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Η κυρία Τίνα Ζωγοπούλου, υποψήφια βουλευτής της Κοινωνικής Συμφωνίας στην Α'
Αθηνών
, δίνει συνέντευξη στον ιστότοπο του Πανελλήνιου Συλλόγου καθηγητών ιταλικής.

Ε: Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την πολιτική, ειδικά τη συγκεκριμένη χρονική
περίοδο;

Α: Με την πολιτική ασχολούμαι από πάντα, τα τελευταία 33 χρόνια από το δικό μου
μετερίζι «άσκησα πολιτική». Μου είχε προταθεί και στο παρελθόν η συμμετοχή στα
κοινά, αλλά τώρα, σε μια ώριμη φάση της ζωής μου, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να
αξιοποιήσω την εμπειρία μου και να ακούσω τη φωνή μέσα μου που λέει «να
δώσεις ό,τι καλύτερο μπορείς αυτή την κρίσιμη στιγμή για την πατρίδα σου». Έχω
δώσει όλη μου τη ζωή στο χώρο της εκπαίδευσης και νομίζω ότι σ’ αυτό τον τομέα
έχω πολλά να προσφέρω. Αγαπώ την πατρίδα μου και θλίβομαι να τη βλέπω να
αιμορραγεί με κουρελιασμένη αξιοπρέπεια.

Ε: Είστε γνωστή επιχειρηματίας με έντονη δράση και πολλές περγαμηνές. Γιατί επιλέξατε
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να συνεργαστείτε με ένα νέο κόμμα;

Α: Η Κοινωνική Συμφωνία είναι ένα νέο κόμμα, αλλά οι άνθρωποι που το
πλαισιώνουν είναι πεπειραμένοι και δοκιμασμένοι. Έχουν περάσει διά πυρός και
σιδήρου, αλλά δεν συμβιβάστηκαν και αυτό είναι και το δικό μου κίνητρο να
συμμετέχω στην προσπάθειά τους. Πιστεύω ότι αυτό το νέο κόμμα μπορεί να
χειριστεί καλύτερα τις ριζικές μεταβολές που συντελούνται στην κοινωνική και
οικονομική συγκρότηση της χώρας, να δώσει νέα πνοή στο πολιτικό σύστημα και
να διεκδικήσει την ισότιμη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη, τη θέση που της αξίζει.

Ε: Τι περιμένετε να γίνει μετά τις εκλογές σε πολιτικό επίπεδο;

Α: Ελπίζω ό,τι καλύτερο για την πατρίδα μας και τους ανθρώπους της. Νέες
πολιτικές δυνάμεις μπαίνουν στο παιχνίδι και είμαι σίγουρη ότι ο ελληνικός λαός
θα ψηφίσει με ωριμότητα επιλέγοντας τους καλύτερους. Εκείνους που μπορούν να
του ξαναδώσουν την αξιοπρέπειά του, εκείνους που θέλουν να δώσουν ξανά νόημα
στη λέξη δημοκρατία και να εγγυηθούν την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας. Το
σίγουρο είναι, πάντως, ότι το πολιτικό σύστημα που μας έφερε μέχρι εδώ θα
κατακρημνιστεί και τίποτα δεν θα είναι όπως και πριν…

Ε: Πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο για τη ζωή των Ελλήνων;

Α: Θα πω αυτό που είπα και πριν: είναι στο χέρι του κάθε Έλληνα και όλων μαζί να
αλλάξουμε και να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα. Να δώσουμε νέα πνοή στη
δημοκρατία και την ανάπτυξη ανανεώνοντας το φθαρμένο πολιτικό μας σύστημα
και τους θεσμούς. Αν γίνει αυτό, μπορούμε όλοι μας να ελπίζουμε για το καλύτερο.

Ε: Ως καθηγήτρια ιταλικών ξέρετε ότι, στο δημόσιο σχολείο, περίπου 50.000 μαθητές
επέλεξαν την ιταλική. Από αυτούς περίπου 30.000 παρακολούθησαν τμήματα της ιταλικής
στο σχολείο τους μέχρι και πέρσι που η κυρία Διαμαντοπούλου στέρησε με υπουργική
απόφαση το δικαίωμα των μαθητών να συνεχίσουν τη γλώσσα που επέλεξαν να μάθουν.
Πώς το σχολιάζετε;
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Α: Η ξενόγλωσση εκπαίδευση και η πολυγλωσσία ποτέ δεν αντιμετωπίστηκε
σοβαρά από το κράτος. Η πολιτιστική και οικονομική ανάγκη της ξενόγλωσσης
εκπαίδευσης ήταν πάντα στα χέρια του ιδιωτικού τομέα χωρίς καμία κρατική
αρωγή. Σ’ αυτό το πλαίσιο, πιστεύω ότι η ενέργεια της κυρίας Διαμαντοπούλου
ήταν επιπόλαιη και καθαρά «λογιστική»: κόβουμε ό,τι μπορούμε, χωρίς σχέδιο και
χωρίς να εξετάσουμε τις επιπτώσεις και τη ζημία που αυτό επιφέρει σε
εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές. Η Ιταλία είναι από τους πιο σημαντικούς
εμπορικούς μας εταίρους. Πιστεύω ότι η διδασκαλία των ιταλικών στη δημόσια
εκπαίδευση είναι σημαντικό κλειδί για την ανάπτυξη σε μια χώρα που ζει
κατεξοχήν από τον τουρισμό και την εμπορική δραστηριότητα. Το ίδιο ισχύει και
για άλλες γλώσσες που έχουν άμεση σχέση με τον πολιτισμό και την οικονομία
της χώρας μας. Πιστεύω ότι το νέο υπουργείο παιδείας θα πρέπει να διορθώσει
αυτή την αδικία και να ξαναδώσει στην ιταλική γλώσσα τη θέση που της αξίζει στη
δημόσια εκπαίδευση. Από τη μεριά μου υπόσχομαι να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ σ’
αυτή την κατεύθυνση.
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