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Μητσοτάκης στον Αρναούτογλου: Δεν μπορώ να 
καταπιώ τις επιθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ στη γυναίκα μου

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους γονείς 
του και ιδιαίτερα στον πατέρα του, Κων-
σταντίνο Μητσοτάκη: «Ήμουν τυχερός 
γιατί είχα την ευτυχία να ζήσω τον πατέρα 
μου μέχρι τα 49 μου και να τον απολαύ-
σω σε στιγμές που ήταν αποφορτισμένος 
από τις ευθύνες στη σταδιοδρομία του. Η 
μάνα μου έφυγε νωρίτερα, αλλά αισθά-
νομαι ότι λες” τι θα σου έλεγε ο πατέρας 
σου, αν του έκανες μια ερώτηση”, και λες 
ότι έχεις την εμπειρία να απαντήσεις.
«Ο πατέρας μου για να φτάσει πρωθυ-
πουργός πέρασε δια πυρός και σιδήρου 
και έκανε ένα comeback που δεν ήταν 
συνηθισμένο για την εποχή. Αλλά θυμά-
μαι τις δυσκολίες, είχε πολλά ανοιχτά μέ-
τωπα, αλλά και μια δύσκολη εκλογή που 
έχασε μετά από 3,5 χρόνια.
Ήταν πάντα εξαιρετικά ψύχραιμος, κατά 
τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του κά-
πνιζε λίγο παραπάνω. Μπορείς να κατα-
λάβεις την ένταση μόνο τη στιγμή που 
κάθεσαι στην καρέκλα. Αλλά επειδή 
είχε μια κάπως ζεν αντιμετώπιση… Δεν 
ήμουν τόσο ψύχραιμος όσο είμαι τώρα, 
γιατί κατέληξα ότι όταν αντιδράς θυμω-
μένος, κάνεις λάθος και όταν αφήνεις τα 
συναισθήματα να σε κυριεύουν, σε τυ-
φλώνει».
Για το δυστύχημα των Τεμπών και τον 
θυμό που επέδειξε η νέα γενιά, αμέ-
σως μετά την τραγωδία, ο κ. Μητσοτά-
κης είπε: «Ο θυμός, η οργή και η θλίψη 
ήταν κατανοητά και αναμενόμενα. Νέα 
παιδιά σκοτώθηκαν που πήραν το μέσο 
για να γυρίσουν στο πανεπιστήμιό τους. 
Μας ακούμπησε αυτή η τραγωδία γιατί 
θα μπορούσαμε να βλέπουμε τα δικά μας 
παιδιά. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτή την 
αντίδραση».
Πρόσθεσε, λέγοντας: «Αλλά οι νέοι έχει 
και άλλους λόγους να είναι θυμωμένοι. 
Πέρασαν μια δεκαετή κρίση. Υπάρχει 
στη νέα γενιά αυτή η πεποίθηση ότι θα 
ζήσουν χειρότερα από τους γονείς τους 
και είναι μια πρόκληση για εμάς να το 
αντιστρέψουμε. Προσπαθώ να μιλάω με 
νέα παιδιά».
Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους νέους να 
ψηφίσουν, χρησιμοποιώντας μάλιστα 
τον στίχο του τραγουδιού του Βασίλη Πα-
πακωνσταντίνου «Φοβάμαι όλα αυτά που 

Μ
ια διαφορετική, από τις συνη-
θισμένες, συνέντευξη, ενόψει 
των εκλογών της 21ης Μαΐου, 
έδωσε ο πρωθυπουργός Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης στον Γρηγόρη Αρνα-
ούτογλου και την εκπομπή The 2Night 
Show. Ο πρωθυπουργός, μίλησε για την 
προσωπική του ζωή, τους γονείς του, τις 
δύσκολες στιγμές ενώ αποκάλυψε πως 
έχει ζητήσει βοήθεια ειδικού προκειμέ-
νου να δουλέψει την ψυχραιμία του.
«Ζήτησα τη βοήθεια από ειδικό και δεν 
έχω δυσκολία να το πω. Τα ζητήματα 
που αφορούν τα παιδιά και τους εφήβους 
έχουν έρθει στην πρώτη γραμμή της επι-
καιρότητας. Πρέπει να σταματήσουμε να 
αντιμετωπίζουμε τα θέματα ψυχικής υγεί-
ας μέσα από τις παρωπίδες και τις προ-
καταλήψεις του παρελθόντος. Κι εμείς 
έχουμε περάσει με τη Μαρέβα από μεγά-
λες οικογενειακές δυσκολίες. Ανά πάσα 
στιγμή μπορεί να αισθανθεί κάποιος την 
ανάγκη να μιλήσει σε έναν άνθρωπο, για 
να βάλει τα πράγματα στη σωστή τους 
θέση και διάσταση», είπε συγκεκριμένα.
«Με χαροποιεί που στη νέα γενιά υπάρχει 
απενοχοποίηση και μπορούν να ζητούν 
τη βοήθεια που επιθυμούν», ανέφερε 
και συμπλήρωσε: «Η μεγάλη πρόκληση 
για εμάς είναι να υπάρχουν δομές που 
να μπορούν να παρέχουν αυτή τη βοή-
θεια δωρεάν, γιατί δεν έχουν όλοι την 
οικονομική δυνατότητα να αναζητήσουν 
ψυχολογική υποστήριξη».
Ο πρωθυπουργός σχολίασε επίσης τους 
πολιτικούς του αντιπάλους και αναφέρ-
θηκε στις προσωπικές του σχέσεις με τον 
Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη, 
αλλά και τον Δημήτρη Κουτσούμπα του 
οποίου η... ατάκα έχει γίνει σλόγκαν στο 
σπίτι του που χρησιμοποιεί η κόρη του, 
Δάφνη. «Μπαίνω στο σπίτι και μου λέει 
«Αυτοί είστε”», είπε.
Για τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρου-
λάκη και τις συνεργασίες: «Δεν νομίζω 
ότι θα έπρεπε να συνεργαστούμε και οι 
τρεις μας. Θα οδηγούσε σε παράλυση. Γι’ 
αυτό επιμένω σε σταθερή μονοκομματι-
κή κυβέρνηση. Προφανώς και δεν έχου-
με σε προσωπικό επίπεδο να χωρίσουμε. 
Η πολιτική είναι σκληρή. Δύσκολα μπο-
ρώ να καταπιώ τις επιθέσεις που έγιναν 
από τον ΣΥΡΙΖΑ μεθοδευμένα στη γυναί-
κα μου. Με τον Ανδρουλάκη δεν έχουμε 
γνωριστεί ποτέ. Δυο φορές του ζήτησα 
να συναντηθούμε, αλλά αρνήθηκε. Κατα-
λαβαίνω ότι μας αρέσει και στους δύο το 
μπάσκετ, αλλά έχουμε μεγάλες διαφορές 
στο πώς αντιλαμβανόμαστε την πολιτική.
Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απο-
κάλυψε ότι για να χαλαρώσει βλέπει 
«Emily in Paris».
Για τις εκλογές ο πρωθυπουργός ανέφε-
ρε πως «μετά από τέσσερα χρόνια αντιμε-
τώπισης μεγάλων δυσκολιών, μπορώ να 
πω ότι είμαι πιο ήρεμος. Απολαμβάνω 
την προεκλογική εκστρατεία. Κανείς δεν 
ψηφίζει για αυτά που έγιναν χθες, αλλά 
για το μέλλον. Αυτά που θα κάνεις».
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θα γίνουν για μένα, χωρίς εμένα».
Για τις υποκλοπές και για το πώς κλείνει 
αυτή η υπόθεση o πρωθυπουργός δήλω-
σε:
«Κλείνει με δύο τρόπους. Κλείνει δικα-
στικά, με την έρευνα τού τι ακριβώς έγι-
νε. Και κλείνει και επιχειρησιακά, όπως 
ήδη έχει κλείσει, με μία σειρά από σημα-
ντικές παρεμβάσεις για να εξασφαλίσου-
με περισσότερα φίλτρα, ώστε να είναι 
πιο δύσκολη η νόμιμη επισύνδεση.
Και φυσικά, κηρύσσοντας έναν πανευ-
ρωπαϊκό πόλεμο στα παράνομα λογι-
σμικά, τα οποία δυστυχώς κυκλοφορούν 
στο εμπόριο σήμερα και πολλοί μπορεί 
να έχουν πρόσβαση. Με αποτέλεσμα, 
τεχνολογικές δυνατότητες που παλιά θα 
τις είχαν μόνο κράτη, τώρα να μπορούν 
να τις έχουν ιδιώτες, τρομοκρατικές ορ-
γανώσεις. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα 
το οποίο αντιμετωπίζουμε και ξεκινάμε 
πάντα - πρέπει να σου το πω κι εγώ αυτό 
και για μένα - με την παραδοχή ότι είναι 
πολύ δύσκολο να εξασφαλίσει κανείς τε-
λικά το πλήρες απόρρητο των επικοινω-
νιών».
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το αγαπημέ-
νο του συγκρότημα, τους Guns N’ Roses, 
ενώ ο πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι θα 
πάει στη συναυλία τους το καλοκαίρι.
Για την περίοδο της πανδημίας: «Ήταν 
πολύ πιο δύσκολο, παρότι ήμουν πολύ 
καλά προετοιμασμένος και ψυχολογικά, 
λόγω της οικογενειακής μου ανατροφής. 
Αλλά τίποτα δεν σε προετοιμάζει για το 
βάρος της καρέκλας και τις δυσκολίες. 
Ειδικά για την πανδημία, δεν υπήρχε και 
κανένα εγχειρίδιο. Έπρεπε μέρα με τη 
μέρα να σχεδιάζουμε τις αντιδράσεις μας. 
Δεν υπήρχε εγχειρίδιο αυτής της κρίσης. 
Μέρα με τη μέρα ανακαλύπταμε και σχε-
διάζαμε τις αντιδράσεις μας απέναντι σε 
μια παγκόσμια υγειονομική κρίση».
Για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Αν-
δρουλάκη τόνισε ότι «δεν θα μπορού-
σαμε να συνεργαστούμε, καθώς έχουμε 
διαφορετική αντίληψη. Δεν έχουμε γνω-
ριστεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη, έχω 
απορία πώς είναι σαν άνθρωπος».
Για το TikTok: «Κάνω μια πολύ σοβαρή 
δουλειά, έχουμε μεγάλο βάρος ευθύνης, 
αλλά έχω μια απέχθεια στους ανθρώ-
πους που παίρνουν τον εαυτό τους πολύ 
σοβαρό. Να αυτοσαρκαζόμαστε. Το βρί-
σκω πολύ ευρηματικό. Απαντάω και σε 
ερωτήσεις. Είναι τρόπος να επικοινωνή-
σουμε με μια νέα γενιά που δεν θα την 
βρούμε εύκολα αλλού».
Για το «μαύρο τηλέφωνο»: «Αφορά ασφα-
λείς επικοινωνίες μεταξύ στελεχών της 
κυβέρνησης. Υπάρχει στο τηλέφωνο και 
στο σπίτι μου. Εύχεσαι να μην χτυπή-
σει βράδυ. Ευτυχώς δεν έχει χτυπήσει 
κατά λάθος, θα άκουγε τα εξ αμάξης. Με 
όλους τους Ευρωπαίους ομολόγους μου 
θα επικοινωνήσουμε απευθείας από το 
κινητό μου».


