Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, προσέχοντας ωστόσο να μην θίξει κανένα, έδωσε η
μητέρα της Κέιτ Μίντλετον, Κάρολ, σπάζοντας την 15ετή σιωπή της και αποκαλύπτοντας
πως έχει χριστουγεννιάτικα δέντρα στα δωμάτια των εγγονιών της.

Η Κάρολ Μίντλετον με τον σύζυγό της Μάικλ
Μετά από 15 χρόνια αξιοπρεπούς σιωπής – από τότε που η μεγαλύτερη κόρη της, Κέιτ και ο
πρίγκιπας Γουίλιαμ άρχισαν να βγαίνουν ως ζευγάρι, το 2003, και αυτό που περιγράφει η
ίδια ως «ο αντίκτυπος της Κάθριν» στις ζωές τους- αυτή την εβδομάδα, η 63χρονη Κάρολ,
έσπασε το βασιλικό και προσωπικό πρωτόκολλο και έδωσε μια συνέντευξή.
Σηματοδοτώντας την επέτειο των 30 χρόνων από την ίδρυση της εταιρείας της «Party

Pieces», η Κάρολ μίλησε στην Telegraph για το πώς είναι η οικογενειακή ζωή με τους
βασιλείς.

Η Κάρολ με την βασίλισσα Ελισάβετ και την Καμίλα στον γάμο του πρίγκιπα
Γουίλιαμ και της Κέιτ
Είναι κατανοητό πως ήθελε να μιλήσει για την Κέιτ – τώρα δούκισσα του Κέμπριτζ- και για
τα βασιλικά της εγγόνια. Και σίγουρα δεν της ξέφυγε ούτε ένα πικρό σχόλιο για το γεγονός
πως η Κέιτ και ο Γουίλιαμ δεν θα περάσουν με την οικογένειά της στην Ημέρα των
Χριστουγέννων όπως αναμενόταν.

Η Κάρολ με τον γιο της Τζέιμς στον γάμο της Πίππα

Η Κάρολ αποκάλυψε πως η οικογένεια είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή της.
«Έρχεται πρώτη και αυτό θα συμβαίνει πάντα» όπως είπε. Τόνισε επίσης πως είναι
ιδιαίτερα ενθουσιασμένη με τους δύο γαμπρούς της. Όπως ανέφερε: «Έχω δύο υπέροχους
γαμπρούς και ελπίζω κάποια στιγμή και μια όμορφη νύφη».
Πρόσθεσε, επίσης, πως ο «μεγαλύτερος φόβος της» καθώς τα παιδιά της παντρεύτηκαν και
έφυγαν από το σπίτι, ήταν να «μην χάσω την οικογένειά μου, αλλά είμαστε ακόμη πολύ
κοντά ο ένας στον άλλον».
Κι ενώ η σχέση του πρίγκιπα Καρόλου με τα εγγόνια του, βρίσκεται συχνά στο προσκήνιο, ο
κόσμος δεν γνωρίζει πως είναι η σχέση τους με τους άλλους παππούδες του Τζορτζ, της
Σάρλοτ και του Λούις.

Κάρολ και Πίππα Μίντλετον
Αναφερόμενη στον Τζορτζ και την Σάρλοτ, η Κάρολ εξήγησε στην Telegraph πως όταν
πρόκειται για χριστουγεννιάτικα δέντρα, «της αρέσει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα
στο σπίτι». Και μάλιστα, βάζει «ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στα δωμάτια των εγγονών
της, για να τα διακοσμήσουν μόνα τους».

Η Κάρολ και ο Μάικλ στην βάφτιση του πρίγκιπα Λούις
Όσο για την κόρη της, την δούκισσα του Κέμπριτζ, για την Κάρολ παραμένει απλώς η κόρη

της, ενώ χαρακτήρισε τις επίσημες εμφανίσεις με την βασιλική οικογένεια απλά ως
«οικογενειακά γεγονότα». Όπως είπε: «Δεν είναι κάτι συνηθισμένο να πηγαίνεις στην
βάφτιση του πρίγκιπα Λούις ή τον γάμο της Κέιτ, αλλά για μένα, όλα αυτά είναι
οικογενειακά γεγονότα».
Αναφερόμενη στον γάμο της κόρης της, Κέιτ με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ το 2011, είπε πως η
κόρη της ζητούσε τις συμβουλές της. «Μιλήσαμε για την μουσική… για τα πάντα.
Ασχολήθηκα πολύ και με τον γάμο της Κέιτ όπως και με τον γάμο της Πίππα. Αλλά νομίζω
ότι το πιο σημαντικό πράγμα, ως γονέας, είναι να ακούσεις αυτό που θέλει το παιδί σου.
Μπορεί να έχεις χιλιάδες ιδέες, αλλά το σημαντικό είναι να ακούσεις τι θέλουν αυτά».
Ενώ για την ημέρα του γάμου της Κέιτ, είπε: «Όπως και κάθε μητέρα, ήθελα να είμαι
όμορφη, να κάνω τα παιδιά μου περήφανα και να απολαύσω την ημέρα. Ειλικρινά, δεν
νομίζω ότι ήμουν πιο αγχωμένη από οποιαδήποτε άλλη μητέρα που παντρεύει την κόρη
της».

«Δεν
νόμίζω ότι ήμουν πιο αγχωμένη από οποιαδήποτε άλλη μητέρα που παντρεύει την κόρη της»
δήλωσε η Κάρολ για τον γάμο της Κέιτ
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