
 

 

ΕΛΛΑΔΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ 

«Η ελληνική δεξιά παραδοσιακά δεν 

τολμά να κάνει εξωτερική πολιτική» 
 

Ο δεύτερος τόμος του βιβλίου με τις ανέκδοτες συνομιλίες του 

Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Παπαχελά περιλαμβάνει 

αποκαλυπτικές ιστορίες για την ελληνική πολιτική ζωή του β' μισού του 

20ού αιώνα. 
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Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης επί πρωθυπουργίας του, τον Ιανουάριο του 1992, με τον τότε υπουργό 

Εξωτερικών Αντώνη Σαμαρά. [Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi] 
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Με παράγοντες της δημόσιας ζωής –εκτός από τον Ανδρέα Παπανδρέου– «τα βάζει» 

ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στον δεύτερο τόμο των συνομιλιών του με τον Αλέξη 

Παπαχελά: κατά κύριο λόγο με τον πρώην πρωθυπουργό και υπουργό του επί των 

Εξωτερικών Αντώνη Σαμαρά και τον ιδρυτή και επί δεκαετίες κύριο μέτοχο της 

εταιρείας Intracom Σωκράτη Κόκκαλη. Αλλά και άλλοι υφίστανται την κριτική του, 

όπως ο ιδρυτής της ΝΔ Κωνσταντίνος Καραμανλής η πολλοί υπουργοί του, όπως ο 

Θανάσης Κανελλόπουλος. 

Αν ο πρώτος τόμος που εκδόθηκε πριν από δύο χρόνια από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος 

ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ο δεύτερος, που περιλαμβάνει όσα έζησε η γενιά μας 

με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, είναι συγκλονιστικός. 

Η δύσκολη σχέση με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή 

«Εγώ πάντοτε έλεγα ότι ο Καραμανλής δεν εξαπάτησε τους παλιούς πολιτικούς 

κατευθείαν. Τους άφηνε να ελπίζουν, τους δημιουργούσε προσδοκίες, αλλά σε κανέναν 

δεν είχε δώσει υπόσχεση ρητή που να μην τηρήσει. Μαζί μου ο Καραμανλής το έκανε 

αυτό. Είμαι ο μόνος άνθρωπος που ο Καραμανλής εξαπάτησε συνειδητά» (σελ. 20). 

Έτσι αρχίζει ο Μητσοτάκης την αφήγησή του στον Αλέξη Παπαχελά για τη 

μεταπολίτευση. Ο ίδιος έχει προτείνει τη λύση Καραμανλή δημόσια, μάλιστα είχαν 

συνεργαστεί στο Παρίσι για τις λεπτομέρειες της μετάβασης από τη στρατιωτική 

δικτατορία στη δημοκρατία. Παρά τη στενή συνεργασία τους όμως, ο Καραμανλής δεν 

τον συμπεριέλαβε στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας που σχημάτισε με την επιστροφή 

του στη χώρα, τον Iούλιο του 1974. 



 

Παρόλα αυτά, ο Μητσοτάκης θεωρούσε αυτονόητο πως θα ήταν υποψήφιος με την ΝΔ 

στις πρώτες ελεύθερες εκλογές του Νοεμβρίου του 1974. Δεν ήταν όμως (μάλιστα το 

κακό μαντάτο τού το μετέφερε ο Ευάγγελος Αβέρωφ). Γιατί ο Καραμανλής, κατά τον 

Μητσοτάκη, είχε δυσκολίες με το κόμμα του. Τελικά στις εκλογές αυτές έθεσε 

υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος, αλλά δεν εξελέγη. 

Οι σχέσεις τους βελτιώνονται όταν ο Καραμανλής θέλει να μεταπηδήσει στην 

Προεδρία της Δημοκρατίας (την πρώτη φορά, που διάρκεσε από το 1980 ως το 1985) 

και χρειάζεται τις ψήφους των δύο βουλευτών του μικρού κεντρώου κόμματος που 

ίδρυσε το 1977 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης (Κόμμα Νεοφιλελευθέρων), και εξελέγη 

με αυτό στις εκλογές του 1977. 

Το 1984 ο Μητσοτάκης εκλέγεται πρόεδρος της ΝΔ, η οποία έχει χάσει τις εκλογές του 

1981 και βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Επιχειρώντας να ελέγξει το κόμμα, ο 

Μητσοτάκης παραδέχεται πως είχε περισσότερες συμπάθειες σε εκείνο «που 



ονομάστηκε στη συνέχεια και ονομαζόταν και τότε ακροδεξιά […] Εμένα αυτοί με 

αγκάλιασαν, διότι ήμουν ένας μαχητικός άνθρωπος, ο οποίος εμάχετο εντίμως και είχε 

το θάρρος να πει ορισμένα πράγματα τα οποία οι άλλοι δεν έλεγαν […] Αλλά το στενό 

κομμάτι των στελεχών γύρω από τον αρχηγό (σ.σ.: τον ιδρυτή του κόμματος 

Κωνσταντίνο Καραμανλή), ποτέ δεν το κέρδισα εγώ. Όλοι αυτοί ήταν μέχρι τέλους 

αντίθετοι» (σελ. 50). 

Ο Αντώνης Σαμαράς 

Μετά από την τρικυμία που προκάλεσε η προσπάθεια της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ να 

αποτρέψει με τον λεγόμενο «κουτσονόμο» 1806/88 τον έλεγχο στην Τράπεζα Κρήτης 

του Γιώργου Κοσκωτά, τελειώνει επεισοδιακά η οκταετία του ΠΑΣΟΚ. Κατόπιν 

σχηματίζονται δύο διαδοχικές βραχύβιες κυβερνήσεις (Τζαννετάκη, Ζολώτα), μέχρις 

ότου τον Απρίλιο του 1990 καταφέρει ο Μητσοτάκης, με την τρίτη εκλογική 

αναμέτρηση, να σχηματίσει αυτοδύναμη πλειοψηφία (με τη συνδρομή του βουλευτή 

Θεόδωρου Κατσίκη, που αποχώρησε από τη ΔΗΑΝΑ και επανεντάχθηκε στη ΝΔ, 

γενόμενος έτσι ο 151ος βουλευτής της κυβέρνησης). 

Ορκωμοσία της κυβέρνησης Κ. Μητσοτάκη, 11/4/1990. [Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης] 



Τα κεφάλαια 9 και 10 είναι τα σημαντικότερα του βιβλίου, καθώς αναφέρονται στις 

σχέσεις Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Αντώνη Σαμαρά και τη σύνδεσή τους με τον 

ανταγωνισμό των προμηθευτών για τον έλεγχο του ΟΤΕ, που μεταξύ των άλλων 

οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη το 1993. Πώς έκανε ο Μητσοτάκης 

τον Σαμαρά υπουργό Εξωτερικών; «Ήξερε καλά αγγλικά, ήταν παρουσιάσιμος και είχα 

την πεποίθηση ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα εκτελούσε τη δική μου πολιτική. 

Το θεωρούσα αυτονόητο ότι θα ήταν ο άνθρωπός μου. Γιατί εγώ έκανα την εξωτερική 

πολιτική επί κυβερνήσεως αυτής. Και έκανα λάθος. Απεδείχθη ότι είχε πάρα πολύ κακό 

χαρακτήρα και βρέθηκαν εκ των υστέρων άνθρωποι οι οποίοι μου είπαν ότι “εμείς το 

ξέραμε αλλά δεν στο είπαμε” […] Και θα σου πω και κάτι άλλο, ότι ο Σαμαράς είναι 

ένας άνθρωπος που δεν ξέρει να κάνει καμία διαπραγμάτευση… Γι’ αυτό είναι και 

τραγωδία σήμερα στην Ελλάδα που είναι πρωθυπουργός (σ.σ.: φαίνεται ότι αυτό το 

τμήμα των συνομιλιών έχει καταγραφεί την περίοδο 2012-2014). Αυτός θα 

διαπραγματευθεί;» (σελ. 218-219). 

Βόρεια Μακεδονία 

Όταν το 1992 συγκαλείται η ιστορική σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για το 

«Μακεδονικό» υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο 

υπουργός Εξωτερικών Σαμαράς προτείνει σύμφωνα με την αφήγηση του Μητσοτάκη 

μέτρα, για να πιεσθούν τα Σκόπια να αλλάξουν το όνομά τους, όπως το να θέσει βέτο 

η Ελλάδα στην αποδοχή του ονόματος εκ μέρους της ΕΟΚ, να κλείσει η Ελλάδα τους 

συνοριακούς σταθμούς και να απαιτήσει την έκτακτη σύγκλιση του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου. Ο Καραμανλής αρχίζει να θυμώνει, καθώς ο 40χρονος τότε ΥΠΕΞ 

επιχειρηματολογούσε ενώπιον του 85χρονου Προέδρου με βάση την …εμπειρία του. 

Με βάση την εμπειρία του λοιπόν, ισχυριζόταν πως «όλα αυτά τα μέτρα που πρότεινε 

θα είχαν αποτέλεσμα. Ήταν δυνατόν να μη θυμώσει ο Καραμανλής; “Δηλαδή εσείς μας 

λέτε ότι οι διαδηλώσεις και τα ψηφίσματα είναι επιλογή καλύτερη από την έντονη 

διπλωματική προσπάθεια;”»(σελ. 230), τον ρώτησε, σύμφωνα με τη διήγηση του 

Μητσοτάκη, ο Καραμανλής με φανερά επιθετικό τόνο. 



 

Ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο αρχηγός του 

ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου, η πρόεδρος του Συνασπισμού Μαρία Δαμανάκη, η γ. γρ. του ΚΚΕ 

Αλέκα Παπαρήγα και ο ΥΠΕΞ Αντώνης Σαμαράς στη σύσκεψη της 13ης Απριλίου 1992. 

Πάντως στη σύσκεψη αυτή και ο Ανδρέας Παπανδρέου πρότεινε να κλείσει η χώρα 

μας τους μεθοριακούς σταθμούς, κάτι που αργότερα εφάρμοσε στο εμπάργκο του 

1994. Ο Μητσοτάκης διαφώνησε με το κλείσιμο των συνόρων και πρότεινε: «αν δεν 

περάσει η θέση μας για τη μη συμπερίληψη του όρου “Μακεδονία” θα πρέπει να 

έχουμε έτοιμο ένα εναλλακτικό όνομα –για παράδειγμα “Βόρεια Μακεδονία”– και με 

αυτό το όνομα να το κλείσουμε εμείς το θέμα». Η θέση Μητσοτάκη δεν έγινε δεκτή. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα «να λιποψυχήσει ο Καραμανλης». Ο Μητσοτάκης πιστεύει 

ότι «ο Καραμανλής θα μπορούσε να έχει αλλάξει τα πράγματα […] όχι γιατί 

χρειαζόμουν τον Καραμανλή για να πάρω την ευθύνη. Και χωρίς τον Καραμανλή θα 

την έπαινα την ευθύνη, αλλά χωρίς τον Καραμανλή δεν είχα πλειοψηφία […] Διότι ο 

Καραμανλής ουσιαστικά ήταν ο αρχηγός της (εσωκομματικής) αντιπολίτευσης». 

Πάντως ο Μητσοτάκης λέει στον Αλέξη Παπαχελά ότι τόσο ο Καραμανλής όσο και ο 

στενός του συνεργάτης, Πέτρος Μολυβιάτης, «ήταν 100% μαζί μου», αλλά κάποια 

στιγμή φώναξε τον Μηστοτάκη και του είπε «δεν μπορώ να πάμε άλλο, διότι η κοινή 

γνώμη είναι αντίθετη». Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης γυρίζει και λέει στον Αλέξη 

Παπαχελά: «Η ελληνική δεξιά παραδοσιακά δεν ξέρει, με ελάχιστες εξαιρέσεις, να 

κάνει εξωτερική πολιτική, δεν τολμά να κάνει πολιτική» (σελ. 232). 



Ο Κόκκαλης και ο ΟΤΕ 

Ο Μητσοτάκης αποδίδει την πτώση του στην απόφασή του να ιδιωτικοποιήσει τον 

ΟΤΕ και την άρνησή του να επεκτείνει (για μία ακόμα φορά) τη σύμβαση του ΟΤΕ με 

την Intracom και τη Siemens. Την πρώτη φορά που τέθηκε θέμα επέκτασης της 

σύμβασης, το 1989, η κυβέρνηση Ζολώτα την είχε αρνηθεί, αλλά οι τρεις πολιτικοί 

αρχηγοί (Μητσοτάκης, Παπανδρέου, Φλωράκης) που στήριζαν την κυβέρνηση 

ανέτρεψαν την απόφαση του πρωθυπουργού και του υπουργού Μεταφορών και τελικά 

η επέκταση πέρασε. Η δεύτερη φορά που τέθηκε το θέμα ήταν μετά το 1992· τότε ο 

Μητσοτάκης αρνήθηκε. Στην επιμονή του Παπαχελά αν στη θετική απόφασή του για 

την πρώτη επέκταση της σύμβασης προς την Intracom και τη Siemens έπαιξε ρόλο η 

χρηματοδότηση των κομμάτων από τον Κόκκαλη, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης 

αναφέρει: «Κανένα κόμμα δεν ενίσχυσε ο Κόκκαλης, απολύτως κανένα» (σελ. 284). 

Κι όμως ο ίδιος ο Μητσοτάκης, τέσσερις γραμμές πιο κάτω δεν αποκλείει να είχε 

χρηματοδοτήσει ο επιχειρηματίας σε διάφορες χρονικές φάσεις όλα τα κόμματα, όπως 

πολλοί άλλοι επιχειρηματίες. «Ο Κόκκαλης δεν αποκλείεται να είχε βοηθήσει τη ΝΔ. 

Δεν θυμάμαι ακριβώς. Ο Σπυρόπουλος (σ.σ.: ο εξ απορρήτων του Κ. Μητσοτάκη, τον 

οποίον εμπιστευόταν τυφλά) είχε επαφή με τον Κόκκαλη, δεν θυμάμαι ακριβώς. 

Πιθανόν είχε δώσει χρήματα και στη ΝΔ. Σίγουρα είχε δώσει σε όλα τα κόμματα. Αλλά 

η αιτία που είχε πάρει τη σύμβαση δεν ήταν η οικονομική βοήθεια που είχε δώσει προς 

τα κόμματα, όχι. Ήταν από τη μία μεριά η δική μου επιθυμία να τελειώνουμε με τα 

τηλέφωνα και από την άλλη μεριά ήταν ότι ήταν συμπαθής στην οικουμενική 

κυβέρνηση στο σύνολο. Διότι ο μεν Ανδρέας ήταν φίλος του, αυτός είχε υπογράψει την 

πρώτη σύμβαση την οποία εμείς παρατείναμε. Ο Χαρίλαος Φλωράκης αγαπούσε πολύ 

τον πατέρα του. Για το χατίρι του Πέτρου Κόκκαλη, καθηγητή, ο οποίος είχε καταφύγει 

στην Ανατολική Γερμανία, ο οποίος ήταν εαμίτης και πιθανώς μέλος του ΚΚ, δεν το 

ξέρω, ο Φλωράκης ήταν θετικός υπέρ του Κόκκαλη. Και εν πάση περιπτώσει δεν ήταν 

τίποτε το φοβερό. Δώσαμε μία παράταση, επέκταση…» (σελ. 285). 



 
Ο Σωκράτης Κόκκαλης σε γενική συνέλευση της Ιντρακόμ το 2001. [Αντώνης 

Νικολόπουλος/Eurokinissi] 

Ο Μητσοτάκης εδώ λέει την αλήθεια αλλά μόνο τη μισή, καθώς και τα τρία κόμματα, 

ήδη εξαντλημένα από τις δύο εκλογές του 1989, ετοιμάζονταν για μία νέα αναμέτρηση 

την άνοιξη του 1990 και περιφέρονταν στους χρηματοδότες σαν ζητιάνοι, ζητώντας 

ενίσχυση για να τα βγάλουν πέρα με την τρίτη εκλογική αναμέτρηση σε λιγότερους 

από εννέα μήνες. Ο Παπαχελάς σχολιάζει ότι μετά το 1990 και ως το 1993 η 

κοινοπραξία Intracom-Siemens όχι μόνο προχώρησε στην εκτέλεση της πρώτης 

μεγάλης σύμβασης, αλλά εξασφάλισε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη άλλες, 

μεγαλύτερες συμβάσεις. 

Όμως το 1992 με την αλλαγή στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ο νέος υπουργός 

Στέφανος Μάνος επέμεινε ότι αυτή η πολιτική έπρεπε να αλλάξει. Ο Μητσοτάκης 

αποκαλύπτει στον Αλέξη Παπαχελά ότι παρέπεμψε τον Κόκκαλη στον Μάνο, δίνονταν 

στον πρώτο συμβουλή «να διαπραγματευτεί». Η κυβέρνηση είχε αποφασίσει να 

αναδιατάξει το τοπίο των τηλεπικοινωνιών, ιδιωτικοποιώντας τον ΟΤΕ με πώλησή του 

στους Γιαπωνέζους και διαμορφώνοντας ένα εντελώς νέο τοπίο με την εισαγωγή της 

κινητής τηλεφωνίας. 



«...Aν ο Μάνος δεν ήταν τόσο πεισματάρης, ίσως θα υποχωρούσα εγώ τότε», 

παραδέχεται ο Μητσοτάκης στον Παπαχελά. «Διότι δεν άξιζε τον κόπο να 

ριψοκινδυνεύσουμε. Ο Κόκκαλης έκανε την κίνηση ματ. Μία έδρα ήταν αυτή. Βρήκε 

τον Συμπιλίδη (σ.σ.: βουλευτή Κιλκίς), του έστειλε έναν άνθρωπό του και τον έπεισε 

με …τα επιχειρήματα του, έκλεισε η δουλειά» (σελ. 272). Πάντως ό,τι κι αν εννοούσε 

ο Μητσοτάκης με τη λέξη «επιχειρήματα», 17 σελίδες πιο κάτω αναφέρει ότι «δεν 

υπήρξε χρηματισμός βουλευτών». Ενώ σε μιαν άλλην αναφέρει ότι ο Κόκκαλης δεν θα 

τολμούσε να τον ανατρέψει «αν δεν είχε την ολόψυχη υποστήριξη ολόκληρου του 

οικονομικού κατεστημένου. Με πρώτο τον Αλαφούζο αλλά από κοντά και όλοι οι 

άλλοι». 
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