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ΠΟΛΙΤΙΚΗΜιχαλολιάκος εναντίον Κασιδιάρη
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στελέχη του κινήματος που ίδρυσε, ρίχνοντας 
ένα ακόμα βέλος στη Χρυσή Αυγή και στον 
Μιχαλολιάκο. 

«Δεν χτυπήσαμε καμία πόρτα. Ανοίξαμε τη 
δική μας πόρτα και έσπευσαν ανιδιοτελώς χι-
λιάδες στελέχη», είπε, για να στείλει μήνυμα 
στη Χρυσή Αυγή ότι θα καταφέρει αυτό που 
δεν κατάφερε η ηγεσία της στις εκλογές της 9ης 
Ιουλίου του 2019, δηλαδή να μπει στη Βουλή. 
Σχεδόν ενστικτώδης ήταν η αντίδραση, λίγες 
ημέρες αργότερα, του περιβάλλοντος του Μι-
χαλολιάκου, όπου, μέσω του επίσημου ιστότο-
που του κόμματός του, γράφτηκαν τα ακόλου-
θα σχετικά με τις εισηγήσεις για το επερχόμενο 
Συνέδριο: «Οι βασικές εισηγήσεις αφορούσαν 
ασφαλώς και ζητήματα οργανωτικά για τη νέα 
πορεία του κινήματος, που επιβάλλει κάθαρση 
και ανασύνταξη. Κάθαρση από στοιχεία μωρο-
φιλόδοξα και τυχοδιωκτικά και ανασύνταξη με 
σκοπό μια νέα Χρυσή Αυγή, ακόμη περισσό-
τερο δυνατή».

Στην εκδήλωση της παρουσίασης του κινή-
ματος Κασιδιάρη, ανάμεσα στους απόστρα-
τους υψηλόβαθμους αξιωματικούς των Ενό-
πλων Δυνάμεων, τους γιατρούς και τους κα-
θηγητές, ξεχώρισαν ο πρώην ευρωβουλευτής 
Λάμπρος Φουντούλης που έφυγε από τη Χρυ-
σή Αυγή διατυπώνοντας σοβαρότατες κατηγο-

ρίες για κακοδιαχείριση στα οικονομικά του κόμμα-
τος, ο παλαιός καλαθοσφαιριστής και προπονητής 
Στηβ Γιατζόγλου, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 
μαραθωνίου Αναστάσιος Ψαθάς, ο ηθοποιός Γιώρ-
γος Πετρόχειλος αλλά και άλλοι, δημοτικοί και πε-
ριφερειακοί σύμβουλοι που στο παρελθόν βρίσκο-
νταν στον κύκλο εμπιστοσύνης του Μιχαλολιάκου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν οι παλαιοί «συ-
ναγωνιστές» τούς είδαν στην παρουσίαση των «Ελ-
λήνων για την πατρίδα» τους χαρακτήρισαν απαξι-
ωτικά ως «περιφερόμενους». Σκωπτικά και στοχευ-
μένα, πάλι από τον επίσημο διαδικτυακό χώρο της 
Χρυσής Αυγής, γράφτηκε (στις 30 Ιουλίου): «Στη 
Χρυσή Αυγή διασκεδάζουμε αφάνταστα με διάφο-
ρα “εθνικοπατριωτικά” δημοσιεύματα σχετικά με… 
αδικοχαμένα “ταλέντα” του χώρου, τα οποία δήθεν 
δεν επέτρεψε η Χρυσή Αυγή να ξεδιπλώσουν τις πο-
λιτικές αρετές τους. Γράφουν και μιλούν για ανθρώ-
πους και καταστάσεις που δεν γνωρίζουν και το κα-
κό με τους ρουφιάνους, πάντα, είναι ότι δεν λένε αυ-
τά που ξέρουν αλλά όσα… φαντάζονται. Επειδή τα 
πολλά λόγια είναι φτώχεια, έχουμε να τους θυμίσου-
με ότι από τα σπλάχνα της Χρυσής Αυγής έχουν δη-
μιουργηθεί ήδη τέσσερα κόμματα τα οποία τα έχει 
φάει το μαύρο σκοτάδι εν τη γενέσει τους. Και αυ-
τό, όταν μάλιστα τους ανοίγουν διάπλατα τις πόρ-
τες και τα… μικρόφωνα, ενώ για τη Χρυσή Αυγή και 
τα στελέχη της παραμένουν ερμητικά κλειστά! Ολοι, 
δε, εκείνοι που οφείλουν την όποια αναγνωρισιμό-
τητά τους αποκλειστικά στη Χρυσή Αυγή και στους 
πολυετείς αγώνες του Νικόλαου Μιχαλολιάκου, δεν 
καταφέρνουν απολύτως τίποτα με τις δικές τους δυ-
νάμεις, εκτός από το να αποκαλύπτεται το πολιτικό 
τους κενό. Στο τέλος τούς περιμένει η… ανυπαρξία 
και να (παρα)μιλάνε για τα “λάθη” της Χρυσής Αυ-

γής, που κατάφερε όσα οι ίδιοι δεν μπορούν 
ούτε να ονειρευτούν».

Ο αμέτοχος Παππάς 
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στον «εμ-
φύλιο» ο Χρήστος Παππάς, πρώην βουλευτής, 
τυπικά υπαρχηγός του Μιχαλολιάκου και ένας 
από τους «πρωταγωνιστές» του συγκεκριμέ-
νου χώρου, στο δημόσιο λόγο του, όπως τον 
εκφράζει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύω-
σης, παραμένει αμέτοχος. Δηλώνει «εθνικιστής» 
και δεν «πυροβολεί» ούτε τη μία ούτε την άλλη 
πλευρά. Παράλληλα, σε σελίδες του συγκεκρι-
μένου χώρου, δημοσιεύτηκε ότι τόσο ο Μιχα-
λολιάκος όσο και ο Κασιδιάρης επιχειρούν να 
σφραγίσουν συμφωνίες με σχήματα και κόμ-
ματα της ακροδεξιάς, σε μια προσπάθεια να 
έχουν μεγαλύτερο ποσοστό ό ένας από τον άλ-
λον, όταν γίνουν εκλογές. 

Ωστόσο, δεν πέρασε απαρατήρητη η πλη-
ροφορία που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο και 
ήθελε τον Κασιδιάρη να συναντιέται και να συ-
ζητά, σε πολύ καλό κλίμα, το ενδεχόμενο συ-
νεργασίας με την πρώην βουλευτή, νυν αρ-
χηγό κόμματος και πρώην υποψήφια δήμαρ-
χο Ραχήλ Μακρή. Μάλιστα, η συγκεκριμένη 
πληροφορία ουδέποτε διαψεύστηκε από τους 
δύο πρωταγωνιστές. Πάντως, όπως επισημαί-
νουν καλά ενημερωμένες πηγές, τη μάχη για 
τις συμμαχίες και την επικράτηση την επόμε-
νη ημέρα στην ακροδεξιά θα κρίνει η δίκη της 
Χρυσής Αυγής και η απόφαση που θα λάβουν 
οι δικαστές θα λειτουργήσει σαν «καταλύτης» 
για κατηγορούμενους που θέλουν να ξανα-
βγούν στο προσκήνιο.

Νεοναζί «εμφύλιος» στο   διαδίκτυο

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ και Κασιδιάρης 
με μαύρο πουκάμισο


