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πολιτικη Μιχαλολιάκος εναντίον Κασιδιάρη
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Σ
ε έναν ιδιότυπο εμφύλιο πόλεμο βρίσκο-
νται πρώην «συναγωνιστές» της Χρυσής 
Αυγής, που από την 21η Μαΐου και με-

τά παραμένουν διχασμένοι ανάμεσα στον ιδε-
ολογικό «δάσκαλο» και τον πλέον «ελπιδοφό-
ρο» μαθητή του στη διδασκαλία του μίσους 
και του ακροδεξιού ακτιβισμού. Μπορεί ο Νί-
κος Μιχαλολιάκος και ο Ηλίας Κασιδιάρης να 
αρνούνται πεισματικά τις αναφορές ο ένας στο 
όνομα του άλλου στις δημόσιες πολιτικές τοπο-
θετήσεις τους, όμως είναι τόσο ξεκάθαρες οι 
«φωτογραφικές» περιγραφές, που καθιστούν 
σαφές το πολεμικό κλίμα ανάμεσα στους δύο 
πρώην στενούς συνεργάτες.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες (στις 5 Αυγού-
στου) ο Μιχαλολιάκος έγραψε δηκτικά στον 
λογαριασμό του στο Twitter: «Κάποιοι “ξέχα-
σαν” ΧΘΕΣ την επέτειο της 4ης Αυγούστου. 
Ο “εκδημοκρατισμός” είναι φανερός. Δίνουν 
εξετάσεις καλής συμπεριφοράς στο Σύστημα», 
αναφερόμενος στους «Ελληνες για την πατρί-
δα» που δεν «τίμησαν» την επέτειο της μετα-
ξικής δικτατορίας με ανακοίνωση. 

Παράλληλα, εναπομείναντες χρυσαυγίτες, 
που μέχρι τον περασμένο Μάιο έπιναν νερό 
στο όνομα του Κασιδιάρη, μοίραζαν σε γει-
τονιές της Αθήνας τρικάκια λευκού χρώμα-
τος πάνω στα οποία έγραφαν με μπλε έντονο 
χρώμα και κεφαλαία γράμματα: «Οι Ελληνες 
έχουν φωνή. Χρυσή Αυγή», απαντώντας ευθέ-
ως στις κατηγορίες του νεόκοπου ιδρυτή κινή-
ματος και προσφάτως αναβαθμισμένου στην 
κολυμπήθρα του σαλβινικού εθνικισμού Ηλ. 
Κασιδιάρη περί ξεπερασμένης αντίληψης στα 
ηγετικά κλιμάκια του παλαιού του κόμματος. 
Παλαιοί χρυσαυγίτες που άφησαν τον μαίαν-
δρο και τη σβάστικα για να «φορέσουν» πε-
ρικεφαλαία με θώρακα και ασπίδα Αθηναίου 
οπλίτη στους Περσικούς Πολέμους (το νέο έμ-
βλημα του κινήματος Κασιδιάρη) επαναλαμβά-
νουν με αναρτήσεις τους στο διαδίκτυο φρά-
σεις του νεαρού πολιτικού για να πληγώσουν 
τον Μιχαλολιάκο και τους εναπομείναντες πι-
στούς του. «Μια αληθινή εθνική αντιπολίτευ-
ση», είχε πει στη δημόσια διακήρυξη στις 21 
Μαΐου ο Κασιδιάρης, ανακοινώνοντας ότι φεύ-
γει από τη Χρυσή Αυγή. «Μια ισχυρή και σο-
βαρή φωνή ενάντια στα εθνομηδενιστικά σχέ-
δια ολόκληρου του πολιτικού συστήματος», δι-
ακήρυξε, βάζοντας απέναντι και τη Χρυσή Αυ-
γή του παλαιού του «αρχηγού». «Με επιφανή 
και σοβαρά στελέχη… από σήμερα ατενίζου-
με μόνο το μέλλον», έλεγε, στέλνοντας μήνυ-
μα σε όσους έμειναν πίσω στα γραφεία της 
οδού Δηλιγιάννη 50.

«Το φιλί του Ιούδα» 
Η αντιπαράθεση έχει όλες τις προϋποθέσεις για 
να γίνει εκρηκτική, καθώς αμφότερες οι πλευρές 
δείχνουν ικανές να διοχετεύσουν υλικό από το 
κοινό «παρελθόν» ακόμα και στον χειρότερο 
εχθρό του συγκεκριμένου χώρου. Οπως ανα-
φέρουν άνθρωποι που παρακολουθούν την 

εξελισσόμενη αντιπαράθεση από κοντά, έγινε προσπάθεια να 
πέσουν οι τόνοι με παρέμβαση ψυχραιμότερων «παλαίμαχων» 
κοινών φίλων τους, όμως η οργή του Μιχαλολιάκου για τον Κα-
σιδιάρη παραμένει… ζωντανή. Πριν από λίγες ημέρες, συγκε-
κριμένα στις 3 Αυγούστου, ο γενικός γραμματέας της Χρυσής 
Αυγής έδωσε εντολή για να δημοσιευτεί ένα κείμενο στον ιστό-
τοπο του κόμματος που αφορούσε κομματική εκδήλωση στις 
15 Μαΐου, δηλαδή λίγες ημέρες πριν από την «αιφνίδια» έξο-
δο του Κασιδιάρη. Γράφει, λοιπόν, ο συντάκτης, που για πολ-
λούς είναι ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος: «Τις ίδιες ημέρες, σκοτεινοί 
κύκλοι προετοίμαζαν τη διάσπαση της Χρυσής Αυγής ώστε να 
εξασφαλίσουν (έτσι πίστευαν και πιστεύουν ακόμα, αλλά θα δι-
αψευστούν) το ότι η Χρυσή Αυγή θα παραμείνει εκτός Βουλής 
και στο περιθώριο της πολιτικής. Κάνουν λάθος και θα το δια-
πιστώσουν σύντομα! Η Χρυσή Αυγή, από τον Μάιο του 2020, 
έχει κάνει ανοιχτές συγκεντρώσεις και δεκάδες πολιτικές εξορ-

μήσεις ανά την Ελλάδα, ενώ βρίσκεται στην τε-
λική ευθεία προ του 9ου Συνεδρίου της από το 
οποίο θα προκύψει ένα σύγχρονο εθνικιστικό 
κίνημα απαλλαγμένο από πρόσωπα που έβα-
ζαν τους εαυτούς τους πάνω από την Ιδέα».

Στην ίδια γραμμή, πιστοί του επικεφαλής 
της Χρυσής Αυγής αναδημοσιεύουν στο δια-
δίκτυο μια φωτογραφία από τις «ημέρες Βου-
λής», όπου ο Κασιδιάρης, μπροστά από τα 
έδρανα του κόμματος, όρθιος αγκαλιάζει και 
φιλάει στο μάγουλο τον τότε αρχηγό του. «Το 
φιλί του Ιούδα» σχολιάζουν με νόημα οπαδοί 
του Μιχαλολιάκου. 
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