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Ν.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: Η 5η φάλαγγα 
µέσα στην Χρυσή Αυγή  

 
Δεν είναι τυχαία η έκφραση ότι “τα κάστρα πέφτουν από µέσα”. Το έζησα αυτό 
στις εκλογές του Ιουλίου του 2019 όταν κάποιοι είχαν το θράσος αντί να 
κατηγορήσουν ένα ολόκληρο Σύστηµα, που µε βρώµικες µεθοδεύσεις µας 
έθεσε για µόλις 3.701 ψήφους εκτός βουλής, να κατηγορήσουν εµένα για την 
ήττα λόγω των… λαθών µου! 
Ο Α µε κατηγορούσε ότι προώθησα τον Β και ο Β τον Α… Έβλεπαν το 
δέντρο, αλλά δεν έβλεπαν το δάσος, που ήταν ένα ολόκληρο Σύστηµα για τον 
απλούστατο λόγο ότι µέσα στο εγωιστικό τους παραλήρηµα δεν έβλεπαν το 
ελάχιστο πολιτικό βάρος τους.  
Παρατηρώ σήµερα τις διεργασίες των πολλαπλών κοµµάτων στον 
εθνικοπατριωτικό χώρο και διαπιστώνω ότι συµπλέουν θαυµάσια άνθρωποι 
οι οποίοι υποτίθεται ότι ήσαν αγωνιστές της Χρυσής Αυγής, µε αυτούς που 
µας πολέµησαν µε τον πιο βρωµικό τρόπο στις εκλογές του 2019. Τόσο την 
πίστευαν την Χρυσή Αυγή, που σήµερα δεν έχουν κανένα πρόβληµα να 
σφίγγουν το χέρι µε αυτούς που την µαχαίρωναν πισώπλατα. Όλοι αυτοί τις 
ίδιες σκέψεις µε τους φανερούς εχθρούς της είχαν, απλά πίστευαν σε ένα 
3,2% που θα έθαβε εµένα πολιτικά και θα άνοιγε, έτσι πίστευαν, τον δρόµο γι’ 
αυτούς, αλλά δυστυχώς για αυτούς ήλθε το 2,93%… Για αυτόν ακριβώς τον 
λόγο και είχα γράψει την ίδια µέρα των εκλογικών αποτελεσµάτων 
απαντώντας σε αυτούς που µιλούσαν για τα λάθη µου ότι το µεγαλύτερο 
λάθος µου ήσαν αυτοί. Και επιµένω σε αυτό και θα επαληθευτεί! Και επί 
τέλους θυµηθείτε ποιοι έκαναν πολιτική “θεατράλε” και έδιναν “σόου” 
προκειµένου να τους παίξει για λίγο η τηλεόραση… Και σήµερα όλοι αυτοί δεν 



ξέρουν τίποτε και κρύβονται. Στην δήλωσή µου αυτή για τα ποια ήταν τα λάθη 
µου ΕΠΙΜΕΝΩ και ελπίζω στην κατανόηση αυτών που ήτανε αγνοί αγωνιστές 
και όχι πονηροί πολιτευτές, που αναζητούν σήµερα, σαν τα γουρούνια στις 
χωµατερές, καµιά βουλευτική έδρα. Όσο για τα περί “διαδόχων” κοµµάτων, 
που γράφουν οι βρώµικες φυλλάδες της διαπλοκής, αυτό δεν στέκει ούτε 
πολιτικά, ούτε Ιδεολογικά και θα αποδειχθεί στις εκλογές που δεν αργούν.  
Αποφάσισαν την πολιτική µου εξόντωση εκείνο το καλοκαίρι του 2015 όταν σε 
αντίθεση µε τους ευρωλιγούρηδες, που “µένουνε Ευρώπη”, το ασυµβίβαστο 
και υπερήφανο Εθνικιστικό Κίνηµα της Χρυσής Αυγής είπε ένα µεγάλο ΟΧΙ 
στην πλήρη υποδούλωση στους τοκογλύφους της Πατρίδας µας µε το 
µνηµόνιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν για αυτούς πολύ επικίνδυνο και πέρα από κάθε 
λογική να υπάρχει ένα κόµµα, το οποίο να είναι ταυτόχρονα Εθνικιστικό, 
αντικαπιταλιστικό και προπαντός υπέρ της εθνικής ανεξαρτησίας, το οποίο 
ήθελε να τελειώσει µια για πάντα το ψευτορωµαίικο του γραικυλιστάν. 

Στην οµιλία µου τότε στην Βουλή είχα τονίσει ότι η έξοδος της Ελλάδος από το 
ευρώ δεν θα στοίχιζε µόνον στην Ελλάδα (το αντίθετο ίσως…), αλλά πολύ 
περισσότερα στην λεγόµενη Ευρώπη και λέω λεγόµενη γιατί αυτό δεν είναι 
Ευρώπη, αλλά µία συµµορία τοκογλύφων µε την µορφή τραπεζών και 
χρηµατιστηρίων. Δεν είναι τυχαία η παρέµβαση τότε του Ντόναλντ Τουσκ 
(σχετικό απόσπασµα στο παρακάτω βίντεο από το 5:39′)   των 
ανθρώπων των αµερικανών, στις συνοµιλίες Μέρκελ και Τσίπρα να 
τελειώνουν το θέµα γιατί κινδυνεύει η παγκόσµια οικονοµία… 
Και γνωστό είναι ότι όταν ήλθε η ώρα του µνηµονίου του ΣΥΡΙΖΑ η ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ το καταψήφισε, ενώ η Νέα Δηµοκρατία το στήριξε. Ήταν η οµιλία µου 
τότε στην βουλή, στην οποία τους θύµισα τους στίχους του Κάλβου ότι 
καλύτερα οι Έλληνες να υποστούν καταστροφές παρά “προστάτες” να 
έχουνε. Τους είπα ακόµη ότι η απάντηση σε αυτούς που λένε ότι θα ρίξουµε 
την Ελλάδα στα βράχια φεύγοντας από το ευρώ, είναι ότι η Ελλάδα ήταν 
πάντα ένας βράχος τιµής. Αυτά είπα και αυτά πλήρωσα µε µία δολοφονία 
χαρακτήρα από κεντροδεξιούς, αριστερούς και προπαντός “ακροδεξιούς” και 
ψευτοχρυσαυγίτες, που άρχισαν από τότε να µου σκάβουν τον λάκκο.  
Σήµερα, επτά χρόνια µετά το 2015, αυτοί οι οποίοι µε κατηγορούσαν και µε 
κατηγορούν για τα λάθη µου, χωρίς να συµφωνούν µεταξύ τους ποια είναι 
αυτά, άλλοι λένε το ένα και άλλοι το άλλο, όλοι αυτοί έχουν πάρει θέση για ένα 
και στην Ελλάδα λάιτ εθνικιστικό κίνηµα, για µία “βίγκαν” ακροδεξιά, µε την 
Ελλάδα χωρίς κανένα πρόβληµα στο ευρώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο 
ΝΑΤΟ. 

Εθνικιστές µε ΝΑΤΟ και ευρώ; Αλλά ξέχασα, δεν δηλώνουν πλέον εθνικιστές! 
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