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Το βιβλίο του Αλέξη Παπαχελά «Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης - Με τα δικά του λόγια». 

ΑΘΗΝΑ. Τον πρώτο τόμο των αποκαλυπτικών και μέχρι τον θάνατό του αδημοσίευτων 

συνεντεύξεων του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη προς τον διευθυντή της «Καθημερινής», 

Αλέξη Παπαχελά, θα μπορούν να προμηθευτούν από τις 6 Νοεμβρίου όσοι το 



επιθυμούν καθώς θα βρίσκεται από αυτή την ημέρα στα βιβλιοπωλεία από τις Εκδόσεις 

Παπαδόπουλος. 

«Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης – Με τα δικά του λόγια» είναι ο τίτλος του πρώτου τόμου 

και όπως αναφέρει ο εκδοτικός οίκος, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ένας από τους 

μεγαλύτερους πολιτικούς ηγέτες της μεταπολεμικής Ελλάδας, η τρικυμιώδης διαδρομή 

του οποίου σημάδεψε τις πολιτικές εξελίξεις επί επτά δεκαετίες, αυτοβιογραφείται, 

αποφασισμένος να μην κρύψει τίποτα. 

«Είχε πλήρη επίγνωση του τι έλεγε, πόσο βαριές ήταν οι φράσεις του για κάποιους 

ανθρώπους», λέει στον πρόλογο του πρώτου τόμου ο Αλέξης Παπαχελάς και συνεχίζει: 

«Από μία άποψη είναι σαν να είχα απέναντί μου έναν ‘Μητσοτάκη unplugged’. Και 

ήθελε να δημοσιοποιηθούν όλα, χωρίς περικοπές. Ηταν πάρα πολύ σαφής σε αυτό. ‘Θα 

τα παίξεις όλα, δεν θα αφήσεις κανέναν να σου κόψει τίποτε. Εσένα δεν σε φοβάμαι, 

αλλά μην αφήσεις κανέναν άλλον να σε σταματήσει’. Μπορεί ενδεχομένως να 

αιφνιδιαστούν κάποιοι από το βάρος που η εξιστόρηση δίνει στα παρασκήνια, στις 

συγκρούσεις εκδοτικών και άλλων συμφερόντων πίσω από την κουρτίνα. Νομίζω, 

όμως, ότι εκεί βρίσκονται απαντήσεις σε αυτά που δεν ξέρουμε για σκοτεινές περιόδους 

της Ιστορίας». 

Βασισμένη στις προσωπικές συνεντεύξεις τις οποίες παραχωρούσε επί μία δεκαετία 

(2007-2016) ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στον δημοσιογράφο Αλέξη Παπαχελά, υπό 

τον όρο να δημοσιοποιηθούν μόνο μετά τον θάνατό του η έκδοση αποκαλύπτει, 

συναρπάζει, σοκάρει, προβληματίζει. 

Πέρα από σημαντική πολιτική παρακαταθήκη, πέρα από βιβλίο αποκαλύψεων, είναι μια 

συγκλονιστική αποτύπωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της πατρίδας μας, 

σκιαγραφημένη από έναν εξαιρετικά διορατικό, ρεαλιστή και σημαντικό πολιτικό που 

έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο τα τελευταία εβδομήντα χρόνια της Ιστορίας της. 

Η έκδοση χωρίζεται σε δύο τόμους που καλύπτουν τις περιόδους 1942-1974 και 1975-

2016. 



Να σημειωθεί ότι μετά τον θάνατο του αείμνηστου ηγέτη, ο κ. Παπαχελάς έγραψε στην 

«Καθημερινή»: «Δεν τον ήξερα καλά την περίοδο της πρωθυπουργίας του, αντιθέτως 

βρέθηκα στο στόχαστρο των παραδοσιακών αυλικών τού εκάστοτε πρωθυπουργού. Και 

τον στενοχώρησα αρκετές φορές μετά, με έρευνες που έκανα. Μου έκανε εντύπωση 

πάντα πώς αντέδρασε σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, όπου ήξερα ότι είχε θυμώσει 

πολύ. Απέφευγα να τον συναντήσω μέχρι να περάσει η μπόρα. Με είδε όμως σε μια 

εκδήλωση και ήλθε καταπάνω μου. ‘Χάθηκες’, μου είπε και πρόσθεσε: ‘Ποτέ μην 

μπερδεύεις τη δουλειά με τα προσωπικά. Εσύ καλά έκανες τη δουλειά σου, έλα να τα 

πούμε’». 

Για την τελευταία τους συνάντηση, δύο μήνες περίπου πριν τον θάνατό του, γράφει ο 

Αλέξης Παπαχελάς: «Είχα την ευκαιρία, που τώρα μου μοιάζει πολύτιμη, να τον δω για 

τελευταία φορά πριν από το περασμένο Πάσχα. Η αγωνία του για το πού πάμε ήταν 

έκδηλη. Με ρωτούσε τι πιστεύω για τον Ερντογάν και τι θα γίνει με το δημοψήφισμα 

στην Τουρκία…». 

https://www.ekirikas.com/%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-

%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B7-

%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%BB%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CF%89/ 
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