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Ατακτη υποχώρηση

«ΟΡΦΑΝΑ» μένουν μέχρι
στιγμής τα ψηφοδέλτια της
οργάνωσης στη Μεσσηνία
και στην Εύβοια, καθώς
οι βουλευτές ∆ημήτρης
Κουκούτσης και Νίκος
Μίχος έχουν αποχωρήσει
με ηχηρό τρόπο από τη
Χρυσή Αυγή

∆υσκολεύεται να βρει
υποψηφίους ο Μιχαλολιάκος

Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΟΝΤΗ
a.kontis@realnews.gr

∆

εν έχω καµία σχέση µε αυτούς, ούτε
και ήθελα ποτέ να κατέβω για βουλευτής µαζί τους. ∆εν θέλω να δηλώσω τίποτε περισσότερο, τουλάχιστον για την
ώρα»… Kατά τη συνοµιλία του µε τη Realnews,
µία ηµέρα µετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, χωρίς να ερωτηθεί, ο Μιχάλης
Λεοντιάδης ήταν εµφανώς εκνευρισµένος και
δυσαρεστηµένος. Ο παλαίµαχος ποδοσφαιριστής, που φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ από
το 1987 µέχρι το 1993, παραµένει ιδιαίτερα
δηµοφιλής στη Θεσσαλονίκη, καθώς συµµετέχει και σε εκποµπή αθλητικού ραδιοφώνου της
πόλης. Την περασµένη Τρίτη το πρωί, όταν η

Μετά το «κάζο»
µε τον παλαίµαχο
ποδοσφαιριστή του
ΠΑΟΚ, Μιχάλη
Λεοντιάδη, ο
ηγετικός πυρήνας
της Χρυσής Αυγής
αναζητεί υποψηφίους
σε συνολικά 17
εκλογικές περιφέρειες

Χρυσή Αυγή δηµοσιοποίησε το όνοµά του
στη λίστα των υποψηφίων
της για τη Β’ εκλογική περιφέρεια
Θεσσαλονίκης, αρκετοί εξεπλάγησαν. Μεταξύ αυτών ήταν και
ο ίδιος ο Μ. Λεοντιάδης, ο οποίος
αντέδρασε άµεσα, µε αποτέλεσµα το
όνοµά του να διαγραφεί από τη λίστα που
είχε δηµοσιοποιήσει η Χρυσή Αυγή.
Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο βετεράνος
ποδοσφαιριστής είχε όντως ερωτηθεί τηλεφωνικά αν επιθυµεί να ενταχθεί στις λίστες των υποψηφίων της οργάνωσης, από έναν άνθρωπο που
γνωρίζει από τα παιδικά του χρόνια στη Γερµανία, όπου και µεγάλωσε. Ο ίδιος, στην προσπάθειά του να αρνηθεί ευγενικά, απάντησε ότι θα
έπρεπε να υπάρξει µια κατ’ ιδίαν συνάντηση για
να συζητηθεί ένα τέτοιο ενδεχόµενο. Αυτή η συνάντηση, όµως, δεν κανονίστηκε ποτέ και οι «εγκέφαλοι» της Χρυσής Αυγής απλά τοποθέτησαν το
όνοµά του στις λίστες των υποψηφίων.

Ούτε διακόσιοι
Το ανεπανάληπτο «κάζο» µε τον Μ. Λεοντιάδη είναι µόνο µία ένδειξη της απόγνωσης που επικρα-

«∆ΕΝ ΕΧΩ καμία σχέση με
αυτούς, ούτε και ήθελα
ποτέ να κατέβω για βουλευτής μαζί τους», δηλώνει στην «R» ο Μιχάλης Λεοντιάδης

