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41ANGELOSZ KONTOGIANNISZ-MANDROSZ – DESZPINA PARASZKEVA

Neofasizmus a válságérában:  
az Arany Hajnal1

Ebben a tanulmányban szeretnénk megvilágítani – az utóbbi öt év 
szélesebb társadalmi-politikai változásainak kontextusában – azokat 
a fő tényezőket, amik lehetővé tették, hogy az Arany Hajnal (AH) a 
görög politikai élet jelentős erejévé váljon. Ennek érdekében több-
fókuszú megközelítésben vizsgáljuk meg az AH jellegét. Konkrétan, 
röviden áttekintjük a párt történeti trajektóriáját 2010-ig, majd megvizs-
gáljuk a válság a görög társadalomra és politikára gyakorolt hatását, 
megmutatva az állam autoritárius megerősítésének tendenciáját, a 
[radikális] baloldal ezzel párhuzamos előretörését, és a 2010-2012 
közötti politikai konfliktusok ciklusát, amelynek ellentmondásos kon-
textusában az AH felemelkedett. Ezután részletesen elemezzük a 
neofasiszta diskurzust, ennek hatását a szélesebb politikai vitákra, 
valamint gyakran dialógus-szerű viszonyát a mainstream jobboldal 
diskurzusával és intézkedéseivel, rámutatva ugyanakkor újító eleme-
ire is. Végül megvizsgáljuk az AH politikai dinamikájának kilátásait a 
pillanatnyi politikai helyzetben.

Az Arany Hajnal gyökerei

Az AH mint politikai jelenség csak történelmi fejlődésének konkrét 
útvonala alapján érthető meg. Elemzésünkben megpróbáljuk ki-
emelni, hogy az AH nem egy populista szélsőjobboldali párt mint a 
Front National, de még csak nem is egy tipikus politikai párt, ameny-
nyiben ennek a szónak a politikatudományban bevett konnotációját 
tekintjük. 

Nikosz Mihaloliakosz az AH alapítója és vezetője 1973-ban kezdte el 
politikai pályafutását, mint az „Augusztus 4. Párt” tagja, de neve a gö-
rögországi junta bukását követő első években tanúsított paramilitáris 
aktivitása miatt vált széles körben ismertté. Miután összeütközésbe 
került az akkori keményvonalas nacionalisták jó részével, 1980-ban 
megalapítja az AH-t, ami ekkor egy nemzetiszocializmussal foglalkozó 
kutatócsoportja az azonos nevű folyóiratnak. Politikai szervezetként a 
csoport először 1983-ban jelenik meg, a „Nemzetiszocialista Mozga-
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42 lom – Népi Egyesület” létrehozásával, amelyet a spanyol CEDADE* 

inspirált (Psarras 2012).
Aktivitásának rövid szünetelése után 1984-1985-ben (ebben az 

időszakban Papadopulosz – az 1967-es puccs bebörtönzött vezető-
je – kinevezi Mihaloliakoszt a párt ifjúsági tagozatának elnökévé), az 
AH a nyolcvanas évek második felében jelenik meg újra, és 1990-ben 
tartja meg első kongresszusát. További fejlődése tekintetében 1992 a 
kritikus év. Kihasználva a nacionalista hullámot, ami keresztülsöpör az 
országon az MVJK [Macedónia] elnevezése körülötti konfliktusban, az 
AH szisztematikus erőfeszítéseket tesz, hogy növelje támogatottságát 
és befolyása alá vonja a nacionalista tábort. Ekkor tartják meg máso-
dik kongesszusukat és hozzák létre a Falanx-ot. Ez az osztag a párt 
szervezett paramilitáris szárnya, több mint ötven (beismert) támadá-
sért felelős bevándorlók és baloldaliak ellen 1992 és 1997 között. Az 
eredetileg Jiannisz Jannopulosz (a dél-afrikai tevékenységéről hírhedt 
veterán katonatiszt) által megszervezett Falanx-ot 1998-ban átnevez-
ték Arany Sasokra Andritszopulosz vezetése alatt – innentől kezdve 
ez a paramilitáris csoport az AH szervezeti és politikai értelemben vett 
központi magjának része. 

Az utcai aktivizmus az AH aktivitásának központi része a kilencve-
nes és kétezres években, ugyanakkor 1992-től kezdve stabil választói 
közönséget, valamint nemzetközi kapcsolatokat próbálnak kiépíteni2. 
Ebben a kontextusban kilencszer is részt vesznek helyi és általános 
választásokon, minduntalan jelentéktelen, 0.3% (a párt legjobb, a 2009-
es parlamenti választásokon elért, eredménye) alatti eredményeket 
elérve. 2010-ig az AH marginális politikai erő marad a nacionalista 
táboron belül, amely támogatottságát egy „hellenizált” nemzetiszo-
cialista narratíva és utcai aktivitása köré építi fel. Valójában, ami 
ebben az időszakban életben tartja, az a párt által élvezett kvázi jogi 
immunitás [általában nem indultak bírósági eljárások a párt ellen – a 
ford.] és bizonyos állami szervek, ti. a titkosszolgálat és a rendőrség 
– amelyekkel az AH-nak közeli kapcsolatai voltak létrejötte óta – által 
nyújtott támogatás volt.3

A válság

A szervezet első politikai áttörése a 2010-es athéni önkormányzati 
választások során történt meg, amikor is Mihaloliakoszt 5.29%-os 
eredménnyel beválasztják a város közgyűlésébe. Ez a változó di-
namika jele a jobboldalon és tágabb értelemben a görög társadalmi 
formáción belül is. Kihasználva a közbeszéd autoritárius átalakulását 
a válság első éveiben és a LAOSZ (Népi Ortodox Riadó)4 folyamatos 

* Círculo Español de Amigos de Europa, spanyol neonáci szervezet (A ford.)
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jobboldali szavazók fő pártjává vált. Amikor 2011 végén a LAOSZ és 
az Új Demokrácia (ÚD) belépett Papademosz „nemzeti egységkor-
mányába” és ezzel átállt a a Memorandumot és a megszorításokat 
támogató táborba, az AH választási és politikai befolyása meredeken 
emelkedni kezdett. A párt a 2012 májusi parlamenti választásokon 
7%-ot kapott, majd 6.9%-ot az ezt követő megismételt választásokon 
júniusban, elsöpörve Karatzaferisz pártját (LAOSZ), és megszerezve 
az ÚD választói bázisának jelentős részét a nagyvárosok munkásne-
gyedeiben [popular districts].

Az AH előretörése nem magyarázható meg anélkül, hogy ne utaljunk 
azokra a mély társadalmi-politikai átalakulásokra, amelyek megrenget-
ték az országot 2010-től kezdődően. A megszorítási program végrehaj-
tásának első évében a munkanélküliség 10%-ról 28%-ra emelkedett a 
gazdaságilag aktív lakosság körében, míg az ifjúsági munkanélküliség 
2013-ban a példátlan magas 60%-os szinten stabilizálódott. A görög 
jegybank becslései szerint a szegénység és társadalmi kirekesztés 
által fenyegetett emberek száma 25.4%-kal emelkedett, és 24.1%-kal 
nőtt a szegénységi küszöb alatt élő háztartások száma. 2013-ra a 
nemzeti össztermék összesen közel 25%-kal zsugorodott, és miközben 
a jóléti szolgáltatások eltűnőben voltak a Trojka kiigazítási programja 
miatt, így a társadalom szövete gyors szétbomlásnak indult, mindenféle 
buffer-mechanizmus nélkül. A politikai elitnek, mivel nem volt hajlan-
dó engedményeket tenni és valamiféle biztonsági hálót nyújtani, és 
nem volt képes pozitív ideológiai narratívát adni az eseményekhez, 
nem maradt más választása, mint a félelmi politizáláshoz és az állam 
autoritárius megerősítéséhez fordulni, hogy garantálhassa hatalmát a 
növekvő társadalmi elégedetlenség kontextusában.

Amikor a társadalmi mobilizáció 2011 nyarán és őszén eléri csúcsát, 
a politikai reprezentáció válsága még tovább mélyül, a hagyományos 
kétpárti politikai rendszer választói bázisának gyors széteséséhez és a 
baloldal erősödéséhez vezetve. A 2009-es gazdasági válság így teljes 
„organikus válsághoz” vezetett, ahol a neoliberális hegemónia maga 
került veszélybe (Kouvelakis 2011). Szembetalálva magát e kritikus 
helyzettel és annak lehetőségével hogy akár rövid távon radikális 
fordulat történhet, a hatalmi blokk határozottan a Poulantzas által 
„rendkívüli helyzet államának” [State of emergency] nevezett jelenség 
egy sajátos verziójának megvalósítása felé mozdult el. Túl a parlamenti 
mellékhadszíntéren, a bíróságok manipulációján és az alkotmányos 
jogok folyamatos megsértésén a szakszervezeti aktivitás kérdésében, 
ez a folyamat egy agresszív „törvény és rend” diskurzus kibontakozá-
sával és a baloldallal szembeni heves médiakampánnyal járt együtt. 
Ennek az ideológiai offenzívának a bevándorlás és a bűnözés témái 
voltak a trójai falovai, megpróbálva sarokba szorítani a baloldalt és 
demobilizálni a társadalmat a kétpártrendszer érdekében. Bár ez a 
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megtörésekor visszaütött az AH megjelenésével. A görög társadalom 
szociális konzervativizmusát és reakciós elemeit táplálva a hatalmi 
blokk a valóságban nem pusztán a neofasiszták diskurzusát legitimálta, 
hanem gyakorlatukat is. 

Ebben a tekintetben az AH felemelkedése benne rejlett a periódus 
tágabb értelemben vett politikai konfigurációjában, egyszerre mint 
azzal való szakítás és folytonosság. Folytonosság, mivel kifejezett 
egy már meglévő és mély gyökerekkel rendelkező politikai dinamikát 
és szakítás, mert radikalizálta ezt a dinamikát, szakítva a hagyomá-
nyos nacionalista és jobboldali politika mintázataival. Az AH nem egy-
szerűen egy önálló kifejeződése a görög jobboldal antikommunista, 
junta-barát és reakciós elemeinek, ahogy azok a huszadik századi 
görög történelemben megjelentek és fejlődtek. Ehelyett ezeknek a 
politikai identitásoknak a minőségi átalakulásáról beszélhetünk, ahogy 
összeütközésbe kerültek a munkásosztály és a kispolgárság jelentős 
rétegei által megtapasztalt társadalmi és politikai zűrzavarral a krízis 
kontextusában. Ebben az értelemben képezi az AH a reakciós ellenvá-
laszt, amit a mozgalmak visszaszorulása okozott, valamint a baloldal 
képtelensége nem csak arra, hogy politikailag kifejezze a mozgalmak 
dinamikáját, hanem ezen túl, hogy egy ellenhegemónikus politikai 
narratívát fogalmazzon meg. 

Az Arany Hajnal „konkrét diskurzusa”

Hogy megmutassuk, az Arany Hajnal felemelkedése egyszerre a 
görög jobboldali politikai tradíció folytatódása és egy új elem betöré-
se a politikai szcénába, a következőkben áttekintjük az AH konkrét 
diskurzusának néhány kulcsfogalmát 2012-2013-ból, amikor a párt 
legnagyobb előretörése a választásokon és a társadalmi legitimáció 
tekintetében megtörtént.

A „vér” homályos fogalma valószínűleg a legfontosabb elem a párt 
világnézete és praxisa számára. Nem csak az ellenségek kiontott 
véréről van itt szó, hanem elsősorban egy változtathatatlan és szent 
biológiai adottságról, ami meghatároz minden kulturális jellegzetessé-
get, ezáltal a szociális rasszizmust természetes jelenségként beállítva. 
Nikolaosz Mikaloliakosz, a „Vezér” szavaiban: „Dehát mit jelent az, 
hogy rasszizmus? Hogy hiszünk a vérben. [...] Ebben az esetben, 
legyen, rasszisták vagyunk!”.

A „vér” biológiai adottságából következik a „faj”, amiből pedig a „nem-
zet” fogalmát származtatják, összekötve a „vért” a „nemzettel” (ld. még 
Miles and Brown 2003: 8-10). A „nemzet”, ami egy homogenizált sze-
mély képében jelenik meg, a „faj” transzhisztorikus jelenlétét testesíti 
meg és elpusztulása az ország és történelme biológiai halálát jelenti.
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egy osztályokon átívelő csoportra utal, amit becsaptak és ami képtelen 
belátni ezt a tényt. Ez a csoport nélkülözi a „kíválóságot”, de hűsége-
sen követheti a „nemzet vezérét”, aki majd megtalálja a megoldást.

Akik nincsenek a vér – „faj-nemzet-nép” – körén belül, automatiku-
san ellenségként jelennek meg. Az AH szerint a „fajt” és a „nemzetet” 
számos ellenség fenyegeti, akik egyetlen mitikus, gonosz entitásban 
olvadnak össze, amely elpusztításukra tör. Az „ellenség” két csoportra 
osztható: „idegenekre” és politikai ellenfelekre. Itt érdemes megemlí-
teni, hogy a mozgalom tagjai sem védettek a veszélytől, hogy ellensé-
gekké váljanak, ezért folyamatos megfigyelés alatt állnak.

Ami az első kategóriát illeti, a bevándorlókat „szubhumán” lényeknek 
tekintik, akiket soha nem lehet a társadalomba integrálni. „Betolako-
dóként” hivatkoznak rájuk, vírusokhoz hasonlítva őket, akik az ország 
egészségét veszélyeztetik (Fairclough 2006: 130· Bauman 2008: 131-
163). Bűnözőknek nyilváníttatnak pontosan etnikai hovatartozásuk 
miatt (van Dijk 1993). Így meggyilkolásukat nem tekintik gyilkosságnak, 
hanem egyfajta orvosi megtisztítási aktusnak, amelynek célja, ahogy 
Foucault írta (Foucault 2003), a „faj” biológiai megerősítése; azaz itt a 
biopolitika és a nemzeti szuverenitás mintegy egybeesik. 

Az ellenségek második kategóriájához tartoznak a kormányzati és 
pártvezetők, és a baloldal általában. A politikai stratégiák megszemé-
lyesíttetnek és újra megjelenik az ambivalencia az intézményesített 
tekintélyekkel szemben: míg a vezetőket és szóvivőiket kigúnyolják, 
a tekintéllyel mint olyannal szembeni odaadás rendületlenül fennáll. 
Ugyanakkor a fő politikai ellenfél az úgynevezett „vörös pestis”, ahogy 
az megnyilvánult a Kommunista Párt tagjaival szembeni támadások-
ban és Pavlosz Fisszasz* meggyilkolásában. Az AH szerint pontosan 
a baloldal és a kommunizmus mumusa rejtőzködik az állam mögött 
(ld. Adorno 2000). Természetesen minden ellenség összeolvad a 
legfőbb ellenség, a zsidó alakjában – ami Traverso (2003: 129-134) 
szerint a modernitás metonímiája – és a „fehér nemzet” elleni össze-
esküvésben. 

Az AH magát egy ragadozómadárhoz hasonlítja, amelynek eljö-
vetelét a „természet törvénye” diktálta. Röviden tehát elkerülhetetlen 
sorsnak és tévedhetetlen, kritikán felül álló erőnek állítja be magát.  
A mozgalom „vezére” a messiás, és a „természet törvényének” képvi-
selője a Földön. Az AH eljövetele minden ellenség elpusztítását jelenti, 
automatikusan elhozva a „nemzet” megváltását. Az AH világnézete a 
társadalmi élet negatív-defenzív megközelítése; a párt nem tesz pozitív 
javaslatokat a társadalmi problémák megoldására, ehelyett a felelősök 
elpusztítátását követeli. Az AH számára a vizionált jövő visszatérés a 

* baloldali görög rapper, akit 2013-ban az AH tagjai Athénban meggyilkoltak  
(A ford.)
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és az alkotás semmi más, mint pusztítás.
A teológiai inspirációjú, deus ex machina jellegű elképzelések köny-

nyű megoldásokat ígérnek és újratermelik a „Vezér” tekintélye iránti 
hűséget. A mozgalom tagjai fel kell hogy áldozzák magukat e hatalmas 
erőért valamiféle halálimádat jegyében. Az erőszakos és antiszociális 
viselkedés egyfajta becsületérem, amit tovább fokoznak a tömeges 
gyilkosságok a Jelenések könyvére emlékeztető elképzelt és projektív 
fantáziaképei, valamint a szimbólumok fetisizálása. 

Van Dijk (2004) leírásában a rasszista diskurzusnak egy szilárd, 
ontológiai jellegű és magától értetődő kétpólusú jellege van: „Mi” és 
„Ők” (ld. Löwenthal and Guterman 1950). A szlogen „Egyedül állunk 
mindenkivel szemben!” ezt jól megmutatja. Ahogy Bakhtin (1981: 
342-344) megemlíti egy helyütt, az autoritárius diskurzus „statikus és 
halott”: csak teljesen elfogadni vagy teljesen elvetni lehet. Ami érdekes, 
hogy a „Mi” jellegzetességeit sosem írják le, az AH profilja kizárólag az 
„ellenség” negatív tükörképe. A párt nem létezhet „ellensége” nélkül 
és épp ezért az utóbbi elleni harc egy soha véget nem érő háború.

Rendszerpártiság és rendszerellenesség

Mint az látható, az AH diskurzusa és praxisa közeli viszonyban van a 
neoliberalizmus módszertani magjához; a párt ideológiai konfigurációi 
nem különböznek a jól ismert, emészthető, domináns ideológiai konfi-
gurációktól: a „Nincs más alternatíva” doktrína, a belső ellenség elmé-
lete, a „Metapolitefszi”5 és a baloldal denunciálása. A Baltakosz-botrány 
[egy kiszivárgott videófelvételen Szamarasz miniszterelnök (ÚD) 
tanácsadója, Baltakosz egy AH taggal osztott meg bizalmas informá-
ciókat az AH elleni eljárásokról – a ford.] tisztán megmutatta, hogy az 
az AH-nak erős politikai kapcsolatai vannak a burzsoá politikai pártok 
vezetőivel és jelentős mértékű hozzáférése (ha nem szövetségesei) a 
„mély állam” apparátusaihoz, azaz a rendőrséghez és a katonasághoz. 
Ebben a tekintetben az AH-t egy olyan ágensnek tekinthetjük, amely 
erős hatást gyakorol a kormányzás agendájára és a párt választási és 
társadalmi befolyása komplementer módon viszonyul a [a 2015 előtti] 
kormány stratégiájához.

A párt tevékenysége a szegényebb városnegyedekben, mint pl. az 
Agiosz Panteleimonaszban Athénban, igen jellemző ebben a tekin-
tetben. Fokozatosan és módszeresen az AH kapcsolatokat épített ki 
a helyi lakosokkal, miközben anyagilag függővé tette őket a párttól 
(illegális kereskedelmen keresztül vagy védelmi pénzekkel stb.), a ne-
gyedet a párt illegális tevékenységeinek egyfajta bázisává téve. Ezáltal 
az AH elérte azt, amit a bevándorlóellenes intézkedések nem tudtak 
elérni és úgy erősített rá a szociális konzervativizmusra, ahogy arra a 
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ban az AH együtt szavazott a [2015 előtti] kormánykoalícióval minden 
egyes törvényjavaslatnál ami a tőke akadálytalan újratermeléséhez volt 
szükséges, és amit ezért bármi áron meg kellett szavazni.

Mik tehát az „új” politikai elemek, amiket az AH behozott a görög 
politikába? A párt remek képességekkel rendelkezik, hogy kiolvassa a 
közönség társadalmi és pszichológiai ízlését, miközben megpróbálja 
felizzítani a meglévő érzelmi beállítódásokat, egyúttal depolitizálva az 
érintetteket. Miközben az osztálykülönbségeket fajivá alakítja át, az 
AH proklamálja, hogy a „görögök jogait” védi, és támogatóit ugyanerre 
bíztatja. Ezekkel az álforradalmi követelésekkel a párt az utóbbi évek 
radikalizálódását követi. Továbbá, erős parlament-ellenes ideológiája, 
amit különböző szimbolikus gesztusokban fejez ki, akár magában a 
parlamentben, tovább erősíti állítólagos „rendszerellenes” jellegét, 
és mintegy bizonyítja az „AH a korrupt politikusok ellen” narratíva 
igazságát. Ezzel párhuzamosan az AH új kontextust ad a politikai 
alapfogalmaknak, új jelentéssel ruházva föl őket: a rasszista valójában 
a szociális jogok védelmezője, a gyilkos az életet védi, a náci az ősi 
Görögország csodálója.

Az AH diskurzusának elemei megtalálhatók, mint ahogy már utaltunk 
rá, a mainstream pártok által használt diszkurzív keretekben is. Az új-
donság az, hogy ezek az elemek most már egy rendszerbe rendezve 
lépnek föl és a lehető legintenzívebb és autentikusabb módon mon-
datnak ki. Az antiszemitizmus, az idegengyűlölet, a nacionalizmus, a 
faji felsőbbrendűségre való explicit utalás mind egyszerre van jelen az 
AH ideológiai narratívájában. Ezen túl, az AH a gyakorlatba is átülteti 
amit deklarál és, megfordítva, explicit módon deklarálja azt, amit tesz.

2013-tól 2015-ig

Mivel a baloldal képtelen volt egy ellen-hegemónikus politikai projekt 
artikulálására, amivel megnyerhette volna a nem-polgári tömegeket 
[popular classes], az AH ál-rendszerellenessége tovább tudott terjedni. 
A párt 7 illetve 6.9 százalékot ért el a 2012-es kettős választások során, 
jelentős támogatást szerezve a munkanélküliek, a privátszektorban 
alkalmazottak és a fiatalok között (Georgiadou 2014). Ez a trend 
nemcsak, hogy nem állt meg Fisszasz meggyilkolása után, hanem 
még tovább erősödött: az AH 9.4%-ot szerzett az EP választásokon 
2014 májusában, majd egy addig példátlan 16.12%-ot az athéni önkor-
mányzati választások első fordulójában ugyanabban a hónapban. Ez 
a két eredmény jól jelzi a társadalmi válság mélységét és dinamikáját.

A párt választói támogatottsága csak részben csökkent amikor a 
Sziriza október elejétől kezdve elkezdett egyre népszerűbbé válni 
és az ÚD tovább polarizálta diskurzusát a 2015 januári választások 
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ezért az AH harmadik helye és 6.9%-os eredménye nem tekinthető 
kudarcnak vagy jelentős visszaszorulásnak. Épp ellenkezőleg, azt 
mutatja, hogy a kispolgárság és a munkásosztály [popular strata] je-
lentős része átkelt a Rubikonon és megnyílt a fasizálódás felé. Ahogy 
Dimitrisz Pszarrasz írta: „Azok, akiket vonz az AH retorikája, hajlandók 
szemet hunyni az erőszak és a vérkultusz fölött, sőt még a párt német 
nemzetiszocializmus iránti fanatikus elkötelezettsége fölött is, mivel 
úgy gondolják csak egy extrém válasz adható az extrém politikai és 
társadalmi körülményekre”.

A Sziriza hatalomrakerülése persze megváltoztathatja a helyzetet. 
De a megnyugvás és megelégedettség ezen a ponton súlyos hiba 
lenne. A fasizmus mély gyökerekkel rendelkező társadalmi-politikai 
tendenciákban, a mindennapi praxisban és attitűdökben testesül meg, 
és az AH továbbra is aktív a szegényebb [popular] városnegyedekben, 
még ha a médiában erről kevesebb szó is esik újabban. Az antifasiszta 
mozgalom számára létfontosságú, hogy kihasználja a pillanat elő-
nyét és sarokba szorítsa a fasisztákat mind politikai, mind szervezeti 
szinten. Hosszabb távon tekintve azonban a fasiszták befolyásának 
visszaszorulása a hegemónia jelenleg zajló krízisének eredményé-
től függ. Ha a Sziriza ragaszkodik programja végrehajtásához és 
megteszi a szükséges lépéseket a megszorítási politika hatásainak 
visszaszorításához, valamint a görög társadalom szuverenitása és a 
demokratikus elszámolhatóság visszaállításához – ebben az esetben 
lehet alapja az optimizmusnak. A választások utáni első hetekben 
készült közvéleménykutatások azt mutatták, hogy az AH szavazóinak 
60%-a helyesli az új kormány kezdeti terveit.6 Sajnos azonban a Sziriza 
vezetésének gyors politikai visszavonulása, amit az Eurócsoporttal 
kötött február 20-i megállapodás jelent, súlyos kétségeket támaszt a 
jövővel kapcsolatban. Manolisz Glezosz a Sziriza EP-képviselője és 
a görög baloldal legendás alakja máris figyelmeztett, hogy a kormány 
ígéretszegése potenciálisan az AH felemelkedéséhez vezethet.

Jegyzetek

1 Ez a tanulmány egy azonos című előadáson alapul, amit a szerzők a 11. 
Historical Materialism konferencián („How Capitalism Survives”) mondtak el 
Londonban, a SOAS egyetemen, 2011 novemberében. 

2 Vö. a párt részvételével a Zsirinovszkij által rendezett moszkvai konferencián 
1996-ban.

3 Erről további bizonyítékok olvashatók a párt egykori pénztárnoka Harisz 
Kuszumbrisz könyvében (Kousoumvris 2004)

4 Az egykori ÚD parlamenti képviselő Karatzaferisz által 2000-ben alapított 
LAOSZ volt az első szélsőjobboldali párt amely bejutott a parlamentbe 2007-
ben. A párt 2012-ig volt a nacionalista tábor fő ereje.
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5 A Metapolifetszi kifejezés a Junta összeomlása utáni történelmi-politikai 
periódusra utal, amikor létrejött a „harmadik görög demokrácia”.

6 Ld. az Alco felmérését ami a „To Pontikiben” jelent meg: http://www.topontiki.
gr/article/96090/Entuposiaki-stiriksi-tis-kubernisis-se-dimoskopisi-tis-ALCO-
gia-topontikigr (2015. február 23.)
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