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ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ Β. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ

Μια υποψηφιότητα για την ευρωβουλή, από τα... παλιά της ΝΔ, είναι ο πρώην πρόεδρος της
ΟΝΝΕΔ, πρώην βουλευτής και πρώην Δήμαρχος Πειραιά, Βασίλης Μιχαλολιάκος, που την
Πέμπτη, περιόδευσε στην Ήπειρο.

Από την εποχή των Ρέιντζερ και των Κενταύρων, χρόνια που θυμήθηκε τόσο ο υποψήφιος
ευρωβουλευτής όσο και ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ιωαννίνων της ΝΔ, Θόδωρος Τζαρούχης... ο
Βασίλης Μιχαλολιάκος διεκδικεί την ψήφο των Ελλήνων στις εκλογές της 26ης Μαΐου, για
να μετακομίσει στις Βρυξέλλες...

Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ιωαννίνων της ΝΔ, παρουσιάζοντας τον υποψήφιο ευρωβουλευτή,
μίλησε για έναν άνθρωπο που «έδωσε υπόσταση και έννοια στην οργάνωση που λέγεται
ΟΝΝΕΔ, μας ενέπνευσε με την προεδρία του στην ΟΝΝΕΔ εκείνα τα δύσκολα χρόνια και μας
έδωσε δύναμη και κουράγιο να αγωνιζόμαστε μαζί του».

Ο Βασίλης Μιχαλολιάκος παραδέχτηκε πως «αυτό που χαρακτηρίζει την πολιτική μου
διαδρομή που την έχει χαράξει και σφραγίσει, είναι οι αγώνες της ΟΝΝΕΔ που πέτυχαν να
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ανατρέψουν το σταλινικό καθεστώς που είχε επικρατήσει στα πανεπιστήμια της χώρας και
εμπνευστής των αγώνων μας ήταν ο ευπατρίδης Ευάγγελος Αβέρωφ Τοσίτσας».

Μιλώντας για τις ευρωεκλογές, ο κ. Μιχαλολιάκος μίλησε για μια συναρπαστική μάχη, ίσως
την κορυφαία πολιτική μάχη της ζωής του, τη μάχη των μαχών που επιδιώκει μια ισχυρή ΝΔ
για να επηρεάζει τις αποφάσεις του ΕΛΚ και του Ευρωκοινοβουλίου που θα υποστηρίζει τα
εθνικά συμφέροντα και θα επαναφέρει την αξιοπρέπεια στη χώρα μας... Και όμως...
πρόσθεσε, οι εκλογές θα δώσουν την ευκαιρία στο ελληνικό λαό να γκρεμίσει το μόρφωμα
του λαϊκισμού που έγινε μεγάλο κυβερνητικό κόμμα ως μια φούσκα, με ένα ψέμα πάνω στην
οδύνη του ελληνικού λαού μετά τη χρεωκοπία και τη ρητορική του «με ένα νόμο, με ένα
άρθρο»...

Ελαφρώς παρεξηγήσιμη ήταν η αναφορά του κ. Μιχαλολιάκου που τόνισε: «να
επανιδρύσουμε τη γαλάζια γενιά ας είμαστε κάπως ώριμοι νέοι μας χρειάζεται η ΝΔ, για να
γίνει μεγαλύτερη και καλύτερη. Ένα κόμμα που δεν παραδίδεται στους περαστικούς...»

Ερωτηθείς πάντως διευκρίνισε πως δεν άφησε αιχμές για κανέναν η ΝΔ είναι ανοιχτό
κόμμα, οι παλιοί είναι οι κολώνες, οι «περαστικοί», επανέλαβε, πρέπει να έρχονται και να
ενσωματώνονται...
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