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Eρευνα του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας επιχειρεί να δει τι 
ήταν αυτό που οδήγησε εκα-

τοντάδες χιλιάδες Έλληνες να ψη-
φίσουν μια ακραία εθνικιστική και 
φιλοναζιστική οργάνωση. Σύμφωνα 
με την έρευνα μια από τις βασικές 
παραμέτρους που έπαιξαν σημαντικό 
ρόλο στην άνοδο της Χρυσής Αυγής 
είναι η τοποθέτηση των Ελλήνων 
απέναντι στους μετανάστες, η οποία 
χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές 
ως αρνητική. Η πλειονότητα των 
ερωτηθέντων θεωρεί ότι η παρου-
σία τους βλάπτει την οικονομία και 
υποσκάπτει την πολιτισμική ζωή και 
ταυτότητα της χώρας. Στην ερώτηση 
ποια πιστεύουν ότι είναι η επίδραση 
των μεταναστών στην οικονομία της 
χώρας το 59% των κατοίκων στο 4ο 
και στο 6ο διαμέρισμα (περιλαμβά-
νονται οι συνοικίες Κολωνός, Ακα-
δημία Πλάτωνος και Σεπόλια ως 
Πατήσια στο πρώτο, ενώ Πατήσια 
και Κυψέλη ανήκουν στο δεύτερο) 
και το 53% των κατοίκων των υπο-
λοίπων διαμερισμάτων απαντούν ότι 
θεωρούν πως είναι αρνητική, ενώ το 
33% στο 4ο και στο 6ο και το 36% 
στα υπόλοιπα απαντούν ότι είναι ου-
δέτερη και το 8% και το 11% αντι-
στοίχως θεωρούν ότι είναι θετική.

Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι οι 
μετανάστες υποσκάπτουν ή εμπλουτί-
ζουν την πολιτιστική ζωή της χώρας 
το 61% των ερωτωμένων στο κέντρο 
της Αθήνας απαντά ότι την υποσκά-
πτουν, το 31% έχει ουδέτερη θέση 
και το 8% πιστεύει ότι την εμπλουτί-
ζουν. Τα ποσοστά για τους κατοίκους 
των υπολοίπων περιοχών της Αθή-

νας είναι 52%, 32% και 16% αντι-
στοίχως. Μάλιστα, τονίζεται πως δεν 
είναι μόνο αρνητικοί απέναντι στους 
μετανάστες οι κάτοικοι του κέντρου 
της Αθήνας αρνητικοί όπου υπάρ-
χει έντονη μεταναστευτική παρουσία 
αλλά και οι κάτοικοι στα υπόλοιπα 
διαμερίσματα της πόλης. Όπως προ-
κύπτει από τις απαντήσεις των ερω-
τηθέντων, το αίσθημα του φόβου εί-
ναι διάχυτο στους κατοίκους σε όλη 
την έκταση του Δήμου Αθηναίων. 
Περίπου δύο στους τρεις δηλώνουν 
ότι «θα ένιωθα φόβο αν χρειαζόταν 
να διασχίσω μετά τα μεσάνυχτα το 
κοντινό μου πάρκο» και το 1/3 του 
δείγματος δηλώνει ότι «θα ένιωθα 
φόβο αν χρειαζόταν να μείνω στη 
διάρκεια του Αυγούστου μόνος στο 
διαμέρισμά μου για μερικές ημέρες».

Το προφίλ αυΤών 
που ψήφίσαν Χρυσή αυγή

«Ως το 2011 οι Αθηναίοι που έρ-
χονταν σε επαφή με τη δράση της 
Χρυσής Αυγής μέσω ενημερωτικών 
φυλλαδίων ή από το φιλικό τους 
περιβάλλον ήταν περισσότεροι στο 
4ο και στο 6ο δημοτικό διαμέρισμα 
(προφανώς λόγω της παρουσίας της 
στον Αγιο Παντελεήμονα και στην 
Κυψέλη)», ενώ «το 2012 καταγράφε-
ται σημαντική αύξηση στο ποσοστό 
όσων αναζητούν πληροφορίες για τη 
Χρυσή Αυγή στο διαδίκτυο (αύξη-
ση περίπου 80%) και στο ποσοστό 
όσων ενημερώνονται για τη δράση 
της από τρίτους (αύξηση περίπου 
25%). «Η αύξηση είναι υψηλότερη 
στα λοιπά διαμερίσματα παρά στο 4ο 
και στο 6ο, γεγονός που οι ερευνητές 

αποδίδουν σε αυξημένο ενδιαφέρον 
για τη ΧΑ ως εκλογική επιλογή εντός 
του 2012, αλλά και στην ομογενο-
ποίηση όσων ενδιαφέρονται για την 
οργάνωση. 

Το 2011 οι κάτοικοι του 4ου και 
του 6ου διαμερίσματος ήταν πιο 
θετικοί έναντι της Χρυσής Αυγής. 
Αντίθετα, το 2012 στο 4ο και στο 
6ο διαμέρισμα το ποσοστό αυτό έχει 
πέσει στο 4%, ίσως εξαιτίας της κο-
ντινής επαφής με τις δράσεις της 
οργάνωσης, ενώ στις υπόλοιπες πε-
ριοχές έχει αυξηθεί στο 3%».Από τα 
ερευνητικά δεδομένα προκύπτει ότι 
η επιρροή της Χρυσής Αυγής είναι 
ισχυρότερη:
• ανάμεσα στους άνδρες, 
• στις ηλικίες 35-44, 
• στους αποφοίτους Λυκείου 
και τεχνικής εκπαίδευσης 
• και στους ανέργους 
και στους εμπόρους.

Γενικότερα, εμφανίζεται μετατόπι-
ση των ψηφοφόρων όλων των κομ-
μάτων σε περισσότερο αντιμετανα-
στευτικές θέσεις. Στην κλίμακα από 
το 1 ως το 10 και αναφορικά με την 
επίδραση που έχουν οι μετανάστες 
στην οικονομία (0 = αρνητική, 10 = 
θετική) οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ 
σημειώνουν σε μέσον όρο 3,4, της 
ΝΔ 2,2, του ΚΚΕ 3,4, του ΛΑΟΣ 1,4, 
του ΣΥΡΙΖΑ 3,8, των Οικολόγων 
2,9, των Ανεξάρτητων Ελλήνων 1,8, 
της Χρυσής Αυγής 1,5, της ΔΗΜΑΡ 
3,9 και της Δράσης 4,7. Σημειώνεται 
ότι τα συμπεράσματα βασίζονται στη 
σύγκριση μεταξύ των στοιχείων δύο 
διαφορετικών ερευνών που έγιναν 
το 2011 και το 2012.

Mε εκπροσώπους της 
Δημοτικής Αστυ-
νομίας θα συνα-

ντηθούν σήμερα, Τετάρτη, 
στις 14:00 (ώρα Ελλάδας) 
βουλευτές της Χρυσής Αυ-
γής προκειμένου να ενη-
μερωθούν αλλά και να 
συζητήσουν με τους υπαλ-
λήλους της για τα θέματα 
που απασχολούν. Στις 
20:00 θα επισκεφθούν το 
αμαξοστάσιο του δήμου 
Αθηναίων προκειμένου 
να ενημερωθούν από τους 
υπαλλήλους αλλά και τους 
προϊσταμένους του για τα 
προβλήματα που υπάρ-
χουν. Οι βουλευτές της 
Χρυσής Αυγής το επόμενο 
διάστημα θα πραγματοποι-
ήσουν μια σειρά επισκέψε-
ων σε διάφορες υπηρεσίες 
ώστε να ενημερώνονται 
για τα προβλήματα που 
υπάρχουν. 

Το εξώδίκο σΤο εσρ
Εξώδικο στο Εθνικό 

Συμβούλιο Ραδιοτηλεό-
ρασης απέστειλε η Χρυσή 
Αυγή. Κι αυτό διότι, όπως 
καταγγέλλει, «οι ραδιο-
φωνικές και τηλεοπτικές 
συχνότητες προβάλλουν 
και σ’ αυτήν την προε-
κλογική περίοδο πολύ 
περισσότερο κόμματα που 
έλαβαν μικρότερο ποσο-
στό από την Χρυσή Αυγή, 

όπως την ΔΗΜ.ΑΡ., τον 
ΛΑ.Ο.Σ. και την Δημιουρ-
γία Ξανά». 

Και γι’ αυτό αναφέρουν 
χαρακτηριστικά στην ανα-
κοίνωσή τους ότι: «Επιφυ-
λασσόμαστε για κάθε νό-
μιμο δικαίωμα και προς 
αυτήν την κατεύθυνση 
καταθέσαμε εξώδικο προς 
το Εθνικό Συμβούλιο Ρα-
διοτηλεόρασης».

Σύμφωνα με όσα επι-
σημαίνει η Χρυσή Αυγή, 
«πρόκειται για παράνομη 
κι αντισυνταγματική στά-
ση των ραδιοφωνικών 
και τηλεοπτικών μέσων, 
τα οποία αφού μετά τις 
εκλογές της 6ης Μαΐου 
εξαπέλυσαν τόνους λά-
σπης κατά του Εθνικιστι-
κού Λαϊκού Κινήματος 
και των στελεχών του, 
επέστρεψαν στην συνήθη 
αντιδημοκρατική τακτική 
της φίμωσης και του απο-
κλεισμού μας».

Και αναφέρουν μεταξύ 
άλλων ότι «Υπενθυμίζου-
με πως οι ραδιοφωνικές 
και τηλεοπτικές συχνό-
τητες είναι περιουσία του 
ελληνικού λαού και οφεί-
λουν να προβάλλουν τις 
θέσεις της Χρυσής Αυγής 
αναλογικά με το 7% που 
μας έδωσε στις τελευταίες 
εθνικές εκλογές ο ελληνι-
κός λαός».

Ποιοι ψηφίζουν Χρυσή Αυγή
Ραντεβού με 
τη Δημοτική Αστυνομία 
έχει σήμερα η Χρυσή Αυγή
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