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Ειδική εκπομπή του SBS για τη Χρυσή Αυγή 
Ηπρόσφατη εκποµή Dateline, η 

οποία µεταδίδεται παναυστρα-
λιανά µέσω του δικτύου SBS και 

παγκόσµια µέσω του διαδικτύου, ήταν 
αφιερωµένη στη δράση του κόµµατος 
της Χρυσής Αυγής. Ο απεσταλµένος 
δηµοσιογράφος Evan Williams αναφέ-
ρει εισαγωγικά ότι «η άνοδος της Χρυ-
σής Αυγής, ενός κόµµατος το οποίο 
υποστηρίζει ανοιχτά τον αντισηµιτι-
σµό και το ρατσισµό και συνδέεται µε 
βίαιες επιθέσεις εναντίον ατόµων που 
θεωρούνται µετανάστες, καταδεικνύει 
τις τραγικές συνέπειες του οικονοµι-
κού εξανδραποδισµού για έναν άλλοτε 
περήφανο λαό».
Αρχικά, προβάλλονται οι δράσεις της 
Χρυσής Αυγής, όπως η «δωρεάν διανο-
µή τροφίµων αλλά µόνο µε την επίδει-
ξη ταυτότητας, ώστε να αποδεικνύεται η 
ελληνική καταγωγή των δικαιούχων, η 
συνδροµή στους πολίτες που τους κα-
λούν για αντιµετώπιση και µεσολάβηση 
σε θέµατα ασφαλείας όπως µικροκλο-
πές και επιθέσεις, περιστατικά τα οποία 
συνδέονται µε µετανάστες, η αιµοδοσία 
των µελών του κόµµατος αλλά µόνο για 
όσους αποδεικνύουν ότι έχουν την ελ-
ληνική υπηκοότητα και οι επιδροµές 
στις υπαίθριες λαϊκές αγορές και στα νο-
σοκοµεία για τον εντοπισµό παράνοµων 
µεταναστών, ώστε να τους οδηγήσουν 
στην απέλαση κλπ».
Η εκποµπή φιλοξενεί δηλώσεις του βου-
λευτή του κόµµατος κ. Ηλία Παναγιώτα-
ρου, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά 
ότι «η Χρυσή Αυγή φιλοδοξεί να ανα-

δειχθεί στην αντίστοιχη Χαζµπολάχ του 
Λιβάνου, σαν δεύτερη κυβέρνηση προς 
όφελος των Ελλήνων πολιτών» καθώς 
και ότι «οι δράσεις του κόµµατος έρχο-
νται να καλύψουν σηµαντικά ελλείµµατα 
λόγω της κατάρρευσης του συνόλου των 
θεσµών».
Ο δηµοσιογράφος σηµειώνει ότι η Ύπα-
τη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρό-
σφυγες τοποθέτησε παρατηρητήριο στην 

Ελλάδα «το οποίο καταγράφει κατακό-
ρυφη αύξηση των βίαιων επιθέσεων 
εναντίον µεταναστών, παράνοµων και 
µη, και µάλιστα µε εντεινόµενη ένταση 
και σοβαρότητα τραυµατισµών, καταλή-
γοντας σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµα 
και στο θάνατο, ενώ ταυτόχρονα καλλι-
εργείται συστηµατικά ο φόβος».
Παράλληλα, διερευνώνται τα αίτια της 
ανόδου του κόµµατος της Χρυσής Αυ-

γής και της «απήχησης στους Έλληνες 
πολίτες», τα οποία εντοπίζονται στην 
«ανεπάρκεια και αποτυχία των πολι-
τικών κοµµάτων και στην οικονοµική 
εξαθλίωση, παράγοντες οι οποίοι δηµι-
ουργούν έντονα αισθήµατα οργής, απο-
γοήτευσης, εκδίκησης του πολιτικού συ-
στήµατος και αναζήτησης εναλλακτικών 
λύσεων, ενώ ειδικά για την περίπτωση 
των νέων, οι οποίοι δε βλέπουν καµία 
ελπίδα για το µέλλον, οι µετανάστες στο-
χοποιούνται από τη Χ.Α., καθώς αποτε-
λούν το εύκολο θύµα της εκτόνωσης της 
οργής».
Επιπλέον, καταγράφεται η «στηλίτευση 
της ιδεολογίας και των πρακτικών της 
Χ.Α. από φορείς, δηµοσιογράφους και 
εκπροσώπους αντιρατσιστικών ενώσε-
ων µέσω δηλώσεων, όπως δηµοσιο-
γράφων, ανθρώπων του πνεύµατος και 
δηµόσιων λειτουργών».
Η εκποµπή καταλήγει µε την «πρόθεση 
στελεχών της Χρυσής Αυγής να επισκε-
φθούν την Αυστραλία», όπως δηλώνεται 
από τον κ. Παναγιώταρο. Ο δηµοσιογρά-
φος υπενθυµίζει το µήνυµα της Πρωθυ-
πουργού της Αυστραλίας κας Γκίλαρντ 
ότι «τέτοιου τύπου πολιτικές δεν έχουν 
θέση στην Αυστραλία», στο οποίο ο κ. 
Παναγιώταρος απαντά ότι «υπάρχει ένα 
διαρκώς επεκτεινόµενο δίκτυο υποστη-
ρικτών της Χ.Α. στην Αυστραλία», ενώ 
προχώρησε, αναφερόµενος στην «ιστο-
ρία της Αυστραλίας και στην περίπτωση 
των γηγενών, Αβορίγινων πληθυσµών, 
σε ό,τι αφορά το θέµα του ρατσισµού και 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων».


