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ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

συνέντευξη
ειδήσεις 17

Γεώργιος Σταθόπουλος
Ένας Αρκάς με «ΟΡΑΜΑ»-Πρόταση για τα Θεμέλια της Ζωής

χυολογήσω τα πιο
σημαντικά σημεία,
τα οποία αποδεικνύουν τον πρόλογό μου από τη
συνέντευξη αυτή.
Κύριε Σταθόπουλε γιατί η
Οργάνωση
του
1ου Πανελληνίου
Συνεδρίου
της
Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ
στη
Δημητσάνα;
Διότι, «ΕΛΛΑΔΑ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ
Η ΑΘΗΝΑ»
Το «μότο» ,
αυτό το χρησιμοποίησα για πρώτη
φορά το 1975
σε μία περιοδεία
Τέχνης σε 20
Ελληνικές πόλεις.
Η ανταπόκριση
των φιλότεχνων
ήταν εντυπωσιακή και ο απόηχος κρατάει
ακόμη μέχρι σήμερα.
Αλλά για πολλούς ακόμη λόγους.
Διότι η Δημητσάνα του μύθου, της Ιστορίας, του φυσικού κάλλους, της μοναδικής φιλοξενίας που σ’ αυτά έρχεται
να συμπληρώσει το νέο Διασυνεδριακό
Κέντρο φτιάχνουν το πλαίσιο που είναι
προϋπόθεση για να πετύχουμε το πρώτο
στόχο.
Ποιος είναι αυτός ο στόχος;
Φιλοδοξούμε να πείσουμε τους εκπροσώπους κυρίως από φορείς του Δημοσίου που ασχολούνται με το ΠΑΙΔΙ της
προσχολικής ηλικίας να βρεθούν στο
μαγικό αυτό περιβάλλον, το οποίο θα
τους εμπνεύσει να ανταλλάξουν σκέψεις,
να πάρουν αποφάσεις για τα θεμέλια της
ζωής, για την πιο σημαντική περίοδο στη
ζωή του ΠΑΙΔΙΟΥ. Αυτό γίνεται για πρώτη
φορά από την ίδρυση του νεότερου Ελληνικού Κράτους.
Το θέμα που διαβάζω, στο 3πτυχο που
κυκλοφορήσατε είναι:
«ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΓΙΑΤΙ ΑΝ
ΓΛΥΤΩΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ»
Τι σας οδήγησε να διαλέξετε τον τίτλο
αυτόν;
Πρόκειται για ένα εμπνευσμένο στίχο
από το ποίημα του Λευτέρη Παπαδόπουλο «Κάποτε θάρθουν»
Το ποίημα αυτό έχει μελοποιηθεί από
πολλούς μουσικούς με πρώτο τον Πατριάρχη Μίχη Θεοδωράκη.
Εμείς το είχαμε σήμα κατατεθέν 20
χρόνια στο Δημοτικό μας σχολείο και το
λέγαμε πρώτο σε κάθε εμφάνιση
της 60μελούς χορωδίας μας.
Από ποιον κινδυνεύει το ΠΑΙΔΙ
κύριε Σταθόπουλε;
Από την προχειρότητα, αδιαφορία και εκμετάλλευση όσων εμπλέκονται με αυτό!.
Οι λέξεις που χρησιμοποιήσατε είναι σκληρές πέστε μας κάτι
περισσότερο.
Ακούστε. Το ΠΑΙΔΙ της προσχολικής ηλικίας από τους πρώτους
μήνες του μέχρι τα έξι (6) χρόνια
του, εάν διαπαιδαγωγηθεί σωστά
φτιάχνει το χαρακτήρα του με
αριθμητή το αξιακό του σύστημα
και παρανομαστή τις εμπειρίες που
απόκτησε μέσα από το παιδαγωγικό οργανωμένο και ελεύθερο
Επίδειξη εφαρμογής προγράμματος Προσχολικής Αγωγής στη Σιγκαπούρη με παρατηπαιχνίδι.
ρητές τους Συνέδρους
Το ΠΑΙΔΙ αυτής της χρονικής

Γνωριστήκαμε
ως
Αρκάδες με την ευκαιρία της ημερίδας, αφιερωμένης στη «Βιώσιμη
Ανάπτυξη της Αρκαδίας»
στο κτίριο της παλιάς
Βουλής, το Μάρτιο 2016.
Όταν γνώρισα το
Γιώργο
Σταθόπουλο
διέκρινα έναν Άνθρωπο
οργανωτικό, μεθοδικό
με πρόγραμμα, αλλά
κυρίως με ΟΡΑΜΑ. Οι
στόχοι του απαιτούσαν
χρόνο, που δεν είχε,
αλλά έφτιαχνε χρόνο
για να μπορεί να πετύχει
τους στόχους του.
Με εργαλεία τις γνώΓεώργιος Σταθόπουλος
σεις του, τις εμπειρίες,
το πάθος, το μεράκι μα
πάνω απ’ όλα το πείσμα,
συμπληρώνω εγώ, το
• Έχει οργανώσει 3 Παγκόσμια ΣυνέΑρκαδικό πείσμα.
δρια και 4 Πανελλήνια για την ΠροσχοΤο «εμείς» είναι το οξυγόνο του!
Ρώτησα κι έμαθα για τις πρόσφατες λική Αγωγή.
Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, Παιδράσεις του!
• Πρωτοστάτησε στο τάμα του ναϊσκου δαγωγική, Κοινωνική Εργασία, Σκηνοθετων Γαρζενικιωτών Γορτυνίας (σήμερα σία Θεάτρου-Κινηματογράφου-Σκηνοτο χωριό λέγεται ΕΛΑΤΗ), της Ζωοδόχου γραφία, Κοινοτική Αγροτική και Αστική
Πηγής στη θέση Παλιοχώρι. Ένα πανέ- Ανάπτυξη και πλούσια 45χρονη επαγμορφο εκκλησάκι σε υψόμετρο 1200 μ. γελματική σταδιοδρομία στην Τέχνη, στον
Πολιτισμό και στην υπηρεσία του Παιδιού
στο Μαίναλο. (Βλέπε ΦΩΤΟ Νο 1).
• Συμμετείχε στη 3μελή Επιτροπή που (ηλικίας από μηνών μέχρι 12 ετών) στηρίεμπνεύστηκε και οργάνωσε το 1ο Παγκό- ζει εθελοντικά κάθε προσπάθεια που έχει
όραμα και ποιοτική εφαρμογή.
σμιο Αντάμωμα Ποντίων και Αρκάδων.
Στο επίθετο Σταθόπουλος συμπληρώνει
• Εκπροσώπησε την Ελλάδα στο 2ο
Παγκόσμιο Συνέδριο της Προσχολικής το όνομα ΔΗΒΑΛΑΤΗΣ.
Πρόκειται για 3 χωριά της Γορτυνίας
Αγωγής στην Ασία (στην πόλη της Σιγκαπούρης) το 1999 και έλαβε την εντολή από τα οποία έχει τις ρίζες του.
Στη ΔΗμητσάνα γεννήθηκε αλλά έφυγε
για την οργάνωση στην Ευρώπη (στην
Αθήνα) του 3ου Παγκόσμιου Συνεδρίου από αυτή σε ηλικία 7 μηνών, ΒΑΛτεσίνικο
στην Αθήνα το 2000 με ανταγωνίστριες η καταγωγή της Μητέρας του και εΛΑΤΗΣ
χώρες που το διεκδικούσαν την Αγγλία η καταγωγή του πατέρα του.
Ο ίδιος αισθάνεται υπερήφανος για τις
και την Ιταλία (Βλέπε ΦΩΤΟ Νο 3).
• Ιδρυτικό Μέλος του Συλλόγου Αρκά- Γορτυνιακές του ρίζες.
Συναντηθήκαμε στα γραφεία της Ομοδων Βόρειας Αττικής-Κολοκοτρώνη
σπονδίας που υπηρετεί ένα απόγευμα του
(«Σ.Α.Β.Α.Κ»).
• Πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημο- Ιουλίου στην Πανεπιστημίου 44 και Χαρ.
νικής Εταιρείας έρευνας και μελέτης της Τρικούπη στον 5ο όροφο στην Αθήνα.
Αφορμή της επικοινωνίας μας ένα ΔελΠροσχολικής ηλικίας.
• Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού ομίλου τίο Τύπου που έφθασε στην εφημερίδα
«Πόλκα –Φροέλεν» με 40 χρόνια λει- μας στα μέσα Ιουνίου για το 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΧΟτουργίας στην Κηφισιά.
• Μπροστάρης στην Ίδρυση της Πανελ- ΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (Γράψαμε στη σελίδα 9
λήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παιδικών του προηγούμενου φύλλου «ΑΡΚΑΔΙΚΟΙ
Σταθμών (Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ) στις 20 Νοεμβρίου ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»).
Ο Γιώργος Ι. Σταθόπουλος ήταν χεί2011 (ημέρα αφιερωμένη Παγκόσμια
στα δικαιώματα του παιδιού) και από τότε μαρρος στις απαντήσεις των ερωτήσεων
που του έθεσα. Θα προσπαθήσω να στααιρετός Πρόεδρος μέχρι σήμερα.

περιόδου στις χώρες που το σέβονται το
έχουν… «Θρησκεία».
Έχουν φροντίσει για τις ποιοτικές σπουδές των ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ, την συνεχή επιμόρφωση αυτών , το ενιαίο θεσμικό πλαίσιο Ίδρυσης και Λειτουργίας των Δομών
(Ιδιωτικών και Δημοσίων), τον έλεγχο ,
την αξιολόγηση και πιστοποίηση αυτών,
την οικονομική στήριξη των Γονέων
καθώς οι χώρες αυτές έχουν διαπιστώσει μέσα από τις διαχρονικές έρευνες που
έχουν κάνει ότι:
«Τα παιδιά που είχαν την ευκαιρία να
ενταχθούν στην Προσχολικής Αγωγή
εξελίχθηκαν εύκολα σε όλα τα επίπεδα
της ζωής τους».
Συγκεκριμένα οι αμερικανοί ερευνητές
έχουν τεκμηριώσει την αναγκαιότητα της
Προσχολικής Αγωγής με το ακόλουθο
συμπέρασμα.
«Αν επενδύσει ένα δολάριο μια χώρα
στην Προσχολική ηλικία κερδίζει η χώρα
αυτή από 12-14 δολάρια στις ηλικίες
28-44 χρόνων».
Αυτό το συμπέρασμα έχει πολλαπλές
ερμηνείες.
Το σίγουρο είναι πως αν επιθυμούμε
πραγματικά να έλθει η Ανάπτυξη σ’ αυτή
τη χώρα, πρέπει να σκύψουμε με σεβασμό, να μελετήσουμε τα συστήματα που
έχουν δοκιμαστεί πριν από πολλά χρόνια σε άλλες χώρες, να φιλτράρουμε τα
συμπεράσματα στα δικά μας δεδομένα,
ώστε να σχεδιάσουμε εθνική πολιτική σε
πανελλήνια κλίμακα και να προγραμματίσουμε τη λύση των πολλών κενών που
υπάρχουν σήμερα.
Εμείς αγωνιζόμαστε 43 χρόνια να προστατεύσουμε το ανυπεράσπιστο ΠΑΙΔΙ.
Προσπαθούμε να ξυπνήσουμε συνειδήσεις, να φωνάξουμε τα δικαιώματα του,
να ευαισθητοποιήσουμε τους αρμοδίους,
να ενημερώσουμε την Κοινωνία, ώστε να
σταματήσει η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση
του παιδιού.
Δεν διεκδικούμε κανένα μονοπώλιο
Ζητάμε από την Πολιτεία να μπει φραγμός στην ασυδοσία.
Ζητάμε να μπει τέλος στην αδιαφορία,
εκμετάλλευση, πολιτική υστεροβουλία,
προχειρότητα και εξαγγελίες βιτρίνας.
Δηλώνω ότι αγνοούσα όλα αυτά, αν
και υπηρετώ τόσα χρόνια ως εκδότης και
ως Δημοσιογράφος αφουγκραζόμενος
την καθημερινότητα.
Ας ρωτήσω κάτι άλλο που το θεωρώ
πολύ σημαντικό. Διάβασα μεταξύ άλλων
θεμάτων στο Συνέδριό σας έχετε προγραμματίσει το θέμα: «Η υπογεννητικότητα και το μέλλον της χώρας μας»
Με ποιο στόχο συμπεριελάβατε το
θέμα αυτό;
Όπως σας τόνισα νωρίτερα βλέπουμε,
ζούμε καθημερινά την προχειρότητα, την
απουσία έρευνας, την ανυπαρξία σχεδιασμού και ενώ το «τρένο της ζωής» τρέχει
εμείς σφυρίζουμε αδιάφορα. Αδιαφορούμε αν αυτό θα έχει επιβάτες στα επόμενα χρόνια.
Κάποιοι αριθμοί που θα σας δώσω θα
αντιληφθείτε τη σοβαρότητα του θέματος.
Το 1934 μεταξύ Α’ και Β’ Παγκοσμίων Πολέμων είχαμε ετήσιες γεννήσεις
208.929
Το 1988 54 χρόνια μετά φθάσαμε τις
107.000 γεννήσεις.
Το 2016 28 χρόνια μετά φθάσαμε τις
90.112 γεννήσεις.
Οι αριθμοί βροντοφωνάζουν και εμείς
αδιαφορούμε.
Τα πρόσφατα δημοσιεύματα μας λένε
ότι 500.000 νέοι έχουν φύγει τα τελευ-

ταία χρόνια από τη χώρα μας.
Οι Γονείς που έμειναν εδώ για τους
γνωστούς λόγους περιορίζονται σε ένα
δύο παιδιά. Δεν θα πρέπει να ξαφνιαστούμε αν δούμε το 2017 οι γεννήσεις να
πέφτουν κάτω από 70.000.
Δεν νομίζετε ότι είναι η ώρα να μπει το
θέμα στο τραπέζι και να μελετηθεί σε όλη
του τη διάσταση;
Στο Συνέδριό σας μπορούν να πάρουν
μέρος Παιδαγωγοί, Νηπιαγωγοί, Φοιτητές και ίσως άλλοι ενδιαφερόμενοι;
Μέχρι τις 28 Ιουλίου 2017 μπορεί να
εκδηλώσει ενδιαφέρον όποιος επιθυμεί με
οποιαδήποτε ιδιότητα δηλώσει.
Αν ο αριθμός των δηλώσεων είναι
υπερβολικά μεγάλος θα απασχολήσει την
Οργανωτική Επιτροπή η οποία με κριτήριο της εκπροσώπησης φορέα θα αποφασίσει, όπου στην περίπτωση αυτή ναι θα
γίνει επιλογή .
Θα υπάρχει οικονομική συμμετοχή;
Όπως γνωρίζετε την πρωτοβουλία του
Συνεδρίου την έχει η ΠΟΣΙΠΣ η οποία
όμως στηρίζεται από 4 δημόσιους φορείς.
Τα υπουργεία Εσωτερικών (που έχει την
αρμοδιότητα των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών) και Εργασίας (με αρμοδιότητα
τους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς)
της Περιφέρειας Πελοποννήσου η οποία
,μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, όπως όλες οι
Περιφέρειες στηρίζουν τη δράση : «Επαγγελματική και Οικογενειακή Ζωή» και ο
Δήμος Γορτυνίας στην έδρα του οποίου
λειτουργεί το Διασυνεδριακό Κέντρο.
Εμείς έχουμε συγκεντρώσει προσφορές για όλες τις δαπάνες που απαιτεί το
Συνέδριο και σύντομα θα τις καταθέσουμε
στους αρμοδίους.
Όμως παράλληλα έχουμε απευθυνθεί
σε συγκεκριμένους χορηγούς και ζητάμε
την οικονομική τους ενίσχυση.
Με δεδομένο ότι οι περισσότεροι Σύνεδροι θα είναι εκπρόσωποι από δημόσιους
φορείς στόχος μας είναι το κόστος για
συμμετοχή, φιλοξενία, διανυκτέρευση να
μηδενιστεί ή να μειωθεί στο ελάχιστο.
Πως θα μπορούσε κάποιος να ενημερωθεί για τα συμπεράσματα του Συνεδρίου αν δεν καταφέρει να το παρακολουθήσει;
Η Οργανωτική Επιτροπή επιθυμεί να
αξιοποιήσει τις εφαρμογές που δίνει η
Τεχνολογία και μελετάει τη δυνατότητα
ταυτόχρονης μετάδοσης των εργασιών
του Συνεδρίου μέσω του Διαδικτύου.
Σίγουρα θα κυκλοφορήσουν πρακτικά
και τα συμπεράσματα θα αναρτηθούν στη
σελίδα της Ομοσπονδίας (posips.com).
Κύριε Σταθόπουλε θέλω να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που διαθέσατε και
φυσικά θα επανέλθουμε πολλές φορές
γιατί όπως γνωρίζετε η εφημερίδα μας
έχει δηλώσει ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα δημοσιεύουμε κάθε πληροφορία που θα μας
στέλνετε.
Επιθυμώ και εγώ εκ μέρους της
Οργανωτικής Επιτροπής και το Δ.Σ. της
Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ να σας ευχαριστήσουμε γιατί
δεν σας κρύβω ότι στην εφημερίδα
«ΑΡΚΑΔΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
Δεν βρίσκουμε μόνο επίκαιρες ειδήσεις , αλλά και τον πλούτο της ενημέρωσης για τα Ιστορικά και Λαογραφικά
γεγονότα τα οποία εμπλουτίζουν το Παιδαγωγικό μας αρχείο γι’ αυτό και κάθε
φύλλο είναι συλλεκτικό και παραμένει
στη Βιβλιοθήκη μας.
Επιμέλεια συνέντευξης
Δημήτρης Γιαννακούρας

