 20% των προσλήψεών τους από ανέργους 

αυτής της κατηγορίας.  

 

Τουρισµός 

Ο ΛΑ.Ο.Σ δίνει ιδιαίτερη σηµασία στον µακρόπνοο σωστό σχεδιασµό και ανάπτυξη 

του παραδοσιακού Τουρισµού, του αγρό - τουρισµού και του συνεδριακού 

τουρισµού, µε στόχους την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και τον τουρισµό 

υψηλού επιπέδου. 

 

Πρόταση για µόνιµη τέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων στην Ολυµπία σε περιοχή που 

θα διέπεται από ειδικό καθεστώς.  

 

 

Πρωτογενείς Τοµείς Παραγωγής 

Πρέπει να δοθεί έµφαση στην ενίσχυση και στον εκσυγχρονισµό των 

παραδοσιακών τοµέων της αλιείας, της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, όπου 

λόγω των ευνοϊκών κλιµατολογικών συνθηκών αλλά και της µακραίωνης παράδοσής 

µας, η χώρα µας µπορεί να γίνει εύκολα ανταγωνιστική. Για να γίνει αυτό πρέπει να 

αντιµετωπισθεί η υπερχρέωση στους τοµείς αυτούς, µε χάρισµα των χρεών. Αυτό 

το τόλµησε η ∆ικτατορία, µπορεί να το τολµήσει και η ∆ηµοκρατία. Έτσι γίνεται µια 

καινούργια αρχή αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών µε εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών προκειµένου να αποκτήσουν οι τοµείς αυτοί την θέση που τους 

αξίζει στην Παγκόσµια Αγορά. 

 

Επί πλέον προτείνεται η δηµιουργία µιας πραγµατικής Αγροτικής τράπεζας για την 

προώθηση των επενδύσεων σ’ αυτούς τους τοµείς. 

 

Ναυτιλία 

Η Ελληνόκτητη Ναυτιλία κατέχει σήµερα την πρώτη θέση µε το 20% του 

Παγκοσµίου Εµπορικού Στόλου και περισσότερα από 3.100 πλοία. Αυτό είναι 

απόδειξη ότι οι Έλληνες όταν αφεθούν ελεύθεροι µεγαλουργούν, χωρίς αυτό να 
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σηµαίνει ότι µόνο οι εφοπλιστές είναι ικανοί Έλληνες επιχειρηµατίες. ∆υστυχώς 

όµως οι Κυβερνητικές παρεµβάσεις, η απουσία οράµατος για την πραγµατική 

ανάπτυξη της υπό Ελληνικής Σηµαίας Ναυτιλίας έδιωξαν τους Έλληνες πλοιοκτήτες 

προς ξένες Σηµαίες ευκαιρίας αφήνοντας µόνο 758 πλοία υπό Ελληνική Σηµαία. Ο 

ΛΑ.Ο.Σ βάζοντας στόχο την επανελληνοποίηση της Ναυτιλίας δεν θα δώσει µόνο 

κίνητρα για την ένταξη όλων των Ελληνικών πλοίων υπό την Ελληνική Σηµαία αλλά 

και θα χρηµατοδοτήσει µε το 50% της αξίας του πλοίου, τη ναυπήγηση σε Ελληνικά 

Ναυπηγία πλοίων, υπό τον όρο να είναι πάντα υπό Ελληνική σηµαία και µε Ελληνικά 

πληρώµατα.  

 

Με τον τρόπο αυτό επαναδραστηριοποιείται όλη η Ναυπηγοεπισκευαστική 

βιοµηχανία και οι συναφείς µε αυτήν επιχειρήσεις, δίνοντας νέα πνοή στις περιοχές 

που µαστίζονται από την ανεργία, µειώνεται η ανεργία των ναυτικών µας και το 

κράτος παίρνει πίσω τα χρήµατα που έδωσε µέσα από την αύξηση της οικονοµικής 

δραστηριότητας και το Ναυτιλιακό συνάλλαγµα. Πρόσθετο όφελος της πολιτικής 

αυτής, είναι και η αύξηση των επενδύσεων στη σύγχρονη τεχνολογία της Ναυπηγικής 

βιοµηχανίας, µε αποτέλεσµα τη ριζική αντιµετώπιση των εργατικών ατυχηµάτων. 

 

Επιπροσθέτως πρέπει να εκσυγχρονίσουµε τα Λιµάνια και να εγκαταστήσουµε 

σύστηµα ελέγχου της Ναυσιπλοΐας, για την ασφαλή πλεύση των πλοίων στις 

Ελληνικές θάλασσες και την πάταξη του λαθρεµπορίου και της 

Λαθροµετανάστευσης. 

 

Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 

Η ψυχοσύνθεση του Έλληνα επιβάλλει την προσπάθεια διατήρησης και ανάπτυξης 

ων µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές, είναι η ραχοκοκαλιά της 

Ελληνικής Οικονοµίας και ταιριάζουν στην ιδιαιτερότητα της ελληνικής κοινωνικής 

δοµής κυρίως στην επαρχία, αλλά και στα µικρά αστικά κέντρα, διευκολύνονται δε 

από την παραδοσιακή τάση του Έλληνα για αυτόνοµη οικονοµική δραστηριότητα. 

Για την ενίσχυσή τους προτείνουµε όπως προβλέπεται στα αντίστοιχα κεφάλαια του 

προγράµµατός µας: 

Απλοποίηση της γραφειοκρατίας για τη λειτουργίας τους. 

Αναµόρφωση του Φορολογικού – Ασφαλιστικού Συστήµατος. 
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Εξασφάλιση φθηνού χρήµατος για κεφάλαια κίνησης και 

Πάταξη του αθέµιτου ανταγωνισµού που προκαλείται από τους παράνοµους 

λανόδιους µικροπωλητές (Πάγκοι Λαθροµεταναστών) 

Επίσης προτείνουµε να δοθούν φορολογικές απαλλαγές στις εταιρείες που ανοίγουν 

γραφεία στην Ελλάδα και έτσι θα αναπτυχθεί οικονοµική δραστηριότητα όπου θα 

δουλεύουν υπάλληλοι, δικηγόροι, κλητήρες, τηλέφωνα, γραφεία, εστιατόρια κλπ. 

 

ΥΓΕΙΑ 

Το Εθνικό σύστηµα υγείας στη χώρα µας κρίνεται απαράδεκτο, τόσο από την άποψη  

της κατάστασης και του αριθµού των νοσοκοµείων, όσο και από την άποψη της 

παρεχόµενης νοσηλευτικής και φαρµακευτικής περίθαλψης. Το σύστηµα υγείας 

«νοσεί» και δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι απευθύνεται σε ανθρώπους µε αξιοπρέπεια 

και αυτοσεβασµό, ειδικά µάλιστα όταν βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης. Το 

νοσηλευτικό σύστηµα πρέπει εποµένως να βελτιωθεί ριζικά και ραγδαία µε στόχο την 

αποκατάσταση ενός ικανοποιητικού επιπέδου λειτουργίας. Φαινόµενα, όπως ράντζα 

στα Νοσοκοµεία, «φακελάκια», «κατσαρίδες…» και άνθρωποι να πεθαίνουν κατά τη 

µεταγωγή τους στο νοσοκοµείο πρέπει να αντιµετωπισθούν και να εκλείψουν 

οριστικά και αµετάκλητα.  

Ο ΛΑ.Ο.Σ προτείνει: 

Ένα Φορέα Υγείας για όλους τους Έλληνες. Κάθε άτοµο θα έχει το ατοµικό βιβλιάριο 

υγείας από τη Γέννησή του µέχρι την ολοκλήρωση της ζωής του. 

Εφαρµογή του Οικογενειακού Γιατρού, ο οποίος θα επιφορτισθεί τη διαχείριση και 

παροχή της πρωτοβάθµιας Υγείας. 

Να υπάρχει Γιατρός για κάθε Έλληνα πολίτη και στην πιο αποµεµακρυσµένη 

περιοχή, µε την τοποθέτηση Γιατρών σε Αστυνοµικά Τµήµατα, ώστε να καλύπτουν 

άγονες περιοχές επί 24ώρου βάσεως.  

Εφαρµογή του θεσµού των Τµηµάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) τα οποία θα 

είναι πλήρεις αυτοτελείς Ιατρικές µονάδες ικανές να καλύψουν τις επείγουσες 

περιπτώσεις που θα βρίσκονται σε κάθε ∆ήµο και όπου αλλού χρειάζεται. 

Αναβάθµιση του ΕΚΑΒ µε 24ωρη διαθεσιµότητα ασθενοφόρων και σωστή 

οργάνωση των αεροµεταφορών µε δηµιουργία ελικοδροµίων σε όσα Νοσοκοµεία 

είναι δυνατόν να γίνει αυτό. 
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Ανάπτυξη επίσης ενός ειδικού τµήµατος αµέσου βοηθείας Εθνικού Οδικού ∆ικτύου 

µε ειδικές τραυµατιολογικές µονάδες οι οποίες θα βρίσκονται σε ετοιµότητα για την 

αντιµετώπιση βαρέων τραυµατιών άµεσα και αποτελεσµατικά. 

 

Εφοδιασµό όλων των Νοσοκοµείων και Κέντρων Υγείας µε τον κατάλληλο και 

απαραίτητο εξοπλισµό καθώς και µε το αντίστοιχο εξειδικευµένο Προσωπικό µε 

έµφαση στις παραµεθόριες περιοχές. 

 

Στόχος των προτάσεων αυτών είναι η αποσυµφόρηση των Νοσοκοµείων (κατάργηση 

ράντζων) που µαζί µε τις σωστές πρώτες βοήθειες και την ταχεία µεταφορά θα 

αντιµετωπίσουν σε µεγάλο βαθµό το απαράδεκτο φαινόµενο των πρωτείων µας στην 

Ευρώπη σε θανάτους από τροχαία ατυχήµατα στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό 

δίκτυο. 

Το Εθνικό σύστηµα Υγείας πρέπει να διαµορφωθεί έτσι, ώστε να ευνοείται η 

αποκέντρωσή του. Ο ΛΑ.Ο.Σ προτείνει τη φορολόγηση των ιατρείων µε εφ' άπαξ 

ποσό, το οποίο θα είναι ανάλογο της αντικειµενικής αξίας της περιοχής στην 

οποία θα βρίσκονται. Για παράδειγµα, Ιατρείο στο Κολωνάκι θα φορολογείται 

βαρέως, ενώ ιατρείο στο Περιστέρι µε πολύ ελαφρύτερη φορολογία. Αντίστοιχα 

ιατρεία στην Επαρχία και στα ακριτικά νησιά θα φορολογούνται ελάχιστα ή και 

καθόλου. 

Ο ΛΑ.Ο.Σ δεν απορρίπτει την ύπαρξη ιδιωτικών κλινικών και νοσοκοµείων, υπό 

τον όρο όµως ότι ο έλεγχος των εγκαταστάσεων και των παρεχόµενων υπηρεσιών 

τους να πραγµατοποιείται από το κράτος και ότι πρέπει να διαθέτουν το 15% των 

κλινών σε άπορους που θα υποδεικνύονται από την Πολιτεία. 

Ο ΛΑ.Ο.Σ πιστεύει ότι το Φάρµακο είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να το 

απολαµβάνουν όλοι όταν το χρειάζονται. Γι’ αυτό θα απλοποιήσει της 

γραφειοκρατικές διαδικασίες για την απόκτησή του και θα το χορηγεί δωρεάν στους 

ανήλικους, άπορους, άνεργους, στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και υπερήλικες. 

 

Στη φαρµακευτική του πολιτική Ο ΛΑ.Ο.Σ θα ενθαρρύνει και θα δώσει κίνητρα για 

την ανάπτυξη της Ελληνικής Φαρµακοβιοµηχανίας. Θα ενισχύσει τη φαρµακευτική 

έρευνα, απλή και εφαρµοσµένη σε όλους τους τοµείς για αξιοποίηση της πλούσιας 

ποικιλίας φαρµακευτικών φυτών που διαθέτει άφθονα η Πατρίδα µας. Με τον τρόπο 
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αυτό θα δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να γίνει το φάρµακο προσιτό στον κάθε 

Έλληνα. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

Κοινωνικές Παροχές 

Παροχή από την πολιτεία πρώτης κατοικίας σε νέα ζευγάρια απόρων οικογενειών. 

Η κατοικία αυτή θα επιστρέφεται στην πολιτεία, εφ’ όσον το ζευγάρι χωρίσει στα 

επτά πρώτα χρόνια γάµου. Καµία ελληνική οικογένεια χωρίς νερό, χωρίς ενέργεια και 

χωρίς επικοινωνία. Ο ΛΑ.Ο.Σ. θα διασφαλίσει δωρεάν σε κάθε άπορη οικογένεια τις 

πρώτες κιλοβατώρες στο ρεύµα, τις πρώτες τηλεφωνικές αστικές συνδιαλέξεις 

καθώς και τα πρώτα κυβικά µέτρα νερού. Στις οικογένειες των Πολύτεκνων και 

τους άπορους δωρεάν παροχή κάρτας απεριορίστων διαδροµών στα Αστικά Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς της πόλης που κατοικούν. 

 

Κάθε µητέρα ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ µε συντάξιµο χρόνο 2 ετών για κάθε παιδί. 

Μητέρα µε ΠΕΝΤΕ ΠΑΙ∆ΙΑ συνταξιοδοτείται σε ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ηλικία και 

αν τα αποκτήσει. Για κάθε νεογέννητο Ελληνικής Ιθαγένειας, θα δίνεται εφ’ άπαξ 

οικονοµική ενίσχυση 3.000 ευρώ για να καλυφθούν τα πρώτα του έξοδα. ∆ηµιουργία 

Κέντρων συναισθηµατικής υποστήριξης για άτοµα τρίτης ηλικίας, µοναχικούς και 

απελπισµένους. Απασχόληση σε βοηθητικές εργασίες των απόκληρων της κοινωνίας 

(Επαίτες) 

 

Ασφαλιστικό 

Το Ασφαλιστικό µας Σύστηµα ξεπέρασε τα 65 χρόνια ζωής και είναι ώρα να βγει στη 

σύνταξη. Ο ΛΑ.Ο.Σ προτείνει την ύπαρξη ενός µόνο ∆ηµοσίου Ασφαλιστικού Φορέα 

για όλους, µε κατάργηση της πληθώρας των Ταµείων που υπάρχουν σήµερα. Το 

πλεονάζον προσωπικό των καταργούµενων Ταµείων δεν θα απολυθεί, αλλά θα 

καλύψει ανάγκες του ∆ηµοσίου και των ΟΤΑ. Οι ασφαλιστικές εισφορές 

καταργούνται και ενσωµατώνονται στον µισθό. (Με τα σηµερινά δεδοµένα 

επιτυγχάνεται αύξηση µισθού µέχρι 33%). Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται το 

κόστος της γραφειοκρατίας του Ασφαλιστικού Συστήµατος, καταργείται η «µαύρη 

εργασία» (ανασφάλιστοι) και απλοποιείται η όλη διαδικασία για τους εργοδότες. Η 

εξασφάλιση των εσόδων της προτάσεώς µας αυτής, καλύπτεται από την κατανάλωση 
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µε την θέσπιση ενός ειδικού φόρου, καταβαλλοµένου µαζί µε τον ΦΠΑ στις εφορίες 

και διασφαλίζεται η βιωσιµότητα του Ασφαλιστικού Συστήµατος εσαεί, αφού αυτό 

εξαρτάται πλέον από την οικονοµική δραστηριότητα της χώρας και όχι από την 

αναλογία µισθωτών προς συνταξιούχους. Επί πλέον η πρόταση αυτή βρίσκεται σε 

αρµονία µε το άρθρο 4 παράγραφος 5 του Συντάγµατος που επιτάσσει: «Οι Έλληνες 

πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δηµόσια βάρη, ανάλογα µε τις δυνάµεις 

τους».  

 

Συνταξιοδοτικό 

 

Ο ΛΑ.Ο.Σ πιστεύει ότι οι συντάξεις πρέπει να καθορίζονται µε βάση τη δίκαιη αρχή 

της ανταποδοτικότητας και να είναι ατοµικές για κάθε Έλληνα πολίτη. Πρέπει 

δηλαδή να παίρνει κανείς πίσω, ανάλογα µε αυτά που έχει προσφέρει και εποµένως η 

σύνταξη πρέπει να καθορίζεται µε βάση τις φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες 

δείχνουν τι έχει πληρώσει κάποιος Έλληνας πολίτης σε φόρους και εποµένως πόσο 

έχει προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Θα δηµιουργηθούν για αυτόν το λόγο 

τέσσερις κατηγορίες συντάξεων, εκ των οποίων η κατώτερη θα διασφαλίζει το 

ελάχιστο εισόδηµα διαβίωσης και η ανώτερη δεν θα υπερβαίνει το τετραπλάσιο της 

κατώτερης. Με τα σηµερινά δεδοµένα η κατώτερη σύνταξη προβλέπεται να είναι 500 

ευρώ και η ανώτερη 2000 ευρώ. Έτσι θα εκλείψουν οριστικά οι συντάξεις πείνας 

των 200 ευρώ και οι υπέρογκες συντάξεις των ∆ιευθυντών Τραπεζών, Οργανισµών 

κλπ. Όσοι δεν έχουν κλίµακες φορολογικών δηλώσεων ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ στη 

συντάξιµη ηλικία θα λαµβάνουν την κατώτερη ΒΙΩΣΙΜΗ σύνταξη. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Η χώρα µας µαστίζεται από πλήθος κοινωνικών προβληµάτων, τα οποία αφορούν 

όλες τις κοινωνικές οµάδες. Η αντιµετώπιση και επούλωση αυτών των κοινωνικών 

πληγών αποτελεί πρώτιστο µέληµα της πολιτικής του ΛΑ.Ο.Σ, αφού δεν επιτρέπεται 

να υπάρχει Έλληνας πολίτης σε κατάστασης εξαθλίωσης και εξάρτησης για κανένα 

λόγο.  

 

Λαθροµετανάστες 
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Αποτελούν τη σοβαρότερη πληγή που ταλανίζει αυτήν τη στιγµή την ελληνική 

κοινωνία µε πολλαπλές καταστροφικές συνέπειες σε διάφορους τοµείς. Η Ελλάδα όχι 

µόνο είναι το ξέφραγο αµπέλι της Ευρώπης, αλλά δέχεται και λαθροµετανάστες από 

γειτονικές χώρες που έχουν εδαφικές διεκδικήσεις εις βάρος της και επιπλέον 

καταπιέζουν ελληνικές µειονότητες στα εδάφη τους. Ποιος µπορεί να εγγυηθεί µε 

βάση τα δείγµατα γραφής των κυβερνήσεων των γειτονικών χωρών µας, του 

φανατισµού που καλλιεργείται εκεί και των υψηλών ποσοστών γεννητικότητάς 

τους ότι δεν θα γίνουν πληθυσµιακές αλλοιώσεις και δεν θα κινδυνεύσει η 

ασφάλεια και η ακεραιότητα των αγνοηµένων και διαρκώς ερηµούµενων 

παραµεθόριων περιοχών της Ελλάδας; Ποιος πολιτικός µπορεί υπεύθυνα να 

αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόµενο τη στιγµή που ναρκο-τροµοκράτες και 

πολέµαρχοι δρουν ανεξέλεγκτοι στα Βαλκάνια και ευαγγελίζονται Μεγάλες 

Αλβανίες, Μεγάλες «Μακεδονίες», Μεγάλες Βουλγαρίες εις βάρος πάντα της 

ελληνικής ιστορίας και των ελληνικών εδαφών; 

 

Ο ΛΑ.Ο.Σ θεωρεί ως το µέγιστο ρατσισµό να κρατούνται οι υπήκοοι µιας ξένης 

χώρας µακριά από τις εστίες τους και τους Τάφους των προγόνων τους λόγω 

οικονοµικής δυσπραγίας. Θα φροντίσει την επαναπροώθηση στον τόπο τους, έστω 

και αν αυτό προϋποθέτει χρηµατοδότηση της επανεγκατάστασής τους στις χώρες 

τους. στο εξής εισαγωγή στη χώρα να επιτρέπεται ύστερα από αυστηρό έλεγχο µόνο 

σε εκείνους τους εξωκοινοτικούς που έχουν εκ των προτέρων εξασφαλίσει σύµβαση 

εργασίας και στέγη από τον εργοδότη τους, ο οποίος θα αναλαµβάνει τα έξοδα 

επαναπατρισµού τους µετά το πέρας της σύµβασης. Εννοείται ότι για τη 

συγκεκριµένη εργασία θα προσλαµβάνεται εξωκοινοτικός πολίτης µόνον αν δεν 

µπορεί σε εύθετο χρονικό διάστηµα να καλυφθεί η θέση εργασίας από Έλληνα ή 

κοινοτικό πολίτη. για την παραµονή κάποιου λαθροµετανάστη στη χώρα µας θα 

πρέπει να εγγυηθεί κάποιος Έλληνας πολίτης, ο οποίος θα τιµωρείται επίσης για το 

αδίκηµα στο οποίο υπέπεσε αυτός για τον οποίο εγγυήθηκε. Τα αδικήµατα 

λαθροµεταναστών θα χαρακτηρίζονται ως ιδιώνυµα (χωρίς εξαγορά ποινής και 

ελαφρύνσεις) και µετά την έκτιση της ποινής τους οι καταδικασθέντες θα 

απελαύνονται από τη χώρα. 

 

Ναρκωτικά, Αλκοολισµός 
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Τα ναρκωτικά αποτελούν µεγάλη µάστιγα της εποχής. Οι Έλληνες έχουµε αναδειχθεί 

σε πρωταθλητές Ευρώπης όσον αφορά τον αριθµό των νεκρών από το «λευκό 

θάνατο», ενώ επίσης παρατηρείται θεαµατική αύξηση των αλκοολικών ανάµεσα 

στους νέους και τους εφήβους µας. Ο ΛΑ.Ο.Σ θεωρεί µείζον εθνικό ζήτηµα την 

προστασία της Νεολαίας µας και προτείνει την ποινή του θανάτου για τους εµπόρους 

ναρκωτικών. Οι χρήστες θα θεωρούνται ασθενείς και θα εισάγονται υποχρεωτικά σε 

ιδρύµατα απεξάρτησης του τόπου καταγωγής τους. Για αυτόν το λόγο θα 

δηµιουργηθούν κέντρα απεξάρτησης σε κάθε Νοµαρχία. Προκειµένου να ελεγχθεί ο 

αλκοολισµός των εφήβων θα καθιερωθεί ο αυστηρός έλεγχος των νυχτερινών 

κέντρων διασκέδασης, όπου συχνάζουν νέοι και διακινούνται απαγορευµένες ουσίες. 

Θα απαγορεύονται οι διαφηµίσεις ποτών και τσιγάρων µε οποιονδήποτε τρόπο.  

 

Υπογεννητικότητα – ∆ηµογραφικό 

Ο ΛΑ.Ο.Σ θεωρεί ότι το δηµογραφικό πρόβληµα της χώρας µας για το οποίο 

σφυρίζουν αδιάφορα οι ιθύνοντες αλλά και η αντιπολίτευση είναι φλέγον. Εκτός από 

τα προαναφερθέντα µέτρα που δεσµεύεται να λάβει προς ενίσχυση των πολύτεκνων 

οικογενειών, µεγάλη σηµασία δίνει και στην τόνωση της αξίας της οικογένειας ως 

κυττάρου της κοινωνίας και πηγής ψυχικής πληρότητας και ολοκλήρωσης της 

προσωπικότητας. Το ζήτηµα της υπογεννητικότητας σχετίζεται περαιτέρω µε το 

πρόβληµα των εκτρώσεων. Το πρόβληµα πρέπει να εξαλειφθεί άµεσα και ο ΛΑ.Ο.Σ 

θεωρεί ότι η σωστή ενηµέρωση και διαπαιδαγώγηση των νέων γύρω από τον 

οικογενειακό προγραµµατισµό είναι το πρώτο και σηµαντικότερο βήµα. ∆ιακοπή της 

κυήσεως αποτελεί δολοφονία του εµβρύου και διώκεται ποινικά, µε εξαίρεση στις 

περιπτώσεις της ιατρικής ανάγκης. Για τις ανύπαντρες µητέρες προβλέπεται να 

υπάρχει ειδική κρατική µέριµνα.  

 

Εγκληµατικότητα 

Ο ΛΑ.Ο.Σ γνωρίζοντας ότι «η αργία είναι µητέρα κάθε κακίας» θεωρεί ότι η 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας µπορεί να γίνει όπως αυτή 

προβλέπεται από το πρόγραµµά µας:  

Με την αύξηση των θέσεων εργασίας  

Την εκδίωξη των εγκληµατικών στοιχείων των Λαθροµεταναστών 

Την αποτελεσµατική αστυνόµευση και 
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Την άµεση και αυστηρή εφαρµογή των Νόµων από τη δικαιοσύνη. 

 

Κοινωνικά Πρότυπα 

Μία ακόµα µεγάλη µάστιγα της ελληνικής κοινωνίας αποτελεί η προβολή 

«προτύπων» από τα Μ.Μ.Ε, τα οποία υποτιµούν την αισθητική µας και µε κανένα 

τρόπο δεν συνάδουν µε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την πρόοδο. Σωρηδόν τα 

φώτα της δηµοσιότητας προβάλλουν και συχνά ηρωοποιούν άτοµα µε µικρή έως 

ανύπαρκτη κοινωνική και καλλιτεχνική προσφορά, άτοµα που µετά βίας µπορούν να 

αρθρώσουν τον ελληνικό λόγο, άτοµα της ήσσονος προσπάθειας που περιφέρουν 

εαυτούς από κανάλι σε κανάλι διαφηµίζοντας τις κάθε είδους παρεκκλίσεις τους 

ωσάν αυτό να προσέφερε κάτι στο κοινωνικό σύνολο. Τελευταία µας προέκυψαν και 

τα εισαγόµενα προϊόντα των εκποµπών τύπου RIALITY, τα οποία προβάλλουν και 

επιβραβεύουν την απόλυτη αποχαύνωση και την έλλειψη κάθε έργου ως αξίας ζωής. 

Επιπλέον, αγνοείται τελείως το έργο και η προσφορά πραγµατικά σηµαντικών 

ανθρώπων, επιστηµόνων, καλλιτεχνών και φιλάνθρωπων, αλλά και επιτυχηµένων και 

τιµίων επιχειρηµατιών. ∆εν µας χαρακτηρίζει η σεµνοτυφία και η υποκρισία και 

συµφωνούµε ότι τίποτα δεν απαγορεύεται, εφόσον δεν αποτελεί παράβαση νόµου του 

Κράτους, αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι κάτι θα επιτρέπεται να διαφηµίζεται, εφόσον δε 

συνάδει µε τα χρηστά ήθη. Αντίθετα πρέπει να προωθούνται και να υποστηρίζονται 

από το Κράτος παραγωγές που προάγουν τον Ελληνικό Πολιτισµό, την καλλιτεχνική 

δηµιουργία και τη Γνώση γενικότερα. 

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

Αποσκοπούµε στην εδραίωση Κράτους ∆ικαίου, στο οποίο εξασφαλίζεται η 

εσωτερική ασφάλεια και οι πολίτες προβαίνουν απρόσκοπτα στην εκπλήρωση των 

καθηκόντων τους και στην επιδίωξη των δικαιωµάτων τους. Στη σηµερινή Ελλάδα 

µοιάζει να έχει εκλείψει παντελώς το Κράτος ∆ικαίου και οι πολίτες δεν έχουν πλέον 

εµπιστοσύνη ως προς την απονοµή και την επιβολή της δικαιοσύνης. Η διαφθορά και 

η διαπλοκή στο δηµόσιο βίο, η αργοπορία στη απονοµή της δικαιοσύνης, η 

ατιµωρησία επιφανών και ισχυρών προσώπων, αλλά και η καθοδηγούµενη 

αναποτελεσµατικότητα της Ελληνικής Αστυνοµίας να εκπληρώσει το καθήκον της 

έχουν προκαλέσει κλίµα και συνείδηση περιρρέουσας ανοµίας, αλλά και 

απογοήτευση στον Έλληνα πολίτη. Σε όλα αυτά προστέθηκε και η ανασφάλεια 

απέναντι στην εγκληµατικότητα των λαθροµεταναστών. 
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Ο ΛΑ.Ο.Σ µε την αυστηρή εφαρµογή των νόµων θα αντιµετωπίσει δίχως οίκτο και 

σκοπιµότητες την Εγκληµατικότητα, τη διαφθορά και τη διαπλοκή µε οµοιόµορφη 

απονοµή της ∆ικαιοσύνης και προς τους ισχυρούς και προς τους απλούς πολίτες. Για 

να πατάξουµε τη διαπλοκή και τη διαφθορά της Εξουσίας θα θεσπίσουµε ποινές 

ισόβιας κάθειρξης στους κλέφτες και τους καταχραστές του ∆ηµοσίου χρήµατος. 

Επίσης ισόβια κάθειρξη θα θεσπίσουµε για τους κατ’ εξακολούθηση εγκληµατίες. 

∆εν ανεχόµαστε να κυκλοφορούν ανάµεσά µας εγκληµατικά στοιχεία που έχουν 

τρόπο Ζωής το κάθε µορφής έγκληµα. 

 

Ο ΛΑ.Ο.Σ δεν θα δεχθεί παραγραφή αδικηµάτων που είναι σε βαθµό 

κακουργήµατος.  

 

Ανεξαρτησία της ∆ικαιοσύνης 

Ο ΛΑ.Ο.Σ θα επιδιώξει µε κάθε τρόπο τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της 

∆ικαιοσύνης, η οποία αποτελεί τη δικλείδα για τη σωστή σχέση εµπιστοσύνης του 

πολίτη προς το Κράτος και το Νόµο. Θα προωθηθούν θεσµοί που συµβάλλουν στην 

ανεξαρτησία της ∆ικαιοσύνης: 

1. Οι κρίσεις κατά τις προαγωγές και οι µεταθέσεις ∆ικαστών όλων των βαθµίδων θα 

πραγµατοποιούνται από το ίδιο το δικαστικό Σώµα χωρίς έξωθεν παρεµβολές. 

2. Η θητεία των ∆ικαστών πρέπει να είναι διασφαλισµένη, προκειµένου να µη 

διαβάλλονται εύκολα από εξωτερικούς παράγοντες. 

3. ∆ηµιουργία ειδικού ένστολου σώµατος (∆ικαστική Αστυνοµία) για τη φύλαξη και 

οµαλή λειτουργία των ∆ικαστηρίων και των Σωφρονιστικών Ιδρυµάτων. 

 

Αµεσότητα στην απονοµή της ∆ικαιοσύνης 

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αµεσότητα στην απονοµή της ∆ικαιοσύνης θα 

θεσπιστούν διαδικασίες που θα διευκολύνουν την άµεση εκδίκαση υποθέσεων και θα 

αποσυµφορηθούν τα δικαστήρια. Αυτό δεν θα γίνει σε βάρος του βαθµού 

δικαιοδοσίας, ούτε της εµπεριστατωµένης αποδεικτικής διαδικασίας και του 

τεκµηρίου της αθωότητας. Ο ΛΑ.Ο.Σ θα δηµιουργήσει ειδικά δικαστήρια για τους 

διακινητές και έµπορους ναρκωτικών καθώς και για τους παιδεραστές και βιαστές 

ανηλίκων µε ειδικούς νόµους για τη δυνατότητα επιβολής της θανατικής ποινής. 
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Αστική και Ποινική ∆ικαιοσύνη 

Πρέπει να διαχωριστεί η αστική από την ποινική δικαιοσύνη και στον τοµέα της 

καταστολής και του σωφρονισµού. Ο ΛΑ.Ο.Σ θεωρεί ως απαράδεκτη κατάσταση 

τις κοινές φυλακές για αστικούς και ποινικούς καταδίκους, µε αποτέλεσµα να 

βρίσκονται στον ίδιο χώρο φονιάδες µε απλούς οφειλέτες. Όσοι έχουν χρέη προς το 

∆ηµόσιο δεν θα φυλακίζονται, αλλά θα «εξοφλούν» παρέχοντας υπηρεσίες στο 

κοινωνικό σύνολο. 

 

Περαιτέρω θα δηµιουργηθούν σύγχρονης τεχνολογίας φυλακές σε κάθε νοµό, και 

θα αποσυµφορηθούν οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις που λόγω πολυκοσµίας οδηγούν 

σε απελπιστικές συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής.  

 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

Η αποτελεσµατική δράση των Σωµάτων Ασφαλείας σχετίζεται και εξαρτάται από 

πολλά ζητήµατα, αλλά κατά κύριο λόγο αφορά την ενδυνάµωση και την ηθική 

στήριξή τους µε κάθε µέσο και τρόπο. Τα Σώµατα Ασφαλείας θα πρέπει να διαθέτουν 

όλη την αναγκαία υλικοτεχνική υποδοµή και ικανό αριθµό προσωπικού, ενώ από 

ψυχολογική άποψη θα πρέπει να ενδυναµωθεί η εικόνα τους στην ελληνική κοινωνία 

και στη συνείδηση των ίδιων των λειτουργών της. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι 

ο ΛΑ.Ο.Σ προτείνει τα εξής µέτρα: 

Άµεση και αυστηρή αποκοµµατικοποίηση των Σωµάτων Ασφαλείας. Οι Αρχηγοί 

των Σωµάτων θα επιλέγονται από το Συµβούλιο των Αρίστων µε τον ίδιο τρόπο που 

θα επιλέγεται και ο Αρχηγός Ενόπλων ∆υνάµεων. 

Αύξηση του προσωπικού τους, απαλλαγή τους από ξένα καθήκοντα, κατοχύρωση 

υψηλών προϋποθέσεων, για την προστασία της υγείας και του ηθικού τους. Το έργο 

που επιτελούν χαρακτηρίζεται ως ανθυγιεινό και επικίνδυνο. 

Μόνιµες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές, µε αναλύσεις των στόχων τους, 

προβολή του έργου και των προσφορών τους, υποδείξεις προς το κοινό και 

καλλιέργεια φιλικών και αποδοτικών σχέσεων Σωµάτων Ασφαλείας και Πολίτη. 

Αξιοκρατικές κρίσεις, προαγωγές και τοποθετήσεις και αύξηση των µισθών και των 

επιδοµάτων των χαµηλών βαθµών. 
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Είσοδος στις Σχολές όχι δια των Πανελληνίων εξετάσεων, αλλά µέσω των 

Πανελληνίων Εξετάσεων Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών. 

Ενίσχυση και προστασία των µελών των Σωµάτων Ασφαλείας και των οικογενειών 

τους µε ίδρυση Νοσοκοµείου Σωµάτων Ασφαλείας και πρόβλεψη για χορήγηση 

σύνταξης στον καταληκτικό βαθµό στα θύµατα του καθήκοντος. 

Για την ανάπτυξη της υπαίθρου επιβάλλεται να ξαναδηµιουργηθεί η Αγροφυλακή 

ώστε οι αγρότες να νοιώθουν ασφάλεια και να µην είναι έρµαιο των 

Λαθροµεταναστών. 

 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Η δηµόσια διοίκηση στη χώρα µας βρίσκεται σε απελπιστική κατάσταση τόσο από 

την άποψη της οργάνωσης όσο και από την άποψη παραγωγής υπηρεσιών και 

αποτελεσµατικότητας. Ο ΛΑ.Ο.Σ θεωρεί ότι η απαράδεκτη αυτή κατάσταση 

δηµόσιας διοίκησης πρέπει να ανατραπεί άρδην. Βασικός στόχος πρέπει να είναι η 

κατάργηση του κοµµατικού κράτους και η ριζική αναδιοργάνωση µε βασικό 

άξονα την αποκέντρωση, µε αποτέλεσµα τη ραγδαία αύξηση της παραγωγικότητας 

στην παροχή υπηρεσιών. Η αναδιοργάνωση πρέπει να στηριχτεί στην αποκέντρωση 

και αυτή µε τη σειρά της στον εκσυγχρονισµό και την εισαγωγή µοντέρνων 

τεχνολογιών, που θα επιφέρουν απλοποιήσεις στις περισσότερες συναλλαγές µε τη 

δηµόσια διοίκηση. Ο ΛΑ.Ο.Σ προτείνει τη µείωση των Υπουργείων σε 12 ως εξής: 

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

(Αστυνοµία, Λιµενικό, Πυροσβεστικό Σώµα, Αγρονοµία,) 

4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α∆ΗΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

(Ναυτιλία, Τουρισµός) 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.∆Ε 

6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

(Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού) 

8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
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(Υγείας, Πρόνοιας, Εργασίας, Ασφάλισης) 

9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

10. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(Εθνικής Οικονοµίας, Γεωργίας και τοµείς ευθύνης υπουργείου Ανάπτυξης) 

11. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

12. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 

Πρέπει επίσης οι Κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων και των άλλων ∆ηµόσιων 

Υπηρεσιών να συµπτυχθούν στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό και να γίνει σηµαντικός 

περιορισµός των Κρατικών ∆απανών (κτίρια – ταξίδια - κίνηση κρατικών 

αυτοκινήτων – δεξιώσεις κλπ.) Ο ΛΑ.Ο.Σ προτείνει τη διοικητική διαίρεση της 

χώρας σε 20 Νοµαρχιακές Περιφέρειες, η κάθε µία από τις οποίες θα αποτελείται από 

60 ∆ήµους και ο εκλεγµένος Νοµάρχης –Περιφερειάρχης θα έχει ως Νοµαρχιακό 

Συµβούλιο τους 60 ∆ηµάρχους της περιοχής του. Οι Νοµαρχιακές Περιφέρειες για τα 

θέµατα που τις αφορούν αποκλειστικά, θα έχουν διοικητική και οικονοµική 

αυτοδυναµία. Οι Νοµαρχίες θα πρέπει να λειτουργούν ως παραγωγοί πολιτικής σε 

τοπικό επίπεδο µε δυνατότητα έκδοσης αποφάσεων ισχυρών στα όρια των 

αρµοδιοτήτων τους.  

 

Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες, ως φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα ασχολούνται 

αποκλειστικά µε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος και εκεί που τα συµφέροντά τους θα 

συναντώνται µε αυτά του γενικότερου συνόλου, θα προκρίνεται το γενικότερο 

όφελος. 
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XV Ιδεολογική Προγραµµατική Πλατφόρµα του Λαϊκού 
Ορθόδοξου Συναγερµού345 

 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ 

 
Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός (ΛΑ.Ο.Σ.) µε Πρόεδρο τον Βουλευτή 

Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ιδρύθηκε στις 14/09/00 για να αντιµετωπίσει µία εθνική 

αναγκαιότητα. Την αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας και την ανατροπή του 

σάπιου κατεστηµένου που καταδυναστεύει τη χώρα µας και την οδηγεί σε βαθµιαίο 

αφελληνισµό και υποδούλωση. Ο ΛΑ.Ο.Σ επιδιώκει την ειρηνική και µε 

δηµοκρατικά µέσα ρήξη και ανατροπή των πολιτικών δυνάµεων που κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες στάθηκαν ανίκανες να εξυπηρετήσουν τα εθνικά µας 

συµφέροντα επειδή διαπιστώνει ότι τα λεγόµενα µεγάλα κόµµατα όχι µόνο 

στερούνται οράµατος για την πρόοδο του Έθνους, αλλά µε την επικίνδυνη πολιτική 

και τον ενδοτισµό τους σε ξένα κέντρα αποφάσεων παρασύρουν την πατρίδα µας σε 

περιπέτειες . 

                                                 
345 Ήταν δηµοσιευµένη στο www.karatzaferis.gr αλλά όχι πλέον. Οι επισηµάνσεις και οι 
υπογραµµίσεις είναι του πρωτοτύπου. Μπορεί να βρεθεί και εδώ 
http://clubs.pathfinder.gr/kavala_laos/429582?file=5&folder=57157  
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 

• Ένα κόµµα απόλυτα δηµοκρατικό, γιατί πρεσβεύει την ευνοµία και 

την ισονοµία, προτάσσει τη διασφάλιση της λαϊκής κυριαρχίας, όπως 

διασφαλίζεται από το άρθρο 1 του Συντάγµατος, λειτουργεί θεσµικά 

µε αιρετά όργανα και απευθύνεται σε ενεργούς, σκεπτόµενους και 

ενηµερωµένους πολίτες, που δεν ανέχονται να σκέπτονται και να 

αποφασίζουν άλλοι πριν από αυτούς γι' αυτούς  

• Ένα κόµµα λαϊκό, που τάσσεται στην υπηρεσία των ατοµικών 

ελευθεριών και των δικαιωµάτων στην ασφάλεια, την πρόοδο και την 

ευηµερία όλων ανεξαιρέτως των Ελλήνων πολιτών, χωρίς διακρίσεις.  

• Ένα κόµµα φιλελεύθερο, που στηρίζει και ενθαρρύνει την 

εφευρετικότητα, τη δηµιουργικότητα και το επιχειρηµατικό πνέυµα 

των Ελλήνων πολιτών στον τοµέα της οικονοµίας µε παράλληλη όµως 

προστασία των εργαζοµένων, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την 

παραγωγικότητα τοµέων ζωτικής εθνικής σηµασίας.  

• Ένα κόµµα εκσυγχρονιστικό, µε την ουσιαστική έννοια του όρου, που 

πολεµά φαινόµενα που χαρακτηρίζουν χρεωκοπηµένες κοινωνίες, 

όπως η διαφθορά, η αναξιοκρατία, νεποτισµός, η κοινωνική 

ανισότητα, η ανεργία, η εγκληµατικότητα, η ανασφάλεια, η 

παροοικονοµία, η παραπληροφόρηση δια της διαπλοκής, οι 

πελατειακές σχέσεις των κοµµάτων και ο εµπαιγµός των πολιτών.  

Η εξάλειψη αυτών των θλιβερών φαινοµένων και όχι η αποδυνάµωση της 

θρησκευτικής και εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων είναι ο καλώς νοούµενος 

εκσυγχρονισµός.  

Eίναι ένα κόµµα ελληνοκεντρικό, που προτάσσει τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα του 

ελληνικού λαού, και του έθνους, διαπνέεται από τον ελληνικό πολιτισµό, το ελληνικό 

πνεύµα και τις ελληνικές αξίες στη χάραξη και εφαρµογή της πολιτικής του  
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ΤΙ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 

• Ο ΛΑ.Ο.Σ, µολονότι έχει επίγνωση στην θεµελ<ιακή προσφορά του 

ελληνικού πνεύµατος στο παγκόσµιο πολιτισµό, δεν διαπνέεται από 

συµπλέγµατα σωβινισµού ή ρατσισµού. Αναγνωρίζει και σέβεται την 

προσφορά όλων των λαών και επιθυµεί ανάλογη αναγνώριση να 

υπάρχει και εκ µέρους των ξένων κυβερνήσεων στις δικές µας 

επιλογές και πολιτισµικές ιδιοµορφίες και ιδιαιτερότητες.  

• ∆εν είναι ένα κόµµα δογµατικά αντι-δυτικό, ή αντι-αµερικανικό. Η 

∆ύση άλλωστε ανήκει στην Ελλάδα, αφού θεµελιώθηκε πάνω στις 

αρετές που γέννησε ο δικός µας πολιτισµός, όπως η ∆ηµοκρατία, ο 

ουµανισµός, η έρευνα, το µέτρο και η αρµονία. ∆εν µπορούµε ωστόσο 

να παραγνωρίσουµε την βλαπτική για τα ελληνικά συµφέροντα 

πολιτική συγκεκριµένων κέντρων πολιτικού σχεδιασµού και 

αποφάσεων, την οποία είµαστε αποφασισµένοι να πολεµήσουµε.  

• Ο ΛΑ.Ο.Σ. δεν αρνείται την ευρωπαϊκή ταυτότητα της Ελλάδος, δεν 

αποδέχεται όµως την εκχώρηση εξουσιών, που ακυρώνουν την εθνική 

µας κυριαρχία, όταν µάλιστα οι Ευρωπαίοι εταίροι µας αρνούνται να 

συµπεριλάβουν στους αµυντικούς τους σχεδιασµούς τα εθνικά µας 

σύνορα. Ο ΛΑ.Ο.Σ. είναι υπέρ την ενωµένης Ευρώπης των ΕΘΝΩΝ.  

• Ο ΛΑ.Ο.Σ. δεν επιθυµεί διακρίσεις εις βάρος καµίας γνωστής 

θρησκείας ή δόγµατος, η προστασία των οποίων όµως δεν πρέπει να 

γίνεται εις βάρος της επικρατούσης θρησκείας της Ελλάδος, που 

εκπροσωπεί η Ανατολική Ορθόδοξος του Χριστού Εκκλησία.  
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ΤΤΟΟ  ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΙΙ∆∆ΡΡΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΛΛΑΑ..ΟΟ..ΣΣ 

Οι διεθνείς παράγοντες, οι οποίες κατά κύριο λόγο επέβαλαν τη δηµιουργία του 

Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού σχετίζονται άµεσα µε τη µεθόδευση της 

παγκοσµιοποίησης και της δηµιουργίας µίας Νέας Τάξης Πραγµάτων µετά το τέλος 

του Ψυχρού Πολέµου, η οποία, καθώς έχει φανερά εχθρικές διαθέσεις προς τα εθνικά 

κράτη, απειλή και τον Ελληνισµό.  

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Η παγκοσµιοποίηση -- η οποία διαφηµίζεται ως η κατάργηση των συνόρων ως προς 

το εµπόριο και την οικονοµία µε σκοπό την παγκόσµια ευηµερία - ηχεί όµορφα και 

παραπέµπει σε ειδυλλιακές εικόνες αδελφότητας και συνεργασίας των λαών -- στην 

πράξη όµως η σύνδεσή της µε την ισοπεδωτική ιδεολογία της εξαφάνισης των 

πολιτιστικών και εθνικών ιδιαιτεροτήτων µέχρι τώρα µόνο αρνητικά αποτελέσµατα 

έχει επιφέρει. Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας έχει δείξει µέχρι τώρα συχνά το 

παγερό της πρόσωπο, αφού προωθεί την απρόσκοπτη πολιτικό - οικονοµική 

ενδυνάµωση και εξάπλωση κολοσσιαίων πολυεθνικών εταιρειών. Τέτοιες εταιρίες 

των οποίων οι κύκλοι εργασιών είναι κατά πολλοί µεγαλύτεροι από οικονοµίες 

πολλών αναπτυσσόµενων κρατών έχουν τη δύναµη να παρεµβαίνουν στις κατά 

τόπους οικονοµίες και να τις αποσταθεροποιούν, να καταστρατηγούν τις κατά τόπους 

εργατικές νοµοθεσίες και να εξαφανίζουν τις τοπικές βιοτεχνίες και βιοµηχανίες, που 

δεν έχουν τα µέσα να τις ανταγωνιστούν, µε ό,τι αυτό µπορεί να συνεπάγεται για τις 

παραγωγικές δυνάµεις, τον κοινωνικό ιστό και την πολιτική σταθερότητα των χωρών 

που τις φιλοξενούν 

 

Ως ιδεολογικό έρεισµα της οικονοµικο - πολιτικής παγκοσµιοποίησης οι 

«απόστολοι»της, προπαγανδίζουν τη λεγόµενη πολυ-πολιτισµικότητα και το 

θρησκευτικό συγκρητισµό, δηλ. τον αφανισµό των τοπικών και εθνικών πολιτισµών 

και την αντικατάστασή τους µε ένα άνωθεν επιβαλλόµενο ενιαίο σύστηµα αξιών. Με 

άλλα λόγια οι κοινωνίες πρέπει να χάσουν την εθνική τους συνείδηση και 

ταυτότητα και να γίνουν δέσµιες ενός κοινού προτύπου ζωής, έτσι ώστε αυτό να 

υπηρετεί µία κοινή οικονοµία. Ωστόσο, το πρότυπο αυτό ζωής είναι ισοπεδωτικό 

και τείνει στη µετατροπή των σκεπτόµενων πολιτών σε απλούς καταναλωτές. Αξίζει 
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να σηµειωθεί ότι σε πολλά µέρη του κόσµου η συστηµατική αυτή προσπάθεια 

ισοπέδωσης των υγιών πατριωτικών αισθηµάτων των πολιτών συχνά οδηγεί - λόγω 

της σύγχυσης και ανασφάλειας που δηµιουργεί - σε υπερβολικές αντιδράσεις, 

συµπλέγµατα κατωτερότητας ή ανωτερότητας και ανεξέλεγκτη όξυνση ενός 

πολεµικού εθνικισµού και της τροµοκρατίας, φαινόµενα που απευχόµεθα να 

µεταλαµπαδευτούν στη χώρα µας από τις γειτονικές χώρες, που ήδη αποτελούν 

καθεστώς δράσης. Αντίδοτο στη µισαλλοδοξία που γεννά η παγκοσµιοποίηση είναι η 

προστασία της υγιούς αγάπης προς τη χώρα όπου γεννηθήκαµε, το σεβασµό προς την 

ιστορία και τη ζωντανή, πάλλουσα αρχαία και νεώτερη παράδοσή µας που πρέπει να 

αποτελέσει πηγή έµπνευσης για δηµιουργία και για τους νεοέλληνες όπως αποτελεί 

για εκατοµµύρια άλλους ανθρώπους ανά τον κόσµο 
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ΝΕΑ ΤΑΞΗ 

Η παγκοσµιοποίηση δεν έχει συγκεκριµένη πατρίδα. Όµως εκπορεύεται και 

ενισχύεται από τις τεράστιες πολυεθνικές εταιρίες (τράπεζες, πετρελαϊκές εταιρίες, 

βιοµηχανίες όπλων και όχι µόνο), οι οποίες κατά µεγάλο ποσοστό εδρεύουν στις 

ΗΠΑ, των οποίων την πολιτική και υπαγορεύουν. Εποµένως, στην πράξη, µαζί µε 

παγκοσµιοποίηση επέρχεται και η µονοκρατορία των ΗΠΑ, στο διεθνές πολιτικό 

και οικονοµικό παρασκήνιο, καθώς στην πράξη έχει πλέον εκλείψει το 

«αντίπαλον δέος», η πάλαι ποτέ κραταιά Σοβιετική Ένωση. Οι ΗΠΑ, και πιο 

συγκεκριµένα, τα πολυεθνικά συµφέροντα µέσω των ΗΠΑ, εξαπλώνουν σταδιακά 

αλλά σταθερά την κυριαρχία τους είτε µε οικονοµική διείσδυση είτε απροκάλυπτα µε 

τη δύναµη των όπλων σε κάθε γωνιά του πλανήτη και µε τους δορυφόρους ακόµα και 

έξω από αυτόν. Η αγωνία κορυφώνεται όταν δεν έχει ξεκαθαριστεί επαρκώς ποιος 

είναι ο ισχυρός φορέας ελέγχου πολιτικής στην επικυρίαρχο αυτή δύναµη. 

 

Οι σηµερινοί πολιτικοί µας ταγοί ακολουθώντας οδηγίες και ντιρεκτίβες διεθνών 

διευθυντηρίων (ΗΠΑ, Ε.Ε) απογύµνωσαν την ελληνική εξωτερική πολιτική από 

το εθνικό της περιεχόµενο και συνεχώς προσαρµόζονται στις απαιτήσεις των 

«κυρίων» τους από το εξωτερικό, φοβούµενοι µήπως στερηθούν την εξουσία και 

χάσουν τα ιδιοτελή προνόµια που απορρέουν από αυτήν.Οι Έλληνες πατριώτες δεν 

µπορούν όµως πλέον να αποδεχθούν αυτήν την ταπεινωτική για τη χώρα µας στάση 

των Ελλήνων πολιτικών και θα τους αντιστρατευθούν, πυκνώνοντας τις τάξεις του 

Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, γιατί ο ΛΑ.Ο.Σ γεννήθηκε από την ανάγκη το 

Έθνος µας να επιστρέψει ξανά στα ιδανικά του και στην θέση που ιστορικά του 

αρµόζει στη διεθνή κοινότητα.  

 

Ζητήµατα στα οποία διαφαίνεται η υποχωρητική πολιτική των ελληνικών 

κυβερνήσεων, είναι το Βορειοηπειρωτικό, η Θράκη, το Αιγαίο, και η Κύπρος, όπου 

επιδεικνύεται πλήρης υποχωρητικότητα και δεν υπάρχουν εθνικές διεκδικήσεις, τη 

στιγµή που όλα ανεξαιρέτως τα γειτονικά µας κράτη προβαίνουν σε παράλογες και 

ιστορικά και νοµικά αβάσιµες εδαφικές διεκδικήσεις εις βάρος µας, σε παραχαράξεις 

του ιστορικού µας παρελθόντος και σε ασύστολη καταπίεση του αλύτρωτου 

ελληνισµού στα εδάφη τους. Ταυτόχρονα οι ∆υτικοί «σύµµαχοί» µας , η Ε.Ε και οι 
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ΗΠΑ, ενθαρρύνουν τα γειτονικά µας κράτη στις παράλογες διεκδικήσεις τους κατά 

παράβαση τoυ διεθνούς δικαίου, για να εξυπηρετήσουν ίδια συµφέροντα. 

 

Ο αντίκτυπος της παγκοσµιοποίησης στην εσωτερική πολιτική  

Η έλλειψη οράµατος για τον Ελληνισµό που αναφέραµε σχετικά µε την εξωτερική 

πολιτική διαφαίνεται πολλαπλώς και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, κύριο 

χαρακτηριστικό της οποίου είναι η  απαξιωτική στάση των Ελλήνων πολιτών προς 

την πολιτική και τους εκπροσώπους της. Αιτία τα φλέγοντα και αναρίθµητα 

προβλήµατα που τον ταλανίζουν καθηµερινά, αφού τα τελευταία χρόνια οι 

κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ και της Νέας ∆ηµοκρατίας δεν χάραξαν τις πολιτικές τους 

µε γνώµονα το συµφέρον του Ελληνικού Λαού αλλά τα συµφέροντα των 

διαπλεκοµένων µεγιστάνων του χρήµατος και της δύναµης. Κατά συνέπεια δεν 

πρέπει να εκπλήσσει κανέναν το κοινώς οµολογούµενο γεγονός ότι τα µεγάλα 

κόµµατα δεν έχουν εδώ και καιρό κανενός είδους ουσιαστικές προγραµµατικές 

διαφορές µεταξύ τους, αλλά απλά ανταγωνίζονται για την εξουσία, χωρίς να έχουν να 

προτείνουν κανενός είδους πολιτικό όραµα.  

 

Η εξάρτηση των πολιτικών ανδρών και των κοµµάτων από τους µεγιστάνες του 

χρήµατος, οι οποίοι άλλωστε είναι οι στυλοβάτες της εξουσίας τους, έχει 

δηµιουργήσει ένα πρωτοφανές σκηνικό διαπλοκής συµφερόντων, το οποίο 

αντιτίθεται σε κάθε έννοια δηµοκρατίας και προόδου. Η διαπλοκή αυτή έχει 

δηµιουργήσει ένα κατεστηµένο, το οποίο διέπεται από αναξιοκρατία σε όλα τα 

επίπεδα και πρωτοφανή κοινωνική αδικία, αφού συνεχώς προωθούνται οι 

«ηµέτεροι». Η κοινωνική αυτή αδικία δεν µπορεί να γίνει ανεκτή και διχάζει το λαό 

µας που χρειάζεται κοινό παρανοµαστή και κοινό όραµα 

 

Το πιο κατάφωρο έγκληµα εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας αποτελεί η αθρόα και 

ανεξέλεγκτη εισβολή λαθροµεταναστών στη χώρα µας, κυρίως από όµορες εχθρικά 

προς την Ελλάδα προσκείµενες χώρες, η οποία αποτελεί µέγιστη απειλή σε εθνικό 

επίπεδο και ήδη έχει προκαλέσει πολλά δεινά. ∆εύτερο χαρακτηριστικό και εξίσου 

επικίνδυνο παράδειγµα αποτελεί η εκ του πονηρού επιβολή της ισοπεδωτικής 

ιδεολογίας της πολυ-πολιτισµικής, πολυ-εθνικής και πολυ-θρησκευτικής κοινωνίας, 

την οποία αναφέραµε παραπάνω. Μόνον έτσι µπορεί να εξηγηθεί η αλλοπρόσαλλη 
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στάση των κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ, που όχι µόνο δεν αντιτάχθηκαν στη µάστιγα 

της λαθροµετανάστευσης για να προστατεύσουν τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα και 

την ασφάλειά µας, αλλά αντ’αυτού εστράφησαν µε µεσαιωνικό µένος και µέσα κατά 

της θρησκευτική ταυτότητας ως δήθεν πηγής κακών(!). Έκφραση αυτής της πολιτικής 

ήταν και το ζήτηµα της αναγραφής του θρησκεύµατος στις ταυτότητες, για το οποίο 

όµως δεν έχει γραφεί η τελευταία λέξη. Εκφάνσεις αυτής της πολιτικής είναι επίσης η 

περιφρόνηση προς τον ενεργό, υγιή, και προοδευτικό ρόλο που προθυµοποιείται να 

παίξει η Ορθόδοξη Εκκλησία στην ελληνική κοινωνία, η σταδιακή αλλά σταθερή 

υποβάθµιση της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας και η απάλειψη των εθνικών 

συµβόλων από όλους τους τοµείς της ζωής µας, από την εκπαίδευση µέχρι και τα 

δηµόσια έγγραφα. 

 

Άλλες µεγάλες κοινωνικές πληγές αποτελούν τα εξής ζητήµατα: µείωση της 

παραγωγικότητος, ανεργία, ασφαλιστικό, δηµογραφικό, εγκληµατικότητα, ηθική 

εκτροπή, ναρκωτικά, οικονοµική εξάρτηση από δανεισµό / ανατοκισµό κλπ.  

Έναντι όλων αυτών των δεινών που έχουν συσσωρευθεί στον τόπο µας και σε αυτά 

που ακόµα επίκεινται, οι Έλληνες πατριώτες δεν µπορούν να παραµείνουν αδιάφοροι, 

αλλά συντάσσονται στις δυνάµεις του «Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού» σε µία 

πανεθνική εκστρατεία αντιµετώπισης αυτών των Προβληµάτων και µε ενιαίο στόχο 

τη διάσωση και άνθιση του Ελληνικού Πολιτισµού. 

 

Ο χαρακτήρας του κόµµατος Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός  

Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός αποσκοπεί σε µία πολιτεία που θα χαρακτηρίζεται 

από Λαϊκό Φιλελευθερισµό και ατοµικές ελευθερίες, κράτος δικαίου, κοινωνικής 

ειρήνης και ευηµερίας και ταυτόχρονα προστασίας του Ελληνικού Ορθόδοξου 

χριστιανικού πολιτισµού, γιατί αυτό επιθυµεί και εκφράζει ο Ελληνικός Λαός.  
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XVI Οµιλία Καρατζαφέρη στο Γ’ Συνέδριο ΛΑ.Ο.Σ.  
 

Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2006 

 

 

Είµαστε εδώ, γιατί διεκδικούµε. ∆ιεκδικούµε το δικαίωµα της Ελευθερίας. 

Είµαστε εδώ, γιατί πιστεύουµε ότι η Πολιτική δεν είναι µαντρί και οι Πολιτικοί 

Αρχηγοί δεν πρέπει και δεν µπορεί να θεωρούνται Τσοπάνηδες. 

Είµαστε εδώ, γιατί δεν αισθανόµαστε αµνοί και αχαµνοί. 

Είµαστε εδώ, γιατί η σιωπή των αµνών γέµισε τον τόπο Πολιτικούς µε περισσή 

Αλαζονεία. 

Είµαστε εδώ, γιατί τους δώσαµε, από τη µεταπολίτευση και µετά, 11 φορές τη 

δυνατότητα για άντληση ασφαλών συµπερασµάτων και όλοι τους, ∆υο γενεές-τρεις 

οικογένειες, µατώνουν τις ελπίδες µας και σµπαραλιάζουν τα όνειρά µας. 

Επιτέλους, ας το καταλάβουν, η Οικογενειοκρατία, βλάπτει σοβαρά την πολιτική. 

Κάνει ελλειµµατική τη ∆ηµοκρατία και προσβάλλει τη ∆ικαιοσύνη, την ίση ευκαιρία, 

τις τελικές επιλογές. 

Είµαστε εδώ, για να προτείνουµε πλατύτερη, λαϊκή ∆ηµοκρατία. Είµαστε εδώ, για να 

υπηρετήσουµε υψηλόφρονες αξίες. Είµαστε εδώ, γιατί θέλουµε τον Πολίτη 

Πρωταγωνιστή και όχι αχθοφόρο προειληµµένων αποφάσεων. 

Είµαστε εδώ, γιατί επιµένουµε ν΄ αγωνιζόµαστε, να εξασφαλίσουµε σε όλους, και 

στον καθένα ξεχωριστά, Ελευθερία. 

Ελευθερία Ατοµική. Οικογενειακή. Κοινωνική. Ελευθερία Πολιτική. Ελευθερία 

Εθνική. Εγγυόµαστε Ελευθερία στη Σκέψη, Ελευθερία στη ∆ράση, Ελευθερία 

Επιλογών, Ελευθερία συµµετοχής, Ελευθερία στην εκπαίδευση. 

Το επιτάσσει, µέσα από τις σελίδες της Ιστορίας και του Χρόνου, ο Ποιητής: 

«Συλλογάται καλά, όποιος συλλογάται ελεύθερα». 

Εµείς, µπορούµε να συλλογιζόµαστε ελεύθεροι. 

Α π ο δ ρ ά σ α µ ε όταν έπρεπε, από τα µαντριά των κατεστηµένων, µε σύντροφο και 

οδηγό, την Ελευθερία της βούλησης και της πράξης. Μακριά από στείρες κοµµατικές 

πειθαρχίες πετάξαµε τις παρωπίδες. Ενάντια σε λογικές αποκλεισµών και εκπτώσεων 
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σε αρχές και αξίες. Ενάντια στην καταδυνάστευση της αξιοπρέπειας και τον Νανισµό 

της κοµµατικής σκοπιµότητας. Ενάντια στην κληρονοµικότητα του Κοµµατικού 

Θρόνου, του επισφαλούς Νεποτισµού, στην εναπόθεση του µόχθου και της 

προσδοκίας πολλών γενεών, σε αποστεωµένες και "αποστασιοποιηµένες" αντιλήψεις 

και πρακτικές. 

Χωρίς εξαρτήσεις και δίχως πελατειακές σχέσεις, θα εκθρονίσουµε, φοβικά 

σύνδροµα, ιδεολογικές αγκυλώσεις και ιοφόρα βιώµατα. 

Μέσα από τη ελευθερία της συνείδησης, το µπόλιασµα της απεξάρτησης, την 

ατοµική και κοινωνική αυτοπεποίθηση, το µόνιασµα Πολίτη Κράτους, τη 

µεταλαµπάδευση των εφικτών υψηλών στόχων που πρέπει και µπορούµε ν΄ 

αγγίζουµε ως ΕΘΝΟΣ, θα χρησιµοποιήσαµε ως άροτρα που θα δώσει πνοή στη γη, το 

φιλότιµο και το νέο όραµα ενός σήµερα απαξιωµένου Λαού. 

Ενός Λαού που ξέρει να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, όταν του φωτίσουν τα 

µονοπάτια της Αλήθειας. Και αυτό κάνουµε εµείς. 

Φωτίζουµε την αλήθεια στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες. 

Ο Λαός µπορεί να µπει µπροστά. Μπορεί να πει το ΟΧΙ που δεν τολµούν οι 

επαγγελµατίες οικογενειοκράτες Πολιτικοί. Ο Λαός της Κύπρου σήκωσε κεφάλι. 

Ράπισε το σύστηµα και τους υπηρέτες του. Έκανε, έστω και στιγµιαίως, την 

ενσυνείδητη επανάστασή του. Έλειψε η διάρκεια. Αυτή που πραγµατώνει τις 

Ιστορικές παρεµβάσεις. 

Εδώ αναπτύσσεται ο ρόλος του ΛΑΪΚΟΥ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Εδώ ο 

ΛΑ.Ο.Σ. καλείται να υπηρετήσει τη Λαϊκή ενόραση για άµεση και καταλυτική 

παρέµβαση, σ΄ ένα γενναίο σάλπισµα για Πραγµάτωση, για ολοκληρωτική 

πραγµάτωση των ονείρων, των πόθων, των ιδεών, που άπλωσαν και βάθυναν καθώς 

τις πότισε το δάκρυ, ο ιδρώτας και το αίµα πολλών καταπιεσµένων δεκαετιών. Ο 

Λαός όλα τα µπορεί και όλα, όπως απέδειξε ο χρόνος, τ΄ αντέχει. Ο Λαός µπορεί ν΄ 

αναστήσει τα οράµατα του Βενιζέλου, να πραγµατώσει την Ιδανική ∆ηµοκρατία του 

Παπαναστασίου. Να µετουσιώσει τη λεβεντιά του Πλαστήρα σε ανέσπερο αγώνα. Να 

εξοπλιστεί από τη µεθοδικότητα του Μεταξά και να πατάξει τη µακαριότητα της 

προικώας συµφωνίας µεταξύ ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Εξουσίας. Ο Λαός µπορεί να 

διδαχθεί από την πάλη της ∆εκαετίας του ΄50 και τα λάθη της εποµένης. Να ζυγίσει 

στη ζυγαριά των Εθνικών συµφερόντων όλα τα συν και τα πλην της 
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Μεταπολίτευσης. Την ασυδοσία της Εξουσίας. Τις εθνικές εκπτώσεις όπως και τα 

ενδοτικά πρωθυπουργικά τσιτάτα «η Κύπρος κείται µακράν». ∆εν διεκδικούµε 

τίποτα. Ανήκουµε στη ∆ύση». Να ζυγίσει και να µετρήσει τα Σκάνδαλα. Τον άκρατο 

Πλουτισµό των λίγων. 

Την εξουσιαστική εξαπάτηση των πολλών. Την ποδοπάτηση της αξιοπρέπειας του 

Λαού, την άφθονη ασυνέπεια, την εκµηδένιση της ειλικρίνειας, το αµείλικτο κυνήγι 

της δουλειάς µε συνηθέστερη κατάληξη το ταµείο ανεργίας. Το άπιαστο όνειρο για 

ένα κεραµίδι, που έχει καταντήσει στις µέρες µας το κυµαινόµενο φάντασµα των 

επιτοκίων. Το όραµα για ένα αύριο, χωρίς φοβίες και απειλές, που από καιρό έχει 

µετατραπεί σε εφιάλτη. 

Ο Λαός έχει δικαίωµα, στην Ειλικρίνεια. ∆ικαίωµα, στο Σεβασµό. 

∆ικαίωµα, στη Συνέπεια. 

∆ικαίωµα, στη Στέγαση. 

∆ικαίωµα, στη δουλειά. 

∆ικαίωµα, στο όραµα. 

Τα δικαιώµατα των Λαών, είναι αδιαπραγµάτευτα. 

Τα δικαιώµατά του ο Λαός υποχρεούται να τα εξασφαλίσει, µε κάθε πρόσφορο τρόπο 

και µέσο και σε χρόνο που θα επιλέξει ο ίδιος ο Λαός ότι τον εξυπηρετεί για τη 

µεγάλη αναµέτρηση µε την καθεστηκυία τάξη πραγµάτων. 

Εν αρχή, τα δικαιώµατα του Λαού και, εν συνεχεία, η εξουσιαστική Νοµιµότητα που 

έστησε κάστρα αποφάσεων για να περιχαρακώσει σ΄ ασφυκτικά κελιά αυτά τα 

δικαιώµατα. Τα λαϊκά δικαιώµατα υπερισχύουν των εργαλείων της εξουσίας, όταν 

αυτά αποδεδειγµένως κατατείνουν να ψαλιδίσουν και να απονευρώσουν τα δίκαια 

των Λαών. 

Στα δικαιώµατα του Λαού, πηγάζει η δύναµη µιας αποτελεσµατικής κοινωνίας και 

ενός θωρακισµένου Κράτους. Λαός ελεύθερος σηµαίνει: 

∆ύναµη στην παραγωγή. ∆ύναµη στην κοινωνική πάλη. 

∆ύναµη στην ανταγωνιστικότητα. ∆ύναµη στη θέληση. 

∆ύναµη στην αµφισβήτηση. ∆ύναµη στη δηµιουργία. 

Ας το καταλάβουν οι εφησυχασµένοι προύχοντες και καλοβολεµένοι επιστάτες τους 

ότι κάθε Εθνική δύναµη ∆ηµιουργίας απορρέει από το Λαό, υπηρετεί το λαό και 

ωφελεί πρωτίστως το λαό. 
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Ο Λαός, ως κινητήριος µοχλός της δηµιουργίας, δεν µπορεί παρά να είναι 

συµµέτοχος στο Αποτέλεσµα. Συµµέτοχος στη παραγωγή. Συµµέτοχος στη διανοµή. 

Μέχρι τώρα, το λόγο είχαν οι παντός είδους και αφετηρίας Εξουσιαστές. Οδηγούσαν 

τα πράγµατα. Με συνοδηγό το Κεφάλαιο. Αποκλειστικοί Νοµείς αποφάσεων. 

Απέτυχαν οικτρά. Σε σηµείο που η πολιτική τους επιβίωση να µην εξαρτάται σήµερα 

από, δικές τους πλέον µεθοδεύσεις, αλλά από τις οδηγίες, του Αλµούνια ή τις ορέξεις 

του Κορωνιά. 

Τα εκφυλιστικά φαινόµενα του ψευδοκαπιταλισµού και των προτεκτοράτων του και ο 

ανερµάτιστος σοσιαλισµός, από καιρό δεν δύνανται να είναι οι ουσιαστικοί και 

πρακτικοί αρωγοί µιας στοιχειώδους αποτελεσµατικότητος. 

Οι οδηγίες τύπου ΜΠΟΛΚΕΝΣΤΑΪΝ το οµολογούν. Η θετική ψήφος του 

κυβερνώντος κόµµατος στο Κοινοβούλιο και η αποχή της Αξιωµατικής 

Αντιπολίτευσης επιβεβαιώνουν πόσο χρήσιµα εργαλεία στις επιβουλές της Νέας 

Τάξης πραγµάτων τα δύο Κόµµατα της εξουσίας. Οι διαστροφές, τύπου 

ΜΠΟΛΚΕΣΤΑΙΝ είναι το πατητήρι του κεφαλαίου και των πολυεθνικών εκφάνσεών 

του, όπου στύβεται στο βωµό της άκρατης ανταγωνιστικής κερδοφορίας η 

αξιοπρεπής προσπάθεια του εργαζοµένου. Η θεσµοθέτηση, µέσω τέτοιων οδηγιών 

της ακραίας και ανεξέλεγκτης µετανάστευσης, έχουν σαν τελικό στόχο την 

ισοπέδωση των λαών προς τα κάτω, αποκρύπτοντας στο πίσω µέρος της σκέψεώς 

τους ένα σύγχρονο Φεουδαρχισµό, όπου ο κατέχων εκµεταλλευόµενος τις αντίξοες 

εργασιακές συνθήκες, θα κατέχει και θα ελέγχει πέρα από τα πολλαπλό οφέλη, την 

ολιγοπωλιακή στρατηγική και την ποιότητα επιβίωσης των υπηκόων εργαζοµένων. 

Η κοινωνία ως πρόοδος είναι ιστορικώς µονόδροµος. Πολέµησε και µάτωσε, για να 

κατακτήσει την αξιοπρέπειά της. 

Από τον Ιούλιο του 1789 στο Παρίσι. Την 1η του ΜΑΗ του 1886 στο Σικάγο. Το 

ανερµάτιστο πείραµα του Οκτώβρη του 1917 στη Μόσχα. Και τους σχεδιασµούς της 

Νέας Τάξης Πραγµάτων και της παγκοσµιοποίησης, από τη δεκαετία του 1960 

οδηγηθήκαµε στην πρέσα του Ευρωσυντάγµατος των πειθαναγκασµών και στην 

ποινικοποίηση του πατριωτισµού. 

Παντού και πάντα ο Λαός ήταν και είναι το εµπόδιο στην εξουσία. Χρησιµοποιήθηκε 

σαν άλλοθι. Χρησιµοποιήθηκε σαν σκαλοπάτι, ως 

Ιδεολογική λεµονόκουπα παγκοσµιοποίησης και της Νέας Τάξης. 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

477 

Καιρός είναι να κάνει ο ΛΑ.Ο.Σ. ταµείο. Καταθέσεις αγώνων και αναλήψεις 

προσδοκιών. Ανεκπλήρωτα γραµµάτια. ∆ιαµαρτυρηµένες επιταγές υποσχέσεων. 

Χρέωση δεκαετιών λιτότητας. Και για ρέστα πια, απάνθρωπα ωράρια. Πιο σκληρές 

συνθήκες. Ανάκληση της αργίας της Κυριακής. Ανάκληση κάθε λογικής και 

πρακτικής. Οι κοινωνίες πρέπει ν΄ αντισταθούν. Ν΄ αντιδράσουν. Οι κοινωνίες 

τραβάνε εµπρός. ∆εν οπισθοχωρούν. ∆εν λυγίζουν. 

Πρέπει να πορεύονται ως αδιαίρετος δύναµη. Ένας Λαός, ένα Έθνος. Χωρίς 

διαιρέσεις και αφαιρέσεις. Ο ήλιος βγαίνει για όλους. Το οξυγόνο δίδει ζωή σε όλους. 

Το νερό τρέχει για όλους. Προεπιλογές δε µπορούν να γίνουν αποδεκτές. 

Εγκλωβισµοί σε παρωχηµένα ιδεολογικά κελιά αναστέλλουν τη δικαίωση της Λαϊκής 

καταξίωσης. Τα ταξικά βάραθρα που αποπειρώνται να στιγµατίσουν τις σχέσεις των 

πολιτών είναι αδιανόητα στην τρίτη χιλιετία. Χρειαζόµαστε ένα νέο µανιφέστο. 

Μία ιδεολογία βάσης, χωρίς γεωγραφικούς περιορισµούς που θα αποκλείει εξ΄ αρχής 

τους ετεροπροσδιορισµούς τελευταίο καταφύγιο άµυνας των λασπολόγων εραστών 

του χθες των αγγελλοµένων πολιτικών παρελθοντολόγων. 

Θα κτίσουµε το όνειρο µακριά από κάθε είδους "ισµούς" που οδήγησαν σε 

ατελέσφορη θυσία εκατοµµύρια, ανθρώπους, εν ονόµατι του φανατισµού των 

φασιστών στην Ευρώπη και εν ονόµατι του στείρου δογµατισµού των κοµµουνιστών 

ανατολικότερα. 

Εκεί ανυψούται η δική µας κυρίαρχη φυσιογνωµία της ιδεολογικής µας πλατφόρµας. 

Οι δυο προηγούµενες ακραίες ιδεολογίες, που προσδιορίζουν τους τυπογραφικούς 

όρους, Αριστερά - ∆εξιά, Ανατολή - ∆ύση, προβάλλουν ως άλλοθι του λαού, 

στερώντας του ταυτοχρόνως από τη φαρέτρα του το αήττητο 

όπλο της Ελευθερίας. Χωρίς ελευθερία ουσιαστική και τυπική, κανένα σύστηµα 

πολιτικό δεν µπορεί ν΄ αντέξει στο χρόνο. 

Ο Φασισµός- Ρατσισµός, γονάτισε µπρος στη χαλύβδινη άµυνα της παγκόσµιας 

κοινωνίας, πνίγοντας στο αίµα, πέρα από τους υπόλοιπους λαούς και τον δικό της. Ο 

δε Κοµµουνισµός σάπισε µέσα σε λίγες δεκαετίες από την εφαρµογή της δικής του 

στυγνής δικτατορίας του Προλεταριάτου. 

Αποτελούν το Χθες. Αποτελούν τις Σκιές και το Σκοτάδι Έσβησαν και έδυσαν. Εµείς 

είµαστε η ανατολή της νέας Ελπίδας. Τα δικά µας οράµατα ροδίζουν στο Χορτιάτη. 

Και συ, Σίσυφε, αστέ και συ απελπισµένε Προλετάριε και συ καταναλόπληκτε 

καπιταλιστή και συ χαµένε διανοούµενε στους πολύδροµους σοσιαλισµούς. 
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Όλοι εσείς κοινωνικοί εταίροι, οµοιόβαθµοι στρατιώτες του ηθικού και έντιµου 

αγώνα, επιστρατευτείτε µαζί µας. Επιστρατευτείτε στο σωστό. 

∆εν έχουµε µπροστά µας µία εκλογική µάχη. 

∆εν έχουµε µπροστά µας εκλογικά ποσοστά. Έχουµε µπροστά µας τη µοναδική 

ευκαιρία για Ρήξη και Ανατροπή. 

Ρήξη και Ανατροπή, λαϊκή πολιτική. 

Ο Λαός κτίζει τα Έθνη και τα Έθνη συγκροτούνται από Λαούς. Ο δικός µας Λαός, ο 

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ είναι και θα παραµείνει παρ΄ όλες τις 

αντιξοότητες, τους αποκλεισµούς και τον πόλεµο που συναντά ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ στη 

νόηση. Στη Συνείδηση. Στη Βούληση. Στις τελικές επιλογές. Ο δικός µας λαός 

εγγυάται το Μέλλον του ΕΘΝΟΥΣ. 

Αντέξαµε σε κακουχίες, εµφυλίους, εισβολές και Κατοχές. Αντέξαµε σε πείνες και 

πανδηµίες. Μείναµε όρθιοι, µεταφέροντας µέσα στους αιώνες, το µεγαλείο του 

Πολιτισµού µας. Τη Σοφία των Γραµµάτων. Το Κάλλος του αθλητισµού. ∆ιδάξαµε 

άλλους Λαούς. Φωτίσαµε αιώνες την περπατησιά της ανθρωπότητος. Άλλοι µας 

ευλογούν γι΄ αυτό. Άλλοι ενοχλούνται. Άλλοι µας σέβονται. Άλλοι µας αγνοούν. 

Άλλοι µας παρατηρούν. Άλλοι µας γυρίζουν την Πλάτη. 

Αφήστε τους, στα οποιαδήποτε συναισθήµατά τους. 

Είµαστε οι δάσκαλοί τους. 

Μας χρεωστούν δίδακτρα. ∆εν τους χρωστάµε. Εµείς καλούµεθα να προστατεύσουµε 

το ΕΘΝΟΣ. 

Ν΄ αγωνιστούµε για την Πατρίδα. Η Ελλάδα βασίζει την Ιστορική. Παρουσία της και 

το µέλλον της στο Λαό της. Οσάκις αφαιρεθήκαµε και αφεθήκαµε, σε τρίτους, το 

πληρώσαµε ακριβά. Από το 1453 και έως το 1922. Από το ΄44 έως το ΄74. 

Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, δεν προσβλέπει σε χίµαιρες, δεν εκποιεί 

Κυριαρχικά δικαιώµατα σε ξένους προστάτες και εδώδιµους προστατευόµενους. 

Απευθύνεται στο Λαό και αντλεί δύναµη από το λαό. ΤΟΥ Ελεύθερο λαό, που 

αποφασίζει µόνος του, χωρίς αφεντικά για τη Γη του. Την κυριαρχία του. Τη ζωή του. 

Την Προοπτική του. Για την παραγωγή και το εµπόριό του. Για την κατασκευή και 

τις εξαγωγές του. Για την εκπαίδευσή του και τον πολιτισµό του. Για την έρευνα και 

την τεχνογνωσία. Για την εργατικότητα και την αποδοτικότητά του. Για τα έργα του. 

Για την βιοτεχνία. Για τη βιοµηχανία του. Για την εφευρετικότητά του. Μιλάω για 

ένα Ελεύθερο Λαό. Έναν Οδυσσέα, που στο συναπάντηµά του µε τον Κύκλωπα και 
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το θυµωµένο Ποσειδώνα, έβαλε στην πλώρη του το πείσµα του και την πονηριά του 

και βγήκε µισοπέλαγα για αναζήτηση της Ιθάκης του. 

Η δικιά µας Ιθάκη είναι η Εθνική µας Αυτοπεποίθηση. Είναι η Εθνική µας 

Αξιοπρέπεια. Μπορούµε να νικήσουµε την Κίρκη. Μπορούµε, να περάσουµε τις 

Συµπληγάδες. Η Σκύλα και η Χάρυβδη, της Ουάσιγκτον και των Βρυξελλών, δεν θα 

αναστείλουν την ορµή µας. 

Είµαστε αποφασισµένοι να χαράξουµε δική µας πορεία. Με δικό µας το τιµόνι. Με 

δικά µας τα κουπιά. 

Ξέρουµε καλά τη διαδροµή για ,την Κολχίδα. Σαν Έθνος, σαν Λαός την έχουµε 

διανύσει πολλές φορές µέσα στα µονοπάτια της Ιστορίας και της "Μυθολογίας. Το 

χρυσόµαλλο ∆έρας είναι για µας τους Έλληνες µια συνεχής - διαχρονική πρόκληση. 

∆εν µπορούµε να την αρνηθούµε σήµερα. Ο Ορφέας, ο Ηρακλής και ο Ιάσων ας 

συντροφεύσουν τα βήµατά µας. Ο διάπλους θα είναι δύσκολος από τη µιζέρια στην 

αυτόνοµη ανάπτυξη, από την καχεξία στο ορθό ανάστηµα Από κυνηγηµένοι Νικητές. 

Από υπήκοοι αδέσµευτοι πολίτες. Μια Νέα Ελλάδα µας περιµένει. 

Νεκροί και αγέννητοι Έλληνες θα µας κρίνουν. Η Kακoµoιριά δεν µας ταιριάζει. Η 

ψωροκώσταινα δεν µας αντιπροσωπεύει. Οι Συµβιβασµοί και οι εκπτώσεις, ένα 

αιώνα τώρα µουντζουρώνουν τις σελίδες της Ιστορίας µας. Όχι άλλες καταστροφές. 

Όχι άλλες ήττες. Όχι άλλα προσκυνήµατα. Όχι άλλη Ανοχή. Η πρόκληση από τις 

Εθνικές εκπτώσεις των αναλώσιµων ηγεσιών έχουν ανοίξει πολύπλευρα µέτωπα. Από 

την Κύπρο έως την Βορ. Ήπειρο. Από το Αιγαίο έως το Μοναστήρι, καλούµεθα να 

φυλάξουµε Θερµοπύλες και να περάσουµε Γρανικούς. Με πίστη στον εαυτό µας. Στις 

δικές µας δυνάµεις. Χωρίς εξαρτήσεις, υποχρεώσεις και δουλείες προς τρίτους. 

Αυτούς τους τρίτους που, αιώνες τους ποτίσαµε Ροδόσταµο και µας πότισαν 

φαρµάκι. 

Χωρίς να χαµηλώνουµε τα µάτια. Και ν΄ αποστρέφουµε την προσοχή µας από τα 

άλλα Εθνικά µέτωπα. Είµαι σίγουρος ότι συµφωνείτε µαζί µου, ότι άµεση και 

καθοριστική πρέπει να ΄ναι η Προσοχή µας στη  Μακεδονία µας και την 

Θεσσαλονίκη. Κατορθώσαµε και στρέψαµε τα βλέµµατα όλων των Μέσων στη 

ξεχασµένη και παραµεληµένη Θεσσαλονίκη. 

∆εν αρκεί, όµως, αυτό. Πρέπει να δράσουµε δυναµικά και αποτελεσµατικά. Με 

νόηµα και θυσία. Με σθένος και συνέπεια. Με ψυχή, καρδιά και πνεύµα να 

στρέψουµε, και σας διαβεβαιώνω µπορούµε, τα βλέµµατα όλης της Ευρώπης στη 
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Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη δεν είναι οι ζαρντινιέρες και τα παρτέρια. Θεσσαλονίκη 

είναι η Ιστορία της. Είναι το όνοµά της. Είναι ο όρκος στον Κάσσανδρο ότι θα 

τιµήσουµε την πόλη που έκτισε προς τιµή της Γυναίκας του. Την αδελφή του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Η Θεσσαλονίκη δεν είναι Σκόπια ή Βάρνα. Η ακτινοβολία της και το φως της έχουν 

τη δύναµη να φωτίσουν όλη την Βαλκανική φθάνοντας µέχρι και τα Ουράλια. 

Θα τιµήσουµε την Θεσσαλονίκη. Θα υπηρετήσουµε άοκνα την προσπάθειά της για 

απεξάρτηση από την Πρωτεύουσα. ∆ικαιούται η Θεσσαλονίκη που µας φιλοξενεί. Η 

Θεσσαλονίκη ΜΑΣ, δικαιούται ισοµερή ανάπτυξη, δικαιούται την ίδια βαρύτητα την 

ίδια χρηµατοδότηση µε την Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη όπως εξάλλου και όλη η 

Μακεδονία δικαιούται πολλές θέσεις στα Υπουργικά έδρανα. Η τελευταία απαξίωση 

από τον ανασχηµατισµό της Κυβέρνησης Καραµανλή είναι σηµαδιακή. ∆ικαιούται 

την προσοχή µας και την Προσευχή µας. ∆ικαιούται συµµετοχή στο κέντρο 

αποφάσεων. Η Θεσσαλονίκη δικαιούται θέσεις στα Υπουργικά Έδρανα. Η 

µονοπώληση των οποίων από το Κέντρο πυροδοτεί κινδύνους και θρέφει αρνητικά 

συναισθήµατα για το Αθηνοκεντρικό Κράτος. Η Θεσσαλονίκη δικαιούται την 

αναβάθµισή της. ∆ικαιούται να µεταφερθεί η Έδρα του ανώτατου άρχοντα από την 

Ηρώδου Αττικού στο Κυβερνείο. Έδρα της Κυβερνήσεως η Αθήνα, έδρα του 

Ανωτάτου Άρχοντα η Θεσσαλονίκη. Επιτέλους δικαιούται να διεκδικήσει όσα της 

Ανήκουν. Και εµείς της ανήκουµε. Ό,τι και αν µας ζητήσει, ό,τι και αν θελήσει είναι 

δέσµευση, είναι υποχρέωση, είναι ειληµµένη απόφαση να της το παραχωρήσουµε 

απλόχερα µε την ίδια εκείνη γαλαντοµία που µας περιέβαλλε κι εκείνη. 

Η ΝΙΚΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 

Η ΝΙΚΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 

Η ΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 

Θεσσαλονίκη δεν θα σε στείλουµε για ψωµί στον Άδη, δεν θα σου τάξουµε 

"Φτερωτούς Γιατρούς". ∆εν θα σε αντιµετωπίσουµε σαν φτωχοµάνα. Γιατί έχεις 

πλούσια παιδιά. Σε καρδιά. Σε ψυχή. Σε µπέσα. Σε Λεβεντιά. Θεσσαλονίκη 

δικαιούσαι και µαζί µας θα κερδίσεις µάχες, αγώνες και Πρωταθλήµατα. 

Οι Παράγκες του κατεστηµένου δεν θα σου στερήσουν ό, τι σου ανήκει. Ό, τι 

κερδίζεις στον αγωνιστικό χώρο δεν θα στο στερούν στα αποδυτήρια. Εγγυόµαστε τις 

επιτυχίες σου. 

Θ΄ αγωνιστούµε µαζί σου για να χαρούµε µαζί σου στη λήξη του Αγώνα. 
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Ζήτω η Ελλάδα. 

Ζήτω η Μακεδονία. 

Ζήτω η Θεσσαλονίκη. 
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XVII ∆ιακήρυξη της 11ης Αυγούστου 2007346 
 

 

1. Τα στελέχη, τα µέλη και οι φίλοι και οπαδοί του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού 

αγωνίζονται για τη µη έγκριση του Ευρωσυντάγµατος ή των οµοιωµάτων του και 

αξιώνουν ∆ηµοκρατικά ∆ηµοψηφίσµατα στις χώρες της Ε. Ένωσης και αντιτίθενται 

στην ιδέα δηµιουργίας Ευρωπαϊκού Υπερκράτους.  

2. Θεωρούµε ότι, κυρίαρχο όργανο στη λήψη αποφάσεων πρέπει να παραµείνει το 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ µε την ταυτόχρονη ενεργοποίηση και δυνατότητα που 

παρέχει το Σύνταγµα για τα ∆ηµοψηφίσµατα.  

3. Σεβόµαστε τη γλώσσα, την ιστορία, τον πολιτισµό, τις παραδόσεις κάθε έθνους και 

κάθε κράτους της Ε. Ένωσης, καθώς και την ανεξαρτησία τους.  

4. Αντιτιθέµεθα σε κάθε είδος κοινωνικής περιθωριοποίησης, σε κάθε φαινόµενο 

ρατσισµού, µισαλλοδοξίας και αντισηµιτισµού και σεβόµαστε απόλυτα όλα τα έθνη και 

τις θρησκείες. 

5. Ο ΛΑ.Ο.Σ. (Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός) δίδει άµεση προτεραιότητα στην 

οριοθέτηση της µετανάστευσης µε την θέσπιση απολύτως συγκεκριµένων κανόνων. 

6. Στόχος και σκοπός µας θα είναι πάντα η εξασφάλιση της συνταγµατικής νοµιµότητας 

και ο συνεχής αγώνας για µια δηµοκρατία βαθειά και πλατιά. Για µια δηµοκρατία που 

θα προστατεύει τον πολίτη από την αυθαιρεσία της εξουσίας και τα παράκεντρα εντός 

και εκτός της Επικράτειας  

7. ∆ηλώνουµε ότι θα αφιερώσουµε τις δυνάµεις µας στην προστασία των Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων, του βιοπεριβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς µας. 

8. ∆ιατρανώνουµε την προσήλωσή µας στις αρχές της διαφάνειας και ως εκ τούτου, 

απαιτούµε διαβεβαίωση ενός εκάστου των υποψηφίων µας ότι δεν βαρύνεται µε 

ατιµωτικά αδικήµατα.  

9. ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ να προστατεύσουµε αποτελεσµατικά την εθνική µας αξιοπρέπεια, 

αλλά και την κοινωνική δικαιοσύνη.  

10. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως 

πολιτικής αφετηρίας που στηρίζουν αυτές τις αρχές και απορρίπτει όσους συντάσσονται 

                                                 
346 ∆ηµοσιευµένη στην Α1 της 11-12/8/2007, σελ. 12-18 όπως επίσης και στο 
http://www.alpha1.gr/older_versions_A1/A1-2007/August/11-08-07/  
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µε τον φανατισµό, την αλαζονεία, τον ολοκληρωτισµό, την παγκοσµιοποίηση και τη 

Νέα Τάξη Πραγµάτων. 

 

 

1. Το λεγόµενο Ευρωσύνταγµα ή Συνταγµατική Συνθήκη ή απλά Συνθήκη δεν είναι 

παρά η λεοντή της Νέας Τάξης Πραγµάτων, που θέλει να µεταβάλει τους πολίτες της 

Ευρώπης σε ελεγχόµενα ενεργούµενα ή δουλικά εργαλεία σε µια ισοπέδωση, που δεν 

έχει προηγούµενο στην ανθρώπινη ιστορία, µε το χαρακτήρα ενός καταστατικού χάρτη 

υποταγής των συνειδήσεων. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν επιβάλλει άνευ ετέρου τα 

∆ηµοψηφίσµατα, ως διαδικασία που κατοχυρώνει τη λαϊκή κυριαρχία, την 

αυτοκυβέρνηση και την αυτοδιάθεση των ευρωπαϊκών λαών. Ένα υπερκράτος µε τη 

συγκέντρωση της εξουσίας περιορίζει την κυριαρχία και την υπόσταση των Εθνών στην 

Ευρώπη. Στοχεύει µάλιστα στην αλλοτρίωση της εθνικής ταυτότητας και την κατάργηση 

της διαφορετικότητας των λαών. 

2. Αυτό που διασφαλίζει το Σύνταγµα της χώρας µας είναι ένα ισχυρό ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, χωρίς πάτρωνες και «προστάτες». Και κυρίως χωρίς µέλη πρόθυµα 

να γίνουν εντολοδόχοι ξένων κέντρων και εργολήπτες ξένων συµφερόντων. Προς 

τούτο, έχει υποχρέωση να υλοποιήσει και να καταστήσει υπό προσιτές προϋποθέσεις 

εφικτή τη διενέργεια των ∆ηµοψηφισµάτων, που προβλέπει το Σύνταγµα. Εµείς 

παίρνουµε σήµερα τη σκυτάλη από τη Γενιά του 1-1-4 και θα προστατέψουµε πάση 

δυνάµει τον καταστατικό χάρτη της ∆ηµοκρατίας και της Ελευθερίας. 

3. Αξιώνουµε ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ της ελληνικής γλώσσας, που βάναυσα κακοποιείται και 

αλλοιώνεται. Αυτό προϋποθέτει και από µέρους µας σεβασµό των πολιτιστικών αξιών 

και των παραδόσεων κάθε κράτους της Ε.Ε. στο πλαίσιο της προστασίας, της 

αυτοτέλειας και της ανεξαρτησίας του. Άλλωστε ο ευρωπαϊκός πολιτισµός έχει τις ρίζες 

του σε δικές µας αξίες και αρετές. 

4. Από την πρώτη στιγµή της συστάσεώς του ο ΛΑ.Ο.Συναγερµός κατέστησε απόλυτα 

σαφές, ότι δεν λειτουργεί µε τη λογική των αποκλεισµών, που υιοθέτησαν τα υπόλοιπα 

κόµµατα. Κάτω από ιδεοληψίες και µισαλλόδοξα κηρύγµατα υπήρξαν Έλληνες πολίτες 

χωρίς πολιτική στέγη. Ως εκ τούτου ο ρατσισµός, η κοινωνική περιθωριοποίηση, ο 

αντισηµιτισµός και κάθε µορφής ετικέτα µείωσης παντός συνανθρώπου µας, µας 

βρίσκει κάθετα αντίθετους. 
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Ο σεβασµός στα επί µέρους έθνη και τις θρησκείες είναι προϋπόθεση αποτροπής και 

της νεοταξικής ισοπέδωσης. 

 

5. Το εργαλείο της Νέας Τάξης, που αποσκοπεί στην απενδοποίηση και 

απορθοδοξοποίηση της χώρας µας, είναι η ανεξέλεγκτη και παράνοµη µετανάστευση. 

Όρια και συγκεκριµένοι κανόνες και προϋποθέσεις υποδοχής και αποδοχής 

οικονοµικών µεταναστών ή προσφύγων είναι αυτονόητα στοιχεία για κάθε 

ευνοµούµενη πολιτεία. ∆υστυχώς όµως είµαστε υποχρεωµένοι να επικαλούµεθα τα 

αυτονόητα. 

Πέραν των ανωτέρω προκύπτει η ανάγκη να διαφυλάξουµε το δικαίωµα στην εργασία 

των Ελλήνων πολιτών, τα κατοχυρωµένα δικαιώµατα των εργαζοµένων, τις εργασιακές 

σχέσεις και τις αµοιβές, που βάναυσα προσβάλλονται από την αθρόα προσφορά 

εργασίας. 

Όλα τα αρνητικά στοιχεία της ανεξέλεγκτης λαθροµετανάστευσης είναι πλέον ορατά, 

άρχισαν να δηµιουργούνται γκέτο στις πόλεις της χώρας και η εγκληµατικότητα 

βρίσκεται στο ζενίθ. Η αλλοίωση εξ άλλου του δηµογραφικού χαρακτήρα της χώρας 

καταστρέφει την εθνική µας οµογένεια. Όρια και έλεγχος στη µετανάστευση είναι άµεση 

εθνική και κοινωνική αναγκαιότητα.  

6. Η νοµιµότητα και η ισοπολιτεία, που διασφαλίζει το Σύνταγµα, ήταν βασικά στοιχεία 

της ιδρυτικής διακήρυξης του ΛΑ.Ο.Σ και παραµένουν αναλλοίωτος στόχος µας. Η 

ασυδοσία του δικοµµατισµού, η διαπλοκή και η διαφθορά που µας πνίγουν γεννήθηκαν 

και γιγαντώθηκαν µέσα από δηµοκρατικά ελλείµµατα και ένα καθεστώς αυθαιρεσίας, 

συναίνεσης και συναλλαγής µεταξύ των κοµµάτων εξουσίας. Η ρήξη και η ανατροπή 

των δοµών ενός απάνθρωπου κράτους και ενός αδίστακτου παρακράτους, που δοµείται 

µάλιστα θεσµικά µε αρχές και κέντρα που λειτουργούν ανεξέλεγκτα, παραµένει 

αναλλοίωτος στόχος µας. 

7. Ένα πατριωτικό κίνηµα όπως ο ΛΑ.Ο.Σ προασπίζεται πρωτίστως τη µέγιστη πολιτική 

αρετή και αξία της ∆ηµοκρατίας, που γεννήθηκε και πήρε σάρκα και οστά στην κλασική 

Ελλάδα. Ως εκ τούτου φιλοπατρία και δηµοκρατική συνείδηση είναι έννοιες 

αλληλένδετες και εν πολλοίς ταυτόσηµες. Τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και κάθε µορφής 

κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη επιβάλλεται να συνυπάρχουν µε κάθε πολίτευµα 

που θέλει να αποκαλείται δηµοκρατικό. 
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8. Για µας η γυναίκα του Καίσαρος δεν πρέπει µόνο να φαίνεται, αλλά και να είναι 

τίµια. Ως εκ τούτου εκπτώσεις, που αφορούν το ήθος, την αξιοπρέπεια και την 

ακεραιότητα των υποψηφίων µας δεν είναι ανεκτές. 

9. Η αξιοπρέπεια σε προσωπικό επίπεδο σπιλώνεται και κακοποιείται βάναυσα όταν η 

εθνική µας τιµή και αξιοπρέπεια βάλλονται και προσβάλλονται χωρίς αντίδραση. Αλλά 

και η κοινωνική δικαιοσύνη, ως ύψιστη ουµανιστική αξία και αντίληψη, για τον ίδιο 

ακριβώς λόγο πρέπει να θωρακιστούν. 

10. Ο ΛΑ.Ο.Σ είναι µια ανοικτή αγκαλιά. ∆ρα και λειτουργεί χωρίς αποκλεισµούς και 

για τον ίδιο λόγο απορρίπτει εκείνους που αυτό δεν το αποδέχονται. Τα ασφυκτικά 

πλαίσια του πολιτικού κατεστηµένου, µέσα σε συνθήκες νεποτισµού και αλαζονείας 

δηµιούργησαν ένα καθεστώς οιονεί ολοκληρωτικό. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που 

κάθε µορφής ένσταση στον δικοµµατισµό ερµηνεύεται από τους αµύντορές του σαν 

απαξίωση του πολιτικού µας συστήµατος. 
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XVIII Η Ιδεολογία του ΛΑ.Ο'.Σ. – Πλαίσιο Θέσεων Αύγουστος 
2007347  

 
Η ιδεολογία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού είναι απόλυτα ξεκάθαρη, 

είμαστε ένα «ορθόδοξα» λαϊκό κόμμα, με όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν τα κόμματα 

με τη συγκεκριμένη ιδεολογική τοποθέτηση. 

 

Η ξεκάθαρη όμως αυτή τοποθέτηση είναι ίσως και το σημείο που (σκόπιμα;) έχει 

παρερμηνευθεί και δυσφημιστεί στη κοινή γνώμη της χώρας μας περισσότερο από όλα 

τα θέματα που σχετίζονται με το λΑ.Ο'.Σ. Όμως αυτό δεν είναι καθόλου παράξενο, αν 

λάβει κανείς υπόψη του ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και μετά η ιδεολογία και 

η πρακτική του λαϊκού χαρακτήρα ενός κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, έγινε ο κεντρικός στόχος 

συστηματικών επιθέσεων και δυσφήμισης. Μιας επίθεσης που κατά ένα περίεργο τρόπο 

προέρχονταν τόσο από μια ομάδα στελεχών του που, υπό την ηγεσία του Κώστα Σημίτη, 

προσπαθούσαν να πάρουν μια καλύτερη θέση στον αγώνα της διαδοχής του Ανδρέα 

Παπανδρέου όσο και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που δεν έβρισκε άλλο τρόπο 

να αμυνθεί στην ευρεία αποδοχή που είχαν οι φιλολαϊκές θέσεις του Ανδρέα 

Παπανδρέου στο εκλογικό σώμα της χώρας μας. Η επίθεση αυτή εναντίον της λαϊκής 

ιδεολογίας του ΠΑΣΟΚ ήταν αριστοτεχνικά σχεδιασμένη σε επίπεδο επικοινωνίας και 

είχε ως στόχο τη διοχέτευση παραπληροφόρησης και τον αποπροσανατολισμό της 

κοινής γνώμης σε μια σειρά από προσεγγίσεις. Έτσι σήμερα, μετά από μια μακροχρόνια 

προσπάθεια κάποιων, οι πολίτες της χώρας μας έχουν μπερδέψει στο μυαλό τους τις 

έννοιες της «λαϊκής ιδεολογίας» με τον «λαϊκισμό» και τον «συντηρητισμό», του 

«πατριωτισμού» με τον «εθνικισμό» και τον «ρατσισμό», του «ελληνοκεντρισμού» με τον 

«σωβινισμό», του «εκσυγχρονισμού» με τον «παλαιοκομματισμό», του 

«ανθρωποκεντρισμού» με την «ατομικότητα», της «ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής» 

με «τον «αντιαμερικανισμό» και τον «απομονωτισμό», της «αντίστασης στην 

παγκοσμιοποίηση» με τη «διεθνή περιθωριοποίηση». Η παραπληροφόρηση και ο 

αποπροσανατολισμός των ελλήνων πολιτών σε σχέση με αυτές της έννοιες έφτασε σε 

σημείο που να χαθεί το νόημά τους και η μία να αντικαταστήσει την άλλη, ακριβώς όπως 

περιέγραφε ο Όργουελ ότι θα συμβεί με τη «Νέα Γλώσσα» στο κλασσικό βιβλίο του 

«1984». 

 

Η ιδεολογία όμως του ΛΑ.Ο'.Σ. είναι ξεκάθαρη: ο ΛΑ.Ο'.Σ., με τον τόνο στο 

όμικρον όπως στη λέξη «λαός», είναι ένα «ορθόδοξα» λαϊκό κόμμα που, χωρίς να 

γίνεται λαϊκιστικό, προτάσσει τα συμφέροντα και την προστασία των μη- προνομιούχων 

Ελλήνων και στηρίζει τόσο τις ατομικές ελευθερίες όσο και τα δικαιώματα στην 

ασφάλεια, στην πρόοδο και στην ευημερία όλων όσων ζουν νόμιμα στην Ελλάδα, χωρίς 

καμία διάκριση. Πως όμως προσδιορίζεται η ιδεολογία αυτή και πως εντάσσεται στο 

                                                 
347 ∆ηµοσιευµένο στο 
http://www.laos.gr/laos.asp?epilogi=%27pdf/PROGRAM_LAOS.pdf%27&page=laos  
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πλαίσιο της οικίας για τον μέσο πολίτη τοποθέτησης στον άξονα «δεξιά, κέντρο, 

αριστερά»; Η απάντηση είναι απλή. Η ιδεολογία ενός «ορθόδοξα» λαϊκού κόμματος 

προσδιορίζεται με διαφορετικό τρόπο και δεν μπορεί να ενταχθεί στον κλασσικό άξονα 

«δεξιά, κέντρο, αριστερά». Για το λόγο αυτό και θα πρέπει να τη δούμε από την αρχή της. 

Η ανθρώπινη κοινωνία μπορεί να χωριστεί με βάση πολλά διαφορετικά θεωρητικά  

κοινωνιολογικά  μοντέλα,  κάποια  από  τα  οποία  δημιουργούν πραγματικές και κάποια 

φανταστικές διακρίσεις.  

  

 Η συνηθισμένη και οικεία  

διαίρεση της «πολιτικής ιδεολογίας» γίνεται με 

βάση δύο κάθετους άξονες που τη χωρίζουν σε 

«δεξιά, κέντρο, και αριστερά», όπως φαίνεται 

στο διπλανό σχήμα. Όμως αυτή η διαίρεση δεν 

είναι πραγματική, δεν έχει καμία ουσιαστική 

βάση μέτρησης στην ανθρώπινη κοινωνία και 

έχει δημιουργηθεί και επιβληθεί για έναν και 

μόνο λόγο. Για να μεταφέρει την εστίαση της 

ανθρώπινης προσοχής από το πραγματικό στο φανταστικό, για να αποτρέπει τη 

συνειδητοποίηση μιας πραγματικής διαίρεσης της κοινωνίας μας και για να επιτρέπει τη 

διατήρηση της επιβολής μιας οικονομικής ολιγαρχίας στη μεγάλη μάζα των, σχετικά ή 

απόλυτα, οικονομικά αδυνάτων ανθρώπων, ακόμα και σε ένα καθεστώς 

κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που η δύναμη και η εξουσία, μέσω των εκλογικών 

διαδικασιών, ανήκει θεωρητικά ακριβώς σε αυτή τη μεγάλη μάζα. 

 

Τα λαϊκά κόμματα απορρίπτουν αυτό το μοντέλο της ψεύτικης πολιτικής 

διαίρεσης της κοινωνίας μας σε «δεξιά - 

κέντρο - αριστερά» και αντιπροτείνουν ένα 

μοντέλο οριζόντιας διαίρεσης σε «Πλούσιους -

Προνομιούχους - Μη-προνομιούχους» το 

οποίο αντιστοιχεί σε μία μετρούμενη και 

πραγματική διαίρεση της κοινωνίας μας. 

Θεωρούν ακόμα τα λαϊκά κόμματα ότι σε ένα 

καθεστώς κοινοβουλευτικής δημοκρατίας η 

εξουσία και η δύναμη θα πρέπει να είναι στα 

χέρια της πραγματικής πλειοψηφίας των ανθρώπων, του λαού, που ανήκουν στα 

κατώτερα κοινωνικό-οικονομικά στρώματα. Η αντίληψη αυτή δίνει και το όνομα της 

συγκεκριμένης ιδεολογικής προσέγγισης, «λαϊκή ιδεολογία». Σε μια αδρή μεταφορά στη 

σημερινή Ελληνική πραγματικότητα, η κοινωνία μας θα μπορούσε να χωριστεί στο 

επίπεδο των «πλουσίων» που έχουν μηνιαίο εισόδημα μεγαλύτερο των 6.000 Ευρώ, των 

«προνομιούχων» που έχουν μηνιαίο εισόδημα ανάμεσα στα 1500 και στα 6000 Ευρώ, και 

των «μη-προνομιούχων» που έχουν μηνιαίο εισόδημα κάτω των 1500 Ευρώ. Ποιοι είναι οι 

αριθμητικά περισσότεροι; Σε ποιους θα έπρεπε να ανήκει η εξουσία σε μια πραγματική 
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δημοκρατία; Ποιών τα συμφέροντα θα έπρεπε να στηρίζει και να προωθεί κατά απόλυτη 

προτεραιότητα η Κυβέρνηση μιας ουσιαστικής Δημοκρατίας; Την απάντηση έρχονται να 

δώσουν τα λαϊκά κόμματα και , στην περίπτωση της Ελλάδας, ο Λαϊκός Ορθόδοξος 

Συναγερμός. 

 

Αν συσχετίσουμε την κλασσική κάθετη πολιτική διαίρεση σε «Δεξιά - Κέντρο -

Αριστερά» με την οριζόντια πολιτική διαίρεση σε «πλούσιους - προνομιούχους - μη-

προνομιούχους» που προτείνουν τα λαϊκά κόμματα, φαίνεται καθαρά ένα από τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά τους, εκείνο που προβληματίζει τον μέσο πολίτη που δεν 

είναι εξοικειωμένος με την ιδεολογία τους. Οι ιδεολογικές θέσεις των λαϊκών κομμάτων 

δεν είναι ταιριάζουν στον άξονα «Δεξιά - Κέντρο - Αριστερά» καθώς περιλαμβάνουν 

σημεία που ανήκουν, σημεία τα οποία τα τοποθετούν, και στις τρεις αυτές κλασσικές 

πολιτικές τοποθετήσεις, κάποια στη Δεξιά, κάποια στο Κέντρο και κάποια στην 

Αριστερά, ανάλογα με το ποιες θέσεις εξυπηρετούν καλύτερα τα συμφέροντα των «μη-

προνομιούχων» πολιτών την κάθε φορά. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο, 

συχνά, τα λαϊκά κόμματα γίνονται εύκολος στόχος στην κριτική ότι δεν έχουν ξεκάθαρες 

θέσεις, ότι είναι δημαγωγικά και, τελικά, «λαϊκιστικά». 

 

Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η ιδεολογία του Λαϊκού Ορθόδοξου 

Συναγερμού είναι απόλυτα ξεκάθαρη στον οποιονδήποτε μπορέσει να ξεφύγει από την 

παραπληροφόρηση και τον αποπροσανατολισμό. 

 

Η ορθόδοξα λαϊκή ιδεολογία είναι μια πολιτική προσέγγιση απόλυτα και 

βαθύτατα δημοκρατική, καθώς προτάσσει τη διασφάλιση της λαϊκής κυριαρχίας όπως 

αυτή διασφαλίζεται από το άρθρο 1 του Συντάγματος, πρεσβεύει την ευνομία και την 

ισονομία, και στοχεύει στο να μεταφέρει την Κυβερνητική εξουσία σε εκείνους που 

πραγματικά αποτελούν την πλειοψηφία ενός λαού, στα κατώτερα οικονομικά στρώματά 

του, με μια συντονισμένη πολιτική δράση τους πέρα και έξω από τα καθιερωμένα, 

ψεύτικα, πολιτικά τείχη του διαχωρισμού σε «Δεξιά - Κέντρο -Αριστερά». 

 

Η ορθόδοξα λαϊκή ιδεολογία είναι μια πολιτική προσέγγιση φιλολαϊκή, που 

προτάσσει τα συμφέροντα των μη-προνομιούχων Ελλήνων, στηρίζει τόσο τις ατομικές 

ελευθερίες όσο και τα δικαιώματα στην ασφάλεια, στην πρόοδο και στην ευημερία όλων 

όσων ζουν νόμιμα στην Ελλάδα χωρίς καμία διάκριση και στοχεύει στο να προστατέψει 

τα συμφέροντα των κοινών ανθρώπων, του λαού, απέναντι σε όλους εκείνους που για 

οποιοδήποτε λόγο τα απεμπολούν και τα υπονομεύουν, είτε στο όνομα της διατήρησης 

ενός παλαιοκομματικού κατεστημένου είτε ενός οικογενειοκρατικού εξουσιαστικού 

συγκροτήματος διαπλεκομένων παραγόντων της πολιτικής, της οικονομίας και των 

ΜΜΕ. 

 

Η ορθόδοξα λαϊκή ιδεολογία είναι μια πολιτική προσέγγιση πατριωτική και 

Ελληνοκεντρική, που θέτει ως προτεραιότητα τα εθνικά συμφέροντα της χώρας και του 
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λαού μας, που διαπνέεται από το Ελληνικό πνεύμα, τις Ελληνικές αξίες και την 

Ελληνική κουλτούρα και που στοχεύει στην αποκατάσταση της δημοκρατίας με την 

κλασσική έννοια του όρου ως της «αρχής των πολλών» αντί της «αρχής των 

οργανωμένων συμφερόντων» που έχουμε σήμερα στη χώρα μας. 

 

Η ορθόδοξα λαϊκή ιδεολογία είναι μια πολιτική προσέγγιση βαθιά 

ανθρωποκεντρική, που υποστηρίζει τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ασθενέστερων 

οικονομικά τάξεων και τη διασφάλιση των εργαζομένων, που πιστεύει στην 

εργατικότητα, την εφευρετικότητα, τη δημιουργικότητα και το επιχειρηματικό πνεύμα 

των Ελλήνων πολιτών και που στοχεύει στο να ενεργοποιήσει τους αποκοιμισμένους, 

από την κλασσική πολιτική διαίρεση, μη-προνομιούχους πολίτες έτσι ώστε να 

ξυπνήσουν, να συνειδητοποιήσουν την κοροϊδία που υφίστανται, το πραγματικό μέγεθος 

της δύναμής τους και, τελικά, να ενδιαφερθούν πραγματικά για τα κοινά και για την 

προστασία των συμφερόντων τους 

 

Η ορθόδοξα λαϊκή ιδεολογία είναι μια πολιτική προσέγγιση ουσιαστικά 

εκσυγχρονιστική, που αντιτίθεται στο «βόλεμα» της σημερινής κατάστασης του status 

quo, που καταδικάζει όλα τα φαινόμενα που χαρακτηρίζουν χρεοκοπημένες κοινωνίες, 

όπως η διαπλοκή και η διαφθορά, η αναξιοκρατία και ο νεποτισμός, η ανεργία και η 

παραοικονομία, η ανασφάλεια ή η εγκληματικότητα, και που απαιτεί και διεκδικεί από 

τις διάφορες ηγετικές ομάδες της κοινωνίας μας να ασκήσουν τον πραγματικό κοινωνικό 

τους ρόλο για το προχώρημα όλης της κοινωνίας μας. 

 

Η ορθόδοξα λαϊκή ιδεολογία είναι μια πολιτική προσέγγιση κοινωνική, που 

πιστεύει ότι τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της πλειοψηφίας των πολιτών 

ταυτίζονται με τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της κοινωνίας μας και πρέπει, σε 

περίπτωση σύγκρουσης τους με τα δικαιώματα μειοψηφιών να προστατεύονται κατά 

προτεραιότητα χωρίς όμως να παραβιάζονται ποτέ τα συνταγματικά και τα βασικά 

ανθρώπινα δικαιώματα κανενός ανθρώπου που ζει, είτε νόμιμα είτε παράνομα, στην 

κοινωνία μας 

 

Η ορθόδοξα λαϊκή ιδεολογία είναι μια πολιτική προσέγγιση ηθική, που πιστεύει 

ότι μια καλύτερη λειτουργία της κοινωνίας είναι προς όφελος όλων μας και βλέπει ως 

προϋπόθεση για μια τέτοια καλύτερη κοινωνία τις πανανθρώπινες ηθικές αξίες του 

Ελληνισμού, του Ανθρωπισμού και της Χριστιανικής θρησκείας. 
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XIX Προοίµιο στις θέσεις του ΛΑ.Ο'.Σ. – Πλαίσιο Θέσεων 
Αύγουστος 2007 

 

∆ιαπιστώσεις 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια όλοι µας έχουµε γίνει µάρτυρες καταστάσεων 

που: 

> ∆είχνουν ότι η διαφθορά και η διαπλοκή έχουν διαβρώσει τον κρατικό 

µηχανισµό, τις πολιτικές ηγεσίες και τα περισσότερα κόµµατα, τη δικαιοσύνη, τον 

συνδικαλισµό, ακόµα και τις ένοπλες δυνάµεις του τόπου µας. Γι' αυτό και είναι πια 

έκδηλη και έντονη η ανησυχία του Ελληνικού λαού για το πολιτικό σκηνικό της 

χώρας µας, καθώς οι προεκλογικές υποσχέσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας για την 

αποκατάσταση µιας οµαλής πολιτικής ζωής χωρίς διαφθορά, διαπλοκή και 

«νταβατζήδες» έχουν αποδειχθεί ψεύτικες και λόγια κενά περιεχοµένου. 

> Φανερώνουν πως η οικονοµία της πατρίδας µας έχει µεταβληθεί σε ένα 

«ξέφραγο αµπέλι», µε την ανεξέλεγκτη είσοδο των πολυεθνικών εταιρειών και των 

οικονοµικών µεταναστών να έχουν προκαλέσει την απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων 

θέσεων εργασίας για τους Έλληνες πολίτες, και µε συνέπεια το να ζει ο ένας στους 

πέντε Έλληνες µε εισοδήµατα κάτω από το όριο της φτώχειας. 

> ∆είχνουν µια ιδιαίτερα στενή εξάρτηση της Ελλάδας από το κατεστηµένο της 

παγκοσµιοποίησης και των ΗΠΑ. 

> Αποκαλύπτουν ότι κάποιοι θέλουν να µας επιβάλλουν ένα άτυπο καθεστώς 

«κληρονοµικής πρωθυπουργίας» που κρυµµένο πίσω από µια µάσκα 

«κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας» θα υπονοµεύει τους αγώνες του λαού µας τόσο για 

την πραγµατική λαϊκή κυριαρχία, όσο και για την προάσπιση της εθνικής µας 

ανεξαρτησίας και της εδαφικής µας ακεραιότητας. 

 

Φρένο στον κατήφορο 

Όµως ακριβώς γιατί έχει αρχίσει πια να γίνεται ξεκάθαρο στην Ελληνική κοινωνία ότι 

βρισκόµαστε σε µια κρίσιµη καµπή και 

ότι δεν µπορεί να συνεχιστεί ούτε η πορεία της υποτέλειας και της υπονόµευσης των 

εθνικών µας συµφερόντων, ούτε η πορεία του οικονοµικού µαρασµού των 

συµπολιτών µας και της πατρίδας µας, 
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Έχει αρχίσει πια να γίνεται ορατό και το ότι χρειάζεται να επανέλθουµε στο δρόµο 

για την ουσιαστική λαϊκή κυριαρχία και την πραγµατική κοινοβουλευτική 

δηµοκρατία, στο δρόµο προς την προστασία της εθνικής µας ανεξαρτησίας και της 

εδαφικής µας ακεραιότητας, ότι θα πρέπει να βαδίσουµε µε αποφασιστικότητα και 

θάρρος προς τη θεµελίωση µιας διαφορετικής, µιας νέας Ελλάδας. 

Έχει αρχίσει πια να είναι καθολικό το αίτηµα της ελληνικής κοινωνίας για ένα νέο 

πολιτικό κόµµα που θα διακρίνεται για τη συνέπεια και τη συνέχεια στις θέσεις του, 

ένα κόµµα που να µπορεί να πραγµατώσει τις προσδοκίες της κοινωνίας µας για µια 

ανεξάρτητη και περήφανη, για µια καλύτερη Ελλάδα. 

Όµως αυτό το κόµµα υπάρχει ήδη και είναι ένα λαϊκό κόµµα,  ένα κόµµα που 

νοιάζεται για τα συµφέροντα του κάθε 

µη-προνοµιούχου Έλληνα, που εκφράζει αυθεντικά τον αγρότη, τον εργάτη και τον 

υπάλληλο, τον µισθωτό, τον ελεύθερο επαγγελµατία και τον βιοτέχνη, τη νεολαία και 

την τρίτη ηλικία µας. Ένα κόµµα που πιστεύει στη λαϊκή κυριαρχία και στην 

κοινωνική δικαιοσύνη, στην εθνική ανεξαρτησία και στην πραγµατική δηµοκρατία σε 

όλες τις εκφάνσεις της δηµόσιας ζωής. 

 

 

Ισονοµία - Ισοτιµία - Ίσες Ευκαιρίες 

 Βασικός στόχος αυτού του κόµµατος είναι µια πολιτεία σύγχρονη, απαλλαγµένη από 

τις επιρροές και τις εξαρτήσεις της οικονοµικής και της κοµµατικής ολιγαρχίας της 

χώρας µας, χωρίς την εξωθεσµική εξουσία των ΜΜΕ, χωρίς «κουµπάρους» και 

«µαύρο πολιτικό χρήµα», ταγµένη στην υπηρεσία του λαού και στη δηµιουργία µιας 

πραγµατικότητας που θα προωθεί και θα εξυπηρετεί τα πολιτικά, οικονοµικά, 

κοινωνικά και πολιτιστικά συµφέροντα της Ελλάδας. 

Κυρίαρχος στόχος αυτού του κόµµατος είναι η εθνική µας ανεξαρτησία και η 

εδαφική µας ακεραιότητα, γιατί αυτές είναι αναπόσπαστα δεµένες µε τη δηµοκρατία 

και µε τη λαϊκή κυριαρχία σε κάθε πλευρά της ζωής του τόπου. 

Θεµελιακός στόχος αυτού του κόµµατος είναι η κοινωνική δικαιοσύνη και οι 

ξεκάθαροι κανόνες σε όλες τις πλευρές της 

οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, απαραίτητες προϋποθέσεις για να µπορεί ο κάθε 

Έλληνας να απολαµβάνει τα προϊόντα του µόχθου του. 
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Πρωταρχικοί στόχοι της πολιτικής αυτού του κόµµατος είναι η καταπολέµηση της 

εισοδηµατικής ανισότητας που ταλανίζει την Ελλάδα. Η καλλιέργεια της σκέψης και 

το να γίνει η πραγµατική ελληνική παιδεία κτήµα όλων των Ελλήνων. Η εξασφάλιση 

εργασίας και κατοικίας 

σε όλους τους Έλληνες που δεν θέλησαν ή δεν µπόρεσαν να βολευτούν µε ένα 

ρουσφέτι. Η ουσιαστική στήριξη της µητρότητας, των παιδιών και της τρίτης ηλικίας, 

για να προστατευτεί ο θεσµός της οικογένειας και να εξασφαλιστεί το ότι θα 

υπάρχουν Έλληνες στο βάθος του χρόνου. 

Κοινές Αγωνίες - Κοινή Πορεία 

 

Αυτό το σύγχρονο πολιτικό κόµµα που βρίσκεται δίπλα στην Ελληνική κοινωνία, που 

αφουγκράζεται τις ανάγκες και εκφράζει τις αγωνίες της, είναι ο Λαϊκός Ορθόδοξος 

Συναγερµός, όσο κι αν αυτό φαίνεται περίεργο λόγω της δυσφηµιστικής εκστρατείας 

εναντίον του. 

 

Η πραγµατικότητα είναι ότι ο ΛΑ.Ο'.Σ., µε τον τόνο στο όµικρον όπως στη λέξη 

λαός, είναι σήµερα ο πιο γνήσιος φορέας όλων των λαϊκών και των δηµοκρατικών 

δυνάµεων της χώρας µας, ότι σήµερα ο ΛΑ.Ο'.Σ. αντικατοπτρίζει καθαρότερα από 

κάθε άλλο πολιτικό κόµµα τις αγωνίες και τα «θέλω», τις ανάγκες και τα «πιστεύω», 

τις προσδοκίες και το όραµα, του κάθε µη-προνοµιούχου Έλληνα. 

 

Η πραγµατικότητα είναι ότι ο ΛΑ.Ο'.Σ., µε τον τόνο στο όµικρον όπως στη λέξη 

λαός, έχει ως βασικές και θεµελιακές του αρχές τον απόλυτο σεβασµό του 

Συντάγµατος, της δηµοκρατίας και όλων των δηµοκρατικών διαδικασιών, ότι σήµερα 

ο ΛΑ.Ο'.Σ. είναι το µόνο από τα πολιτικά κόµµατα που αγωνίζεται για πραγµατική 

Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία και ουσιαστική Λαϊκή Κυριαρχία.  

 

Όµως η ύπαρξη ενός κόµµατος δεν αρκεί. Χρειάζεται και η ενεργή παρουσία, η 

στήριξη και η ψήφος, των πολιτών. Σας ζητούµε απλά να µας γνωρίσετε καλύτερα. 

Και, αν µοιραζόµαστε τα ίδια πιστεύω, να προχωρήσουµε µαζί σε µια πορεία προς 

µια καλύτερη κοινωνία, σε µια πορεία προς µια πραγµατικά ανεξάρτητη, 

δηµοκρατική και κοινωνικά δίκαιη Ελλάδα. 
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XX Θέσεις για τη δηµογραφία και τη µετανάστευση- Πλαίσιο 
Θέσεων Αύγουστος 2007 

 

Πιστεύουμε ότι τα θέματα της δημογραφίας και της μετανάστευσης είναι 

ιδιαίτερα σημαντικά και συσχετίζονται άμεσα τόσο με τις αναπτυξιακές δυνατότητες και 

προοπτικές της Ελλάδας και των Ελλήνων όσο και με μια σειρά από κοινωνικά 

προβλήματα, άποψη η οποία εμπεριέχεται και στο αναπτυξιακό μοντέλο της Αειφόρου 

Ανάπτυξης όπως αυτό περιγράφεται από την 10917/06 απόφαση του Συμβουλίου της 

Ευρώπης. 

Ως προς το θέμα του δημογραφικού μας προβλήματος, αυτό πιστεύουμε ότι 

μπορεί να προσεγγιστεί σε δύο επίπεδα. Το πρώτο εστιάζεται στις ανάγκες της 

κοινωνίας μας σε εργατικό δυναμικό και στην αποφυγή της κατάρρευσης των 

ασφαλιστικών συστημάτων λόγω της γήρανσης του πληθυσμού μας και των αλλαγών 

στη σχέση εργαζομένων προς συνταξιούχους. Αναγνωρίζουμε ότι οι ανάγκες αυτές είναι 

επιτακτικές και άμεσες και αντιλαμβανόμαστε το ότι μία αυστηρά ελεγχόμενη 

μεταναστευτική πολιτική μπορεί να τις επιλύσει. Στο βαθμό όμως που χρησιμοποιείται η 

μετανάστευση για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μας προβλήματος, 

δημιουργείται το δεύτερο επίπεδο των συνεπειών του, η αλλοίωση του πληθυσμού και 

της πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας μας. 

Συμφωνούμε ότι η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος είναι 

αναγκαία προϋπόθεση για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, της αλληλεγγύης 

μεταξύ και εντός των γενεών και την εξασφάλιση και την βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των πολιτών, και στο πλαίσιο αυτό αναγνωρίζουμε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης να υποστηρίζει ενεργά τις προσπάθειες των κρατών μελών της να 

εκσυγχρονίσουν τόσο το ασφαλιστικό τους σύστημα όσο και τα συστήματα της 

κοινωνικής τους προστασίας, καθώς λόγω των επερχόμενων δημογραφικών αλλαγών 

και της γήρανσης των πληθυσμού η επάρκεια των συντάξεων θα εξακολουθήσει να 

αποτελεί σημαντικό ζήτημα τις επόμενες δεκαετίες. 

Θεωρούμε, όμως, ότι η στρατηγική αντιμετώπιση του δημογραφικού 

προβλήματος με τη μετανάστευση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την Ελλάδα καθώς, 

λόγω του μικρού αριθμού των κατοίκων της, έχει ήδη αλλοιωθεί σημαντικά η αναλογία 

του πληθυσμού της. Επιπλέον θεωρούμε ότι η Ελληνική Κοινωνία θα πρέπει να 

ενημερωθεί πληρέστερα για τον βαθμό και τις συνέπειες της πληθυσμιακής της 

αλλοίωσής, ενδεικτικά ότι σύμφωνα με τις μελέτες του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

οι μεταναστευτικές εισροές που απαιτούνται για τη διατήρηση της σημερινής αναλογίας 

εργαζομένων προς συνταξιούχους προβλέπεται ότι μέχρι το 2050 θα έχουν καταστήσει 

τους κατοίκους Ελληνικής καταγωγής μειοψηφία στο σύνολο του πληθυσμού της 

Ελλάδας. Τέλος, προτείνουμε να διεξαχθεί δημοψήφισμα για να αποφασίσει ο ίδιος ο 

Ελληνικός λαός για το εάν επιθυμεί αυτή την εξέλιξη ή όχι, με το λΑ.Ο'.Σ. να εκφράζει 

τη θέση πως θα πρέπει να ψηφίσουμε αναλογιζόμενοι το ότι οι πρόγονοί μας 

αγωνίστηκαν και θυσίασαν τη ζωή τους για να γίνει και να μείνει η Ελλάδα Ελληνική 

και ελεύθερη. Και όχι για να διατηρήσουν υψηλές τις συντάξεις τους. 
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Πιστεύουμε ότι η ουσιαστική αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της 

Ελλάδας είναι ιδιαίτερα δύσκολη και δεν μπορεί να γίνει με επιφανειακά μέτρα. Και 

βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η απλή επιδοματική πολιτική, όπως αυτή των 

Κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όχι μόνον δεν επιλύει αλλά και 

ενδεχομένως χειροτερεύει το δημογραφικό μας πρόβλημα, καθώς ενισχύει σημαντικά 

και πρωταρχικά όχι τη μέση Ελληνική οικογένεια αλλά τις οικογένειες κατοίκων της 

Ελλάδας με ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά, όπως οι Μουσουλμάνοι και οι 

Αθίγγανοι, σε βαθμό που να τους επιτρέπει να μπορούν να ζήσουν χωρίς να χρειάζεται 

να εργάζονται. 

Θεωρούμε ότι για να διατηρηθεί η σημερινή, τουλάχιστον, πληθυσμιακή 

αναλογία των Ελληνικής καταγωγής κατοίκων της Ελλάδας, απαιτούνται μέτρα που 

στοχεύουν στην βαθύτερη αλλαγή της νοοτροπίας και του τρόπου ζωής των Ελλήνων. 

Που να στοχεύουν στην αναγνώριση της αξίας της οικογένειας και της συμφιλίωσης της 

εργασίας με την οικογενειακή ζωή. Που να προσφέρουν κίνητρα για τη γέννηση τριών ή 

περισσότερων παιδιών και επιβραβεύουν την κοινωνική προσφορά των πολύτεκνων 

οικογενειών. Που να προσφέρουν ουσιαστική υποστήριξη στις μονογονεϊκές οικογένειες 

και στις ανύπαντρες μητέρες. Στο πλαίσιο αυτό, και με βάση τα πραγματικά σημερινά 

δεδομένα της Ελληνικής κοινωνίας, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η πλήρης 

αναγνώριση των τριτέκνων ως πολυτέκνων και η πλήρης απόδοση των πολυτεκνικών 

πλεονεκτημάτων σε αυτούς. 

Επιπλέον, θεωρούμε ότι θα πρέπει να περιορίσουμε τις συνέπειες της αναγκαίας, 

νόμιμης και αυστηρά ελεγχόμενης μετανάστευσης μέσω προγραμμάτων και 

στρατηγικών κοινωνικής ένταξης, χωρίς όμως να υιοθετούμε τη λύση της πολύ-

πολιτισμικής κοινωνίας. Πιστεύουμε ότι η λύση που ταιριάζει στις ιδιαιτερότητες της 

Ελλάδας είναι πως θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το τεράστιο δυναμικό της Ελληνικής 

πολιτιστικής κληρονομιάς και να κάνουμε τους οικονομικούς μετανάστες, και ιδίως τα 

παιδιά τους, κοινωνούς της Ελληνικής Παιδείας, να τους κάνουμε να «μετέχουν της 

ημετέρας παιδείας». Να φροντίσουμε μέσα από μία συστηματική και ουσιαστική παροχή 

Ελληνικής παιδείας να κάνουμε τα παιδιά τους «να είναι Έλληνες στη ψυχή και στο 

πνεύμα». 

Μια ακόμα πτυχή των προβλημάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση είναι 

το θέμα των παράνομων οικονομικών μεταναστών, ένα θέμα που ταλαιπώρησε 

σημαντικά την Ελληνική κοινωνία. Πιστεύουμε ότι οι κυβερνήσεις της Νέας 

Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, για κάποιους ανεξήγητους στην Ελληνική κοινωνία 

λόγους, εφάρμοσαν μία μεταναστευτική πολιτική που πρακτικά προσκαλούσε μεγάλο 

αριθμό από παράνομους οικονομικούς μετανάστες, ακόμα και από γειτονικές μας χώρες 

που έχουν, επίσημες ή ανεπίσημες, διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδας, χωρίς κανένα 

έλεγχο για την ποιότητα των ανθρώπων που έρχονταν στη χώρα μας, χωρίς καμία 

φροντίδα για την επιβίωση και την ένταξή τους, χωρίς καμία περίσκεψη για την 

επίδρασή τους στην απασχόληση των Ελλήνων πολιτών που ασκούσαν αντίστοιχα 

επαγγέλματα. Πιστεύουμε ότι οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για 

κάποιους ανεξήγητους στην Ελληνική κοινωνία λόγους, επέλεξαν να διαφοροποιήσουν 

τη μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας από εκείνη των υπόλοιπων χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ανεβάσουν τον αριθμό των μεταναστών κοντά στο 18% του 

συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας, ασκώντας μία τεράστια πίεση στην Ελληνική 

κοινωνία που κλήθηκε να τους ενσωματώσει. Πιστεύουμε ότι η κατάσταση αυτή πρέπει 
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να ανατραπεί και να εφαρμόσουμε μία αυστηρή πολιτική ελέγχου της παράνομης 

μετανάστευσης, αντίστοιχη με εκείνη που εφαρμόζουν οι υπόλοιπες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντίστοιχη με εκείνη που εφαρμόζουν οι Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις 

που σέβονται τα δικαιώματα των πολιτών τους. 
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XXI Θέσεις για την Εγκληµατικότητα - Πλαίσιο Θέσεων Αύγουστος 
2007 

 

Πιστεύουμε ότι η εγκληματικότητα υποσκάπτει την ανάπτυξη κάθε κοινωνίας 

και θεωρούμε ότι η παρατηρούμενη αύξηση της εγκληματικότητας στην Ελλάδα 

αποτελεί τη συνισταμένη πολλών παραγόντων, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζουμε τη 

διάσπαση του κοινωνικού ιστού και την ελάττωση της κοινωνικής συνοχής, την αύξηση 

της ανεργίας, την αύξηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την «εισαγόμενη 

εγκληματικότητα», καθώς και τα κοινώς παραδεκτά προβλήματα στην αστυνόμευση και 

την απονομή της Δικαιοσύνης. 

Πιστεύουμε ότι για τη μείωση της εγκληματικότητας και τη βελτίωση του 

αισθήματος ασφάλειας των πολιτών απαιτούνται μέτρα σε πολλά επίπεδα, με πρώτο, 

άμεσο, ανάμεσά τους την αναδιοργάνωση της αστυνομίας μας στα ευρωπαϊκά πρότυπα, 

την κάλυψη των ελλείψεων της σε προσωπικό και εκπαίδευση, την αναδιάταξη των 

αστυνομικών τμημάτων καθώς και την αποδέσμευση της από άσχετες με την 

αστυνόμευση υπηρεσίες. 

Ως προς το θέμα της «εισαγόμενης εγκληματικότητας» θεωρούμε ότι αποτελεί 

ένα θέμα που σχετίζεται άμεσα με τον μεγάλο αριθμό παράνομων οικονομικών 

μεταναστών, τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν και τη δημιουργία ανάμεσά 

τους κλειστών ομάδων παρανόμων που η αστυνομία δυσκολεύεται να εισέλθει σε αυτές 

και να τις ελέγξει. Ακόμα, θεωρούμε ότι για τη μείωση του προβλήματος της 

εισαγόμενης εγκληματικότητας οφείλουμε να λάβουμε όλα τα μέτρα που έχουν ήδη 

αποδειχθεί αποτελεσματικά σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

αντιμετώπισαν νωρίτερα από εμάς το πρόβλημα αυτό όπως η Γαλλία ή η Αγγλία, 

άσχετα από το πόσο αυστηρά φαίνονται αυτά στο μέσο Έλληνα πολίτη. 
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 XXII Θέσεις για την Οικονοµία- Πλαίσιο Θέσεων Αύγουστος 2007 
 

Πιστεύουμε ότι η οικονομία και το χρήμα δεν αποτελούν απλά τεχνικά μεγέθη 

που η βελτιστοποίηση τους είναι αυτοσκοπός αλλά ότι εκφράζουν τη συσσωρευμένη 

ενέργεια ενός κράτους, με τη χρήση της οποίας μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες του 

και να πραγματωθούν οι επιδιώξεις του. Πιστεύουμε, ακόμα, ότι είναι καιρός να 

σταματήσουμε να είμαστε συμφιλιωμένοι με την ιδέα της «ψωροκώσταινας» και να 

πιστέψουμε στους δυνατότητες τόσο της πατρίδας μας όσο και των εαυτών μας. 

Θεωρούμε ότι προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής 'της πατρίδας μας 

πρέπει να είναι η ευρωστία τόσο των πολιτών όσο και του κράτους, με πρώτο στόχο την 

εξάλειψη της εισοδηματικής διαφοράς ανάμεσα στον Έλληνα και τον Ευρωπαίο πολίτη. 

Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν σήμερα 2.000.000 Έλληνες που 

ζουν με εισοδήματα στο όριο της φτώχειας και πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει 

αναδιανομή του πλούτου της κοινωνίας μας έτσι ώστε να αποκατασταθεί η κοινωνική 

δικαιοσύνη και να ξαναδημιουργηθεί η κοινωνική σταθερότητα. 
 

Για το Οικονομικό Σύστημα 

Κατανοούμε ότι το δίπολο «Ελεύθερη Αγορά - Κρατισμός» εξακολουθεί να είναι 

χαραγμένο βαθιά μέσα στις συνειδήσεις των ανθρώπων της εποχής μας, πιστεύουμε 

όμως πως αυτό έχει πια ξεπεραστεί από τις συνθήκες της οικονομικής πραγματικότητας 

που υπάρχει σήμερα. 

Θεωρούμε ότι ένα σύστημα οικονομικής πολιτικής θα πρέπει πια να 

προσδιορίζεται με βάση όχι έναν άλλα τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η ευθεία της 

αντιπαράθεσης των συμφερόντων «εταιρειών» και «πολιτών», θέλουμε η οικονομική μας 

πολιτική να στοχεύει στη δημιουργία «οικονομικά εύρωστων εταιρειών» ή 

«ευημερούντων πολιτών»; Ο δεύτερος άξονας σχηματίζεται από την ευθεία της 

αντιπαράθεσης στη δυνατότητα λήψης αποφάσεων ανάμεσα στα «εθνικά κράτη» και 

στην «Ευρωπαϊκή Ένωση», θέλουμε οι αποφάσεις για την εθνική οικονομική μας 

πολιτική να παίρνονται στην Ελλάδα ή στις Βρυξέλλες; Ο τρίτος άξονας σχηματίζεται 

από την ευθεία της αντιπαράθεσης της ισχύος «πολυεθνικών εταιρειών» και «εθνικών 

κρατών», θέλουμε να αγωνιούμε εμείς για το πώς θα φέρουμε περισσότερες πολυεθνικές 

στην Ελλάδα ή να αγωνιούν οι πολυεθνικές για το πώς θα μπορέσουν να λειτουργήσουν 

κερδοφόρα στις συνθήκες της Ελλάδας; Και, πιστεύουμε, πως για να απαντήσει 

πραγματικά ένα κόμμα στο ποια είναι η πρότασή του για την οικονομική πολιτική της 

χώρας μας, θα πρέπει να δώσει απαντήσεις που να περιλαμβάνουν και τους τρεις αυτούς 

άξονες. 

Θεωρούμε ότι οι απαντήσεις επί του πρώτου άξονα κρίνονται από το πώς 

βλέπουμε τη λειτουργία του κράτους. Πιστεύουμε ότι το κράτος μας υπάρχει για να 

παρέχει στους πολίτες του υψηλού επιπέδου υπηρεσίες κοινωνικά αγαθά σε μια σειρά 

από τομείς όπως, ενδεικτικά, η ασφάλεια, η εργασία, η δικαιοσύνη, η υγεία, ή η 

κοινωνική πρόνοια. 

Θεωρούμε ότι οι απαντήσεις στο δεύτερο άξονα κρίνονται από το πώς βλέπουμε 

τη σχέση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε ήδη απαντήσει πως 

πιστεύουμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια Ευρώπη, των Εθνών και όχι των εταιρειών 

ή των λαών. 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

498 

Θεωρούμε ότι οι απαντήσεις επί του τρίτου άξονα κρίνονται από το πώς 

βλέπουμε την παγκοσμιοποίηση. Και έχουμε ήδη απαντήσει πως διαφωνούμε με την 

παγκοσμιοποίηση που στοχεύει στη δημιουργία μιας βάρβαρης ανθρωπότητας που θα 

βασιλεύουν το κέρδος, ο πλούτος και η δύναμη, μιας ανθρωπότητας στην οποία η 

μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων θα είναι αναγκασμένη να ζει, να σκέπτεται και να 

κινείται σύμφωνα με τις επιταγές και διαθέσεις των αφεντικών της. 
 

Για την Οικονομική Πολιτική 

Πιστεύουμε ότι η ιστορία έχει αποδείξει ότι τα απόλυτα οικονομικά μοντέλα 

έχουν αποτύχει, τόσο εκείνο του φιλελευθερισμού λόγω των κοινωνικών αδικιών που 

προκαλεί, όσο και εκείνο του σοσιαλισμού λόγω προβλημάτων που επιφέρει στη 

λειτουργία ενός κράτους. Θεωρούμε ότι θα ήταν ολέθριο λάθος να κατευθυνθεί η 

οικονομία της Ελλάδας προς μία από αυτές τις δύο κατευθύνσεις και πιστεύουμε ότι η 

καλύτερη λύση βρίσκεται κάπου στη μέση. Πιστεύουμε τόσο στην ανάγκη της Ιδιωτικής 

Πρωτοβουλίας και της Ελεύθερης Αγοράς όσο και στην ανάγκη της υπεύθυνης Κρατικής 

Παρέμβασης. 
 

Για την Κρατική Επιχειρηματική Δραστηριότητα 

Πιστεύουμε στον υπεύθυνο και λελογισμένο κρατικό παρεμβατισμό εκεί όπου το 

επιβάλλουν και το υπαγορεύουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τα εθνικά 

μας συμφέροντα και θεωρούμε ότι ο σχεδιασμός της εθνικής ανάπτυξης και της 

πολιτικής για την εργασία, των δημόσιων οικονομικών και των θεμάτων κοινωνικής 

ασφάλισης πρέπει να είναι στον έλεγχο του κράτους. 

Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματική παρουσία του κράτους είναι απαραίτητη σε 

ολιγάριθμους στρατηγικούς τομείς της χώρας μας όπως η ενέργεια, οι επικοινωνίες, οι 

μεταφορές, η αμυντική βιομηχανία ή οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, με ρόλο 

παραγωγικό, ερευνητικό, παραγωγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας, καθώς και 

αποτρεπτικό της δημιουργίας εξαρτήσεων ή καρτέλ. Θεωρούμε ότι η κρατική παρουσία 

πρέπει να έχει τη μορφή μιας βασικής μονάδας ανά κλάδο, υπό κρατικό έλεγχο και με 

ειδικό καθεστώς διοίκησης και εργασιακών σχέσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η 

παραγωγική και αποδοτική λειτουργία τους με κριτήρια του ιδιωτικού τομέα. Στο 

πλαίσιο αυτό προτείνουμε και τη δημιουργία ενός δικτύου παραγωγής και διάθεσης 

ειδών λαϊκής κατανάλωσης υπό κρατικό έλεγχο (ένδυση, υπόδηση, οικιακά είδη, παιδικά 

είδη), ενδεχομένως και με τη μορφή συνεργασιών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με 

στόχο τη συγκράτηση της τιμής των ειδών αυτών ή και την επαναφορά της σε 

χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα. 

Θεωρούμε ως ειδικές περιπτώσεις κρατικής επιχειρηματικότητας τις διάφορες 

εταιρείες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους Οργανισμούς ή τα 

Εργαστήρια Πιστοποίησης Ποιότητας υπηρεσιών, προϊόντων και εταιρειών, για τις 

οποίες πιστεύουμε ότι απαιτείται θέσπιση υψηλών κριτηρίων ποιότητας για τη 

λειτουργία τους, αυστηρή αξιολόγησή τους και διεύρυνση του ρόλου και των αποδοτικών 

δραστηριοτήτων τους. 
 

Για την ιδιωτική Επιχειρηματικότητα 

Πιστεύουμε στην Ιδιωτική Πρωτοβουλία και την Ελεύθερη Αγορά ως κοινωνική 

δράση για λογαριασμό και για το καλό της κοινωνίας μας. Θεωρούμε ότι η χώρα μας 
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χρειάζεται μια ανθρώπινη λειτουργία των νόμων της αγοράς που θα γεφυρώνει, στο 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, το χάσμα ανάμεσα στην παραγωγή και την κατανάλωση, 

ανάμεσα στον ανεξέλεγκτο πλούτο των λίγων και την ακραία φτώχεια των πολλών. 

Θεωρούμε, ακόμα, ότι για την καλύτερη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς και την 

αποφυγή της δημιουργίας καρτέλ θα πρέπει να υπάρχει κρατικός έλεγχος τόσο στο 

στάδιο της παραγωγής ή της εισαγωγής ενός προϊόντος όσο και στον προσδιορισμό του 

ελάχιστου και του μέγιστου συντελεστή κέρδους, αφήνοντας τον ανταγωνισμό να 

καθορίσει την τελική του τιμή. 

Στα πλαίσια της ενίσχυσης της υγιούς ιδιωτικής επιχειρηματικότητας 

προτείνουμε: 

• να υπάρξει αναδιαμόρφωση του Αναπτυξιακού Νόμου με θέσπιση ουσιαστικών 

επιχειρηματικών κινήτρων παράλληλα με αυστηρό έλεγχο για την επίτευξη των 

επιδοτούμενων αποτελεσμάτων 

• να δημιουργηθεί ένας Οργανισμός Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Πολιτικής, κατά 

τα πρότυπα του ιαπωνικού ΜΙΤΙ, με δραστηριότητες την εκπόνηση μελετών 

βιομηχανικής και επιχειρηματικής στρατηγικής, την παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών και υποστήριξης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και την εξυγίανση προβληματικών 

επιχειρήσεων προκειμένου να πωληθούν ή να εκκαθαριστούν. 

• να αναδιαμορφωθεί ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και οι δραστηριότητες 

του να διευρυνθούν έτσι ώστε να περιλάβουν την επιχειρηματική έρευνα, ανάπτυξη και 

καινοτομία. 
 

Για τη Μισθολογική Πολιτική 

Πιστεύουμε ότι η συνεχόμενη μείωση της αμοιβής της εργασίας στην Ελλάδα 

αποτελεί μία από τις συνέπειες του δικομματισμού, ένα φαινόμενο το οποίο 

αποδεκατίζει τον κόσμο της εργασίας και για το οποίο ευθύνονται εξίσου τόσο η Νέα 

Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ, ένα φαινόμενο αντικοινωνικό και αντιδημοκρατικό το 

οποίο πρέπει να σταματήσει. 

 

Πιστεύουμε ότι η πολιτική των αμοιβών της εργασίας στον ιδιωτικό τομέα πρέπει 

να αντιμετωπιστεί εξαρχής και να τεθεί, μέσω μιας διαδικασίας διαλόγου, σε νέα βάση. 

Θεωρούμε ως κομβικά σημεία αυτής της νέας τοποθέτησης την ανατροπή των σχέσεων 

της διαφθοράς και διαπλοκής ανάμεσα στο πολιτικό και το οικονομικό κατεστημένο της 

χώρας μας, τη δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την εργασία στον ιδιωτικό 

τομέα, καθώς και την αναδόμηση των σχέσεων εργασίας - κεφαλαίου πάνω στα νέα 

πρότυπα που θα έχουν δημιουργηθεί. Θεωρούμε, ακόμα, ότι για να αποκατασταθούν οι 

μισθολογικές αδικίες που υπάρχουν σήμερα θα πρέπει να θεσπιστεί ένας «Κατώτατος 

Εθνικός Μισθός», που θα προσδιοριστεί ξεχωριστά για κάθε επάγγελμα με βάση 

κριτήρια μορφωτικού επιπέδου, ειδίκευσης, ωραρίου και άλλων αντικειμενικών 

προσόντων, και θα διαμορφωθεί στην βάση της εξομοίωσης με τον αντίστοιχο μέσο 

μισθό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της υπέρβασης του «ορίου της φτώχειας». 

Πιστεύουμε ότι η πολιτική των αμοιβών της εργασίας στον δημόσιο τομέα πρέπει 

να εκλογικευτεί συνδεόμενη με τον αντίστοιχο μισθό των εργαζομένων σε αντίστοιχες 

θέσεις του ιδιωτικού τομέα, και να εξατομικευτεί συνδεόμενη με την 

αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητά και την ακεραιότητά του κάθε δημόσιου 

υπαλλήλου. Θεωρούμε, ακόμα, ότι στις αποδοχές των εργαζομένων στον ευρύτερο 
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Δημόσιο Τομέα, καθώς και σε επιχειρήσεις που το Δημόσιο έχει την πλειοψηφία των 

μετοχών τους, θα πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο όριο. Το όριο αυτό πιστεύουμε ότι θα 

πρέπει να προσδιορίζεται όχι από τον μισθό του Προέδρου του Αρείου Πάγου όπως 

ισχύει σήμερα αλλά από ένα πολλαπλάσιο του αντίστοιχου «κατώτατου εθνικού 

μισθού», ενδεικτικά προτείνουμε την «Αρχή του 

Επταπλασίου» σύμφωνα με την οποία κανένας μισθός του Δημοσίου δεν θα μπορεί να 

είναι υψηλότερος του επταπλασίου του αντίστοιχου κατωτάτου Εθνικού μισθού. 
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XXIII Οµιλία του Προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ στο 4ο Συνέδριο του 
ΛΑ.Ο.Σ348 

 

Αθήνα, Ιούλιος 2009 

 

Σύνορκοι του τίµιου αγώνα, πριν ξεκινήσω την εισήγηση µου στο 4ο 

συνέδριο, θέλω την επαναβεβαίωση στο πρόσωπο µου για την προεδρία του 

κόµµατος. Σκέφτοµαι εάν στο συνέδριο της Ν∆ τολµήσει να το ζητήσει αυτό ο 

Καραµανλής. Αυτή είναι η διαφορά του ΛΑ.Ο.Σ είµαστε ένας κορµός, µια γροθιά, 

ένας βηµατισµός. ∆ύναµη µας η οµόνοια µας, ότι πιστεύουµε τα ίδια πράγµατα, ότι ο 

ΛΑ.Ο.Σ µε εµπιστοσύνη του εκλογικού σώµατος θα µας αναθέσει κυβερνητικά 

καθήκοντα. Θέµα χρόνου είναι και αυτό επιταχύνεται από τα λάθη των άλλων και τις 

δικές µας επιτυχίες στον πολιτικό στίβο.  

 

Υπάρχει ένας συγκεκριµένος πολιτικός περίγυρος τον οποίο όλοι γνωρίζουν 

και οι παρατηρητές των πολιτικών πραγµάτων, και οι δηµοσιογράφοι αλλά και το 

ευρύτερο εκλογικό σώµα. Ο ΛΑ.Ο.Σ µετά τις τελευταίες εκλογές είναι 3ο κόµµα 

στους περισσότερους νοµούς της Β. Ελλάδος, στους µισούς νοµούς της χώρας. Κα 

είναι πέρα από σίγουρο, από τη δυναµική που αναπτύσσεται στις επόµενες εθνικές 

εκλογές όποτε γίνουν, θα είναι πολύ ψηλότερα από ότι ήταν στην κατάταξη της 7ης 

Ιουνίου. Είναι σίγουρο ότι βρισκόµαστε σε µια πολιτική συγκυρία εξαιρετικά 

ευχάριστη για µας. Η Ν∆ δείχνει να παραπαίει.  

 

Η αλήθεια είναι ότι εµείς προσπαθήσαµε αυτές τις πληγές που δηµιούργησε 

στην Ελλάδα µας αλλά και στον εαυτό της, στην ευρύτερη παράταξη, θελήσαµε να 

τις γιατρέψουµε, αλλά όταν πλησιάσαµε είδαµε ότι η σήψη έχει δηµιουργήσει 

γάγγραινα και δεν σώζεται µε τίποτα. Η Ν∆ πηγαίνει στον γκρεµό της και δεν έχει 

δικαίωµα να παρασύρει την Ελλάδα. Στην Αριστερά τα πράγµατα είναι πιο ρευστά. 

Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν τριβές που ενδέχεται να δηµιουργήσουνε 

έντονους τριγµούς σε αυτό το κόµµα. Στο ΚΚΕ διαβλέπουµε για πρώτη φορά µετά 

από πολλά χρόνια έναν πανικό, είµαστε καθηµερινά στην ατζέντα της κας Παπαρήγα.  

                                                 
348 ∆ηµοσιευµένο στο 
http://www.karatzaferis.gr/index.asp?epilogi=CenPage\omilies/%D3%D5%CD%C5%C4%D1%C9%C
F040709.txt  
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Το µόνο που θα πω στην αξιότιµη κα Γ.Γ. του Κ.Κ.Ε. ότι αν ζούσε ο Μαρξ κι 

ο Λένιν θα την είχαν διαγράψει. Γιατί ο Μαρξ κι ο Λένιν ήταν εναντίον των 

επιχειρηµατιών, των κεφαλαίου, ενώ το ΚΚΕ σήµερα είναι από τους µεγαλύτερους 

επιχειρηµατίες, το Καπιταλιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει επιχειρήσεις, που δεν έχει 

άλλο κόµµα, η κα Παπαρήγα είναι εκτός του Κοµµουνισµού. 

 

Κι αν θέλει σήµερα, η κα Παπαρήγα, ας πάει στο κοµµατικό µας όργανο στην 

Α1 να δει την απάντηση. Το ΠΑΣΟΚ µοιάζει µε όχηµα που τρέχει µε σηκωµένο 

χειρόφρενο, οι σύντροφοι του ΠΑΣΟΚ, όσο και να γκαζάρουν δεν µπορούν. Εκ 

φύσεως του αρχηγού τους θα πηγαίνουν µε σηκωµένο χειρόφρενο. Ο Παπανδρέου 

και µου έκανε και εντύπωση η απάντηση της κας Καρατζαφέρη στο περιοδικό 

DownTown, είναι πράγµατι ένας ευγενής άνθρωπος και γλυκός.  

 

∆εν σηµαίνει όµως ότι αυτά τα πράγµατα φτάνουν και αρκούν για να 

µπορέσεις να κυβερνήσεις τη χώρα µε τα προβλήµατα και τον περίγυρο που έχει η 

Ελλάδα σήµερα. Θα µπορούσε να είναι ένας καλός µάνατζερ σε κάποια επιχείρηση 

του Βορρά, εδώ όµως η Ελλάδα έχει µια σειρά προβληµάτων, µια σειρά 

καταστάσεων και αγκυλώσεων, στις οποίες συµµετέχει και ο ίδιος. Είµαστε η 

µοναδική χώρα της Ευρώπης που έχει πολίτευµα τη κληρονοµική πρωθυπουργία, 

πουθενά αλλού δεν υπάρχει.  

 

Εδώ σε αυτόν τον τόπο, τα τελευταία 60 χρόνια, εναλλάσσονται τρεις 

οικογένειες, και µέχρι να ενηλικιωθεί ο επόµενος γόνος, βάζουν, έναν άνθρωπό τους. 

Περίπτωση Έβερτ στη Ν∆, περίπτωση Σηµίτη στο ΠΑΣΟΚ Το 1945 ξεκινήσαµε µε 

το Γεώργιο Παπανδρέου, για να περάσουµε το ΄55 σε Καραµανλή, το ΄65 σε 

Παπανδρέου, το ΄75 σε Καραµανλή, το ΄85 σε Παπανδρέου, το ΄95 σε 

Παπανδρέου, το 2005 σε Καραµανλή. Οι δεκαετίες αλλάζουν, τα τζάκια µένουν 

και φορτώνουν προβλήµατα στον τόπο. Κι αν επαληθευτούν αυτά που λέει ο 

Χριστοφοράκος, η Βουλή θα µείνει µε 147 βουλευτές. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί η 

δύναµη εκείνη και να αποφασίσουµε µε ποιο πολίτευµα θέλουµε να ζήσουµε και σε 

ποια κοινωνία θα µεγαλώσουµε τα παιδιά µας. Όταν σήµερα ένας άνθρωπος, ένας 

φυγόδικος, ο Χριστοφοράκος διαδίδει δια του συνηγόρου ότι 12 Υπουργοί τα έχουν 

πιάσει. όταν στην Αγγλία χάλασε ο κόσµος για 100 Ευρώ και άλλαξε ο Πρόεδρος της 
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Βουλής και εµείς εδώ µιλάµε για 100 εκατ. Ευρώ και κανείς δεν παίρνει την 

πρωτοβουλία να αποτινάξει από πάνω µας τη διαφθορά και τη σήψη. 

 

 Και θα πω τούτο, ιδιαίτερα προς τον Τύπο. Ο νέος ισχυρός άντρας της 

Siemens ο Φίσερ, µένει σε κατοικία µε ιδιοκτήτη Υπουργό της σηµερινής 

κυβέρνησης. ∆ηλαδή, ο νέος Χριστοφοράκος, απ΄ όλα τα σπίτια της Ελλάδας, 

διάλεξε να νοικιάσει σπίτι υπουργού και παρακαλώ πάρα πολύ για έρευνα και 

επιβεβαίωση. Είναι στενοί οι δεσµοί του λαδώµατος, οι δεσµοί των πράξεων της 

Siemens µε αυτή την κυβέρνηση, όπως ήταν και µε την προηγούµενη. Αυτό δεν 

µπορεί να είναι παρά πανελλήνιο αίτηµα.  

 

Θέλουµε κάθαρση σε βάθος και δεν θέλουµε τις µεθοδεύσεις του Καραµανλή, 

µε το κλείσιµο της Βουλής για να µην φθάσει η διερεύνηση σε πρόσωπα. ∆εν 

θέλουµε τις µεθοδεύσεις του Παπανδρέου, που ενώ ο Τσουκάτος οµολόγησε ότι το 1 

εκατ. Μάρκα πήγε στο ταµείο του ΠΑΣΟΚ, προσπαθεί µε λογιστικές αλχηµείες να 

βγάλει απ΄ το ΠΑΣΟΚ αυτή την κατηγορία. Ο Τσουκάτος όταν έπαιρνε τα χρήµατα, 

ήταν ο 2ος ισχυρότερος άντρας στο ΠΑΣΟΚ, µετά τον Σηµίτη. Τα χρήµατα δόθηκαν 

για να τύχει εξυπηρετήσεως η Siemens. Όλα αυτά τα προσβλητικά για όλους µας, δεν 

µπορούν να µας συνοδεύσουν µέχρι τις επόµενες εκλογές.  

 

Απαιτούµε κάθαρση εδώ και τώρα, έστω και αν οι κατηγορούµενοι είναι 153, 

έστω κι αν πρόκειται να αδειάσουν το ΠΑΣΟΚ και η Ν∆. Και βεβαίως, όλοι οι 

Έλληνες, εδώ και ενάµιση χρόνο, µε ακούν να µιλώ από το βήµα της Βουλής για τον 

∆ηµητριάδη, τον βοηθό και συνεργάτη του Χριστοφοράκου, που κουβάλαγε τις 

οικοσκευές στα σπίτια των βουλευτών και υπουργών. Είναι ο άνθρωπος κλειδί. ∆εν 

βλέπω όµως, τον αρµόδιο ανακριτή, να τον καλεί, να τον συναντήσει. Και να τον 

συναντήσει και ο Τύπος έξω απ το γραφείο του.  

 

Εάν ο ∆ηµητριάδης µιλήσει, φοβάµαι ότι το κοινοβούλιο θα µπορεί να 

συνεδριάζει σε ένα µεγάλο περίπτερο. Και µου κάνει εντύπωση ότι τα άλλα 

µικρότερα κόµµατα της αντιπολίτευσης, όταν σηκώνω το θέµα, δεν παίρνουν θέση. 

Και δεν παίρνουν θέση, γιατί είναι µετέωρο το κατηγορώ, το οποίο βγήκε απ΄ την 

ανάκριση και µιλάει και για ένα τρίτο κόµµα που τα έχει πάρει και δεν έχουµε 
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εστιάσει και διεισδύσει µε αξονική - µαγνητική τοµογραφία, να δούµε ποιο είναι αυτό 

το κόµµα που έχει πάρει λεφτά από τη Siemens. Η έρευνα, αν γίνει θα αποδείξει την 

ορθότητα της εµµονής µας για κάθαρση. Υπάρχουν πρόσωπα, τα οποία όταν 

αποκαλυφθούν, το ελληνικό πολιτικό στερέωµα θα πάει να συναντήσει εκείνο της 

Ιταλίας, πριν από µερικά χρόνια. Πράγµατι γύρω µας, έχουµε ένα σάπιο περιβάλλον. 

∆εν είναι όλοι και δεν θα βγούµε εµείς ποτέ στο ΛΑ.Ο.Σ να µιλήσουµε για το 

σύνολο, υπάρχουν οι θλιβερές εξαιρέσεις που υπάρχουν σε όλα τα κόµµατα. Και 

πρέπει να ξεκαθαρίσουµε, ότι δεν διανοούµαστε στην πορεία µας για τις εκλογές, να 

συζητήσουµε και να συνεργαστούµε, µε τους εκφραστές της διαφθοράς και της 

σήψης. Είναι σαφές. ∆εν µπορούµε να ξεχάσουµε, το σύνθηµά µας, από το 1ο 

συνέδριο, ρήξη και ανατροπή µε το σάπιο και το κατεστηµένο.  

 

Με ρωτούν κατ΄ επανάληψη, εάν θα πάρω βουλευτές των άλλων κοµµάτων, 

στις προσεχείς εκλογές. Πρέπει να πω ότι έχουµε πολλές αιτήσεις και πολλές 

συναντήσεις νε βουλευτές που δεν εξελέγησαν το 2007, αλλά ήταν πριν στη Βουλή 

µέχρι το 2007. ∆εν θα µπορέσουµε βεβαίως να απορροφήσουµε όλον αυτό τον 

κόσµο. Θα κάνουµε τις επιλογές µας. Θα βάλουµε µπρος τη κρησάρα και θα 

επιλέξουµε εκείνους οι οποίοι µπορούν να περπατήσουν µαζί µας στον ίδιο δρόµο, 

τον ανηφορικό και δύσκολο δρόµο.  

 

Με ρωτούν αν θα πάρουµε στο κόµµα, βουλευτές εν ενεργεία. Το θέµα δεν 

είναι αν θα πάρουµε εµείς τους βουλευτές, το θέµα είναι ότι έχουν αποφασίσει να 

λακίσουν απ΄ το µαντρί, όπως έκανα εγώ πριν από 9 χρόνια. Και δεν σηµαίνει ότι 

όσοι φύγουν απ΄ το µαντρί θα έρθουν σε εµάς. Θα κλείσει η Βουλή και έπειτα όποιος 

θέλει, ως απλός πολίτης, θα κάνει τις επιλογές του και κανείς σε αυτό τον τόπο δεν 

µπορεί να επιβάλλει σε κάποιον άλλον, τι να κάνει, έχουµε δηµοκρατία και το 

δικαίωµα της επιλογής δεν παζαρεύεται.  

 

Ας το καταλάβουν εκείνοι που προσπαθούν µε απειλές και κραυγές να 

φιµώσουν αδέσµευτες και ελεύθερες φωνές υπέρ της δηµοκρατίας. Με ρώτησε ένας 

δηµοσιογράφος Κυριακάτικης εφηµερίδας ποια είναι η διαφορά µεταξύ κόµµατος και 

Κινήµατος και του είπα πολύ απλά. Κόµµα σηµαίνει το όπλο παραπόδα, Κίνηµα 

σηµαίνει εφ΄ όπλου λόγχη. Εµείς είµαστε έτοιµοι να αναµετρηθούµε µε το αρνητικό, 
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µε το κακό, τους βιαστές της δηµοκρατίας και όλους εκείνους που προσπερνούν και 

απαξιώνουν το λαό, την εκλογική βάση και την κοινωνία. Στα καθίσµατά σας 

βρήκατε το ιδεολογικό πρόγραµµά µας. Τις βάσεις του προγράµµατός µας, το πώς θα 

οδηγήσουµε το κόµµα στην εξουσία και πως θα κυβερνήσουµε αυτή τη χώρα. Είναι ο 

πατριωτικός παρεµβατισµός, είναι η απάντηση στον στείρο νεοφιλελευθερισµό και 

στον παρωχηµένο σοσιαλισµό, που σας προτείνουν τα άλλα κόµµατα. Ο πατριωτικός 

παρεµβατισµός, δίνει άµεση προτεραιότητα και πρωτεύουσα θέση στον πολίτη και 

του δίνει το δικαίωµα, της απόλυτης επιτροπείας, της απόλυτης δυναµικής, του 

απόλυτου ελέγχου επί κάθε στραβού που συµβαίνει από την εκτελεστική εξουσία. Ο 

πατριωτικός παρεµβατισµός, παραδίδει όλους τους ελεγχόµενους για διαφθορά, για 

σήψη, για αυταρχισµό εις το έργον την πράξη και την ενέργεια του Έλληνα πατριώτη. 

Όταν αγαπάς την πατρίδα εφαρµόζεις κάθε δυνατό µέσο, για να µπορέσει να 

πραγµατώσει αυτή η πατρίδα τα εθνικά της οράµατα. 

 

Πράγµατι, πατριωτικός παρεµβατισµός σηµαίνει ότι φεύγει το κεφάλαιο και 

έρχεται ο λαός. ∆εν είναι εχθρός µας εξαρχής το κεφάλαιο. Εχθρός µας είναι το 

κεφάλαιο µε τις µεθοδεύσεις τις οποίες χρησιµοποιεί για να ποδηγετήσει, το ελεύθερο 

πνεύµα του Έλληνα εργαζόµενου. Γιατί ο οποιοσδήποτε από εσάς χρωστάει είτε σε 

κάρτες είτε σε δάνεια, όποιος χρωστάει στις τράπεζες δεν είναι ένας ελεύθερος 

πολίτης, δεν είναι ένας ελεύθερος πολίτης που µπορεί να δράσει, δεν είναι ένας 

ελεύθερος πολίτης που µπορεί να φωνάξει. Ένας πολίτης που χρωστάει, έχει 

µοναδικό στόχο πώς µπορεί να εξασφαλίσει τη δόση στην τράπεζα.  

 

Ένας πολίτης άνεργος, δεν µπορεί να είναι αποτελεσµατικός εις την 

κοινωνική δράση, γιατί σκέφτεται πώς θα µπορέσει να εξασφαλίσει το ενοίκιό του 

και το ψωµί του παιδιού του. Εµείς θέλουµε ελεύθερους πολίτες. Και για να καταστεί 

ο Έλληνας ελεύθερος πολίτης, πρέπει να πολεµήσουµε και είναι πρωταρχικό θέµα η 

φτώχεια και να δώσουµε το χέρι στους µη προνοµιούχους Έλληνες, µε δράση, µε 

πράξη και µε ένα πρόγραµµα που θα τους βγάζει από την απραξία του πολιτικού 

συστήµατος. 

 

Έχουµε ένα ριζοσπαστικό πρόγραµµα, δεν θα υπάρχει στη δικιά µας Ελλάδα, ούτε 

ένας άνεργος. ∆εν µου αρέσουν οι αριθµοί, είναι 9, είναι 8, είναι 7, είναι 11, είναι 13. 
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Τι είναι ο άνεργος άνθρωπος, τι είναι εκείνος ο νοικοκύρης µε 4 παιδιά που 

απολύεται εδώ και 5 χρόνια από τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάµατος και 

προσπαθεί να µεγαλώσει παιδιά; ∆εν είναι αριθµός, δεν είναι κλάσµα το 9, 13 που 

έλεγε προχθές η Πετραλιά. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι. Το πρόγραµµά 

µας έχει λύσεις. Ο οποιοσδήποτε Έλληνας είναι άνεργος, κατατάσσεται πενταετούς 

θητείας, σε ένα παράλληλο σώµα στρατιωτικό κάτι σαν τη "ΜΟΜΑ" και 

εξασφαλίζεται δουλειά 100% του µισθού, µε κατοικίες που θα κατασκευαστούν πάλι 

από το ίδιο σώµα στις ακριτικές περιοχές. Όποιος θέλει δουλειά, θα παίρνει σπίτι και 

δουλειά σε ακριτικές περιοχές της χώρας. ∆εν θα αφήσουµε γυµνή τη Λήµνο, δεν θα 

αφήσουµε γυµνή τη Σάµο, τη Χίο, τη Μυτιλήνη. ∆εν θα αφήσουµε γυµνό το 

Αγαθονήσι. 

 

Ήταν εκπληκτικό αυτό το οποίο αντίκρισαν τα µάτια µας µε τον Πρέσβη τον Γιώργο 

Γεωργίου, όταν είχαν πάει µε τους ευρωβουλευτές εκεί κάτω. Κάτοικοι στο νησί 120. 

Λαθροµετανάστες 330. Χωρίς τουαλέτα και να αφοδεύουν µπροστά στα παιδιά στα 

σχολεία. Είναι αδιανόητο να το επιτρέψουµε αυτό. Και πέρα από την κοινωνική µας 

πολιτική, όπου δεν θα υπάρχουν άνθρωποι που θα ζουν στη µιζέρια. Είναι υποχρέωση 

της πατρίδος να εξασφαλίζει τα απαραίτητα στον Έλληνα πολίτη. Ο κάθε πολίτης 

αυτής της χώρας πρέπει να έχει δωρεάν τα πρώτα 100 κιλοβάτ, ανεξαρτήτως 

οικονοµικής επιφανείας. ∆εν µπορούµε να κόβουµε το ρεύµα το 2009 στον άνεργο 

και φτωχό επειδή δεν έχει να πληρώσει τη δ.Ε.Η. Γιατί κανείς δεν σκέφτεται από τους 

κουφιοκεφαλάκηδες της πολιτείας, αυτός ο φτωχός όταν του πάρεις το ρεύµα και το 

ρολόι τι θα κάνει την επόµενη ηµέρα.  

 

Πως θα µπορέσει να διατηρήσει στο ψυγείο του λίγο κρέας για το παιδί του, εάν 

µπορέσει να το αγοράσει. Είναι αδιανόητο να µην µπορεί ο Έλληνας πολίτης να έχει 

εξασφαλισµένα από την πολιτεία τα πρώτα κυβικά νερό. Προχθές ήρθε µία κυρία από 

την εκλογική περιφέρεια της Αράπογλου και µου λέει µου πήρανε το ρολόι του νερού 

και είµαι τρία χρόνια άνεργος. Έχω τρία παιδιά και τη Γυναίκα µου κατάκοιτη. Η 

ελληνική πολιτεία του Καραµανλή δεν µπορεί να δώσει σε έναν άνθρωπο µε 3 παιδιά 

και 3 χρόνια άνεργο µε µία γυναίκα κατάκοιτη, ούτε νερό να έχει στο σπίτι του. Αυτό 

λοιπόν εµείς δεν µπορούµε να το επιτρέψουµε. ∆εν µπορούµε να είµαστε ευτυχείς εν 

µέσω δυστυχίας.  
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∆εν µπορούµε να καλοπερνάµε εν µέσω δυστυχίας των άλλων. 

Είναι µια σειρά θεµάτων που προσβάλλουν τον Έλληνα και ο Έλληνας δεν µπορεί να 

ζήσει προσβεβληµένος. Ο Έλληνας µπορεί να κάνει θυσίες. Ο Έλληνας µπορεί να 

ζήσει και χωρίς ψωµί. Ο Έλληνας όµως δεν µπορεί να ζήσει χωρίς την ελευθερία του 

και γι΄ αυτό πολέµησε όλα τα χρόνια. Και µέσα στον πατριωτικό παρεµβατισµό, θα 

βρείτε ολόκληρα κεφάλαια από τη διακήρυξη της 3ης Σεπτεµβρίου στα κοινωνικά 

θέµατα.  

 

Γιατί φοβούνται σήµερα να µιλήσουν για το λαό. Φοβούνται να ακουµπήσουν το λαό. 

Φοβούνται να αγγίξουν το λαό. Και πέρα από το λαό τρέµουν να στηρίξουν το έθνος. 

Φοβούνται να εκφωνήσουν τη λέξη έθνος. Φοβούνται τις συνέπειες για ότι κάνουν εις 

βάρος του έθνους. Λένε ότι είµαστε µια µικρή χώρα, λένε ότι έχουµε απειλές, µικρή 

ψυχή και καρδιά έχουν αυτοί που το λένε. 

Τι σηµαίνει ψυχή, τι σηµαίνει καρδιά και τι σηµαίνει αποτέλεσµα.  

 

Είναι η πολιτική που κάναµε µε τον Γιώργο Γεωργίου όταν είχαµε συµφωνήσει µε 

την κυβέρνηση από τον Γενάρη µήνα, να µας δώσει ένα στρατιωτικό ελικόπτερο 

"Σινούκ", που χωράει 40 ανθρώπους για να πάµε τους ευρωβουλευτές στο 

Αγαθονήσι. Μία εβδοµάδα πριν η Μπακογιάννη απαγόρευσε στον Μεϊµαράκη να µας 

δώσει στρατιωτικό ελικόπτερο. Νόµιζαν ότι εµείς δεν θα πάµε. Επιστρατεύσαµε όλα 

τα ιδιωτικά διαθέσιµα ελικόπτερα και πήγαµε στο Αγαθονήσι. Και όπως µπορεί να 

διαβεβαιώσει ο καθένας και ιδιαιτέρως ο Σµήναρχος ο Βρακάς, εκείνη την ηµέρα που 

οι ευρωβουλευτές µε τη δική µας µέριµνα ήταν στο Αγαθονήσι, δε πέταξε από τη 

µικρά Ασία όχι F16 αλλά ούτε σπουργίτι. 

 

Και το νόηµα της πράξεως ήταν να καταδείξω εις την πολύ ιδιαιτέρως υπερήφανη 

Ντόρα Μπακογιάννη, υπερήφανη η ίδια αλλά όχι υπερήφανη εξωτερική πολιτική, ότι 

το πρόβληµα των συνόρων είναι ένα πρόβληµα το οποίο µπορεί να λυθεί µόνο µέσω 

Ευρώπης. Είναι σκληρή κουβέντα η λέξη προδοσία. Εγώ δεν πιστεύω ότι κανένας 

Έλληνας πολιτικός συνειδητά µπορεί να γίνει πολίτης προδότης.  
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Πιστεύω όµως ακράδαντα ότι υπάρχουν πολλοί, που για την προσωπική τους 

ιδιοτέλεια, κάνουν πως δεν βλέπουν το σωστό πέρασµα των εθνικών θεµάτων. Όταν 

λοιπόν πήγα µε τους ευρωβουλευτές στο Αγαθονήσι θέλαµε να καταδείξουµε ότι το 

πρόβληµα αυτό δεν είναι διµερές ανάµεσα σε εµάς και την Τουρκία αλλά είναι ένα 

πρόβληµα που αφορά την Ευρώπη.  

 

Και έστειλα και επιστολή εις τον Πρόεδρο Μπαρόζο και το αποτέλεσµα το είδατε. 

Μετά από τη δικιά µας προσπάθεια, µετά τη δικιά µας εµµονή ότι το κεφάλαιο 

λαθροµετανάστες δεν µπορεί να το λύσει καµία ελληνική κυβέρνηση παρά η Ευρώπη 

είδατε πως η Ευρώπη ήρθε εδώ στα σύνορα της Ελλάδος, πως ο Μπαρό πως οι 

λαθροµετανάστες µπορούν να τινάξουν στον αέρα τη δηµοκρατία της Χώρας, αυτά 

που τους λέγαµε εδώ και 5 χρόνια, τα είπε τώρα ο Μπαρό. Και φαίνεται ποιος έχει 

δίκιο και φαίνεται σε αυτόν τον τόπο ποιος µπορεί και προβλέπει πράγµατα και 

καταστάσεις. Ήρθε ο επίτιµος και είπε κινδυνεύει η ∆ηµοκρατία στην Ελλάδα, όταν 

τα έλεγα εγώ µε λέγανε φασίστα, να πάει να το πει η Μπακογιάννη στον Μπαρόζο 

και στον Μπαρό. 

 

Όταν το 2006, όλος µέλος της KODAK GROUP στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο θέση 

την οποία απαιτώ και ζητώ από τον γραµµατέα της κοινοβουλευτικής µας οµάδας τον 

Εµµανουέλ, ότι στην οµάδα ελέγχου του βορείου τµήµατος της Κύπρου στη θέση που 

ήµουν εγώ και στη θέση που ήταν ο Πρέσβης Γεωργίου ότι θα εξασφαλίσει η οµάδα 

µας το Θάνο τον Πλεύρη. Για να έχουµε ένα µάτι εκεί µέσα.  

 

Όπως επίσης, ζητώ από τον γραµµατέα της οµάδος µας το αίτηµα ότι στην επιτροπή 

σχέσεων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Τουρκίας, πρέπει να συµµετέχει κάποιος από 

την ελληνική οµάδα και προτείνω την Νίκη Τζαβέλλα για να ξέρουµε τι γίνεται εκεί. 

Το 2006 όταν ήµουν µέλος αυτής της επιτροπής αρνιόµουν επιµόνως να πάω στα 

κατεχόµενα. ∆εν ήθελα να δείξω ταυτότητα, δεν ήθελα να δείξω διαβατήριο, δεν 

ήθελα κατά καµία έννοια να αναγνωρίσω την κυριαρχία του Ταλάτ. 

 

Ο Ταλάτ επέµενε ότι έπρεπε να πάω. Έστειλε τον αντιπρόεδρο του κόµµατός του στο 

Στρασβούργο, όπως επίσης και η Τουρκία έστειλε µία επιτροπή µε επικεφαλής έναν 

πρώην υπουργό εξωτερικών. Συµφώνησα να πάω µε όρους και δύο φορές ανέστειλα 
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το ραντεβού. Το 2006 υποψήφιος δήµαρχος Θεσσαλονίκης, το αίτηµα ήταν ιδιαίτερα 

απαιτητικό. Είπα λοιπόν του Κώστα του Αϊβαλιώτη να προετοιµάσει τα της 

συναντήσεως µε τον Ταλάτ. Πήγαµε κάτω, ήταν και η οµάδα µας από την Κύπρο µε 

επικεφαλής τον Κούλη Κωνσταντίνου, που κάνουν πολύ καλή δουλειά στην Κύπρο 

όπου ετοιµαζόµαστε και εκεί να φέρουµε την πολιτική ανατροπή στο κατεστηµένο 

στο υποχρεωτικό κατεστηµένο της Κύπρου. 

 

Όταν λοιπόν ετοιµάστηκαν τα του ταξιδιού και ήµουν εις την Κύπρο, πριν µπούµε 

µέσα λέω του Κώστα του Αϊβαλιώτη πάρε τον οµόλογό σου τον Ταλάτ και πες του αν 

κατεβήκαν σύµβολα και σηµαίες. Είπε λοιπόν ότι κατεβήκανε τα πάντα και του είπα 

και το πορτραίτο το Κεµάλ Αταττούρ Αυτό για τους Τούρκους είναι απαγορευτικό, 

δεν το συζητάνε. Του είπαν λοιπόν αυτό δεν κατεβαίνει. Του είπα λοιπόν του Κώστα 

δεν πάω, πάµε για µπάνια. Απάντηση, κατεβαίνει το πορτραίτο του Κεµάλ Ατατούρ  

 

Πήγαµε µέσα και συζητήσαµε και ο Κώστας ο Αϊβαλιώτης µε την κάµερα 

τράβηξε τον τοίχο όπου ήταν το πορτραίτο του Κεµάλ Αττατούρ Και κάναµε 

συνοµιλίες ανέπτυξα ένα πλαίσιο στο οποίο θα µπορούσε να συµφωνήσει ο ΛΑ.Ο.Σ 

και ότι εκπροσωπούσε εκείνη την ώρα στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Εν συνεχεία 

βεβαίως ο Ντεκτάς γιός του έκανε πρόταση µοµφής που κατέβασε το πορτραίτο του 

Κεµάλ Αττατούρ Τι σηµαίνει αυτό, ότι όταν απαιτείς πετυχαίνεις. Όταν είσαι 

εύκολος, σου κάνουν αυτά που κάνουν στη Θράκη, στο Αιγαίο και στην Κύπρο. 

Τη δευτέρα ζήτησα από τον πρέσβη τον Γιώργο τον Γεωργίου να καλέσει 

εσπευσµένα στο γραφείο µου τον πρέσβη του Ιράν, ο οποίος και ήρθε. Του είπα 

λοιπόν ξεκάθαρα ότι δεν µπορεί να περιµένει καµία εξυπηρέτηση το Ιράν σε επίπεδο 

ευρωπαϊκού κοινοβουλίου εάν δεν απελευθερωθεί ο Έλληνας δηµοσιογράφος Ιάσων 

Αθανασιάδης.  

 

Μου είπε ο εξοχότατος πρέσβης του Ιράν ότι αυτός έχει βρετανικό διαβατήριο 

και ότι δουλεύει σε αµερικάνικη εφηµερίδα την Ουάσιγκτον Τάιµς. Του είπα ότι δεν 

παύει να είναι Έλληνας. Μου εξήγησε ότι είναι δύσκολο το εγχείρηµα, γιατί το είχε 

ζητήσει και η ηγεσία των Ηνωµένων Πολιτειών αλλά και της Μεγάλης Βρετανίας και 

η απάντηση από τους φρουρούς της επανάστασης ήταν αρνητική. Του είπα, το τι λέει 

η κυβέρνησή σου αφορά την κυβέρνησή σου. Εγώ θέλω το αίτηµα µου να 
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διαβιβασθεί απευθείας εις τον Πρόεδρο της χώρας. Και µε αυτή τη φράση 

αποχαιρέτησα τον Πρεσβευτή του Ιράν.  

 

Την Πέµπτη το πρωί ο εξοχότατος πρέσβης του Ιράν επικοινώνησε µε τον 

Πρέσβη τον Γιώργο Γεωργίου και είπε ότι αυτό που ζήτησε ο Πρόεδρός σας να 

απελευθερωθεί ο δηµοσιογράφος πριν από το συνέδριό σας θα γίνει. Από στιγµή σε 

στιγµή περιµένουµε την απελευθέρωση του Ιάσωνα Αθανασιάδη και αυτό το πέτυχε 

το κόµµα σας. Το πετύχαµε εµείς, γιατί όταν απαιτείς, όταν έχεις δύναµη, όταν 

απαιτείς όταν έχεις επιχειρήµατα µπορείς να επιβάλεις την θέλησή σου στους άλλους. 

Αυτή είναι η πολιτική µας και αυτή θα είναι η πολιτική µας. Η πολιτική της 

απαίτησης µε επιχειρήµατα. ∆εν θα πηγαίνουµε επαιτώντας εις την Ευρώπη. Θα 

πηγαίνουµε απαιτώντας στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη µας χρωστάει. 

 

Θα πηγαίνουµε απαιτώντας στην Ευρώπη γιατί η Ευρώπη µας χρωστάει. Μας 

χρωστάνε τα δίδακτρα 3000 ετών για όλα αυτά που τους µάθαµε και ότι έχει η 

Ευρώπη στις ακαδηµίες και τις βιβλιοθήκες της είναι προϊόν αυτού το τόπου. Και η 

Ευρώπη δεν θα µας πληρώσει µε το σκληρό νόµισµα της αναγνώρισης της 

Μακεδονίας στους Σκοπιανούς. Είµαστε ανυποχώρητοι και δεν θα δεχθούµε καµιά 

συµβιβαστική λύση, καµία αναγνώριση ή κάτι σαν και αυτό που έκανε η 

Μπακογιάννη µε την προσγείωση του Σκοπιανού αεροσκάφους.  

 

Αυτά τα καταγράφει ο Έλληνας στο τεφτέρι του και θα τους ζητηθεί από τον 

Ελληνικό λαό να απολογηθούν. Θα απολογηθούν στην ιστορία για αυτά τα 

εγκλήµατα και τα ατοπήµατα ερήµην του Ελληνικού λαού. Και να ξέρει ο 

Καραµανλής ότι σε 6 µήνες δεν θα είναι τίποτα. Θα είναι κάτι σαν τον Σηµίτη που 

κανείς δηµοσιογράφος δεν τον ρωτάει τίποτα. Μακεδονία υπάρχει και πρέπει να 

συνειδητοποιήσουν όλοι ότι καµία πράξη αυτής τη µορφής, αναγνώρισης των 

Σκοπίων ως Μακεδονία δεν πρόκειται να γίνει δεκτή από το Ελληνικό έθνος. Γιατί 

πάνω από το κράτος του Καραµανλή είναι το έθνος των Ελλήνων που έρχεται από 

µακριά και πηγαίνει µακρύτερα.  

 

Ο λαός από τη µελβούρνη µέχρι το Κεµπέκ δεν επιτρέπει τέτοια εγκλήµατα 

εις βάρος αυτού της ιστορίας αυτού τόπου. Και να ξέρουν ότι το έθνος υπάρχει, ζει, 
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παρατηρεί, δικάζει και καταδικάζει. Και αν ο Καραµανλής και η Μπακογιάννη όπως 

και ο Παπανδρέου δεν ξέρουν τι θα πει εξωτερική πολιτική ας τους κάνει ένα 

σεµινάριο κουµπάρος τους ο Ερντογάν που προχθές που πήγε στην Κέρκυρα ο Υπ. 

Εξωτερικών, ανακάλυψαν ότι υπάρχει από το 1912 τούρκικο νεκροταφείο που είχε 

παραχωρήσει ο Γεώργιος. Το ανακάλυψε ο Υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας και 

πήγε να τιµήσει τους νεκρούς του. Εµείς τους δικούς µας νεκρούς σε Αλβανία, Β. 

Ήπειρο, αλλά και στη µ. Ασία πότε πήγαµε να τους τιµήσουµε; Αυτούς που έγραψαν 

ιστορία, που πολέµησαν για να είµαστε εµείς ελεύθεροι. Εάν ζούσε ο Γ. Παπανδρέου, 

θα φτερούγιζε η καρδιά του από αυτό το σύνθηµα που είχε πει στο Ελληνικό 

κοινοβούλιο πριν από 40 χρόνια.  

 

Γιατί σε αυτό τον τόπο είσαι ακραίος και φασίστας όταν δεν κάνεις τίποτα 

άλλο παρά να υιοθετείς πολιτικές σκέψεις, εκφράσεις, ιδέες άλλων πολικών αρχηγών. 

Ο Γ. Παπανδρέου ήταν ένας µεγάλος πολιτικός που το DNA του έφτασε µέχρι και 

τον γιο αλλά δεν ξέρω αν φτάνει στον εγγονό. Εµείς έχοµε υιοθετήσει ιδέες και τις 

σκέψεις ενός άλλο µεγάλου, του Ε. Βενιζέλου που µίλησε για τη µεγάλη Ελλάδα, τη 

µεγάλη ιδέα.  

 

Τόλµησε ποτέ κανείς να πει στην ιστορία τον Βενιζέλο ακραίο; Εµείς είµαστε υπέρ 

της ιδέας της µεγάλης Ελλάδας του Ε. Βενιζέλου. ∆εν είναι ντροπή να ακολουθείς τα 

βήµατα εκείνων που σκέφθηκαν πριν από εµάς γι εµάς, για εκείνους που δούλεψαν, 

που είχαν τις µεγάλες ιδέες, τα µεγάλα ιδανικά. Οράµατα που δόξασαν την ιστορία 

µας. Αυτά τα βήµατα πρέπει να ακολουθήσουµε και εµείς. Γιατί ακολουθώντας τα 

βήµατα των µεγάλων πρέπει να περιγράφεται η προσπάθεια µας ως ακραία; Ακραία 

είναι τα φαινόµενα της σήψης και της διαφθοράς. Είναι το κλείσιµο της βουλής και 

µέσω αυτού να µην µάθει ο Ελληνικός λαός ποιοι και πόσα πήρανε.  

 

Και ερωτώ στο µεγάλο κτίριο της Siemens στο Κρυονέρι,, ποια ήταν η µεσίτρια. Η 

Ελλάδα έχει πολλούς µεσίτες και µεσίτριες. Πως συνέπεσε να είναι η γυναίκα 

κορυφαίου Υπουργού του Καραµανλή, η µεσίτρια που πήρε τα χρήµατα από το 

µεγάλο κτίριο της Siemens στο Κρυονέρι, και σε άλλες περιπτώσεις. Θα ξετυλίξουµε 

τον µίτο της Αριάδνης του Χριστοφοράκου γιατί βλέπω µεθοδεύσεις να µην έρθει 

εδώ ο Χριστοφοράκος. ’κουσα και το γελοίο, να του δώσουµε αµνηστία για να 
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µιλήσει. Να του δώσουµε αµνηστία για να µας πει όσα θέλει. Εµείς θέλουµε την 

αλήθεια, τα ονόµατα των Υπουργών και των κοµµάτων. Θα αποκαλύπτουµε συνεχώς 

καινούργια στοιχεία για την υπόθεση του Χριστοφοράκου. Θα αποκαλύπτουµε όλους 

εκείνους που ήταν στα διάφορα σηµειώµατα του Χριστοφοράκου. ∆εν είναι τυχαία τα 

ονόµατα που είχε γράψει µε το χέρι του. Ας ψάξουµε να δούµε τι είναι αυτό που 

συνδέει τον Χριστοφοράκο µε κάθε ένα από αυτά τα ονόµατα, και ανάµεσα σε 300 

βουλευτές στην βουλή ήθελε τους 5 δικούς του για να δει τη φόρµουλα 1. Αλλά ο 

Σουµάχερ όταν τρέχει πολύ γρήγορα καµιά φορά φεύγει από τη στροφή. Αυτό έχει 

πάθει η Ν∆ µε τη φόρµουλα του Χριστοφοράκου. Και φόρµουλα συγκαλύψεων εµείς 

δε θα επιτρέψουµε. 

 

Σύνορκοι του τίµιου αγώνα, το συνέδριο µας το απόγευµα θα εκλέξει τη νέα 

Κεντρική Επιτροπή. Η Κεντρική Επιτροπή που έχουµε είναι για 5 χρόνια. Προσέφερε 

σηµαντικό έργο. Ακούσαµε τις εισηγήσεις και σε συνεδριάσεις της ολοµέλειας, σε 

συζητήσεις που κάνανε τα µέλη της κεντρικής επιτροπής, και κατέθεσαν στα γραφεία 

του γραµµατέα. Θέλουµε µία ανανέωση.  

 

Θέλουµε σε αυτήν την οικογένεια να προστεθούν και τα καινούργια µέλη µαζί µε τα 

δοκιµασµένη µέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Να ψηφίσετε µε συνείδηση, για το καλό 

του κόµµατος, µε τη σκέψη ότι κάνουµε κίνηµα. Το κίνηµα δεν µπορεί να επιτρέψει 

εκείνες τις ύποπτες εκφράσεις που από έξω από το κόµµα προσπαθούν να ελέγξουνε 

το κόµµα και µέσα από τα µπλογκς να αναστατώσουν την ζωή του κόµµατος. Το 

κόµµα; Ανήκει στους αγωνιστές ∆εν ανήκει σε κείνους που δεν µπορούσαν να 

συνεχίσουν το διάβα τους µέσα από τις απαιτήσεις του ΛΑ.Ο.Σ που είναι συνέπεια 

σοβαρότητας και καθαρότητας την οποία θα συνεχίσουµε να υπηρετούµε.  

 

Ο στόχος είναι στις επόµενες εκλογές ο ΛΑ.Ο.Σ να είναι τρίτο κόµµα σε όλους τους 

νοµούς της χώρας. Η πιθανότητα να είµαστε αξιωµατική αντιπολίτευση είναι 

ιδιαιτέρως µεγάλη. Το εκλογικό αποτέλεσµα είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε µια 

συγκυβέρνηση τύπου Γερµανίας, οπότε ο ρόλος µας αντιλαµβάνεστε θα είναι 

ιδιαίτερα σοβαρός και απαιτητικός.  
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Έχουµε δουλειά από αύριο, εφέτος το καλοκαίρι δεν έχει διακοπές. Έχετε εντατικό 

αγώνα για να φέρετε ένα καλύτερο αποτέλεσµα στο κόµµα στις εθνικές εκλογές 

όποτε γίνουν. Θέλω να δώσω ένα µήνυµα στις 3 οικογένειες.  

Εάν νοµίζουν ότι παίζοντας µε το κύρος του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, µε τα 

αισχρά υπονοούµενα, "να δούµε αν κατέβει", ωθώντας τον να µην κατέβει, ώστε να 

περάσουν τα 3 τζάκια, τα αξιώµατα ερήµην του Ελληνικού λαού, και ερήµην του 

ΛΑ.Ο.Σ και των λοιπών δυνάµεων της χώρας, τότε εµείς καταγγέλλουµε τις 

µεθοδεύσεις και τα στηµένα παιχνίδια, και θα απευθυνθούµε στην βάση όλοι µαζί, θα 

περπατήσουµε χέρι-χέρι, χωριό-χωριό να εντοπίσουµε πατριώτες που είναι 

εγκλωβισµένοι σε άλλα κόµµατα. Θα συναντήσουµε τον Έλληνα που ανησυχεί και να 

του πούµε "ο αγώνας τώρα δικαιώνεται". Φτάσαµε στην αρχή της µεγάλης πορείας 

που είναι η µεγάλη νίκη στις εθνικές εκλογές.  

 

Θα ξεκινήσουµε δυναµικά µε τη νέα κεντρική επιτροπή, µα τα νέο εκτελεστικό 

γραφείο, οργώνοντας την Ελλάδα, επισκεπτόµενοι τη συνείδηση όλων των Ελλήνων 

να τους πούµε ότι "το σάπιο κατεστηµένο υποχωρεί". Ο ΛΑ.Ο.Σ, ο πατριωτικός 

παρεµβατισµός είναι αυτό που έρχεται. Είµαστε εκείνοι που θα προϋπαντήσουµε τη 

Ελλάδα του 2010.  

 

Ζήτω η Ελλάδα, το κόµµα, τα όργανα του. 

 

Από σήµερα όποιος σύνεδρος θέλει να είναι υποψήφιος στις επόµενες εκλογές, να 

καταθέσει ο αίτηµα του. Θα τα εξετάσω πολύ γρήγορα, να έχετε το χρίσµα του 

υποψηφίου βουλευτή από τώρα για να µπορείτε να οργώνετε τις περιφέρειες σας. 

Περιφέρειες που µε 7 έως 10% περιµένουν να εκλέξουν και άλλους βουλευτές στο 

Ελληνικό κοινοβούλιο.  

 

Περιµένω η επόµενη κάλπη να στείλει απέναντι σε αυτήν την υπέροχη οµάδα που 

όλοι δηµοσιογράφοι και κόµµατα λένε ότι είναι οι καλύτεροι του ελληνικού 

κοινοβουλίου, να µου δώσετε και άλλους τόσους και περισσότερους για να ανοίξουµε 

το βήµα που θα µας οδηγήσει στην κυβέρνηση.  
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Περιµένω από τον Ν. Τζαβέλλα και από το Θ. Πλεύρη να ξεπεράσουν τη δουλειά του 

Γ. Γεωργίου που θεωρείται ένας από τους καλύτερους ευρωβουλευτές που έχουνε 

περάσει. 

 

Θέλω να σας παρουσιάσω τον νέο βουλευτή στην κοινοβουλευτική µας οµάδα, τον Γ. 

Γεωργίου ο οποίος καταλαµβάνει τη θέση του Θ. Πλεύρη. Για εντελώς κοµµατικούς 

λόγους θα ήθελα να ευχαριστήσω το Θ. Πλεύρη που πλαισίωσε τη νίκη µας.  
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XXIV Παρέµβαση του προέδρου ΛΑ.Ο.Σ στη συζητηση του Σ/Ν 

του Υπ. Εσωτερικων: Συγχρονες διαταξεις για την ελληνικη 

ιθαγενεια349 

 

 

Παρεµβαίνοντας στη συζήτηση του Νοµοσχεδίου για την ιθαγένεια ο 

Πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. Γ. Καρατζαφέρης, τοποθετήθηκε σε µια σειρά από 

παρατηρήσεις του υπουργού Εσωτερικών Ι. Ραγκούση. Στην παρέµβασή του ο Γ. 

Καρατζαφέρης επεσήµανε στον υπουργό το κείµενο ψήφισµα της Νοµαρχιακής 

Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε το Νοµοσχέδιο προς 

ψήφιση. Επίσης ο Πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. επεσήµανε τον κίνδυνο πληθυσµιακής 

αλλοίωσης της Ελλάδας σύµφωνα µε έρευνα που παρουσίασε στη Βουλή ο 

Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Π. Ευθυµίου και τους κινδύνους που εγκυµονεί το 

Νοµοσχέδιο για την εθνική µας κυριαρχία.Συγκεκριµένα ο Πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. 

ανέφερε: 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΣΟΚ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

Απευθυνόµενος στον υπουργό εσωτερικών ο Πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ, Γ. 

Καρατζαφέρης ανέφερε:  

«Μιλήσατε µε αποστροφή για το έθνος και το κράτος καθώς και για την εξ αίµατος 

ιθαγένεια. Μα δεν τα είπαµε εµείς αυτά υπουργέ. Η Νοµαρχιακή Επιτροπή του 

ΠΑΣΟΚ τα είπε και τα ψήφισε. Αν έχετε τόση αποστροφή για το ψήφισµα της 

Νοµαρχιακής σας επιτροπής διαγράψτε τους. Εµείς υιοθετούµε αυτά που υποστηρίζει 

η Νοµαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, εσείς γιατί λέτε όχι; Επιτέλους καταλήξτε, 

πόσο οµόψυχο είναι το ΠΑΣΟΚ Αλλά δεν είναι, είναι χωρισµένο στα δύο. Και η 

κοµµατική πειθαρχία αναγκάζει πολλούς από εσάς εδώ µέσα να ψηφίσετε αυτό το 

Νοµοσχέδιο. Ας στήναµε ένα παραβάν µε ψηφοδέλτια και θα βλέπαµε πόσοι από 

εσάς θα το ψήφιζαν». 

                                                 
349 Όπως είναι δηµοσιευµένη στις 14 Μαρτίου 2010 στο 
http://www.laos.gr/load_file.asp?epilogi=press/txtfiles/cenPage/text12.txt  
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 

 

«προσπαθείτε να δηµιουργήσετε έναν κοµµατικό στρατό, ένα στρατό νέων 

ψηφοφόρων οι οποίοι θα σας δώσουν την απόλυτη κυριαρχία στις περιφερειακές 

εκλογές. Αν εγώ υποχωρήσω, αυτή την ύστατη στιγµή και πω ναι στις αιτιάσεις σας, 

πείτε µου θα νοµιµοποιήσετε 536.000 µετανάστες. Το υπόλοιπο 1,5 εκατοµµύριο τι 

θα τους κάνετε; Θα συνεχίσουν να είναι παράνοµοι και µόλις κλείσουν την πενταετία 

θα νοµιµοποιούνται και αυτοί και θα γίνουν Έλληνες. Άρα θα γίνουν όλοι Έλληνες».  

 

ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΕΝΑ ΚΟΣΟΒΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

«Θα αναφερθώ σε µια έκθεση που µας διάβασε ο Ευθυµίου. Το 2030 στην Ελλάδα οι 

Έλληνες και οι µετανάστες θα είναι ένας προς έναν. Καταλάβετέ το 2030 δεν είναι 

µακριά. Η Τουρκία γνωρίζετε πολύ καλά πως εγκατέλειψε την ευρωπαϊκή της 

προοπτική, βαδίζει τον δρόµο του "νεοοθωµανισµού" και όταν θα έρθει η ώρα της 

µεταξύ µας αναµέτρησης τότε η Ελλάδα θα έχει 3 µε 4 εκατοµµύρια µουσουλµάνους.  

Αυτή τη στιγµή στη Θράκη υπάρχουν 200.000 µουσουλµάνοι οι οποίοι µάλιστα λένε 

πως είναι και Τούρκοι, αν νοµιµοποιήσετε άλλους 500.000, αυτοί οι 700.000 

µουσουλµάνοι θα πάρουν αύριο την περιφέρεια και γνωρίζετε πολύ καλά τι θα 

πράξουν πρώτα. Θα σας πουν επίσηµη γλώσσα µαζί µε την Ελληνική και η Τουρκική.  

Και θα τρέχετε µετά εσείς να το µαζέψετε έχοντας ανοίξει ένα Κόσοβο στα σωθικά 

της πατρίδας µας». 

 

ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗΝ ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ 

 

«Με το νοµοσχέδιο αυτό δίνετε βατήρα σε όλους εκείνους που διεκδικούν ένα 

σηµαντικό κοµµάτι της Ηπείρου. Όλους εκείνους που θα πάρουν την ελληνική 

υπηκοότητα και σύµφωνα µε τη συνθήκη της Λισαβόνας θα παρθούν µε προσφυγές 

τους αποφάσεις εις βάρος της χώρας µας. Γιατί ανοίγετε τους ασκούς του Αιόλου; 

Τώρα που η πατρίδα µας βρίσκεται σε αυτή την κρίσιµη οικονοµική κατάσταση γιατί 

επιλέγετε να ανοίξετε την κερκόπορτα; Γνωρίζετε πολύ καλά ποιο είναι το 

µεγαλύτερο πρόβληµα αυτή τη στιγµή στις ελληνικές φυλακές. Οι Σουνίτες 
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σφάζονται καθηµερινά µε τους Σιΐτες. Γιατί να φέρουµε τον δικό τους πόλεµο στο 

σπίτι µας, στη γειτονιά µας;». 

 

ΑΝ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑΤΙ ∆ΕΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑ; 

 

«Ακούστηκε από πολλούς µέσα στην αίθουσα πως τους έχουµε ανάγκη τους 

µετανάστες.Πως χωρίς αυτούς δεν θα µπορούσαµε να φτιάξουµε όσα φτιάξαµε.Μα 

αφού λοιπόν του έχουµε ανάγκη ας κάνουν αίτηση να έρθουν να δουλέψουν στην 

Ελλάδα και να τους δεχτούµε.Γιατί θα πρέπει να έρχονται πηδώντας τα 

σύρµατα;Γιατί να βάζουµε το λιµενικό να περιπολεί τα σύνορά µας; Γιατί φέραµε την 

FRONTEX στον Πειραιά; Αλλά υπουργέ το σχέδιό σας είναι να τους νοµιµοποιήσετε 

όλους.Και αυτό σηµαίνει την άµεση καταστροφή της πατρίδας. Σε είκοσι χρόνια 

µέσα σε αυτή την αίθουσα αυτό θα συζητείται, µε µια διαφορά. Οι µισοί από όσους 

θα παρευρίσκονται εδώ θα είναι Μουσουλµάνοι». 
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XXV Tίτλοι Κοινοβουλευτικών Ερωτήσεων του ΛΑΟΣ 
 

AKE Καταθέτοντες Θέµα Υπουργεία 
8260 Κυριάκος Βελόπουλος Τα Τουρκικά ΜΜΕ κατηγορούν την Ελλάδα ως 

διαµετακοµιστικό κεντρο οπλισµού του PKK 
Εξωτερικών 

Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης 8455 

Αθανάσιος Πλεύρης 

Επίθεση σε Στρατιωτικά Οχήµατα και Συλλήψεις 
Σκοπιανών. 

Εθνικής Άµυνας 

8464 Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης Το ανθελληνικό βιβλίο της Μ.Ρεπούση στη Σχολή 
Μωραϊτη. 

Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

8482 Κυριάκος Βελόπουλος Αµερικανός πτέραρχος (ενθαρρύνει) τις Τουρκικές 
παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου µας. 

Εθνικής Άµυνας 

Αθανάσιος Πλεύρης 8526 

Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης 

ΕΞΑΡΧΕΙΑ. Εσωτερικών 

Κυριάκος Βελόπουλος 15841 

Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης 

Αναγνώριση των Σκοπίων ως έθνους από Έλληνα 
∆ιπλωµάτη 

Εξωτερικών 

15842 Κυριάκος Βελόπουλος Ενέργειες για αποκατάσταση του λάθους µε το χάρτη που 
απεικονίζει τα ∆ωδεκάνησα ως Τουρκικά. 

Εξωτερικών 

Αθανάσιος Πλεύρης 15843 

Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης 

∆ιαµαρτυρίες µεταναστών Εσωτερικών 

2245 Κυριάκος Βελόπουλος Μειονοτική εφηµερίδα στην Θράκη που εκδίδει το 
τούρκικο προξενείο προπαγανδίζει παρανόµως υπέρ των 
Τσάµικων. 

∆ικαιοσύνης 

11550 Κυριάκος Βελόπουλος Έκθεση ζωγραφικής που προσβάλλει τα Θεία Εσωτερικών 

11590 Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης Σε κίνδυνο το φαράγγι του Λούσιου ποταµού στην 
Αρκαδία 

Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων 

12750 Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης Βουλιάζει Εκκλησία στο Άγιο Κήρυκο Ικαρίας Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης 12753 

Κυριάκος Βελόπουλος 

Καταπολέµηση της πορνογραφίας Εσωτερικών 

13485 Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης Ρατσιστικός ξυλοδαρµός Έλληνα µουσουλµάνου πολίτη 
στην Τουρκία 

Εξωτερικών 

17656 Αθανάσιος Πλεύρης Μετανάστες στην αστυνοµία και επίθεση σε δηµοτικούς 
αστυνοµικούς. 

Εσωτερικών 

9431 Κυριάκος Βελόπουλος Σχετικά µε την απελευθέρωση του ύψους των µιναρέδων 
στην Θράκη 

Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

10105 Κυριάκος Βελόπουλος Ετσιθελικές απαλλοτριώσεις περιουσιών Βορειοηπειρωτών 
από το Αλβανικό κράτος 

Εξωτερικών 

10493 Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης ∆ιακρίσεις σε βάρος χριστιανών εργαζοµένων στην ΕΡΑ 
Κοµοτηνής 

Εσωτερικών 

11716 Κυριάκος Βελόπουλος Τουρκική τράπεζα δηµιουργεί τα πρώτα της δύο 
υποκαταστήµατα στη Θράκη  

Οικονοµίας και 
Οικονοµικών 

11758 Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης Επαναπροώθηση λαθροµεταναστών στην Ελλάδα Εσωτερικών 

12198 Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης Κυκλοφορία παραπλανητικών Τουρκικών νοµισµάτων Εξωτερικών 

12215 Κυριάκος Βελόπουλος Αλβανικό σχολείο Καλαµπάκας Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

13318 Κυριάκος Βελόπουλος Τι ακριβώς έψαχνε ο Μάθιου Μπράϊζα επισκεπτόµενος 
πρώτα τη λευκωσία και κατόπιν την Άγκυρα 
,περιφρονώντας την Αθήνα. 

Εξωτερικών 
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XXVI Βιογραφικά Στελεχων ΛΑΟΣ 
 
 

1. Γεωργιος  Καρατζαφέρης  

O Γεώργιος  Καρατζαφέρης γεννήθηκε στις 11 Αυγούστου 1947. Είναι αδερφός 

του Σπύρου Καρατζαφέρη, δηµοσιογράφου και παρουσιαστή του τηλεοπτικού 

σταθµού Extra 3. Ο ιστότοπος της Βουλής των Ελλήνων350 µας ενηµερώνει ότι 

εξελέγη βουλευτής της Β΄ Αθηνών µε τη Ν.∆. στις εκλογές του 1993, του 1996 και 

του 2000. Από το βιογραφικό που έχει αναρτηµένο351 στο προσωπικό του site 

µαθαίνουµε ότι το 1983 του προσεφέρθη υποτροφία από το Ίδρυµα Αντενάουερ 

(Adenauer) και το 1994 πήρε και τυπικά το πτυχίο ∆ηµοσιογραφίας από το London 

School of Journalism
352.  

  

Στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεµβρίου 2007 εξελέγη µε το ψηφοδέλτιο 

του ΛΑ.ΟΣ στην Α΄ Θεσσαλονίκης, ενώ στις εκλογές του 2009 στην Β΄ Αθήνας. 

Προηγουµένως στις 14 Σεπτεµβρίου 2000 ίδρυσε το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό 

(ΛΑ.Ο.Σ.). ∆ιετέλεσε µέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Ν.∆. και αναπληρωµατικό 

µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της. Μετά τις εκλογές και έως την 

ανεξαρτητοποίησή του, ανέλαβε καθήκοντα προέδρου των Ο.Κ.Ε. της Ν.∆. 

Προεδρίας, ∆ηµόσιας Τάξης και Τύπου- Μ.Μ.Ε. Στο βιογραφικό του επίσης 

αναφέρεται ότι δραστηριοποιείται στο χώρο των Μ.Μ.Ε. και τις διαφήµισης από το 

1963. Το 1962 άρχισε τις πρώτες εκποµπές του στην κρατική ραδιοφωνία. Στην 

τηλεόραση εισήλθε το 1969. Το 1971 παρουσίαζε στο Μόντρεαλ ελληνικό 

τηλεοπτικό πρόγραµµα.  

 

                                                 
350 http://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Viografika-Stoicheia/?MPId=241e3d30-29f6-4197-
8ef4-b9f9bb256bd7  
351 http://www.karatzaferis.gr/index.asp?epilogi=bio  
352 http://www.lsj.org/  
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Ο Ψαρράς (2010: 24-25) µας ενηµερώνει ότι παρότι ξεκίνησε σαν 

δηµοσιογράφος και µουσικός παραγωγός στα κρατικά ραδιόφωνα κατά την περίοδο 

της ∆ικτατορίας, θα λειτουργήσει και σαν επιχειρηµατίας αµέσως µετά στο χώρο των 

έντυπων µέσων εκδίδοντας τη φιλοβασιλική εφηµερίδα «Το Ελληνικόν Στέµµα της 

∆ηµοκρατίας» (Ψαρράς 2010: 23). Το εγχείρηµα παρότι ήταν βραχύβιο τον οδήγησε 

στην επίσηµη εφηµερίδα της Νέας ∆ηµοκρατίας, Νέα Πορεία που διηύθυνε ο 

Αθανάσιος Κανελλόπουλος, όπου εργάστηκε ως αρθογράφος (Ψαρράς 2010: 44-45).  

 

Από αυτή την πείρα ξεκίνησε το φιλόδοξό του εγχείρηµα την περίφηµη TV 

PRESS, τα ειδησιογραφικά µαγκαζίνα σε βιντεοκασσέτες για να σπάσει το 

µονοπώλιο της κρατικής τηλεόρασης (Ψαρράς 2010: 46-54). Παράλληλα το 1977 

ίδρυσε την εταιρία Ενηµέρωσης και ∆ηµοσίων Σχέσεων ART TV Α.Ε.  

Το 1990 ίδρυσε το ραδιοτηλεοπτικό συγκρότηµα RADIO CITY- TELE CITY. Είναι 

σύµβουλος έκδοσης της εφηµερίδας "ΑΛΦΑ ΕΝΑ" την οποία και ίδρυσε το 2000. 

Εργάσθηκε ως συντάκτης στις εφηµερίδες "Έθνος", "Εµπρός" και "Εθνικός 

Κήρυκας" και ως αρθρογράφος- πολιτικός σχολιαστής στις εφηµερίδες "Ελεύθερος", 

"Απογευµατινή", "Ελεύθερος Τύπος". Έγραψε τα βιβλία: "Το Μοντέλο της 

∆ηµοκρατίας", "Η Γυναίκα Σήµερα", "Η Λιάνη στηρίζει την Αλλαγή", "Αγώνες και 

Αγωνίες της ∆εκαετίας 1990-2000".  
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2. Κωνσταντίνος  Αϊβαλιώτης  

Ο Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 3/9/1968353 και 

είναι έγγαµος µε την τοπογράφο-µηχανικό Αθανασία Γιούτσου. Είναι απόφοιτος του 

Οικονοµικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών και Kάτοχος Master’s στην 

Οικονοµική Θεωρία και Πολιτική από την ΑΣΟΕΕ καθώς και Master’s στη ∆ιεθνή 

Πολιτική από το Πανεπιστήµιο Βρυξελλών (U.L.B.). Μιλάει Aγγλικά, Γαλλική και 

Ισπανική. 

 

Εξελέγη Βουλευτής Β΄Αθηνών µε ο ΛΑ.Ο.Σ. στις εκλογές του Σεπτεµβρίου 

2007 και Επανεξελέγη τον Οκτώβριο του 2009 τριπλασιάζοντας τούς προσωπικούς 

του σταυρούς προτιµήσεως. Ο Ιστότοπος της Βουλής αναφέρει ότι ο Αϊβαλιώτης 

ήταν µάλιστα πρώτος ανάµεσα στους 300 βουλευτές σε αριθµό Κοινοβουλευτικών 

Ερωτήσεων κατά την κοινοβουλευτική θητεία 2007-2009, όπως είδαµε και στο 

κεφάλαιο 7.2.  

 

∆ιετέλεσε Γενικός Εισηγητής των Κρατικών Προϋπολογισµών για τα έτη 

2009 και 2010, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. (2007-2008), 

Εκπρόσωπος Τύπου του ΛΑ.Ο.Σ. από το 2009 καθώς και Εκλεγµένο Μέλος (2009) 

του Πολιτικού Γραφείου( “BUREAU”) της Πολιτικής Οµάδας « ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΕΣ» (E.D.G.) στο Συµβούλιο της Ευρώπης. Μετά από το θόρυβο που 

δηµιουργήθηκε µε τη στρατιωτική του θητεία354, υπηρέτησε στο Πυροβολικό και 

απολύθηκε από το ∆ιδυµότειχο (163 Α/Κ Μοίρα Μέσου Πυροβολικού), Ν. 'Εβρου. 

 

Ήταν Υπεύθυνος του Γραφείου του Προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Καρατζαφέρη 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες (2004-2007) και Στέλεχος της Γραµµατείας 

της Πολιτικής Οµάδας IND/DEM στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης διετέλεσε και 

                                                 
353 Στοιχεία από τη σελίδα της Βουλής στο διαδίκτυ 
http://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Viografika-Stoicheia/?MPId=88007ed2-b9b7-4324-bd8d-
9379c83c4647  
354 ∆ες σχετικό δηµοσίευµα στην Ελευθεροτυπία http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=102049  
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Μέλος της Γραµµατείας του ευρωπαϊκού πολιτικού κόµµατος A.D.I.E. (“Συµµαχία 

των Ανεξάρτητων Ευρωπαίων ∆ηµοκρατών» αλλά και επί σειρά ετών εκλεγµένο 

µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του «Ελληνικού Κύκλου Συγχρόνων Μελετών» στις 

Βρυξέλλες. Τέλος ήταν ανταποκριτής τηλεοπτικών σταθµών στις Βρυξέλλες 

(ΤΗΛΕΑΣΤΥ, HIGH TV κ.α.) και κλαδικών εντύπων («Τροχοί και T.I.R.» , 

«TRANS WEEKLY» κ.α.). 
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3. Γεώργιος  Ανατολάκης  

Σύµφωνα µε το προσωπικό site του Γιώργου Ανατολάκη355, ο Γιώργος 

Ανατολάκης γεννήθηκε στις 16 Μαρτίου του 1974 στη Θεσσαλονίκη, και ήταν 

επαγγελµατίας ποδοσφαιριστής. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τον Εθνικό Πυλαίας 

και έπαιξε επαγγελµατικό ποδόσφαιρο αρχικά στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης τη σεζόν 

1992/93, ενώ στα µέσα της περιόδου 1996 - 1997 και µετά από 133 συµµετοχές στο 

πρωτάθληµα µε τη φανέλα του Γηραιού µετακόµισε στον Ολυµπιακό, µε τον οποίο 

πανηγύρισε την κατάκτηση 10 πρωταθληµάτων και 3 Κυπέλλων όντας σχεδόν πάντα 

ένα απο τα βασικά στελέχη της οµάδας. Το καλοκαίρι του 2007 στο πλαίσιο 

ανανέωσης του έµψυχου δυναµικού του Ολυµπιακού αποδεσµεύτηκε απο τον 

σύλλογο και υπέγραψε τριετές συµβόλαιο συνεργασίας µε τον Ατρόµητου 

Περιστερίου , ο υποβιβασµός όµως της οµάδας του Περιστερίου είχε ως αποτέλεσµα 

τη λύση της συνεργασίας των 2 πλευρών. Ο Γιώργος Ανατολάκης ήταν στέλεχος της 

Εθνικής Οµάδας του ποδοσφαίρου έχοντας συνολικά 21 συµµετοχές. Στις εκλογές 

του 2009 θα εξελέγη βουλευτής στη Β' Πειραιά µε το λΑΟΣ. 

 

                                                 
355Στοιχεία από την προσωπική ιστοσελίδα http://www.anatolakis.gr/ .  
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4. Βαΐτσης  Αποστολάτος  

Ο Βαϊτσης Αποστολάτος γεννήθηκε και µεγάλωσε στον Πειραιά του ΄50356. 

Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

και πήρε την ειδικότητα Χειρουργός, Μαιευτήρ, Γυναικολόγος-Ενδοκρινολόγος 

αναπαραγωγής Ανδρολόγος γενετήσιας αγωγής και υγείας από το Universita degli 

Studi di Pisa et di Parma, Facolta di Medicina et Chirurgia. Επίσης µεταξύ άλλων 

σπούδασε Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Παιδαγωγική στο Αθηναιον Πανεπιστήµιο 

Βιοσοφία Παιδαγωγική (I.M.Παναγιωτόπουλος Ε.Παπανούτσος). Τέλος σπούδασε 

Κυβερνητική, Αστρονοµία, Αισθητική και Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πολιτισµού. Στα 

πανεπιστήµια Toledo-ESP, Paris-Fr, Heidelberg-D, Cumbria N.W. England-U.K.357. 

Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά.  

 

Τον Σεπτέµβριο του 2007, εξελέγη βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου 

Συναγερµού στην εκλογική περιφέρεια της Α΄Πειραιώς και Νήσων και πρώτος 

Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του κόµµατος. Είναι 

Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε Τουριστικής Ανάπτυξης. 

Επίσης είναι Τακτικό Μέλος των ∆ιαρκών Επιτροπών της Βουλής: Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Μορφωτικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Παραγωγής και 

Εµπορίου.καθώς και τακτικό Μέλος των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών της Βουλής: 

Προστασίας Περιβάλλοντος, ∆ΕΚΟ, Ελέγχου των Οικονοµικών των Πολιτικών 

Κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών, Κοινοβουλευτικής ∆εοντολογίας, 

Κανονισµού της Βουλής, Οικονοµικών της Βουλής, της Εθνικής Επιτροπής για την 

Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών, της ∆ιακοµµατικής Επιτροπής για την εξέταση 

του Σωφρονιστικού Συστήµατος της Χώρας και του Εθνικού Συµβουλίου Υδάτων.  

Είναι Γενικός Γραµµατέας των Κοινοβουλευτικών Οµάδων Φιλίας: Γαλλίας και 

                                                 
356 http://apostolatos.blogspot.com/p/blog-page_24.html  
357 http://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Viografika-Stoicheia/?MPId=fc443961-bfb6-4687-
ba1c-cc41711288b6  
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Ιταλίας και µέλος των Κοινοβουλευτικών Οµάδων Φιλίας: Ισπανίας, Μαρόκου, 

Ουρουγουάης και Ελβετίας. 

 

Είναι Επιστηµονικός Σύµβουλος και Στέλεχος-∆ιευθυντής στο «ΠΕΙΡΑΪΚΟ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ», στον Όµιλο «Υγεία», στον Όµιλο «ΙΑΣΩ» καθώς και στον 

Όµιλο Ιατρικού Αθηνών. ∆ιετέλεσε ∆ιευθυντής Σεξιατρικής Mονάδας MEDICHECK 

και Τηλεϊατρικής ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ όπως και Τακτικό Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου 

Πειραιώς, της Ελληνικής Εταιρείας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, της Ελληνικής 

Ανδρολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής 

Εταιρείας Οικογενειακού Προγραµµατισµού (ICPP), της Ε.Ε Ανθρώπινης 

Αναπαραγωγής και Γονιµότητας, Ε.Ε Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας, Ε.Ε 

Κλιµακτηρίου-Εµµηνόπαυσης, Ε.Ε Μαστολογίας, Ε.Ε Νεογνολογίας και άλλων 

πολλών ∆ιεθνών Επιστηµονικών Οργανισµών όπως F.I.G.O, E.A.G.O., W.A.S, 

American Biologics, Orthomolecular Organo-biotherapies, Alternative Medicines, 

Antiaging-Integrative Medicine κ.α. Ήταν Γενικός Γραµµατευς Ελληνικής 

Σεξολογικής-Ανδρολογικής Εταιρείας. Συγγραφεύς. Εκδότης-∆ιευθυντής-

Αρχισυντάκτης, Ιδρυτής περιοδικών και άλλων εντύπων Αρθρογράφος-

Κειµενογράφος Ηµερήσιου Τύπου καθώς και ∆ηµοσιογράφος-Ραδιοφωνικός 

Παραγωγός-Τηλεπαρουσιαστής στο ∆ηµοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 9.84 και στους 

τηλεοπτικούς σταθµούς ALPHA, MEGA, ANT1, STAR, ΕΤ1, ΝΕΤ, ΤELECITY-

ΤΗΛΕΑΣΤΥ, Κανάλι 5-EXTRA3 κ.α.. Υπήρετησε 28µήνη θητεία ως Ιατρός στο 

Πεζικό.  
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5. Κυριάκος Βελόπουλος  

Ο Κυριάκος Βελόπουλος γεννήθηκε στις 24-10-1965 στη Γερµανία358. Κατάγεται από 

αγροτική οικογένεια προσφύγων. Μετά την αποφοίτησή του από το Λύκειο 

∆ενδροποτάµου εγγράφεται σε Σχολή ∆ηµοσιογραφίας, τα µαθήµατα της οποίας 

παρακολουθεί ως υπότροφος. Είναι έφεδρος αξιωµατικός του Ελληνικού Στρατού και 

υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και 

στην ηπειρωτική χώρα. Eίναι έγγαµος και έχει µία κόρη. Είναι µέλος της Ακαδηµίας 

της Ελληνικής γλώσσας στη Γερµανία και της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου 

Ελλάδος.  

 

Με την ιδιότητα του δηµοσιογράφου, εργάσθηκε σε ραδιοφωνικούς σταθµούς, στους 

τηλεοπτικούς σταθµούς «Θεσσαλονίκη» και «Ερµής», όπου παρουσίαζε την εκποµπή 

«Η Βουλή των Πολιτών», καθώς και στην τηλεόραση «Εγνατία» την εκποµπή 

«Βουλή», και την εκποµπή «Ελληνόραµα» στο ΤΗΛΕΑΣΤΥ, µε χαρακτηριστικό 

όπως αναφέρει «την οµολογουµένως µεγάλη τηλεθέαση». Εκτός από την ανελλιπή 

αναφορά σε επίκαιρα γεγονότα, οµολογεί ότι το προσφιλές θέµα του «είναι ο 

σχολιασµός των Εθνικών ζητηµάτων και η ανάπτυξη δραστηριότητος για την 

ενίσχυση των δεσµών του οµογενειακού Ελληνισµού µε τη Μητέρα Ελλάδα».  

 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ο ίδιος παραθέτει τις ακόλουθες 

δραστηριότητες: 

• Η συγκέντρωση 18.000 Θεσσαλονικέων στην πλατεία Αριστοτέλους –παρά 

τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες- µε σκοπό τη διαµαρτυρία για την απότροπή 

                                                 
358 Το κείµενο είναι αυτούσιο από την προσωπική ιστοσελίδα του βουλευτή 
http://www.velopoulos.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemi
d=277&lang=el . Ενδιαφέρον παρουσιάζουν διάφορες πτυχές του έργου του που ο ίδιος θέλει να 
προτάξει µέσα από την προσωπική του ιστοσελίδα. Τα ίδια στοιχεία υπάρχουν και στην ιστοσελίδα της 
βουλής http://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Viografika-Stoicheia/?MPId=7befd423-908f-4667-
8acb-a9c083ff6b44  
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της ονοµασίας των Σκοπίων µε πρώτο ή δεύτερο συνθετικό το όνοµα 

Μακεδονία.  

• Η επίσκεψη στους Έλληνες στην Κάτω Ιταλία και Σικελία (Μεγάλη Ελλάδα), 

το Πάσχα του 1996. 

• Επίσης, µε συντονισµένες ενέργειες πέτυχε –µέσω της Νοµαρχίας 

Θεσσαλονίκης- τη φιλοξενία 30 παιδιών Ελληνικής καταγωγής από την Κ. 

Ιταλία στην κατασκήνωση «Κοινωνικής πρόνοιας» της Μεταµόρφωσης 

Χαλκιδικής. 

• Με προσωπικές του ενέργειες συγκεντρώθηκε σηµαντικό προϊόν βοήθειας 

προς τους αναξιοπαθούντες αδελφούς Ελληνοποντίους της Κοµοτηνής και 

των Σαππών, καθώς επίσης και στους Έλληνες Σαρακατσάνους της 

Ανατολικής Ρωµυλίας. 

• Οργάνωσε «Οδοιπορικά» στους αρχαιολογικούς χώρους της Βεργίνας, 

Πέλλας και Λευκαδίων εν είδει προσκυνήµατος στην κοιτίδα των Αρχαίων 

Μακεδόνων. 

• Ακόµη, πραγµατοποίησε οµιλίες σε σχολεία και συλλόγους σχετικές µε την 

Ιστορία της Μακεδονίας και τους αγώνες των παλικαριών της ενάντια σε κάθε 

απειλή. 

• Έγραψε τα ιστορικού περιεχοµένου πονήµατα «Μακεδονία και Ύβρεις», 

«Αυτοί είναι οι Τούρκοι», «Αλέξανδρος, ο Μέγιστος των Ελλήνων», «Η 

Ελλάδα αιµορραγεί» και «Αριστοτέλους: Αθηναίων Πολιτεία», 

«Παγκοσµιοποίηση», «Θάνατος του έθνους», «Ελλήνων µυστικά», «Περί 

Ελλήνων αγωγή», «Ελλήνων προϊστορία», «Οι σαρκοφάγοι της 

∆ηµοκρατίας». 

• Είναι συνιδρυτής του «Ελληνοκεντρικού» συλλόγου «∆ίαυλος Ελλήνων». 

• Η ανάµιξή του στην πολιτική για πρώτη φορά ήταν το 2004 στις εθνικές 

εκλογές του 2004 όταν έλαβε µέρος στο ψηφοδέλτιο του ΛΑ.Ο.Σ. και 

έλαβε 5.700 ψήφους σε σύνολο 7.200. Στις νοµαρχιακές εκλογές του 2006 

ήταν υποψήφιος νοµάρχης Πέλλας και έλαβε 7.903 ψήφους και ποσοστό 

7,3%, ενώ το 2007 εκλέγεται βουλευτής στην Β΄ Θεσσαλονίκης µε 6.130 

ψήφους σε σύνολο 11.200.  
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6. Μάκης  Βορίδης  

Ο Μαυρουδής Χρήστου Βορίδης359 (Μάκης Βορίδης) είναι βουλευτής Αττικής 

του ΛΑ.Ο.Σ. από τις εθνικές εκλογές που έλαβαν χώρα στις 16 Σεπτεµβρίου 2007. 

Είναι µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής του ΛΑ.Ο.Σ. 

από την άνοιξη του 2005. Μέχρι να γίνει βουλευτής ήταν και νοµαρχιακός 

σύµβουλος Ανατολικής Αττικής, αξίωµα στο οποίο εξελέγη κατά τις νοµαρχιακές 

εκλογές, τον Οκτώβριο του 2006 µε τον νοµαρχιακό συνδυασµό Συναγερµός για την 

Ανατολική Αττική. 

 

Είναι παντρεµένος µε την παιδίατρο ∆ανάη Μιχελάκου, µε την οποία έχει έναν 

γιο. Αποφοίτησε από το τετρατάξιο Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών το 1983 και 

µπήκε στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστήµιο Αθηνών, από την οποία πήρε µε 

«Άριστα» το πτυχίο του το 1990. Στη συνέχεια, έκανε τις µεταπτυχιακές του σπουδές 

στο Εµπορικό και το Ναυτικό ∆ίκαιο στο University College of London, όπου έλαβε 

τον µεταπτυχιακό του τίτλο µε διάκριση Merit. 

 

Άσκησε το επάγγελµα του δικηγόρου από το 1996 έως και τον Σεπτέµβριο του 

2007, οπότε και ήρε την επαγγελµατική του δραστηριότητα, λόγω ασυµβιβάστου µε 

το βουλευτικό αξίωµα. Ως δικηγόρος έχει ειδικευθεί σε ποινικές και αγορανοµικές 

υποθέσεις, καθώς και στα αδικήµατα τύπου, ειδικότητα που τον έκανε ευρύτερα 

γνωστό και αναγνωρίσιµο, µε επανειληµµένες τηλεοπτικές παρουσίες. Με την άρση 

του ασυµβιβάστου το 2008 άρχισε και πάλι να ασκεί το επάγγελµα του δικηγόρου, 

παράλληλα µε την βουλευτική του ιδιότητα.Η Ελληνική έκδοση της Wikipedia έχει 

λήµµα για τον Μάκη Βορίδη360 στο οποίο αναφέρει µεταξύ άλλων τα εξής:  

                                                 
359 Πολύ λιτό βιογραφικό από το προσωπικό site http://www.voridis.gr/?q=node/7 . ∆εν αναφέρει 
βέβαια την πολιτική του καριέρα.  
360 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%BF%
CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82  
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«Ο Μάκης Βορίδης είναι αδελφός του γνωστού σκηνοθέτη Κώστα Βορίδη, ο οποίος 

έγινε γνωστός τόσο για την προσαρµογή στα ελληνικά µεγάλων τηλεπαιχνιδιών, όπως 

το Big Brother, η The Farm και το Survivor, όσο και για την τηλεοπτική κάλυψη της 

λαοσυνάξεως που διοργανώθηκε από τον µακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο το 

καλοκαίρι του 2000. Είναι παντρεµένος µε την παιδίατρο ∆ανάη Μιχελάκου, µε την 

οποία έχει έναν γιο. Στον γάµο του κουµπάρος ήταν ο αντιπρόεδρος του γαλλικού 

Εθνικού Μετώπου, Carl Lang, ενώ είχε παραστεί και ο Πρόεδρος του κόµµατος αυτού 

Jean Marie Le Pen. Θείοι του είναι ο Έλληνας καρδιοχειρουργός και προσωπικός 

ιατρός του Κωνσταντίνου Καραµανλή, Ευτύχιος Βορίδης και η σύζυγός του Ντόντα 

Γουλανδρή - Βορίδη. Ο Μάκης Βορίδης φοίτησε ως µαθητής στο Κολλέγιο Αθηνών, 

στο οποίο, ηγούµενος πανελλαδικά της εθνικιστικής µαθητικής οργανώσεως Ελεύθεροι 

Μαθητές υπήρξε πρόεδρος του εικοσαµελούς µαθητικού συµβουλίου, έναντι του 

αντιπάλου του, µετέπειτα βουλευτή Κερκύρας, Νικόλαου Γεωργιάδη.» 
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7. Άδωνις - Σπυρίδων Γεωργιάδης  

Ο Άδωνις Γεωργιάδης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 06/11/1972361. Στις 

22/6/2009 ενυµφεύθη την Ευγενία Μανωλίδου, µε την οποία έχουν έναν υιό, τον 

Αθανάσιο-Περσέα. Είναι Εκδότης/Ιστορικός και έως την εκλογή του ήταν διευθυντής 

των "Εκδόσεων ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η", της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Π.Ε." και της "ΑΛΣ 

Α.Ε.". Σπούδασε στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Φιλοσοφική 

Σχολή Αθηνών, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, και πήρε Πτυχίο Ιστορίας. Μιλάει 

Αγγλικά, Γαλλικά.  

Εξελέγη βουλευτής Β’ Αθηνών στις Εθνικές Εκλογές της 16ης Σεπτεµβρίου, 

πρώτος στο ψηφοδέλτιο του κόµµατός του µε 19.590 σταυρούς. Συµµετέχει στην 

επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων-Παιδείας και Πολιτισµού, Αποδήµου Ελληνισµού 

και στη διακοµµατική Επιτροπή για τα Εθνικά Θέµατα. Από τον ∆εκέµβριο του 2003 

ανέλαβε χρέη Εκπροσώπου Τύπου του ΛΑ.Ο.Σ., θέση την οποία διατήρησε έως τις 

εθνικές Εκλογές του 2007. Ήταν για πρώτη φορά υποψήφιος στις Εθνικές Εκλογές 

της 7ης Μαρτίου του 2004, όπου και ήρθε πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος βουλευτής 

του Κόµµατός του, µε 10.650 ψήφους. ∆εν εξελέγη βουλευτής τότε διότι ο ΛΑ.Ο.Σ. 

δεν κατάφερε να ξεπεράσει το ελάχιστο όριο του 3%. Στις Νοµαρχιακές Εκλογές του 

2006 ήταν Υποψήφιος Νοµάρχης Αθηνών µε τον Συνδυασµό «ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ», µε 

υποψήφιο Υπερνοµάρχη τον Βαγγέλη Παπαδόπουλο. Ο Συνδυασµός πέτυχε την 

εκπροσώπησή του στα Νοµαρχιακά Συµβούλια Αθηνών/ Πειραιώς. Εξελέγη πρώτος 

αναπληρωµατικός Νοµαρχιακός Σύµβουλος Αθηνών.  

Έχει εκδώσει µέχρι σήµερα περισσότερα από 700 βιβλία, κυρίως µεταφράσεις 

αρχαίων και βυζαντινών Ελλήνων Συγγραφέων. Εξέδιδε δύο περιοδικά την 

"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ" και το "ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ" στα οποία και έχει 
                                                 

361 Τα στοιχεία είναι από την προσωπική ιστοσελίδα του βουλευτή στο 

http://www.adonisgeorgiadis.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=28  
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δηµοσιεύσει πλήθος άρθρων. Από το 1993 διευθύνει τις "Εκδόσεις Γεωργιάδη", το 

1994 ίδρυσε το Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ" µε σκοπό την 

εκµάθηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, σε παιδιά και σε ενήλικες. Εκεί δίδαξε ο 

ίδιος Ιστορία, έως την εκλογή του. Συγγραφεύς τριών βιβλίων, το πρώτο µε τίτλο 

"Ο∆ΗΓΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ", το δεύτερο 

"ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α: Ο ΜΥΘΟΣ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ" και το 

τρίτο "ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΦΡΑΝΤΖΗ: Η ΑΛΩΣΙΣ". Παρουσίαζε δύο καθηµερινές 

τηλεοπτικές εκποµπές επί χρόνια, στο τηλεοπτικό κανάλι ΤΗΛΕΑΣΤΥ την εκποµπή 

"ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΓΕΡΣΙΣ" και στον τηλεοπτικό σταθµό BLUE SKY την εκποµπή 

"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ". Επί ένα χρόνο παρουσίαζε στις Η.Π.Α. και στην Αυστραλία 

µία εβδοµαδιαία τηλεοπτική εκποµπή µέσω του Ant1 sat και Ant1 pacific. Σε 

συνεργασία µε το ΡΑ∆ΙΟ∆ΙΚΤΥΟ, 29 ραδιοφωνικοί σταθµοί στην Ελλάδα, στην 

Κύπρο, στις Η.Π.Α. και στην Αυστραλία αναµεταδίδουν µία δική του εβδοµαδιαία 

δίωρη ραδιοφωνική εκποµπή, µε τίτλο: "ΦΩΝΗ ΕΛΛΗΝΙΣ".  

Ως προσκεκληµένος έχει µιλήσει στην οµογένεια του Μονάχου Γερµανίας, στο 

Λονδίνο της Μ. Βρετανίας, στη Νέα Υόρκη στις Η.Π.Α. και στη µελβούρνη, στο 

Σύδνεϋ και στο Μπρίσµπεϊν Αυστραλίας.  
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8. Άγγελος  Κολοκοτρώνης  

Ο ΄Αγγελος Κολοκοτρώνης362 γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1948. 

Σπούδασε πολιτικές επιστήµες στo Πάντειο Πανεπιστήµιο. Είναι παντρεµένος και 

έχει δύο θυγατέρες. Εξελέγη βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης στις Εθνικές εκλογές της 

4ης Οκτωβρίου 2009. Στις Ευρωεκλογές του 2009 κατέλαβε την τιµητική τέταρτη 

θέση του Ευρωψηφοδελτίου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. Έκλεισε πρόσφατα 

τριάντα πέντε χρόνια δηµοσιογραφικής δουλειάς. Υπήρξε αρχισυντάκτης στις 

εφηµερίδες "Μακεδονία" και "Ελληνικός Βορράς". ∆ιευθυντής ειδήσεων στην «ΤV 

Μακεδονία», καθώς και στον τηλεοπτικό σταθµό «NEW CHANNEL» και γενικός 

διευθυντής της "Ωµέγα τηλεόρασης". Αρχισυντάκτης στο ραδιοφωνικό σταθµό 

Μακεδονίας της ΕΡΤ-3 και στο "Ράδιο Μακεδονία-κανάλι ένα". ∆ιετέλεσε δυο φορές 

διευθυντής του ∆ηµοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Επί µια δεκαετία υπήρξε 

διευθυντής της εφηµερίδας " Η Πρόοδος" Σερρών. ΄Ιδρυσε στις Σέρρες τις 

εφηµερίδες "Σερραϊκός Τύπος" και "Νέα Εποχή" και συνεργάστηκε µε πολλά 

περιοδικά της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών. ΄Εχει διδάξει δηµοσιογραφία στη 

Σχολή δηµοσιογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, στο 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, στη Σχολή ∆ικαστών και σχεδόν σε όλες τις σχολές 

Ι.Ε.Κ. Εκπροσώπησε την ΄Ενωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Μακεδονίας- 

Θράκης - της οποίας είναι µέλος από το 1986 - στο διοικητικό συµβούλιο του 

Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, µε οµόφωνη απόφαση της διοίκησης των 

δηµοσιογράφων, όπως και δύο φορές στην επιτροπή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, για 

το βραβείο «Αλέκος Λιδωρίκης». 

 

Εκλέχθηκε δυο φορές στο Συµβούλιο Τιµής και ∆εοντολογίας της ΄Ενωσης 

Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Μακεδονίας- Θράκης, ως πλειοψηφών 

σύµβουλος και προεδρεύων. Στις εκλογές του 2004 προτάθηκε από το πολιτικό και 

κοινωνικό συµβούλιο της Νέας ∆ηµοκρατίας και η πρόταση αυτή έγινε δεκτή από τον 

                                                 
362 Τα στοιχεία είναι από την προσωπική ιστοσελίδα του βουλευτή στο 
http://www.aggeloskolokotronis.gr/ αλλά και από την ιστοσελίδα της βουλής στο 
http://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Viografika-Stoicheia/?MPId=268e9eb4-b3fe-42fe-91b4-
e3c8bb8f65ae  
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Πρόεδρο του κόµµατος Κώστα Καραµανλή και συµπεριλήφθηκε στο ψηφοδέλτιο της 

Α΄ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. ΄Εχει τιµηθεί από το ΄Ιδρυµα της Βουλής για τον 

Κοινοβουλευτισµό και τη ∆ηµοκρατία για τη συνολική δηµοσιογραφική προσφορά 

του. Από την εφηµερίδα "Ελληνικός Βορράς", για το ήθος και την εργατικότητά του. 

Από την Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος, από τον τότε Πρόεδρο της Κύπρου 

Γλαύκο Κληρίδη για την προσφορά του στα εθνικά θέµατα. Από την "ΤV 

Μακεδονία", για την οργάνωση του δηµοσιογραφικού τµήµατος. Από την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση Σερρών για τη δηµοσιογραφική προσφορά στο νοµό. Από τη Θρακική 

Εστία Βορείου Ελλάδος, για τη συµβολή του στα εθνικά θέµατα. Από τα 

συνεργαζόµενα προσφυγικά σωµατεία των Σερρών για τη συµβολή του στην εθνική 

µνήµη του Ελληνισµού της Μικράς Ασίας.  
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9. Ιωάννης  Κοραντής  

Γεννήθηκε στην Αθήνα363, στις 17 Ιουλίου 1948, έγγαµος από το 1974 µε την 

Εύη Μελέτη-Κοραντή και έχουν 3 κόρες. Κάτοχος Baccalauréat από το Lycée 

Francais d’ Athènes και πτυχιούχος Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών 

καθώς και Τελειόφοιτος American University, Washington D.C. Μιλάει άπταιστα 

γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά. Στις εκλογές της 4 Οκτωβρίου 2009 εξελέγη για πρώτη 

φορά Βουλευτής Επικρατείας µε το ψηφοδέλτιο του ΛΑ.Ο.Σ. Το 1972 εισήλθε στον 

∆ιπλωµατικό Κλάδο του Υπουργείου Εξωτερικών, 1ος µεταξύ 19 συναδέλφων, µε το 

βαθµό του Ακολούθου Πρεσβείας. Υπηρέτησε στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της 

Ελλάδος στο ΝΑΤΟ(Βρυξέλλες) και στις ελληνικές Πρεσβείες Βελιγραδίου και 

Ουάσιγκτον. 

∆ιετέλεσε Αναπληρωτής Μόνιµος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στο Συµβούλιο 

της Ευρώπης(Στρασβούργο) και στη µόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ. 

Το 1994 προήχθη κατ΄ απόλυτη εκλογή σε Πληρεξούσιο Υπουργό Α΄ και 

τοποθετήθηκε ως Πρέσβυς της Ελλάδος στη Σαουδική Αραβία µε παράλληλη 

διαπίστευση στο Οµάν και την Υεµένη. Το 1999 τοποθετήθηκε ως Πρέσβυς της 

Ελλάδος στην Τουρκία. Το 2002 τοποθετήθηκε ως Πρέσβης της Ελλάδος στο Βέλγιο. 

2004-2009 διετέλεσε ∆ιοικητής της ΕΥΠ Το 2001 προήχθη κατ΄ απόλυτη εκλογή σε 

Πρέσβυ(ανώτατος βαθµός). Το 2005 του απενεµήθη ο Μεγαλόσταυρος του Τάγµατος 

του Φοίνικος.  

                                                 
363 Τα στοιχεία είναι από την προσωπική ιστοσελίδα του βουλευτή στο 
http://icorantis.files.wordpress.com/2010/01/ceb2ceb9cebfceb3cf81ceb1cf86ceb9cebacebf.pdf  
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10. Παύλος  Μαρκάκης  

Ο Παύλος Γ. Μαρκάκης γεννήθηκε στο Βόλο, στις 8 Σεπτ 1948364 και είναι 

Πολιτικός Μηχανικός (ΑΠΘ). Είναι έγγαµος µε τη Φαρµακοποιό (ΤΦ/ΑΠΘ) 

Χριστίνα Ευγενίδου-Μαρκάκη, πρόεδρο του Φαρµακευτικού Συλλόγου Βόλου 

(1984-1989), Α΄ Γραµµατέα του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου (2000-

2004), αιρετή αντιπρόσωπο του Φ.Σ. Μαγνησίας στο Πανελλήνιο Φ.Σ.( ανελλιπώς 

από το 1989) . Έχουν αποκτήσει τρία παιδιά. Τελείωσε το Γυµνάσιο στη Θεσ/νίκη το 

1967 και πέτυχε στο τµήµα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, από το οποίο αποφοίτησε επιτυχώς το 

1972. Συµµετείχε σε σεµινάρια µε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και 

κυκλοφοριακών – συγκοινωνιακών εφαρµογών στην καθηµερινότητα της πόλης. 

Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεµικό Ναυτικό στην Κ/Φ 

«Πυρπολητής» και στη ΣΥΚΕΑ (επιτελείο της ΜΟΜΑ) ασχολούµενος µε µελέτες 

έργων. Άσκησε το ελεύθερο επάγγελµα µε µελέτες και κατασκευές ιδιωτικών έργων 

επί πενταετία. Άρχισε τη συνεργασία του µε το ∆ηµόσιο Τοµέα στην Τεχνική 

Υπηρεσία ∆ήµων και Κοινοτήτων ( ΤΥ∆Κ ) του Ν. Μαγνησίας όπου επί 33 χρόνια 

εξειδικεύτηκε στα ∆ηµόσια Έργα µε πλήθος µελετών και κατασκευών υποδοµής σε 

όλους τους ΟΤΑ Μαγνησίας. Από το 1975 άρχισε τη συνδικαλιστική του δράση: 

Στον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ν .Μαγνησίας συµµετείχε για τρεις 

συνεχόµενες θητείες στη διοίκηση του Συλλόγου µε τη ∆ΚΜ. ∆ηµιούργησε και 

διατέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών του ∆ηµοσίου ( ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ) Ν. 

Μαγνησίας επί τρεις τριετίες (1980-1989). Ηγήθηκε µεγάλων συνδικαλιστικών 

κινητοποιήσεων των Μηχανικών ενάντια στην ισοπέδωση του «ενιαίου µισθολογίου» 

και της κοµµατικοποιήσεως του κράτους από το τότε πολιτικά κυρίαρχο ΠΑΣΟΚ. 

Παράλληλα ανέπτυξε συνδικαλιστική δράση στο Τεχνικό Επιµελητήριο Μαγνήσια 

µέσω της ∆ΚΜ. ∆ιατέλεσε Πρόεδρος της Αντιπροσωπίας του ΤΕΕ Μαγνησίας(1993-

1996). Η συνδικαλιστική του δράση βοήθησε και τον Σύλλογο Υπάλληλων της 

                                                 
364 Τα στοιχεία είναι από την προσωπική ιστοσελίδα του βουλευτή στο 
http://www.pavlosmarkakis.gr/?q=node/4  
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Νοµαρχίας Μαγνησίας να επιτύχει υψηλό ποσοστό στις αντίστοιχες εκλογές. 

∆ιατέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου επί µια τριετία (1990-1993). 

∆ιατέλεσε Αντιδήµαρχος έργων και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρίας 

(∆ΕΜΕΚΑΒ) µε πλούσιο και αναγνωρισµένο έργο στην θητεία του 2002-2006, µε 

σοβαρές επεµβάσεις στην πόλη του Βόλου εν όψη µάλιστα και των Ολυµπιακών 

Αγώνων του 2004. Στις εκλογές του 2006 εξελέγην πρώτος ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

και παραµένει σήµερα ενεργό µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως ανεξάρτητος 

∆ηµοτικός Σύµβουλος του ΛΑ.Ο.Σ. Εκτός από άρθρα και παρεµβάσεις στον τοπικό 

τύπο του Βόλου ο Μαρκάτος µας ενηµερώνει ότι «διατηρούσε µια σχεδόν µόνιµη 

«παραπολιτικού» περιεχοµένου στήλη, όµως µε σοβαρές αιχµές και κριτική στα τοπικά 

γεγονότα µε ονοµασία ψευδώνυµο «Η Αλεπού»». Ξεκίνησε στο περιοδικό του ΤΕΕ 

Μαγνησίας και κατόπιν µε άµισθη συνεργασία παλαιότερα στην εφηµερίδα 

«Ενηµέρωση», πρόσφατα στην εφηµερίδα «Γνώµη» και τελευταία στην εφηµερίδα 

«Νέος Τύπος». 
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11. Ουρανία  Παπανδρέου-Παπαδάκη  

Γεννήθηκε στις 26/6/1946 στα Χανιά Κρήτης. 'Είναι έγγαµη µε το Νικόλαο 

Παπανδρέου και µητέρα δύο παιδιών, της Θάλειας και του ∆αυίδ-Ευστάθιου. 

Ασκεί το επάγγελµα του Παιδιάτρου -Παιδονευρολόγου. Μιλάει την Αγγλική, 

γερµανική γλώσσα. Είναι µέλος της Επιτροπής Ισότητας -Νεολαίας και ∆ικαιωµάτων 

του Ανθρώπου, καθώς και της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Μέλος 

Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Επιστηµονικών Εταιρειών, Πρόεδρος του Ινστιτούτου 

Μητέρας - Παιδιού - Εφήβου Εύβοιας. Ενεργό µέλος και επιστηµονική υπεύθυνος 

των µη κερδοσκοπικών σωµατείων (Μίτος Αριάδνης - ∆όρυ του ∆αβίδ) για αυτιστικά 

παιδιά. Μέλος της Εταιρίας Σπαστικών Παιδιών Ελλάδος (MDA - Ελλάς). Μέλος του 

Συλλόγου ΑΜΕΑ Εύβοιας και µέλος του Συλλόγου για το αγέννητο παιδί. Εκλεγµένη 

Νοµαρχιακή Σύµβουλος του Ν. Εύβοιας. Μετέχει στην ∆ιαρκή Επιτροπή Κοινωνικών 

Υποθέσεων ως µέλος και στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου ως Γραµµατέας καθώς και ως µέλος στην Υποεπιτροπή 

για τα θέµατα των ατόµων µε αναπηρία Θέση.  
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12. Αθανάσιος  Πλεύρης  

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21.05.77365. Είναι γιος του Κωνσταντίνου 

Πλεύρη. Είναι Εγγαµος και δηλώνει Χριστιανός Ορθόδοξος. Εργάζεται ως 

∆ικηγόρος. Είναι ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Κατέχει LL.M από το 

Πανεπιστηµίου Χαϊδελβέργης µε υποτροφία του ιδρύµατος Kölner Gymnasial und 

Stiftungsfond.και πτυχίο από τη Νοµική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μιλάει 

Γερµανικά, Αγγλικά.  

 

Εξελέγη Βουλευτής Α’ Αθηνών µε ο ΛΑ.Ο.Σ. στις εκλογές του 2009 ερχόµενος 

πρώτος σε ψήφους. Μετέχει στη ∆ιαρκή Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας 

Τάξης και ∆ικαιοσύνης και στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ελληνισµού της 

∆ιασποράς. Εξελέγην Ευρωβουλευτής το 2009 και υπήρξε µέλος της Επιτροπής 

Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. και της Επιτροπής Αναφορών. Εξελέγην Βουλευτής 

Α’ Αθηνών µε ο ΛΑ.Ο.Σ. στις εκλογές του 2007. Μετείχε στη διαρκή Επιτροπή 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης, στην Ειδική Μόνιµη 

Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής, στην Επιτροπή Αναθεώρησης του 

Συντάγµατος, στην εξεταστική επιτροπή Βατοπεδίου και στην προανακριτική 

επιτροπή για τις άγονες γραµµές. Συµµετείχε στο ψηφοδέλτιο του ΛΑ.Ο.Σ. για τις 

Ευρωεκλογές του 2004. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής και Εκτελεστικού Γραφείου του 

ΛΑ.Ο.Σ. Συµµετείχε στις Νοµαρχιακές Εκλογές του 2006 µε το Συνδυασµό 

ΥΠΕΡΛΑΟΥ και ήλθε πρώτος σε ψήφους. ∆ιετέλεσε πρόεδρος των Ελλήνων και 

Κυπρίων Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Χαϊδελβέργης το έτος 2002. Εξεπλήρωσε τη 

στρατιωτική του θητεία στις Ειδικές ∆υνάµεις (ΛΟΚ) ως Λοχίας Εκπαιδευτής  

  
 

Στην ιστοσελίδα του αναφέρει366 µεταξύ άλλων ότι « Είµαι 

ευαισθητοποιηµένος σε εθνικά θέµατα, όπου στο "VIDEO ΟΜΙΛΙΩΝ367" µπορείτε να 

                                                 
365 Στοιχεία από τον ιστότοπο της βουλής http://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Viografika-
Stoicheia/?MPId=94c2b37b-3838-4a7c-b28f-0d408c42eee2 , ο βουλευτής έχει και προσωπική σελίδα 
στο http://www.thanos-plevris.gr/  
366 http://www.thanos-plevris.gr/biografika-stoixeia/i-poreia-toy-thanoy-pleyri.html  
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παρακολουθήσετε οµιλίες µου όσον αφορά τη Μακεδονία, τη Βόρεια Ήπειρο, την 

Αγία Σοφία, την Κύπρο.. Έχω κάνει αρκετές περιοδείες και έχω έλθει σε επαφή µε 

αρκετούς πολίτες της «γκετοποιηµένης» Αθήνας όπως Κυψέλη, Βερανζέρου, 

Μενάνδρου, Σατωβριάνδου, Άγιο Παντελεήµονα Είµαι αντίθετος στην κακοποίηση 

αδέσποτων και µη ζώων γι αυτό το λόγο προτίµησα να υιοθετήσω ένα αδέσποτο 

σκυλί ως µέλος της οικογενείας µου Μου αρέσει το σκάκι, το µπάσκετ και το 

ποδόσφαιρο Αν και εξελέγην Α’ Αθηνών είµαι Ολυµπιακός Κατά το έτος 2002 

διετέλεσα πρόεδρος των Ελλήνων και Κυπρίων φοιτητών του Πανεπιστηµίου της 

Χαϊδελβέργης.» 

                                                                                                                                            
367 http://www.thanos-plevris.gr/thema/binteo  
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13. Ηλίας  Πολατίδης  

Ο Ηλίας Πολατίδης368 γεννήθηκε στις Σέρρες το 1966 και µεγάλωσε στο 

Λευκώνα Σερρών. Το 1984 εισήλθε στο τµήµα Μηχ/γων Μηχανικών της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Συµµετείχε 

σε ερευνητικό πρόγραµµα της ΕΛΒΟ για την βελτίωση στρατιωτικού οχήµατος. 

Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως υπαξιωµατικός του Μηχανικού και για 

διάστηµα 4 µηνών σε φυλάκια προκαλύψεως στον Έβρο. Το 1991 έγινε δεκτός από 

το Rensellaer Polytechnic Institute της Νέας Υόρκης για µεταπτυχιακές σπουδές στην 

Αεροδιαστηµική Μηχανική. Επαγγελµατικά ασχολήθηκε µε το χώρο των 

Υπολογιστών ως προγραµµατιστής και ως εισηγητής σε σεµινάρια Πληροφορικής. 

Ως Μηχανικός εργάστηκε σε εργοτάξια (ενεργειακά έργα ∆ΕΗ και διυλιστηριακά 

ΕΛ.ΠΕ.) µε τις µεγαλύτερες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες. 

 

Σήµερα ασκεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας το επάγγελµα του Μηχ/γου 

Μηχανικού, είναι σύµβουλος σε βιοµηχανίες και µελετητής ∆ηµοσίων Έργων. Είναι 

µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. Οµιλεί άπταιστα την Αγγλική και καλά 

τη Γερµανική. Στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό εντάχθηκε το 2001. Συµµετείχε στο 

Α' συνέδριο του κόµµατος και από τον ∆εκέµβριο του 2002 έως και τον Ιανουάριο 

του 2004 διετέλεσε πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπης ΛΑ.Ο.Σ. Σερρών. Από 

την θέση αυτη παραιτηθηκε για να συµµετάσχει ως υποψήφιος βουλευτής στις 

εθνικές εκλογές του 2004 και ανεδείχθη πρώτος σε σταυρούς προτιµήσεως . Μέλος 

της Κεντρικής Επιτροπής απο το 2004 . Τον Οκτώµβριο 2006 ήταν υποψήφιος 

Νοµάρχης Ν. Σερρών , επικεφαλής του συνδυασµού "ΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ". Στις εκλογές της 16ης Σεπτεµβρίου 2007 ανακηρύχθηκε και πάλι 

πρώτος σε σταυρούς προτιµήσεως του κόµµατος και εξελέγη για πρώτη φορά 

βουλευτής Σερρών. Είναι έγγαµος και πατέρας δύο τέκνων. 

                                                 
368 http://www.polatidis.gr/page.php?2  
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14. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος  

Γεννήθηκε369 στο Ίσωµα Φαρών Αχαΐας τις 17 Μαΐου το 1958. Μεγάλωσε στην 

Πάτρα. Σπούδασε ψυχολογία στην Πάντοβα της Ιταλίας. Έχει ιδρύσει τον 

καταναλωτικό συνεταιρισµό και την ένωση καταναλωτών Πάτρας. Εξελέγη 

Βουλευτής το 1996 (15.500 ψήφους) και το 2000 (20.500 ψήφους) µέχρι το 2004 και 

διετέλεσε Πρόεδρος και αντιπρόεδρος της διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Παραγωγής και Εµπορίου καθόλα τα έτη της Βουλευτικής του θητείας. Έχει γράψει 

δύο βιβλία (Απόψεις Ιστορικά ∆ικαιωµένες και Ιστορία του ελληνικού αγροτικού 

κινήµατος). Μιλάει άριστα Ιταλικά και Γερµανικά, καλά Αγγλικά και µαθαίνει 

Ρώσικα. Είναι νυµφευµένος µε τη δήµητρα Χρυσικού.  

 

                                                 
369 http://www.metharros.gr/modules/wfchannel/index.php?op=edit&wfc_cid=2  
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15. Στέργιος Ροντούλης  

Γεννήθηκε370 στον Τύρναβο Λάρισας στις 2.1.1966. Έγγαµος µε την Ουρανία 

Ροκκά. Έχει τρεις γιους και µία κόρη. Είναι Φιλόλογος-Ιστορικός και πήρε το πτυχίο 

του στην Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Έκανε Μάστερ στο 

Πανεπιστηµιακό Κολλέγιο της Ουαλίας και µιλάει την Αγγλική. Εξελέγη βουλευτής 

Λάρισας µε ο ΛΑ.Ο.Σ. στις εκλογές του 2007.  Κατά το διάστηµα 1999-2002 υπήρξε 

∆ηµοτικός Σύµβουλος Τυρνάβου και αιρετό µέλος του Εποπτικού Συµβουλίου της 

ΤΕ∆Κ Λάρισας. Από το 2003 έως το 2006 διετέλεσε ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

Τυρνάβου για δεύτερη συνεχή φορά και Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου (2005-

2006). Υπήρξε Συντονιστής της Πανελλαδικής Επιτροπής Αγώνα Τρίτεκνων 

Οικογενειών και από το 2007 φέρει τον τίτλο του Επιτίµου Προέδρου των τριτέκνων 

γονέων. Εξέδωσε το βιβλίο «Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, 1821-1832» και 

συνέγραψε διατριβή µε θέµα «Ασφάλεια στη Νοτιο-ανατολική Πτέρυγα της 

Ατλαντικής Συµµαχίας». Είναι µέλος στη διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και 

Εµπορίου και στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής ∆εοντολογίας. 

 

                                                 
370 http://portal.parliament.gr/Default.aspx?tabid=1395  
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16. Κωνσταντίνος Πλεύρης 

Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης γεννήθηκε το 1939 στην Αθήνα και απόφοίτησε 

από το Λεόντειο Λύκειο
371

. Στη συνέχεια φοίτησε στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και 

συνέχισε τις σπουδές του σε Γαλλικό Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας372. Είναι 

παντρεµένος και έχει έναν γιο, τον βουλευτή Α' Αθηνών του ΛΑ.Ο.Σ., Θάνο Πλεύρη 

και µία κόρη, τη Φαιναρέτη Πλεύρη. Το 1960 ίδρυσε τη φασιστική οργάνωση 4η 

Αυγούστου, στελέχη της οποίας υπήρξαν πολλές προσωπικότητες της άκρας δεξιάς, 

όπως ο ιδρυτής της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος, αλλά και της ευρύτερης 

δεξιάς, όπως ο εν ενεργεία βουλευτής Κιλκίς. και τέως υφυπουργός, κ. Κιλτίδης373. 

Με τη δικτατορία διορίστηκε καθηγητής στη Σχολή Γενικής Μορφώσεως του 

Αρχηγείου Στρατού, όπου δίδασκε κοινωνιολογία και προπαγάνδα καθώς και στις 

Σχολές Αστυνοµίας Πόλεων και Χωροφυλακής. Υπήρξε σύµβουλος του Αρχηγείου 

Στρατού. Ήταν στενός συνεργάτης και κουµπάρος του Ι. Λαδά και διορίστηκε, επί 

υφυπουργίας του, γραµµατέας του ιδιαίτερου γραφείου του374. Σε δικαστική απόφαση 

υπέρ του, σε µήνυση εναντίον συγγραφέα για συκοφαντική δυσφήµιση, έγινε 

αποδεκτό ότι κατά την περίοδο της χούντας επικοινωνούσε µε ιταλικές νεοφασιστικές 

οµάδες, όπως οι Ordine Nuovo και Avanguardia Nazionale375.  

Το 1999 ο Κώστας Πλεύρης ίδρυσε το πολιτικό κόµµα Πρώτη Γραµµή, µε το 

οποίο συµµετείχε στις Ευρωεκλογές, τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, επιτυγχάνοντας µε 

περί τις 48.500 ψήφους, ποσοστό 0,75%. Στις εθνικές εκλογές του 2000 σύναψε 

                                                 
371 Τα στοιχεία είναι από το βιογραφικό σηµείωµα στο βιβλίο του , «Βασιλεία» αναφέρει τη σχολή ως 
«ΝΟΕ Παρρισσίων» και από το λήµµα Κωνσταντίνος Πλεύρης στην Ελληνική έκδοση της Wikipedia. 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%C
F%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%81%
CE%B7%CF%82 .  
372 Στο βιογραφικό του σηµείωµα στο βιβλίο του , «Βασιλεία» αναφέρει τη σχολή ως «ΝΟΕ 
Παρρισσίων» 
373 Σχετική αναφορά στον «Ιό» της Ελευθεροτυπίας. ∆ηµοσιευµένο στο 
http://archive.enet.gr/online/online_hprint.jsp?id=29985584 . Αλλά και στα άρθρα του Βήµατος «Οι 
µονοµάχοι του Κιλκίς» δηµοσιευµένο στο 
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=46&ct=32&artId=162763&dt=25/03/2007 και «Το κλούβιο 
αυγό του φιδιού» http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=75&artid=168197&dt=11/09/2005  
374 Νέδος, Β. (11/09/2005). "Ελληνική ακροδεξιά, το κλούβιο «αβγό του φιδιού»". Το Βήµα. 
Ανακτήθηκε στις 12/08/2009. 
375 Ιός της Κυριακής (16/01/2005). "Ολίγον ακροδεξιοί;". Ελευθεροτυπία. Ανακτήθηκε στις 
12/08/2009. 
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συνεργασία µε τον Μάκη Βορίδη και το κόµµα του, το Ελληνικό Μέτωπο, καθώς και 

µε κάποια πρώην στελέχη της Πολιτικής Άνοιξης του Αντώνη Σαµαρά. Μεταξύ 

αυτών ήταν και ο σηµερινός εκδότης της εφηµερίδας Στόχος, Σάββας 

Χατζηπαρασκευάς. Παρά τη συνεργασία η προσπάθειά του έληξε άδοξα, καθώς 

κατάφερε να αποσπάσει µόνο το 0,18% των ψήφων (12.125). Στις εκλογές του 2004 

ήταν υποψήφιος µε ο ΛΑ.Ο.Σ. στην Α' Αθηνων, βγαίνοντας πρώτος σε σταυρούς, 

όµως ο ΛΑ.Ο.Σ. µε 2,2% δεν εξέλεξε βουλευτή. Ο Κώστας Πλεύρης είναι 

συγγραφέας πολλών βιβλίων, αρκετά από αυτά µε αντισηµιτικό περιεχόµενο. Για τις 

απόψεις του, ο Κώστας Πλεύρης έχει χαρακτηριστεί, ακόµη και από εφηµερίδες του 

συντηρητικού πολιτικού χώρου, ως "ναζιστής", "πατέρας του ελληνικού 

νεοφασισµού"376 και "θεωρητικός του φασιστικού χώρου377". Στο βιβλίο του Οι 

Εβραίοι - Όλη η αλήθεια, καταφέρεται µε προσβλητικούς χαρακτηρισµούς, όπως 

"υπάνθρωποι", εναντίον των Εβραίων378. Εξαιτίας του βιβλίου αυτού, οδηγήθηκε στο 

εδώλιο, µετά από βούλευµα εισαγγελέα, µε βάση τον αντιρατσιστικό νόµο. Η 

επέµβαση του εισαγγελέα είχε γίνει µετά από αναφορά στελεχών του Ελληνικού 

Παρατηρητηρίου των Συµφωνιών του Ελσίνκι για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Στη 

δίκη αυτή καταδικάστηκε πρωτόδικα σε φυλάκιση, ενώ αθωώθηκε στο Εφετείο379. Ο 

ίδιος υπεραµύνεται των θέσεων που έχει εκφράσει στα βιβλία του, ισχυριζόµενος ότι 

είναι ιστορικός και ότι έχει δικαιολογηµένο ενδιαφέρον να γράφει «κατά των 

εβραιοσιωνιστών», ενώ δηµοσίως αρνείται το εβραϊκό Ολοκαύτωµα380. 

Ανακηρύχθηκε επίτιµος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου της Γουαδαλαχάρα και 

επίσης διατηρούσε επί µια δεκαετία την εκποµπή στο ΤΗΛΕΑΣΤΥ µε τίτλο 

«Ιστορικές Μνήµες»381.  

                                                 
376 (14/10/2007)"Χορεύοντας µε τη σκληρή ακροδεξιά...". Καθηµερινή. Ανακτήθηκε στις 12/08/2009. 
377 Μπιτσίκα, Παναγιώτα (26/08/1998). "Τα ξυρισµένα «µυαλά» του νεοφασισµού". Το Βήµα. 
378 Οι Εβραίοι - Όλη η αλήθεια, σ. 583: "Το βιβλίον µου που τώρα διαβάζετε είναι µια απλή απόδειξις, 
ότι εµείς δεν υπολογίζοµεν τους Εβραίους. Τους καταφρονούµε διά την ηθικήν των, διά την θρησκείαν 
των, διά τας πράξεις των, που όλα µαζί αποδεικνύουν ότι είναι υπάνθρωποι". Από αναδηµοσιευµένο 
απόσπασµα στο άρθρο Στο Εφετείο σήµερα το βιβλίο Πλεύρη όπου και ο χαρακτηρισµός 
"προσβλητικοί",Καθηµερινή, 18/04/08. Ανακτήθηκε 12/08/2009. 
379 Στο Εφετείο σήµερα το βιβλίο Πλεύρη ,Καθηµερινή, 18/04/08. Ανακτήθηκε 12/08/2009. 
380 "Τα έξι εκατοµµύρια νεκρών στο Ολοκαύτωµα είναι ένα παραµύθι. Αυτή είναι η γνώµη µου και δεν 
θα δικαστώ γι΄ αυτό. Και καλά τους έκαναν". Από το άρθρο Άρχισε η δίκη του Κ. Πλεύρη για 
παράβαση του αντιρατσιστικού νόµου, Το Βήµα, 4/12/2007. Ανακτήθηκε 12/08/2009. 
381 Στο βιογραφικό του σηµείωµα στο βιβλίο του , «Βασιλεία» αναφέρει τη σχολή ως «ΝΟΕ 
Παρρισσίων»  
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17. Βαγγέλης Παπαδόπουλος 

Ο Βαγγέλης Παπαδόπουλος εργάστηκε382 ως ρεπόρτερ, συντάκτης γραφείου, 

αρχισυντάκτης, αρθρογράφος και διευθυντής σε εφηµερίδες.Ίδρυσε εφηµερίδες και 

περιοδικά.Εργάστηκε σε Γραφεία Τύπου.Από τα παλιά και έµπειρα στελέχη της ΕΡΤ 

εργάστηκε σχεδόν σε όλα τα δηµοσιογραφικά της τµήµατα και"αποκεφαλίστηκε" 

µετά από 25 χρόνια δουλειάς, µια φορά από τον υπουργό της Ν.∆. Ανδρέα 

Ανδριανόπουλο (προσωρινά) και µια φορά από τον υπουργό του Πασόκ Ευάγγελο 

Βενιζέλο (οριστικά). Ίδρυσε τον πρώτο επαρχιακό ραδιοφωνικό σταθµό µε την 

άνθηση της ελεύθερης ραδιοφωνίας, "Ράδιο Ε.Σ.Π.". Εργάστηκε στους τηλεοπτικούς 

σταθµούς:ΤΗΛΕΑΣΤΥ, Τ.V. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, Τ.V. MAGIC, EXTRA, ΚΑΝΑΛΙ 10. 

Και στους ραδιοφωνικούς σταθµούς: 9,84,107FM, "Ατλαντίς".∆ηµιούργησε το τµήµα 

∆ηµοσιογραφίας στις σχολές "ΞΥΝΗ". Η τηλεοπτική του εκποµπή "Ραντεβού το 

µεσηµέρι" πήρε το Α βραβείο κοινού για την καλύτερη ενηµερωτική εκποµπή και 

είναι η µακροβιότερη της ελληνικής τηλεόρασης.Πέρασε από πολλές 

δηµοσιογραφικές δίκες. Ταξίδεψε σχεδόν σε όλο τον κόσµο.ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ:∆εν 

προσκύνησε, ∆εν εντάχθηκε στο σύστηµα. Στη φετινή τηλεοπτική σεζόν 

συνεργάζεται στην εκποµπή της Σταµατίνας Τσιµτσιλή TV Weekend στο Alter 

                                                 
382 Στοιχεία από το προσωπικό µπλογκ του Β. Παπαδόπουλου στη διεύθυνση 
http://vpapadopoulos.blogspot.com/  
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18. Γιάννης Κουριανιδης 

Ο Γιάννης Kουριαννίδης γεννήθηκε383 στο Kιλκίς το 1961 και µεγάλωσε στη 

Θεσσαλονίκη. Απόφοιτος της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Eργάζεται στην Eθνική Tράπεζα της Ελλάδος. 

Yπηρέτησε επί 8 έτη στην Aλεξανδρούπολη, έναν χρόνο στην Ξάνθη και 14 στη 

Θεσσαλονίκη. Το 1988 ξεκίνησε την έκδοση του βραβευµένου περιοδικού 

«Eνδοχώρα», στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο ασχολείται κυρίως µε τα εθνικά 

θέµατα και τον πολιτισµό και το οποίο διευθύνει µέχρι και σήµερα. Επί σειράν ετών 

πρόεδρος και σήµερα αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ενδοχώρα». Eίναι 

εκλεγµένος για 3η θητεία στο ∆.Σ. της Πανελλήνιας Oµοσπονδίας Θρακικών 

Σωµατείων. Αρθρογραφεί σε πολλά έντυπα και εφηµερίδες.  

 

Ασχολείται µε τη λογοτεχνική κριτική, καθώς και µε την επιµέλεια βιβλίων. Έχει 

τιµηθεί για τη δράση του από το Μουσικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και από το 

Ινστιτούτο ∆ιαβαλκανικών Σχέσεων. Τον Oκτώβριο του 2002 διεκδίκησε τη 

δηµαρχία Θεσσαλονίκης, επικεφαλής του συνδυασµού «Mέτωπο για τη 

Θεσσαλονίκη». Τον Ιούνιο του 2005 συµµετείχε (στην 3η θέση) στο ευρωψηφοδέλτιο 

του «Ελληνικού Μετώπου». Στις βουλευτικές εκλογές του 2007 ήταν υποψήφιος 

βουλευτής στην A΄ περιφέρεια της Θεσσαλονίκης µε το λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό. 

Από την 21η Μαΐου 2009 είναι δηµοτικός σύµβουλος του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, 

λόγω της συµµετοχής του στο δηµοτικό ψηφοδέλτιο του Γιώργου Καρατζαφέρη, τον 

Οκτώβριο του 2006. Τον Μάρτιο του 2010 παραιτήθηκε από ο ΛΑ.Ο.Σ. µετά από 

σύγκρουση που είχε µε τον Α. Γεωργιάδη σχετικά µε την παρουσία του Κουριαννίδη 

σε παρουσίαση βιβλίου του Κ. Πλεύρη384. 

 

                                                 

383 Στοιχεία από την προσωπική του ιστοσελίδα http://www.kouriannidis.gr/biography 

384 ∆ες Σχετικά http://www.adonisgeorgiadis.gr/phpbb3/viewtopic.php?f=2&t=249&start=0  



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

548 

 

19. Χρήστος Χαρίτος 

Ο Χρήστος Χαρίτος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1967385. Είναι απόφοιτος του 

Οικονοµικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών Είναι κάτοχος µεταπτυχιακού 

Master in Business Administration (M.B.A.) από το Sheffield University 

Management School της Αγγλίας. Εργάζεται ως ανώτερο στέλεχος Marketing σε 

µεγάλη εταιρία. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΛΑ.Ο.Σ. και Πρόεδρος της 

Οµάδος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Ο.Κ.Ε.) του κόµµατος για το Υπουργείο Τύπου. 

Υπήρξε και Υποψήφιος ∆ήµαρχος Πειραιώς το 2002 µε το Ελληνικό Μέτωπο. Είναι 

τακτικός αρθρογράφος στις εφηµερίδες Α1, Εν Πειραιεί και της ιστοσελίδος των 

Ελληνικών Γραµµών (www.e-grammes.gr) καθώς και διετέλεσε εκδότης της 

πατριωτικής εφηµερίδος «Ελληνικές Γραµµές» (2002-2005). Ο Χρήστος Χαρίτος 

είναι µέλος του Συνδέσµου Επιστηµόνων Πειραιώς της Ιεράς Μητροπόλεως 

Πειραιώς, του Πειραϊκού Συνδέσµου, του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος, του 

Πειραϊκού Σκοπευτικού συλλόγου «Οι Πελασγοί» και του ∆ικτύου 21. Επίσης είναι 

Πρόεδρος των “Ελλήνων Επιστηµόνων” της Πανελληνίου Ενώσεως Φιλάθλων 

Ολυµπιακού (Π.Ε.Φ.Ο.)  

 

Στο βιογραφικό σηµείωµα που υπάρχει στο βιβλίο του «Ριζοσπαστική ∆εξιά: 

Η απάντηση στη νεοταξική αριστερά» αναφέρει επίσης ότι είναι 4ης γενιάς 

Πειραιώτης ενώ η µητέρα του κατάγεται από το Γύθειο της Λακωνίας. Επίσης «έχει 

ενεργό πολιτική δράση από µαθητής, πάντα µέσα στις γραµµές του πατριωτικού 

κινήµατος». 

    
 

                                                 
385 Τα στοχεία είναι από το http://www.christos-charitos.gr/about/ 
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20. Ιωάννης Γιαννακένας 

Ο εκδότης Ιωάννης Γιαννάκενας γεννήθηκε το 1961 στον ΄Ασσο 

Κορινθίας386, αλλά µεγάλωσε στη Νότιο Αφρική. Είναι παντρεµένος µε την Ελίνα 

Μαστέλλου και έχουν δύο παιδιά. Έχει σπουδάσει ∆οµικά΄Εργα, Τουριστικά 

Επαγγέλµατα και είναι καθηγητής Αγγλικών.΄Εχει µεταφράσει κείµενα επιστηµονικά 

και λογοτεχνικά και έχει συγγράψει 9 βιβλία ιστορικού και πολιτικού περιεχοµένου. 

Το 1985 ίδρυσε τις εκδόσεις «ΠΕΛΑΣΓΟΣ» που µέχρι σήµερα έχουν κυκλοφορήσει 

300 τίτλους βιβλίων µε θέµατα «Εθνικής Αυτογνωσίας και υπερασπίσεως του 

Ελληνισµού και της Ορθοδοξίας» όπως δηλώνει ο ίδιος. Από το 1992 δηµιούργησε το 

βιβλιοπωλείο ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ και απέκτησε και τις εκδόσεις ΡΗΣΟΣ. Το 1998 

εγκαινίασε την ηλεκτρονική ιστοσελίδα, hellasbooks.grενώ τον Σεπτέµβριο 2006 

άνοιξε νέο βιβλιοπωλείο στη χαρ. Τρικούπη 14 στο κέντρο της Αθήνας.  

 

Χαρακτηριστικά άναφέρει «η σταθερή αγωνιστική πορεία του τον έχει 

καταστήσει στόχο αντιδηµοκρατικών και ανθελληνικών δράσεων πολλές φορές, µε 

σοβαρότερη αυτή της 5ης Ιουνίου 2008, όταν πολυπληθής οµάδα κουκουλοφόρων του 

επιτέθηκαν εντός του βιβλιοπωλείου του, το οποίο πυρπόλησαν και κατέστρεψαν 

ολοσχερώς, τραυµατίζοντας τον ίδιο». Σήµερα λειτουργεί πάλι στον ίδιο χώρο και «ο 

Αγιασµός των εγκαινίων έγινε µε την παρουσία του Προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ. Γιώργου 

Καρατζαφέρη και βουλευτών του». Το νέο βιβλιοπωλείο του φέρει το όνοµα Η 

αλληλεγγύη των Φιλών, προς τιµήν όλων εκείνων που του συµπαραστάθηκαν. Είναι 

Χριστιανός Ορθόδοξος.  

 

Τη στρατιωτική του θητεία, λόγω οµογένειας, την υπηρέτησε το 1987-1988, 

ως εθελοντής συνειδήσεως. Είναι ιδρυτικό µέλος του ΕΣΝΑΜ (Επιστηµονικός 

Σύλλογος Νέων των Αµπελοκήπων), του Συνδέσµου Φίλων της Β. Ηπείρου Νοµού 

Χίου, του ΕΣΝΑ (Επιστηµονικού Συλλόγου Νέων των Αθηνών), του ΚΕΜΕ 

                                                 
386 Τα στοιχεία είναι από την προσωπική ιστοσελίδα του Γιαννακένα δηµοσιευµένα στο 
http://www.giannakenas.gr/site/biograph_yn.html  
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(Κέντρου Ερεύνης και Μελέτης Ελληνισµού) και του Συνδέσµου Αλέξανδρος 

Φιλίππου ΄Ελλην Μακεδών. Επίσης µέλος στον Ο∆ΕΓ Αθηνών (Οργανισµό για τη 

∆ιεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας), του ΣΕΚΒ (Συνδέσµου Εκδοτών Βιβλίου), 

του ΣΕΒΑ (Συλλόγου Εκδοτών Βιβλιοπωλών Αθηνών), του ΕΣΑ (Εµπορικού 

Συλλόγου Αθηνών) και του ΕΕΑ (Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών). Τη 

διετία 1985-1986, υπήρξε µέλος του ∆.Σ. της ΕΣΜΗΕΤ (Ενώσεως Συντακτών Μη 

Ηµερησίου Ελληνικού Τύπου) και το 2007 εξελέγει Ειδικός Γραµµατέας του ∆.Σ. της 

Ενώσεως Κορινθίων.  

 

Εκδίδει, τις εφηµερίδες ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ και ΦΛΟΓΑ της 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, καθώς και την εφηµερίδα αποστράτων ΒΗΜΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 

και έως το 2005 εξέδιδε το περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ. Από το 

1977 αγωνίζεται και στελεχώνει το πατριωτικό κίνηµα. Το 1985 εξελέγει από το 3ο 

Συνέδριο του ΕΝ.Ε.Κ. µέλος της εκτελεστικής επιτροπής. Το 1994 εξελέγει από το 

ιδρυτικό Συνέδριο του Ελληνικού Μετώπου µέλος της Κεντρικής Επιτροπής και 

διετέλεσε µέλος της εκτελεστικής επιτροπής το διάστηµα 1997-2000, πρόεδρος της 

Νοµαρχιακής Οργανώσεως Αθηνών 1998-2002 και µέλος του Πολιτικού Γραφείου 

από το 1999 έως το 2005,οπότε σύσσωµο το Ελληνικό Μέτωπο εντάχθηκε στο 

λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό (ΛΑ.Ο.Σ.) του Γιώργου Καρατζαφέρη. Από τον 

Οκτώβριο του 2005 έγινε µέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΛΑ.Ο.Σ. Τον Ιούλιο 

2009 εξελέγει ξανά µέλος της Κ.Ε.  Το 1990 συµµετείχε στο νικηφόρο ψηφοδέλτιο 

του Αντώνη Τρίτση για το ∆ήµο Αθηναίων στο 7ο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα. Κατόπιν 

συµµείχε στα ψηφοδέλτια του Ελληνικού Μετώπου για την Ευρωβουλή το 1999 και 

2004, στις Εθνικές εκλογές του 2000 και 2004 στην Α΄ Αθηνών και στις ∆ηµοτικές 

εκλογές του 2002 στον ∆ήµο Αθηναίων µε υποψήφιο δήµαρχο τον Μάκη Βορίδη. 

Τον Οκτώβριο του 2006, υπήρξε υποψήφιος νοµαρχιακός σύµβουλος στην 

Υπερνοµαρχία Αθηνών-Πειραιώς µε τον Ευάγγελο Παπαδόπουλο. Τον Σεπτέµβριο 

του 2007 υπήρξε υποψήφιος βουλευτής στην Α Αθηνών µε ο ΛΑ.Ο.Σ. Η πολυετής 

δραστηριότητά του είναι επιλογή και στάση ζωής για την υπεράσπιση των αξιών του 

΄Εθνους, της Ορθοδοξίας και της Ελευθερίας.  
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21. Αλέξης Οικονόµου 

Ο ίδιος δηλώνει387 ∆ιπλ. Mηχανολόγος-Ηλ/γος ΕΜΠ, στρατευµένος από τη 

Χούντα το 1973, µεταπτυχιακά στην Αγγλία (Industrial Engineering & 

Administration, MSc - C.I.T), σήµερα Σύµβουλος Οργάνωσης Επιχειρήσεων, 

γνώστης Αγγλικών, Γαλλικών, Ισπανικών, µέλος ΚΚΕ επί τρεις δεκατίες (1975-

2001), τώρα συνεισφέρει στο υπό διαµόρφωση ρεύµα της Πατριωτικής Αριστεράς, 

ενταγµένος ως απλό µέλος κοµµατικά στο ΛΑ.Ο.Σ. µε δηλωµένες ανοιχτά τις θέσεις 

του και διατήρηση της ανεξάρτητης, κριτικής και "αιρετικής" σκέψης του πρός πάσα 

κατεύθυνση... Σήµερα η Πατρίδα µας έχει ανάγκη από µια νέα σύνθεση των 

κοινωνικών αιτηµάτων, µε µια εθνική αυτογνωσία που θα ξεπερνά διχασµούς του 

παρελθόντος. Κοινωνική δικαιοσύνη χωρίς ενεργό έθνος µε το λειτουργούν Κράτος 

του µε τις αντιθέσεις αλλά και τις συνθέσεις που απαιτεί εναλλάξ η εποχή µας είναι 

ανέφικτη και οδηγεί σε εθνική παράλυση και σηµάδια για ένα συνεχή υποβόσκοντα ή 

ανοιχτά εκφραζόµενο ιδιότυπο "εµφύλιο". 

                                                 
387 Τα στοιχεία από το µπλογκ του Οικονόµου http://aristerospatriotis.blogspot.com/  
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22. Νίκη Τζαβέλα 

Η κ. Τζαβέλλα388, είναι Οικονοµολόγος. Σπούδασε στο Πανεπιστήµιο Λίντς 

του Ηνωµένου Βασιλείου και στο Πανεπιστήµιο Howard των Η.Π.Α, απ΄ όπου και 

αποφοίτησε µε τιµητικές διακρίσεις. Μετεκπαιδεύτηκε µε υποτροφίες στην Αγγλία, 

το Βέλγιο και τη Γερµανία. ∆ιετέλεσε Βουλευτής Επικρατείας της Ν.∆., καθώς και 

∆ιοικητής του Ο.Α.Ε.∆. ∆ιετέλεσε Αντιπρόεδρος του Ιδρύµατος Λάτση. Ακόµη, 

διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Εταιρείας «Intracom», καθώς επίσης και Αντιπρόεδρος 

της «ΟΕΟΑ Αθήνα 2004». Είναι Αντιπρόεδρος του Ιδρύµατος Κόκκαλη µε τοµέα 

ευθύνης την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Ασφάλεια στη Ν.Α. Ευρώπη. Είναι 

Επίτιµο Μέλος του ∆ιεθνούς Αραβικού Συνδέσµου Γυναικών. Μέλος του 

Συµβουλίου του Ντιν στο Πανεπιστήµιο Howard. Σήµερα εργάζεται ως εντεταλµένη 

σύµβουλος ∆ιεθνούς Ανάπτυξης στο Όµιλο του ΑΝΤ1. Γνωρίζει Αγγλικά και 

Ισπανικά 

 

                                                 
388 http://www.laos.gr/press/txtfiles/load_file.asp?epilogi=%C3%CA-
%C5%D5%D1%D9%C2%CF%D5%CB%C5%D5%D4%C5%D3-120509.txt  
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23. Σαλαβράκος Νικόλαος 

Ο κ. ΝικόΛΑ.Ο.Σ. Σαλαβράκος389 γεννήθηκε στην Καλαµάτα το 1946. Είναι 

∆ικηγόρος Αθηνών (παρ΄Αρείω Πάγω) και Αντιπρόεδρος του Ιδρύµατος «Ίων 

∆ραγούµης». ∆ιετέλεσε Νοµικός Σύµβουλος της Εθνικής Κτηµατικής Τράπεζας της 

Ελλάδος, ∆ιευθυντής των Νοµικών Υπηρεσιών του ∆.Σ. των Ναυπηγείων, µέλος του 

∆.Σ. της ΕΒΟ Α.Ε. καθώς και Νοµικός Σύµβουλος Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων. 

Είναι έγγαµος και πατέρας ενός παιδιού. 

 

 

 

 

                                                 
389 http://www.laos.gr/press/txtfiles/load_file.asp?epilogi=%C3%CA-
%C5%D5%D1%D9%C2%CF%D5%CB%C5%D5%D4%C5%D3-120509.txt  
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XXVII Αποτελέσµατα Τηλεοπτικής Έρευνας Όγδοου 
Κεφαλαίου  

 

 ΟΙ ΕΙΚΟΣΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟ 2006 

Α/Α ΗΜΕΡ. ΕΚΠΟΜΠΗ ΘΕΜΑ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

(δ.) 

1 27/9/2006 
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ? 6340 

2 15/8/2006 ΕΛΛΑ∆Α ΓΕΙΑ ΣΟΥ-Κ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 5400 

3 28/9/2006 
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
ΝΤΙΜΠΕΙΤ ΓΙΑΜΠΑΖΟΛΙΑ - ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 5353 

4 8/8/2006 ΕΛΛΑ∆Α ΓΕΙΑ ΣΟΥ-Κ 
Ο ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΣΤΟΝ ΑΛΤΕΡ ΚΥΠΡΟΥ - 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
5195 

5 9/10/2006 
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4552 

6 14/9/2006 
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
ΕΞΗ ΧΡΟΝΙΑ ΛΑΟΣ 4260 

7 2/8/2006 ΕΛΛΑ∆Α ΓΕΙΑ ΣΟΥ-Μ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ. ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ 3780 

8 5/10/2006 
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ 3740 

9 11/10/2006 
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΑΠΌ TV100 3690 

10 12/10/2006 
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3653 

11 24/10/2006 
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

ΜΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ 
3190 

12 26/9/2006 
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
ΒΥΘΙΣΗ ΣΑΜΙΝΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΙΩΣΗΦ 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ  
3150 

13 21/9/2006 
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
ΓΕΥΣΗ ΞΕΝΙΤΙΑΣ - ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ΤΗΛΕΑΣΤΥ 2955 

14 24/8/2006 ΕΛΛΑ∆Α ΓΕΙΑ ΣΟΥ-Μ 
ΤΟ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Θ. 

ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 
2949 

15 8/9/2006 
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΦΙΜΩΣΗΣ ΕΝΟΨΕΙ 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
2910 

16 23/8/2006 
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟ 
ΜΕΣΗΜΕΡΙ 

Ο ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΟΣ υπέρ ΛΑΟΥ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Β. 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 

2872 

17 16/10/2006 
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ 2807 

18 14/7/2006 ΕΛΛΑ∆Α ΓΕΙΑ ΣΟΥ-Κ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ 2660 

19 19/9/2006 
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
Ο ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΣΤΟ TV ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ 2580 

20 16/8/2006 
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟ 
ΜΕΣΗΜΕΡΙ 

ΠΕΡΙ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α – ΣΧΟΛΙΟ Β. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 

2516 
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ΟΙ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟ 2007 

 

Α/Α ΗΜΕΡ. ΘΕΜΑ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

(δ.) 

1 31/05/07 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ 4970 

2 21/06/07 ΥΓΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ - ΛΑΟΣΥΝΑΞΗ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 4870 

3 30/05/07 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ 4800 

4 04/06/07 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ 4800 

5 28/05/07 Ο ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ 4700 

6 04/07/07 Ο ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΦΥΛΑΕΙ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ 3960 

7 30/07/07 
ΡΗΜΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ - Ο 

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΕΚΕΙ 
3670 

8 14/09/07 ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΑ.Ο.Σ. - ο ΛΑ.Ο.Σ. ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ 3670 

9 12/09/07 
Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ Γ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 
3550 

10 04/09/07 
Ο ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΣΤΗΝ ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΜΜΕΝΩΝ 

ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ ΤΟΥ 
3540 

11 07/09/07 ΑΠΟΗΧΟΣ ΤΟΥ DEBATE 3490 

12 18/06/07 
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ "ΟΙ 

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ" 
3480 

13 27/08/07 ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΖΑΧΑΡΩ 3430 

14 29/06/07 ΕΡΓΑ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑ - ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ 3410 

15 23/07/07 Ο ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟ 3330 
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 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟ 2007 

 

   2007 CF HF EF M1 M2 M3 R1 R2 R3 LF 

CF Pearson  1,000 0,566 0,194 0,467 0,403 0,334 0,473 0,485 0,205 0,387 

  S. (2-t.) , 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

HF Pearson  0,566 1,000 0,248 0,552 0,377 0,342 0,360 0,255 0,193 0,433 

  S. (2-t.) 0,000 , 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 

EF Pearson  0,194 0,248 1,000 0,048 -
0,083 

0,023 0,299 0,056 0,106 0,045 

  S. (2-t.) 0,001 0,000 , 0,397 0,140 0,679 0,000 0,318 0,060 0,422 

M1 Pearson  0,467 0,552 0,048 1,000 0,507 0,581 0,231 0,301 0,135 0,419 

  S. (2-t.) 0,000 0,000 0,397 , 0,000 0,000 0,000 0,000 0,016 0,000 

M2 Pearson  0,403 0,377 -
0,083 

0,507 1,000 0,433 0,235 0,421 0,039 0,391 

  S. (2-t.) 0,000 0,000 0,140 0,000 , 0,000 0,000 0,000 0,494 0,000 

M3 Pearson  0,334 0,342 0,023 0,581 0,433 1,000 0,222 0,355 0,160 0,284 

  S. (2-t.) 0,000 0,000 0,679 0,000 0,000 , 0,000 0,000 0,004 0,000 

R1 Pearson  0,473 0,360 0,299 0,231 0,235 0,222 1,000 0,413 0,192 0,286 

  S. (2-t.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 , 0,000 0,001 0,000 

R2 Pearson  0,485 0,255 0,056 0,301 0,421 0,355 0,413 1,000 0,145 0,352 

  S. (2-t.) 0,000 0,000 0,318 0,000 0,000 0,000 0,000 , 0,010 0,000 

R3 Pearson  0,205 0,193 0,106 0,135 0,039 0,160 0,192 0,145 1,000 0,068 

  S. (2-t.) 0,000 0,001 0,060 0,016 0,494 0,004 0,001 0,010 , 0,228 

LF Pearson  0,387 0,433 0,045 0,419 0,391 0,284 0,286 0,352 0,068 1,000 

  S. (2-t.) 0,000 0,000 0,422 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,228 , 
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟ 2006 (ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ, 

ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ) 

 

   06 KMP CF HF EF M1 M2 M3 R1 R2 R3 LF 

CF Pearson  1,000 0,485 0,124 0,430 0,229 0,590 0,573 0,565 -
0,082 

0,241 

  S. (2-t.) , 0,000 0,223 0,000 0,022 0,000 0,000 0,000 0,418 0,016 

HF Pearson  0,485 1,000 0,110 0,588 0,292 0,496 0,259 0,341 0,077 0,412 

  S. (2-t.) 0,000 , 0,276 0,000 0,003 0,000 0,010 0,001 0,448 0,000 

EF Pearson  0,124 0,110 1,000 0,109 -
0,110 

0,114 0,412 0,053 -
0,067 

-
0,015 

  S. (2-t.) 0,223 0,276 , 0,283 0,281 0,261 0,000 0,602 0,510 0,881 

M1 Pearson  0,430 0,588 0,109 1,000 0,539 0,527 0,390 0,322 0,087 0,185 

  S. (2-t.) 0,000 0,000 0,283 , 0,000 0,000 0,000 0,001 0,394 0,067 

M2 Pearson  0,229 0,292 -
0,110 

0,539 1,000 0,467 0,292 0,203 0,296 0,114 

  S. (2-t.) 0,022 0,003 0,281 0,000 , 0,000 0,003 0,044 0,003 0,261 

M3 Pearson  0,590 0,496 0,114 0,527 0,467 1,000 0,381 0,651 0,103 -
0,004 

  S. (2-t.) 0,000 0,000 0,261 0,000 0,000 , 0,000 0,000 0,312 0,972 

R1 Pearson  0,573 0,259 0,412 0,390 0,292 0,381 1,000 0,397 0,136 0,242 

  S. (2-t.) 0,000 0,010 0,000 0,000 0,003 0,000 , 0,000 0,180 0,016 

R2 Pearson  0,565 0,341 0,053 0,322 0,203 0,651 0,397 1,000 0,380 0,096 

  S. (2-t.) 0,000 0,001 0,602 0,001 0,044 0,000 0,000 , 0,000 0,344 

R3 Pearson  -
0,082 

0,077 -
0,067 

0,087 0,296 0,103 0,136 0,380 1,000 -
0,023 

  S. (2-t.) 0,418 0,448 0,510 0,394 0,003 0,312 0,180 0,000 , 0,819 

LF Pearson  0,241 0,412 -
0,015 

0,185 0,114 -
0,004 

0,242 0,096 -
0,023 

1,000 

  S. (2-t.) 0,016 0,000 0,881 0,067 0,261 0,972 0,016 0,344 0,819 , 

 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  
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 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟ 2006  

(ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ,) 

 

  2006 K CF HF EF M1 M2 M3 R1 R2 R3 LF 

CF Pearson  1,000 0,496 0,079 0,391 0,231 0,607 0,445 0,593 -
0,153 

0,288 

  S. (2-t.) , 0,000 0,147 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 

HF Pearson  0,496 1,000 0,158 0,537 0,220 0,420 0,345 0,328 -
0,068 

0,434 

  S. (2-t.) 0,000 , 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,207 0,000 

EF Pearson  0,079 0,158 1,000 -
0,022 

-
0,142 

0,011 0,228 0,030 -
0,164 

-
0,006 

  S. (2-t.) 0,147 0,003 , 0,691 0,009 0,834 0,000 0,583 0,002 0,907 

M1 Pearson  0,391 0,537 -
0,022 

1,000 0,488 0,559 0,287 0,276 0,080 0,213 

  S. (2-t.) 0,000 0,000 0,691 , 0,000 0,000 0,000 0,000 0,139 0,000 

M2 Pearson  0,231 0,220 -
0,142 

0,488 1,000 0,465 0,242 0,157 0,133 0,142 

  S. (2-t.) 0,000 0,000 0,009 0,000 , 0,000 0,000 0,004 0,014 0,009 

M3 Pearson  0,607 0,420 0,011 0,559 0,465 1,000 0,308 0,601 0,113 0,132 

  S. (2-t.) 0,000 0,000 0,834 0,000 0,000 , 0,000 0,000 0,037 0,015 

R1 Pearson  0,445 0,345 0,228 0,287 0,242 0,308 1,000 0,368 0,149 0,435 

  S. (2-t.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 , 0,000 0,006 0,000 

R2 Pearson  0,593 0,328 0,030 0,276 0,157 0,601 0,368 1,000 0,062 0,275 

  S. (2-t.) 0,000 0,000 0,583 0,000 0,004 0,000 0,000 , 0,255 0,000 

R3 Pearson  -
0,153 

-
0,068 

-
0,164 

0,080 0,133 0,113 0,149 0,062 1,000 0,134 

  S. (2-t.) 0,005 0,207 0,002 0,139 0,014 0,037 0,006 0,255 , 0,013 

LF Pearson  0,288 0,434 -
0,006 

0,213 0,142 0,132 0,435 0,275 0,134 1,000 

  S. (2-t.) 0,000 0,000 0,907 0,000 0,009 0,015 0,000 0,000 0,013 , 

 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 
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XXVIIΙ Παλινδροµήσεις Πέµπτου Κεφαλαίου  
 

Παλινδρόµηση Α 

Variables Entered/Removedb

TRIT,

ANER, AA,

DEYT,

PROT
a

, Enter

Model
1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: LAOSb. 

 
Model Summary

,700a ,490 ,461 ,00769303

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), TRIT, ANER, AA, DEYT, PROTa. 

 
ANOVAb

,005 5 ,001 16,733 ,000a

,005 87 ,000

,010 92

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), TRIT, ANER, AA, DEYT, PROTa. 

Dependent Variable: LAOSb. 

 
Coefficientsa

1,717E-03 ,010 ,175 ,861

2,359E-02 ,024 ,203 ,998 ,321

,122 ,035 ,390 3,489 ,001

,113 ,063 ,158 1,782 ,078

2,979E-02 ,072 ,036 ,411 ,682

9,010E-02 ,024 ,561 3,803 ,000

(Constant)

PROT

DEYT

ANER

AA

TRIT

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: LAOSa. 

 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 
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Παλινδρόµηση Β 

Variables Entered/Removedb

∆ΗΚΚΙ,

ΠΑΣΟΚ,

ΚΚΕ, ΣΥΝ,

Ν∆
a

, Enter

Model
1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: ΛΑΟΣb. 

 
Model Summary

,730a ,533 ,487 ,0068499

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), ∆ΗΚΚΙ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΝ, Ν∆a. 

 
 

ANOVAb

,003 5 ,001 11,428 ,000a

,002 50 ,000

,005 55

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ∆ΗΚΚΙ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΝ, Ν∆a. 

Dependent Variable: ΛΑΟΣb. 

 
 

Coefficientsa

,894 ,169 5,286 ,000

-,926 ,167 -4,651 -5,532 ,000

-,874 ,174 -5,062 -5,017 ,000

-,903 ,174 -2,665 -5,181 ,000

-,963 ,235 -1,142 -4,100 ,000

-,543 ,239 -,381 -2,268 ,028

(Constant)

ΠΑΣΟΚ

Ν∆

ΚΚΕ

ΣΥΝ

∆ΗΚΚΙ

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ΛΑΟΣa. 

 
 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 
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Παλινδρόµηση 1 

Variables Entered/Removedb

ΕΠa , Enter

Model
1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: ΛΑΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣb. 

 
Model Summary

,074a ,005 -,013 ,0096223

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), ΕΠa. 

 
ANOVAb

,000 1 ,000 ,294 ,590a

,005 54 ,000

,005 55

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ΕΠa. 

Dependent Variable: ΛΑΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣb. 

 
Coefficientsa

1,802E-02 ,002 8,308 ,000

-1,27E-02 ,023 -,074 -,542 ,590

(Constant)

ΕΠ

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ΛΑΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣa. 

 
 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 
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Παλινδρόµηση 2 

Variables Entered/Removedb

ΕΠΕΝa , Enter

Model
1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: ΛΑΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣb. 

 
Model Summary

,058a ,003 -,015 ,0096323

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), ΕΠΕΝa. 

 
ANOVAb

,000 1 ,000 ,182 ,672a

,005 54 ,000

,005 55

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ΕΠΕΝa. 

Dependent Variable: ΛΑΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣb. 

 
Coefficientsa

1,622E-02 ,002 6,874 ,000

3,404E-02 ,080 ,058 ,426 ,672

(Constant)

ΕΠΕΝ

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ΛΑΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣa. 

 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 
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Παλινδρόµηση 3 

Variables Entered/Removedb

ΕΠ, ΕΠΕΝa , Enter

Model
1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: ΛΑΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣb. 

 
Model Summary

,142a ,020 -,017 ,0096408

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), ΕΠ, ΕΠΕΝa. 

 
ANOVAb

,000 2 ,000 ,543 ,584a

,005 53 ,000

,005 55

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ΕΠ, ΕΠΕΝa. 

Dependent Variable: ΛΑΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣb. 

 
Coefficientsa

1,695E-02 ,002 6,830 ,000

8,653E-02 ,097 ,147 ,891 ,377

-2,71E-02 ,028 -,157 -,952 ,346

(Constant)

ΕΠΕΝ

ΕΠ

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ΛΑΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣa. 

 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 
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Παλινδρόµηση 4 

Variables Entered/Removedb

ΕΠ, ΕΠΕΝa , Enter

Model
1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: ΛΑΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣb. 

 
Model Summary

,151a ,023 -,014 ,0148452

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), ΕΠ, ΕΠΕΝa. 

 
ANOVAb

,000 2 ,000 ,617 ,543a

,012 53 ,000

,012 55

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ΕΠ, ΕΠΕΝa. 

Dependent Variable: ΛΑΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣb. 

 
Coefficientsa

3,143E-02 ,004 8,226 ,000

,161 ,150 ,177 1,075 ,287

-1,66E-02 ,044 -,062 -,379 ,707

(Constant)

ΕΠΕΝ

ΕΠ

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ΛΑΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣa. 

 
 
 
 
 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 
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Παλινδρόµηση 5 

Variables Entered/Removedb

ΕΠa , Enter

Model
1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: ΛΑΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣb. 

 
Model Summary

,038a ,001 -,017 ,0148665

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), ΕΠa. 

 
ANOVAb

,000 1 ,000 ,079 ,780a

,012 54 ,000

,012 55

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ΕΠa. 

Dependent Variable: ΛΑΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣb. 

 
Coefficientsa

3,341E-02 ,003 9,974 ,000

1,015E-02 ,036 ,038 ,281 ,780

(Constant)

ΕΠ

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ΛΑΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣa. 

 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

566 

Παλινδρόµηση 6 

Variables Entered/Removedb

ΕΠΕΝa , Enter

Model
1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: ΛΑΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣb. 

 
Model Summary

,142a ,020 ,002 ,0147270

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), ΕΠΕΝa. 

 
ANOVAb

,000 1 ,000 1,109 ,297a

,012 54 ,000

,012 55

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ΕΠΕΝa. 

Dependent Variable: ΛΑΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣb. 

 
Coefficientsa

3,099E-02 ,004 8,587 ,000

,129 ,122 ,142 1,053 ,297

(Constant)

ΕΠΕΝ

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ΛΑΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣa. 

 
 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 
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XXΙΧ Πρωτοσέλιδα της Α1 και Φωτογραφίες 
 
 

 
Φωτογραφία 1 Φυλλάδιο για τις Ευρωεκλογές του 2004 (µπροστινή όψη) 

 

 
Φωτογραφία 2 Φυλλάδιο για τις Ευρωεκλογές του 2004 (πίσω όψη) 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 
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Φωτογραφία 3 Αφίσα για τις εκλογές του 2007.  



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 
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Φωτογραφία 4 Αφίσα για τις εκλογές του 2007 

 

 
Φωτογραφία 5 Αφίσα για το ∆ηµοψήφισµά που ζήτησε ο ΛΑ.Ο.Σ. για την ψήφο στους 

Μετανάστες 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

570 

 
Φωτογραφία 6 Συγκέντρωση του ΛΑ.Ο.Σ. στην Αθήνα για τα 8 χρόνια του ΛΑΟΣ 

 
 
 

 
Φωτογραφία 7 Το Ελληνικό Μέτωπο υποδέχεται το λεπεν. Στη Φωτογραφία διακρίνεται ο 

Χαρίτος 

 
 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

571 

 
Φωτογραφία 8 Ο Βορίδης µε το LePen στο συνέδριο του Εθνικού Μετώπου Γαλλίας  

την 21 Απριλίου 2003 

 
 

 
Φωτογραφία 9 Ο Καρατζαφέρης µιλάει για την Βόρεια Ήπειρο σε εκδήλωση της ΝΕΟΣ 

 
 
 
 
 
 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

572 

 
Φωτογραφία 10 Με τον Παναγιώτη Ψωµιάδη 

 

 
Φωτογραφία 11 Στην εκδήλωση για το Μακεδονικό τον Νοέµβριο του 2004. 

 
 

 
 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

573 

 
Φωτογραφία 12 Στην εκδήλωση για το Μακεδονικό τον Νοέµβριο του 2004. Η ζύµωση του νέου 

ΛΑ.Ο.Σ. είναι φανερή. 

 
 
 
 
 

 
Φωτογραφία 13 Το δεξί χέρι του Προέδρου; 

 
 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

574 

 
Φωτογραφία 14 Ο Βορίδης στη Βουλή 

 

 
Φωτογραφία 15 Από παρουσίαση βιβλίου για την Υπόθεση Τεµπονέρα. ∆ιακρίνονται ο 

δηµοσιογράφος Χρ. Πασαλάρης, ο δικηγόρος Χρ. Αρβανίτης, ο δηµοσιογράφος κ. Βούλτεψης και 
ο εκδότης Γιάννης Γιαννάκενας 

 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

575 

 
Φωτογραφία 16 Φωτογραφία από το γάµο του Μ. Βορίδη. στον οποίο κουµπάρος ήταν ο τότε 

αντιπρόεδρος του γαλλικού Εθνικού Μετώπου, Carl Lang, ενώ είχε παραστεί και ο Πρόεδρος του 

κόµµατος αυτού Jean Marie Le Pen 

 
 

 
Φωτογραφία 17 Με τον ∆ηµήτρη Παπαγεωργίου, δηµοσιογράφο του Ελεύθερου Κόσµου που 

φυλακίστηκε µετά από επίθεση Εθνικιστών στην οδό Πανόρµου.  

 
 
 
 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

576 

 
Φωτογραφία 18 Με τον Ψινάκη πριν το «ναυάγιο» της υποψηφιότητας του τελευταίου. 

 
 
 

 
Φωτογραφία 19 Φειγβολάν πριν από τις εκλογές του 2007 

 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

577 

 
Φωτογραφία 20 Χαρακτηριστική αφίσα για εκδήλωση της Νεολαίας του ΛΑΟΣ 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

578 

 
Φωτογραφία 21 Πανηγυρικό εξώφυλλο της Α1 µετά την είσοδο στην Βουλή 

 µε ηµεροµηνία 22
η
 Σεπτεµβρίου 2007 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

579 

 
Φωτογραφία 22 Χαρακτηριστικό πρωτοσέλιδο. 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

580 

 
Φωτογραφία 23 Πρωτοσέλιδο, της 8ης Μαϊου 2010, για την υπερψήφιση του Μνηµονίου 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

581 

 
Φωτογραφία 24 Πρωτοσέλιδο την παραµονή του ∆εκαπενταύγουστου του 2010.  

 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

582 

 
Φωτογραφία 25 Χαρακτηριστικό πρωτοσέλιδο, της 25

ης
 Σεπτέµβρίου 2010, για τη µετανάστευση 

που φέρνει στο νου εµφυλιοπολεµικές αφίσες. ∆ίπλα στη στήλη του «Ιχνηλάτη» υπάρχει αναφορά 

ενάντια στον Καµίνη. 

 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

583 

 
Φωτογραφία 26 Χαρακτηριστικό πρωτοσέλιδο, της 28

ης
 Οκτωβρίου 2010 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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Φωτογραφία 27 Το εξώφυλλο πριν τις δηµοτικές εκλογές του 2010, χαρακτηριστική η νύξη για 

τον Μπουτάρη. 

 



Η Νέα Άκρα δεξιά στην Ελλάδα:  

Οργανωτική Εξέλιξη, Εκλογική Επιρροή και  
Πολιτικός λόγος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού  

 ------ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

585 

 
Φωτογραφία 28: Χαρακτηριστικό πρωτοσέλιδο κίτρινης δηµοσιογραφίας µε εθνικιστικές 

«πινελιές» γύρω από τη συνάντηση Παπανδρέου – Ερντογάν στο Ερζερούµ. Βλέπουµε 
χαρακτηριστικά τα ευπεµπτα σλογκαν που χρησιµοποιήσε ο Καρατζαφέρης σαν διαφηµιστής και 

συνεχίζει να χρησιµοποιεί σαν πολιτικός και δηµοσιογράφος. 
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