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Μια πρώην υπουργός που θήτευσε στην Παιδεία επιστρέφει 
στη Βουλή. Και μιλάει στην «Π» υπογραμμίζοντας ότι το 

σημερινό σύστημα ασύλου δεν το χρειάζεται η χώρα.
Μαριέττα Γιαννάκου

Θέλουμε ΑΕΙ, όχι 
άντρα παρανομίας
Συνέντευξη 
στη ΜαρΙνα ρΙζΟγΙαννη
rizogianni@pelop.gr  

«Η 
έννοια του ασύλου 
δεν χρειάζεται πλέ-
ον διότι η ελευθε-
ρία των διδασκό-

ντων και του περιεχομένου 
της διδασκαλίας είναι προ 
πολλού εξασφαλισμένη. Αυτό 
που χρειάζεται είναι τα Ανώ-
τατα Ιδρύματα να είναι πραγ-
ματικά Πανεπιστήμια, όπως 
σ’ όλο τον κόσμο, και όχι 
άντρα παρανομίας».
Η παραπάνω επισήμανση 
γίνεται στο πλαίσιο της συ-
νέντευξής της στην «Π» της  
πρώην υπουργού Παιδείας 
και υποψήφιας στο ψηφο-
δέλτιο Επικρατείας της ΝΔ, 
Μαριέττας Γιαννάκου. 
Η κ. Γιαννάκου τονίζει ότι 
ήρθε η ώρα  να επενδύσει 
και το ελληνικό κράτος στους 
καλύτερους ενώ εκφράζει τις 
διαφωνίες της για το σχέδιο 
Γαβρόγλου και την απορρό-
φηση της τεχνολογικής εκ-
παίδευσης.   

	Οπως όλα δείχνουν η 
ΝΔ θα αναλάβει τη δι-
ακυβέρνηση της χώ-
ρας την επομένη της 
7ης Ιουλίου. Εχοντας 
την πολιτική εμπειρία 
τόσων ετών, πιστεύετε 
ότι το εγχείρημα θα εί-
ναι εύκολο για τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη, αλ-
λά και όλους εσάς που 
θα τον πλαισιώνετε;  

Αναμφίβολα η Νέα Δημο-
κρατία είναι προετοιμασμέ-
νη για να αναλάβει τις ευθύ-
νες της διακυβέρνησης. Αυτό 
δεν σημαίνει ότι τα πράγμα-
τα θα είναι εύκολα. Χρειάζε-
ται στρατηγική, προσήλωση 
στον στόχο, σωστή συνεργα-
σία και προπάντων εκτέλεση 
του προγράμματος όπως το 
προτείναμε στις Ελληνίδες 
και τους Έλληνες. 

	Εχοντας πλήρη γνώση 
της κατάστασης που 
επικρατεί στη χώρα τι 
πιστεύετε ότι θα πρέπει 
να γίνει κατά προτεραι-
ότητα και ποιες είναι οι 
προϋποθέσεις ανάπτυ-
ξης;

Υπάρχει μια σειρά αλλαγών 
που πρέπει να γίνει ευθύς 
αμέσως μόλις η Βουλή αρχί-
σει να λειτουργεί. Είναι κυ-
ρίως ζητήματα που αφορούν 
στον εκλογικό νόμο, τον κώ-
δικα ποινικής δικονομίας και 
την ασφάλεια των πολιτών. 
Προϋποθέσεις για την ανά-
πτυξη είναι προφανείς και 
κλασικές. Χρειάζεται μείω-
ση φόρων, κίνητρα για νέες 
επενδύσεις με στόχο τη δη-
μιουργία νέων θέσεων ερ-

γασίας στον ιδιωτικό τομέα, 
αποκατάσταση της ρευστότη-
τας και βελτίωση του επιχει-
ρηματικού περιβάλλοντος. 

	Πιστεύετε ότι όλα αυτά 
μπορεί να τα υπηρετή-
σει ο κομματικός σχη-
ματισμός του παρελθό-
ντος;

Ο κόσμος αλλάζει. Βρισκό-
μαστε στην 4η βιομηχανι-
κή επανάσταση και επομέ-
νως οι στόχοι μπορούν να 
υπηρετηθούν με νέες μεθό-
δους και με τη χρήση όλων 
των μέσων που προσφέρουν 
οι νέες τεχνολογίες, με σκο-
πό την ταχύτητα στη διεκπε-
ραίωση των αποφάσεων σε 
συνδυασμό με την αποτελε-
σματικότητα του ποιοτικού 
προσωπικού που απαιτείται 
για να πραγματοποιηθεί ένα 
σύγχρονο πρόγραμμα διακυ-
βέρνησης  

	Πάντα από όποια θέ-
ση κι αν υπηρετήσατε 
τη χώρα μιλούσατε για 
την αξιοκρατία. Αυτήν 
προτάσσει και στο πρό-
γραμμά της η ΝΔ. Πι-
στεύετε ότι συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις ώστε 
αυτή να εφαρμοστεί στη 
δημόσια ζωή της χώρας 
μας;

Απολύτως. Υπάρχει ποιοτικό 
προσωπικό ώστε να γίνουν 
σωστές επιλογές και τα κρι-
τήρια και οι προϋποθέσεις, 
ώστε να επενδύσει και το ελ-
ληνικό κράτος στους καλύ-
τερους. 

	Εχοντας θητεύσει στο 
υπουργείο Παιδείας 
εκτιμάτε ότι οι σχεδια-
σμοί Γαβρόγλου με την 
πλήρη απορρόφηση της 
τεχνολογικής εκπαίδευ-
σης, είναι προς τη σω-
στή κατεύθυνση;  Τι θα 
συμβουλεύατε τον επό-

μενο υπουργό Παιδεί-
ας;

Προσωπικά διαφωνώ με την 
ένταξη των ανωτάτων τεχνο-
λογικών σχολών στα Πανε-
πιστήμια. Σε όλες τις χώρες 
της Ευρώπης υπάρχει σαφής 
διάκριση μεταξύ τους. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα της 
προχειρότητας με την οποία 
ελήφθησαν οι σχετικές απο-
φάσεις, αποτελεί η συνένωση 
του Διεθνούς Πανεπιστημί-
ου με τα ΤΕΙ Καβάλας. Όσο 
για τις συμβουλές προς τον 
επόμενο υπουργό Παιδείας, 
θα του έλεγα να ακολουθή-
σει το πρόγραμμα που ψηφί-
στηκε από τον ελληνικό λαό, 
χωρίς υποχωρήσεις και συμ-
βιβασμούς.

	Είδαμε ότι μαζί με άλλες 
προσωπικότητες υπο-
γράψατε ανοιχτή επι-
στολή για την κατάστα-
ση στην οποία έχουν 
περιέλθει τα Πανεπιστή-
μια εξαιτίας ακραίων 
ομάδων που απειλούν 
και τους διδάσκοντες. 
Τι νομίζετε ότι πρέπει 
να γίνει, ώστε να στα-
ματήσουν τα φαινόμε-
να αυτά;

H χρησιμοποίηση της έννοι-
ας του ασύλου ως προσχήμα-
τος για την ανάπτυξη έκνο-
μων δραστηριοτήτων, εμπο-
ρίας ναρκωτικών και κατα-
φυγή στελεχών του οργανω-
μένου εγκλήματος στα πανε-
πιστήμια και κυρίως η παρε-
μπόδιση της ομαλής διεξα-
γωγής των μαθημάτων και οι 
απειλές κατά καθηγητών εί-
ναι ένα θέμα που πρέπει να 
λήξει οριστικά. Η έννοια του 
ασύλου δεν χρειάζεται πλέον 
διότι η ελευθερία των διδα-
σκόντων και του περιεχομέ-
νου της διδασκαλίας είναι προ 
πολλού εξασφαλισμένη. Αυτό 
που χρειάζεται είναι τα Ανώ-
τατα Ιδρύματα να είναι πραγ-

ματικά Πανεπιστήμια όπως σ’ 
όλο τον κόσμο και όχι άντρα 
παρανομίας. Και αυτό μπορεί 
και πρέπει να εξασφαλισθεί 
από την Κυβέρνηση που θα 
αναδειχθεί από τις εκλογές 
της 7ης Ιουλίου. 

	Συμφωνείτε με τη δή-
λωση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη για νέες 
κάλπες τον Αύγουστο 
εάν η Ν.Δ. δεν εξασφα-
λίσει αυτοδυναμία; 

Ουδείς θα είναι περιχαρής 
με μια τέτοια εξέλιξη. Είναι 
πάντως οι Έλληνες πολίτες 
που θα δώσουν την απάντη-
ση στις κάλπες της 7ης Ιου-
λίου ώστε να υπάρξει Κυ-
βέρνηση αυτοδύναμη που θα 
μπορέσει να πραγματοποιή-
σει τις δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει η Νέα Δημοκρατία. 

	Και μία προσωπική 
ερώτηση. Εχοντας βγει 
νικήτρια από μία πολύ 
δύσκολη μάχη κι έχο-
ντας φτάσει κοντά στο 
θάνατο, έχετε αναθεω-
ρήσει πράγματα για τη 
ζωή σας; Τι είναι αυ-
τό που σας κράτησε όχι 
απλώς ζωντανή αλλά να 
συνεχίσετε τη ζωή σας 
με την ίδια δυναμική;  

Δεν θα έλεγα ότι έχω αναθεω-
ρήσει, δεν χρειάστηκε άλλω-
στε. Πάντοτε διατηρούσα τις 
ίδιες πεποιθήσεις γύρω από 
τον εαυτό μου, το ανθρώπι-
νο και εργασιακό περιβάλλον 
μου. Χαίρομαι γιατί αυτά που 
μου συνέβησαν, δεν άλλαξαν 
τα πιστεύω ή τις αρχές μου. 
Αυτό που με κράτησε ζωντα-
νή ήταν η ύπαρξη της κόρης 
μου και αυτός καθαυτός ο χα-
ρακτήρας μου. Υπήρξα πάντα 
άνθρωπος της δράσης και με 
ενδιέφερε η κοινωνική απο-
τελεσματικότητα. Αυτό δεν το 
άλλαξε σε τίποτα η περιπέτεια 
της υγείας μου.

Η κυρία Γιαννάκου εξομολογείται ότι η περιπέτεια της υγείας της δεν της άλλαξαν τις αρχές της
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η ΠΟΛΙΤΙΚη ζωή παρουσιάζει φαινομενικές αντιφά-
σεις. Είναι πράγματι αντιφατικό να εκφράζεται ζωηρή 
πιθανότητα αποχής, όταν αυτή τη στιγμή δείχνουν δι-
αμοφωμένα δύο ισχυρά ρεύματα. Το μεν επιθυμεί να 
φύγει η κυβέρνηση, είτε για να τιμωρηθεί είτε για να 
αντικατασταθεί από μια καλύτερη, αυτοδύναμη ή προ-
ϊόν σύμπραξης ορθολογικών δυνάμεων. Το δε δεν θέ-
λει να χαθεί ο έλεγχος της εξουσίας από την αριστερά 
του Α. Τσίπρα και να παραχωρηθεί σε ένα φιλελεύθερο 
σχήμα που απεργάζεται οχληρές μεταρρυθμίσεις.

ΦαΙνΕΤαΙ ότι υπάρχει ένας ενδιάμεσος χώρος που δεν 
συναρπάζεται από το δίλημμα. Δεν είναι ενιαία η τα-
χύτητα και κοινή η οπτική γωνία. Αλλοι ανήκουν στην 
αριστερά, απογοητεύθηκαν από την αριστερά του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, και εκτιμούν ότι η γραμμή ΚΙΝΑΛ, δεν είναι πειστι-
κή, δεν είναι αξιόπιστη, και είναι υπόπτως επαμφοτε-
ρίζουσα γιατί ενδιαφέρεται τις εσωτερικές του ισορρο-
πίες παρά για τη χώρα. Και άλλοι ψήφισαν εναλλακτι-
κά κόμματα, τα οποία όμως αποδυναμώθηκαν και τους 
άφησαν μετέωρους.

αν ΥΠαρΧΕΙ ένας κοινός τόπος, είναι η πεποίθηση ότι 
δεν θα δούμε πολιτικές πολύ διαφορετικές από αυ-
τές που ζήσαμε από το 2010 μέχρι σήμερα. Αλλά εδώ 
υπάρχει ένα λάθος: Τις πολιτικές της αφυδάτωσης θα 
τις έχουμε μόνιμες όσο δεν συμβάλλουμε οι ίδιοι για 
τις αλλαγές που χρειαζόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι εί-
ναι αναγκαία η ενεργός συμμετοχή μας στον μετασχη-
ματισμό, σε δομικές αλλαγές που δεν θα έρθουν μόνο 
από τα πάνω προς τα κάτω, αλλά από το ίδιο το κοινω-
νικό κύτταρο.

η αΠαΘΕΙα και η αποστροφή, όπως και η κούραση 
του κοινωνικού σώματος, έχουν δύο εξηγήσεις: Η μία, 
προφανώς, σχετίζεται με τη δοκιμασία στην οποία μας 
έβαλε η κρίση, όπως και η σύνδεση των αιτίων της με 
τις πολιτικές δυνάμεις, τις πράξεις, τις παραλείψεις, την 
ποιότητά τους. Η άλλη, αφορά την αδυναμία να συνο-
μολογηθεί ένα εθνικό σχέδιο απάντησης στην κρίση και 
την πολύχρονη, ατελέσφορη πορεία στην έρημο.

η αΛηΘΕΙα είναι ότι οι απέχοντες, δια της μη παρέμ-
βασή τους στην κάλπη, κάνουν δρόμο στον Κ. Μητσο-
τάκη. Αναγνωρίζουν ότι ο νέος κύκλος έρχεται. Αλλά 
και ότι δεν αντιτάσσονται, έστω, ίσως είναι ένα κλείσι-
μο ματιού.


