
 

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης 

άφησε το στίγμα του στην Ιστορία 

λένε πολίτες στον «Ε.Κ.» 
Εθνικός Κήρυξ 29 Μαΐου, 2017 

 

Ο αείμνηστος πρώην πρωθυπουργός και επίτιμος πρόεδρος της ΝΔ, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. 

Φωτογραφία αρχείου: Ευρωκίνηση. 

Του Αρη Παπαδόπουλου. 

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Απλοί πολίτες αλλά και στενοί 

συνεργάτες του εκλιπόντα πρώην Πρωθυπουργού μίλησαν στον «Ε.Κ.», οι 

μεν πρώτοι για τον πολιτικό, οι δε δεύτεροι για τον άνθρωπο που γνώρισαν. 

https://www.ekirikas.com/author/Sofianos/


Από τον δακρυσμένο λόγο τής για 39 χρόνια ιδιαιτέρας του γραμματέως, Σάκη 

Κυπραίου, μέχρι τον περιπτερά στην Καλλιρόης, αναδεικνύονται στα 

λεγόμενά τους, πέρα από έναν σεβασμό, και μία ταύτιση στη διαπίστωση ότι 

σφράγισε με την παρουσία του όλη σχεδόν τη σύγχρονη Ιστορία της Ελλάδας. 

Αλλωστε, το μεγαλείο του παραδέχονται ακόμη και αυτοί που δεν αποτιμούν 

θετικά την παρουσία του στον δημόσιο βίο της χώρας. 

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του κ. Σταμάτη Στεφανάκου, τεχνικού 

πληροφοριακών συστημάτων, που αν και ανήκει σε εντελώς διαφορετικό 

πολιτικό φάσμα, ερωτηθείς σχετικά μας είπε ότι ο εκλιπών ήταν ένας 

«αμφιλεγόμενος πολιτικός, που στιγμάτισε με την παρουσία του σχεδόν όλη 

την σύγχρονη Ιστορία του τόπου». 

Φωτογραφία αρχείου: Ευρωκίνηση. 

 

Η οικονομολόγος, Μιράντα Ξαφά, τον έζησε και ως πολιτικό και ως άνθρωπο, 

αφού υπήρξε διευθύντρια του οικονομικού γραφείου του. Η δήλωσή της στον 

«Εθνικό Κήρυκα» είναι ενδεικτική: «Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν ο 



Γκάρι Κούπερ της ελληνικής πολιτικής σκηνής, ένας σοφός και ευγενικός 

άνθρωπος που εξέφραζε φιλελεύθερες απόψεις με ευθύτητα και ειλικρίνεια. 

Είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί του από τη θέση της διευθύντριας του 

οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού την περίοδο 1991-93. 

»Ο Μητσοτάκης απέπνεε εμπιστοσύνη. Μιλούσε ανοικτά για όλα τα θέματα 

και δεν έδινε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Ακουγε προσεκτικά και έπαιρνε 

δύσκολες αποφάσεις που εμπεριείχαν πολιτικό ρίσκο. ‘Δεν υπάρχουν 

κεκτημένα δικαιώματα, ούτε ανελαστικές δαπάνες’ έλεγε συχνά στους 

υπουργούς του. Ηταν ένας μεγάλος ηγέτης και ευπατρίδης που είχε 

προειδοποιήσει σε ανύποπτο χρόνο ότι τα δανεικά και ο κρατισμός θα μας 

οδηγούσαν εδώ που είμαστε. Θα τον θυμόμαστε πάντα». 

Ο σχεδιαστής τσαντών και βιοτέχνης, κ. Αντώνης Ρώτας, ήταν λιτός αλλά 

κατηγορηματικός στην άποψη του: «Ισως ο πιο σοβαρός και έξυπνος 

πολιτικός της Ελλάδας εδώ και 100 χρόνια!» μας είπε. 

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τον στενό του συνεργάτη, Μανούσο Γρυλλάκη. Φωτογραφία αρχείου: 

Ευρωκίνηση. 



 

Δεν ήταν της ίδια γνώμης ο περιπτεράς κ. Σπύρος Μπάρης, ωστόσο. Και 

μπορεί όπως μας είπε, «ο Μητσοτάκης να είναι ένας άνθρωπος κομμάτι της 

Ιστορίας της νεότερης Ελλάδας», αλλά θεωρεί ότι «οι πράξεις του και η 

πολιτική του πορεία είναι μέρος της κληρονομιάς της σημερινής κατάστασης 

στην χώρα μας», ενώ μας τόνισε ότι η οικογένεια αυτή «είναι συνυπεύθυνη 

για την κατρακύλα μιας ένδοξης χώρας και δίχως μέλλον νέας γενιάς». 

Αντίθετα, ένας νέος άνθρωπος, φοιτητής και πρόεδρος του Τμήματος 

«Θησεύς» των «sons of Pericles» της ΑΗΕΡΑ, ο Δημήτρης Ράπτης, προς τον 

οποίο απευθυνθήκαμε γνωρίζοντας ότι είναι πολιτικοποιημένος, μας είπε ότι ο 

Μητσοτάκης «ήταν ένας μεγάλος Ελληνας πολιτικός, ένας οραματιστής πιστός 

στις αξίες και στις αρχές του» και πως «φεύγει για το μεγάλο ταξίδι 

δικαιωμένος. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους 

του».

Ο αείμνηστος πρώην πρωθυπουργός και επίτιμος πρόεδρος της ΝΔ, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. 

Φωτογραφία αρχείου: Ευρωκίνηση. 



 

Η για 39 χρόνια γραμματέας του πολιτικού γραφείου του Μητσοτάκη, κ. Σάκη 

Κυπραίου, ήταν δίπλα με τους συγγενείς την ώρα του θανάτου του πρώην 

Πρωθυπουργού. Με δυσκολία κρατούσε τα δάκρυά της μιλώντας στον «Ε.Κ.»: 

«Αισθάνομαι ένα μεγάλο συναισθηματικό κενό με την απουσία του», μας είπε 

και συμπλήρωσε ότι «είναι ένα μεγάλο κενό για όλη την Ελλάδα. Ηταν ο 

μεγαλύτερος πατριώτης που έχω γνωρίσει», μας είπε με ένα λυγμό στη φωνή. 

«Ηταν η πατρική φιγούρα για όλους εμάς που ήμασταν δίπλα του. Και θεωρώ 

ότι ήταν το μεγαλύτερο μυαλό που έχει γεννηθεί. Και ήταν εξαιρετικός και ως 

άνθρωπος και ως συνεργάτης». 

Επίσης, έχει ιδιαίτερη σημασία η δήλωση του πρώην συνεργάτη της 

εφημερίδας μας και νυν διευθυντή των Διεθνών Φοιτητικών Υπηρεσιών στο 

Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, Χαρίλαου Δασκαλοθανάση, από τους πρώτους 

που εξέφρασαν θλίψη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ετσι, μιλώντας στην 

εφημερίδα μας είπε: «Ελπίζω η απώλεια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη να 

είναι μια υπενθύμιση προς όλους μας πως χρήσιμος στην πατρίδα και στον 

κάθε πολίτη της δεν είναι ο πολιτικός εκείνος που θα πει οτιδήποτε και θα 

κάνει τα πάντα για να είναι ευχάριστος και αρεστός, αλλά εκείνος ο οποίος 

λέει την αλήθεια στο λαό, ακόμα και όταν η αλήθεια είναι δυσάρεστη, και 

φυσικά πράττει ανάλογα. Με αυτό το μέτρο, το μόνο πραγματικό μέτρο κατά 

την άποψή μου, ο εκλιπών ήταν από τους χρησιμότερους και 

σημαντικότερους πολιτικούς στη νεότερη Ιστορία της Ελλάδος». 

Ο «Ε.Κ.» απευθύνθηκε και στον κ. Ανδρέα Ανδριανόπουλο, υπουργό επί 

κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Καραμανλή και Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. 

Οπως μας είπε «πρώτον, θέλω να πω ότι ήταν ο μοναδικός φιλελεύθερος 

Πρωθυπουργός μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος είχε όραμα για το 

μέλλον, ανεξάρτητα αν δεν τον άφησαν να το υλοποιήσει. Και οι αντιδράσεις 

που είχε δεν ήταν μόνο από το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, αλλά και μέσα από 

τον δικό του το χώρο. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ήταν ένας 

άνθρωπος που είχε τόλμη, έπαιρνε αποφάσεις, τολμηρός και δεν δίσταζε να 

πει δυσάρεστα πράγματα που σχεδόν πάντα αποδεικνυόταν μετά ότι ήταν 

σωστά. Ως συνεργάτης δε, και άνθρωπος, ήταν μεγαλόψυχος, δούλευε 



συνέχεια, δεν σε άφηνε σε χλωρό κλαρί και παρακολουθούσε από πολύ 

κοντά όλα τα θέματα. Παρακολουθούσε από κοντά διευθυντές υπουργείων, 

γραμματείς, διοικητές φορέων, κλπ., πάντα σε συμφωνία με τους υπουργούς 

του». 

Αντίθετη άποψη, που δεν θέλησε όμως να την εκφράσει ανοικτά είχε 

ερωτηθείς σχετικά ο συνταξιούχος Ευθύμιος Τ., αρκούμενος να πει, «αιωνία 

του η μνήμη», ενώ η δημόσια υπάλληλος Δ.Κ. μας είπε ότι «δεν θέλει να 

εκφραστεί για θέματα που η Ιστορία θα αποφανθεί. Εξάλλου και όσα τυχόν 

ήθελε να υλοποιήσει ο συγχωρεμένος και δεν μπόρεσε, πάλι κάπου ίσως ο 

ίδιος να έκανε λάθη και έτσι να συνάντησε αντιστάσεις. Ωστόσο, είναι αλήθεια 

ότι σε πολλά έπρεπε να είχε εισακουστεί». 

Σε δήλωσή του, που απέστειλε ηλεκτρονικά στην εφημερίδα μας, ο πρώην 

πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Σιούφας, ανέφερε μεταξύ άλλων: 

«Πολιτικός ηγέτης, με πίστη στη Δημοκρατία, τον Κοινοβουλευτισμό, την 

Ευρώπη, την Εθνική Συνεννόηση και Εθνική Συμφιλίωση, έπραττε και έλεγε 

τα ωφέλιμα και χρήσιμα για την πατρίδα μας. Εκανε πάντα αυτό που πίστευε 

πως χρειαζόταν ο λαός και το Εθνος. Η Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση της 

περιόδου 1990-1992, κορυφαίο επίτευγμα της κυβέρνησής του, έσωσε για 

μακρό διάστημα την κοινωνική πολιτική και το ασφαλιστικό σύστημα της 

χώρας. Αποχαιρετούμε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη με σεβασμό, τιμή και 

υπερηφάνεια για την εθνική προσφορά του…». 

Αλλά και ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, τέλος, χαρακτήρισε τον εκλιπόντα ως «τον 

Πρωθυπουργό που οραματίστηκε μια Ελλάδα ισχυρή, χωρίς δεσμεύσεις και 

εξωτερικές εξαρτήσεις, και εργάστηκε σκληρά γι’ αυτήν. Τον πολιτικό που 

συνέβαλε έμπρακτα στην προσπάθεια για τη συμφιλίωση του Εθνους μας και 

που αφήνει σήμερα μια πολύτιμη κληρονομιά για τους νεότερους. Τον 

άνθρωπο με τον οποίο μας συνέδεε μια μακροχρόνια και ειλικρινής φιλία». 

 


