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Συνέντευξη

1. Ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας κύ-
ριος Προκόπιος Παυλόπουλος έθε-
σε υπό την αιγίδα του το Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα «Λέμε την Αλήθεια στην 
Εξουσία» του Kέντρου «Robert F. 
Kennedy Human Rights», που έφερε 
στην Ελλάδα το Ιδρυμα «Μαριάννα Β. 
Βαρδινογιάννη». Στη φωτογραφία ο 
Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας, που κρα-
τά στα χέρια του το βιβλίο του Προ-
γράμματος που είναι αφιερωμένο σε 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων, η πρόεδρος του «Robert F. 
Kennedy Human Rights» κυρία Kerry 
Kennedy και η κυρία Μαριάννα Β. 
Βαρδινογιάννη. Απρίλιος 2017 
2. Η κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάν-
νη κοντά στους κατοίκους στη Μάν-
δρα Αττικής μετά τις καταστροφικές 
πλημμύρες. Νοέμβριος 2017  

3. Η γενική δι-
ευθύντρια της 
UNESCO κυρία 
Irina Bokova, η κυ-
ρία Μαριάννα Β. 
Βαρδινογιάννη, η 
μεγάλη δούκισσα 
του Λουξεμβούρ-
γου Maria Teresa 
και ο τότε γενικός 
γραμματέας του 
ΟΗΕ κύριος Ban 
Ki-moon στην επέ-
τειο των 70 χρό-
νων της UNESCO 
στο Παρίσι. Απρίλι-
ος 2015
4. Η κυρία Σίσσυ 
Παυλοπούλου, η 
κυρία Αντρη Ανα-
στασιάδη και η κυ-
ρία Μαριάννα Β. 
Βαρδινογιάννη στη 
∆ιεθνή Συνάντηση 
του Προγράμματος 
«Φιλόξενες Πό-
λεις για τους Πρό-
σφυγες». Νοέμβρι-
ος 2016 
5. Ο πρώην γε-
νικός γραμματέ-
ας των Ηνωμέ-
νων Εθνών κύριος 
Ban Ki-moon και 
η σύζυγός του κυ-
ρία Ban Soon-taek 
σε ιδιαίτερη συνά-
ντηση που είχαν με 
την κυρία Μαριάν-
να Β. Βαρδινο-
γιάννη στην Αθή-
να. Ιούνιος 2016
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κούς στόχους του ΟΗΕ, οι οποίοι θα συνεχίσουν να αποτελούν κεντρικό άξονα στις 
µελλοντικές µας δράσεις.
 Από πού αντλείτε τη δύναµη και την αγάπη, την οποία δίνετε πίσω µε τις πρά-

ξεις σας;
Από τον σύζυγό µου και την οικογένειά µας! Κοντά τους βρίσκω την αγάπη και την 
έµπνευση! Ο Βαρδής µε στηρίζει σε κάθε µου βήµα και οι αρχές που µοιραζόµα-
στε γίνονται πυξίδα και στη δράση µου. Είναι η δύναµή µου και το κυρίαρχο πρό-
σωπο στη ζωή µου.
 Τι χρειάζεται να έχει κάποιος για να µπορεί να προσφέρει;
Αγάπη στον άνθρωπο! Ολα τα άλλα έρχονται µόνα τους…
 Ποια είναι η µεγαλύτερη δέσµευση στη ζωή σας;
Από πολύ νωρίς αποφάσισα πως στη ζωή δεν θα είµαι απλός θεατής! Κι αυτό κά-
νω. Οπου µπορώ, είµαι χρήσιµη.
 Οι δραστηριότητές σας σάς φέρνουν καθηµερινά κοντά σε ανθρώπους που υ-

ποφέρουν, που έχουν ανάγκη, που δυσκολεύονται. Σε αυτό το πλαίσιο πώς κατα-
φέρνετε να συντηρείτε την αισιοδοξία σας για τη ζωή; Ποιο είναι το αντίβαρό σας;

Είναι η βαθιά πεποίθησή µου πως και το χειρότερο πράγµα µπορεί να αλλάξει. Το 
αδύνατο µπορεί να γίνει δυνατό! Φτάνει να αγωνιστείς γι’ αυτό, µε συνέπεια και πί-
στη. Η προσπάθεια για να αλλάξεις τα πράγµατα γύρω σου έχει βέβαια τίµηµα. Τί-
µηµα προσωπικό, ψυχικό. Οµως, αξίζει τον κόπο!
 Εχετε σκεφτεί ποτέ να περιορίσετε όλες αυτές τις δραστηριότητες που απορρέ-

ουν από την ενασχόλησή σας µε τα ιδρύµατα, αλλά και ως πρέσβυς της UNESCO για 
να ξεκουραστείτε; Να χαρείτε ανέµελες οικογενειακές στιγµές (είστε µητέρα πέντε 
παιδιών και γιαγιά έντεκα εγγονιών), να κάνετε κάτι αποκλειστικά για τον εαυτό σας;

∆εν αισθάνοµαι ότι στερούµαι την οικογένειά µου, άλλωστε είναι πάνω απ’ όλα στη 
ζωή µου! Ο,τι κάνω, το κάνω από τον χρόνο που θα διέθετα για τον εαυτό µου. Ο-
σον αφορά την οικογένειά µου και τις «οικογενειακές στιγµές» που αναφέρετε και 
είναι ό,τι πιο πολύτιµο έχει κάθε άνθρωπος, είµαι ολόψυχα παρούσα.
 Σε ποιο βαθµό έχετε εκπληρώσει τις προσωπικές σας επιδιώξεις;
Πάντα ονειρευόµουν να κάνω µια αγαπηµένη και δεµένη οικογένεια. Αυτό το κα-
τάφερα. Ευχαριστώ τον Θεό και δεν ζητώ τίποτε άλλο.
 Η «ΕΛΠΙ∆Α» και εσείς, προσωπικά, έχετε βραβευθεί πολλές φορές για το έργο 

σας µε ανώτατες διακρίσεις. Τι σηµαίνει αυτή η αναγνώριση;
Οι διακρίσεις δεν ήταν αυτό που επεδίωξα µε τη δράση και το έργο µου και πολλές 
φορές αναρωτιέµαι µέσα µου γιατί να βραβεύοµαι, όταν κάτι το θεωρώ αυτονόη-
το. Πρέπει, όµως, να παραδεχθώ ότι η αναγνώριση µιας κοινής προσπάθειας λει-
τουργεί ενθαρρυντικά και τελικά θετικά στη δηµιουργία προτύπων στην κοινωνία. 
Γίνεται κίνητρο και για άλλους ανθρώπους να προσφέρουν. «Αναγνώριση» για µέ-
να είναι το ίδιο το αποτέλεσµα της σκληρής δουλειάς.

Η κυρία Μαριάννα Β. 
Βαρδινογιάννη στο 

Κέντρο Υποδοχής 
Προσφύγων στο 

Καρά Τεπέ στη Λέσβο. 
Απρίλιος 2016
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