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Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΟΝΤΗ

Τ
ον προσεχή Νοέµβριο προγραµµατίζε-
ται να ξεκινήσει και επίσηµα τη λειτουρ-
γία του ο νέος «πολιτικός φορέας», µε 

επικεφαλής τον κατηγορούµενο ως καθοδη-
γητή των εγκληµατικών ταγµάτων εφόδου της 
Χρυσής Αυγής, Γιάννη Λαγό. Εχοντας επιλέξει 
την ονοµασία «Εθνική Λαϊκή Συνείδηση» για 
την κίνησή του, ο υπόδικος, ανεξάρτητος πλέ-
ον ευρωβουλευτής θα έχει τη στήριξη τουλά-
χιστον άλλων δύο πρώην βουλευτών της ορ-
γάνωσης, οι οποίοι επίσης είναι κατηγορούµε-
νοι στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Πρόκειται για 
τον Παναγιώτη Ηλιόπουλο και τον γνωστό ως 
«Καιάδα», Γιώργο Γερµενή, οι οποίοι θα συµ-
µετάσχουν στο συντονιστικό συµβούλιο του νέ-
ου φορέα, ενώ µε τον Λαγό αναµένεται να συ-
µπράξει και ένας άλλος πρώην βουλευτής της 
Χρυσής Αυγής, ο Νίκος Κούζηλος. Στο συντο-
νιστικό συµβούλιο υπάρχουν άλλα τρία παλαιό-
τερα στελέχη της Χρυσής Αυγής, αλλά και ο δι-
κηγόρος Γιάννης Ζωγράφος, ο οποίος στη δί-
κη έχει εσχάτως αναλάβει την υπεράσπιση του 
Π. Ηλιόπουλου. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι 
στην ηγετική οµάδα του νέου φορέα περιλαµ-
βάνεται και ο συνεργάτης του Κώστα Πλεύ-
ρη, ο εκδότης βιβλίων εθνικιστικού περιεχοµέ-
νου και τηλεπωλητής Αναστάσιος Συµιγδαλάς.  

Το εγχείρηµα της «Εθνικής Λαϊκής Συνείδη-
σης» έχει ήδη τη στήριξη αρκετών χαµηλόβαθ-
µων και τοπικών στελεχών της Χρυσής Αυγής, 
που αποχώρησαν µετά την πανωλεθρία των 
εκλογών της 7ης Ιουλίου. Σύµφωνα µε τις πλη-
ροφορίες, στο «κόµµα Λαγού» έχουν ενταχθεί 
µέλη των τοπικών της οργάνωσης σε Αχαΐα, 
Αρκαδία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κοµοτηνή, 
Ξάνθη, αλλά και µέλη από την τοπική της Νίκαι-
ας, από την περιοχή όπου δρούσε υπό τον Λα-
γό το τάγµα εφόδου που έδρασε και τη βραδιά 
της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.

«Βάσει σχεδίου»
Την ίδια στιγµή, στελέχη που αποχώρησαν από 
τη Χρυσή Αυγή, ακόµα και πριν από τα χαµη-
λά ποσοστά που κατέγραψε η οργάνωση σε 
ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές, βλέπουν πί-
σω από την απόπειρα του Λαγού να ιδρύσει 
πολιτικό φορέα τον ίδιο τον Νίκο Μιχαλολιά-
κο. Μετά την αποτυχία της οργάνωσης να πε-
ράσει το όριο του 3% και να µπει στο Κοινο-
βούλιο, ο Λαγός ανακοίνωσε την αποχώρησή 
του, κατηγορώντας την ηγεσία της Χρυσής Αυ-
γής για «λάθος κινήσεις». Κατηγορίες για οικο-
γενειοκρατία και λανθασµένες αποφάσεις εξα-
πέλυσε πριν από λίγες ηµέρες και ο Γ. Γερµε-
νής, προκαλώντας πολλές αντιδράσεις στα κοι-
νωνικά δίκτυα, από τους εναποµείναντες οπα-
δούς του Μιχαλολιάκου. Ωστόσο, οι άνθρωποι 
που γνωρίζουν καλά τον τρόπο που λειτουργεί 
ο αρχηγός της οργάνωσης αναφέρουν ότι η κί-
νηση του Λαγού και των άλλων πρώην βουλευ-
τών γίνεται «βάσει σχεδίου». 

«Πρόκειται για ένα σχέδιο που είναι έτοι-
µο από το 2018. Το σχέδιο επέβαλε την απο-
χώρηση του Λαγού, ο οποίος θα έπαιρνε µα-
ζί του και τα πιο σκληρά, ‘‘πεζοδροµιακά’’ µέ-
λη της οργάνωσης», λέει στέλεχος τοπικής της 
Χ.Α., που αποχώρησε πριν από µερικούς µή-
νες. «Ως αντάλλαγµα, ο Λαγός θα έµπαινε στο 
ευρωψηφοδέλτιο για να εκλεγεί και να απο-
λαµβάνει τον υψηλότερο µισθό αλλά και τον 

«Εθνική Λαϊκή Συνείδηση» ο φορέας που συγκροτεί 
ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής. Ποιο είναι το κρυφό 

σχέδιο του Ν. Μιχαλολιάκου

βαθµό ασυλίας των ευρωβουλευτών, όπως και 
συνέβη», εξηγεί συνεργάτης πρώην πολιτευτή 
της οργάνωσης. Βάσει των ίδιων αναφορών, 
µε την αποµάκρυνση των «σκληρών» από την 
οργάνωση, ο Ν. Μιχαλολιάκος θα προσέλθει 
στο εδώλιο του κατηγορουµένου για να απο-
λογηθεί ισχυριζόµενος ότι η Χ.Α. έχει αποβά-
λει εκείνα τα µέλη της που δρούσαν πέραν των 
ορίων του Ποινικού Κώδικα. Μάλιστα, στο ίδιο 
πλαίσιο δεν αποκλείεται και η πλήρης διάλυση 
της Χρυσής Αυγής, µε τη δηµιουργία ενός νέ-
ου φορέα από τον Μιχαλολιάκο. «Και ο Λαγός 
και οι άλλοι βουλευτές που συµµετέχουν στην 
κίνηση είναι στη στενή οµάδα του Μιχαλολιά-
κου εδώ και δεκαετίες. ∆εν είναι δυνατόν να πι-
στέψει κανείς ότι ξαφνικά ο ‘‘αρχηγός’’ έπαψε 
να τους επηρεάζει», καταλήγουν τα παλαιότε-
ρα στελέχη της οργάνωσης.

Λ. Φουντούλης: 
«∆εν θέλω καµία σχέση»
Μετά την είδηση για τη δηµιουργία του νέου 
φορέα, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ο Λαγός 
έχει έρθει σε επαφή και µε τους ευρωβουλευ-
τές οι οποίοι είχαν εκλεγεί µε το ψηφοδέλτιο 
της Χρυσής Αυγής το 2014. Η Realnews συ-
νοµίλησε µε τον Λάµπρο Φουντούλη, πατέ-
ρα του δολοφονηµένου µέλους της οργάνω-
σης, Γιώργου Φουντούλη, ο οποίος διέψευσε 
οποιαδήποτε συµµετοχή στο «νέο µόρφωµα» 
όπως χαρακτήρισε την κίνηση. «∆εν θέλω πλέ-
ον καµία σχέση ούτε µε τη Χρυσή Αυγή ούτε 
µε τα παλιά της στελέχη. Τους ξέρω καλά και 
αυτούς που αποχώρησαν και δεν επιθυµώ κα-
µία συµµετοχή στο νέο µόρφωµα. Αυτοί δεν 
έχουν χάσει τίποτα, ενώ εγώ έχω χάσει τα πά-
ντα, το ίδιο µου το παιδί», δήλωσε ο πρώην ευ-
ρωβουλευτής Λ. Φουντούλης. 

«Ηρθαν σε επαφή, όχι απευθείας αλλά πλαγί-
ως, για να διερευνήσουν προθέσεις. ∆εν υπάρ-
χει, όµως, καµία περίπτωση να υπάρξει οποια-
δήποτε σύµπραξη ή στήριξη», τονίζει από την 
πλευρά του συνεργάτης του πρώην ευρωβου-
λετή Ελευθέριου Συναδινού.

Μιχαλολιάκος και Λαγός 
μπροστά από κλούβα της ΕΛ.ΑΣ. 

«Αποστασία»  ή σχέδιο διαφυγής;

Φτιάχνει κόµµα 
ο υπόδικος 
Γ. Λαγός!


