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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Χειρονομία με ιδιαίτερο ςυμβολιςμό  
από μαθθτζσ των ΚΔΑΠ Μεγάρων, 
προσ τουσ μαθθτζσ του τριθζςιου  

Δθμοτικοφ Σχολείου ςτο Καςτελόριηο 
 

Ομάδα μακθτών των Κζντρων Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ  (ΚΔΑΠ)του 
Διμου Μεγαρζων, ανζλαβε να υλοποιιςει μία ςπουδαία πρωτοβουλία με ιδιαίτερο 
ςυμβολιςμό. 

Ζωγράφιςαν δφο πανζμορφουσ πίνακεσ με κζμα “Χαιρετιςμόσ ςτο 
Καςτελόριηο” και τουσ ζςτειλαν ςτουσ μακθτζσ του τρικζςιου Δθμοτικοφ χολείου 
ςτο ακριτικό Καςτελόριηο και μαηί απζςτειλαν φανζλεσ για τουσ 31 μακθτζσ και τισ 
τρείσ δαςκάλεσ  με το λογότυπο των ΚΔΑΠ Μεγάρων και Νζασ Περάμου. 

Ψυχι αυτισ τθσ όμορφθσ πρωτοβουλίασ είναι θ ςυμπολίτιςςα ΜΑΝΕΤΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δαςκάλα Εικαςτικών ςτο 1ο  και 4ο  ΚΔΑΠ Μεγάρων και Νζασ Περάμου θ 
οποία μίλθςε γι αυτι τθ δράςθ λζγοντασ τα εξισ: 

« Σα Κζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Παιδιών είναι παιδαγωγικοί χώροι 
δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ για παιδιά θλικίασ από 5 ζωσ 12 ετών, που προςφζρουν 
χαρά και διαςκζδαςθ κι ζχουν ςκοπό να παρζχουν παιδαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ 
ποιοτικζσ και δθμιουργικζσ, ατομικζσ ι ομαδικζσ, να γεμίςουν τον ελεφκερο χρόνο 
ενόσ παιδιοφ, αλλά και να βοθκιςουν ςυγχρόνωσ και τουσ γονείσ, που εργάηονται. 
 Σα παιδιά κάνουν φιλίεσ, δυναμώνουν τισ ιδθ υπάρχουςεσ και εξελίςςουν  τα 
ταλζντα τουσ και τισ δεξιότθτζσ τουσ μζςα από τισ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ 
ςυμμετζχουν. 

το Διμο Μεγαρζων λειτουργοφν εκτόσ ςχολικοφ ωραρίου, από το 2016 
πζντε ΚΔΑΠ, τζςςερα ςτα Μζγαρα και ζνα ςτθ Νζα Πζραμο, απαςχολοφνται 
πεντακόςια (500) παιδιά και διδάςκουν πενιντα (50) εκπαιδευτικοί. 

Σο εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορεσ δραςτθριότθτεσ όπωσ 
καλλιτεχνικά εργαςτιρια, μουςικοκινθτικι αγωγι, μοντζρνο χορό,γυμναςτικι, 
κεατρικό παιχνίδι, εργαςτιρια πλθροφορικισ, καταςκευζσ με ανακυκλώςιμα υλικά, 
πειράματα, κεματικά πάρτυ και άλλεσ. 

Οι εκπαιδευτικοί που απαςχολοφνται είναι κακθγθτζσ Εικαςτικών,Μουςικοί, 
Θεατρολόγοι, Κακθγθτζσ Φυςικισ Αγωγισ, Κακθγθτζσ Χοροφ, Μουςικοπαιδαγωγοί, 
Γυμναςτζσ, Κοινωνικοί λειτουργοί, Κακθγθτζσ Μουςικοκινθτικισ, 
Φυςικοκεραπευτζσ και εκπαιδευτζσ Ρομποτικισ. 
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το πλαίςιο απαςχόλθςθσ κι εκπαίδευςθσ με εικαςτικζσ εργαςίεσ ομάδεσ, 
που ςυμμετείχαν ςυνολικά 48 παιδιά  από τα Μζγαρα και τθ Νζα Πζραμο,  
ετοίμαςαν διάφορεσ εικόνεσ με κζμα “Χαιρετιςμόσ ςτο Καςτελόριζο”,  ζνα εικονικό 
ταξίδι από τα Μζγαρα ςτο ακριτικό Καςτελόριηο που με το κατάλλθλο κολάη 
καταςκευάςτθκαν δφο εκπλθκτικοί πίνακεσ ηωγραφικισ ζτςι ώςτε να ςταλοφν εκεί 
ςτο Δθμοτικό ςχολείο,  ςτο πλαίςιο του εορταςμοφ των διακοςίων χρόνων από τθν 
Ελλθνικι επανάςταςθ για τθν αποτίναξθ του Σοφρκικου ηυγοφ. 

κοπόσ μασ ιταν να επικοινωνιςουν οι μακθτζσ μασ με τουσ μακθτζσ του 
Δθμοτικοφ χολείου ςτο Καςτελόριηο και να αναπτυχκοφν ςχζςεισ φιλίασ και 
ςυνεργαςίασ. 

Επίςθσ φτιάξαμε και ςτείλαμε μπλοφηεσ με το λογότυπο των ΚΔΑΠ ςτουσ 
μακθτζσ και τισ δαςκάλεσ  και φυςικά δώςαμε από μία ςε κάκε παιδί, που 
ςυμμετείχε ςτισ εργαςίεσ. 

Επιπλζον ςτείλαμε και το Βιβλίο του πρώθν Δθμάρχου Μεγαρζων κ. 
Χρυςόςτομου φρκου “Τα Μέγαρα η Πόλισ μασ”, ςυνοδευόμενο από μία επιςτολι 
των μακθτών μασ κι ζνα ποίθμα, που γράφτθκε από μζνα για το ςκοπό αυτό με τθ 
ςθμείωςθ ότι όλεσ αυτζσ οι εικόνεσ που ζχουν φτιαχτεί από τουσ μακθτζσ μασ κα 
γίνουν μία ιςτορία κινοφμενων ςχεδίων με τθ Βοικεια του κ. τάςου Λουκά, 
υπεφκυνου Εργαςτθρίου Εικαςτικών Σεχνών του Διμου μασ. 

Η χειρονομία μασ αυτι και οι εργαςίεσ όλεσ ζγιναν με πολφ αγάπθ για το 
ακριτικό νθςί του Καςτελόριηου, τθν ιςτορία και τθν λαϊκι παράδοςθ και όλουσ 
τουσ μικροφσ μακθτζσ του τρικζςιου Δθμοτικοφ ςχολείου.» 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ, ςυνεχάρθ όλα τα παιδιά για 
τθν όμορφθ αυτι πρωτοβουλία των ΚΔΑΠ των Μεγάρων και τθσ Νέασ Περάμου κι 
εξζφραςε τθν ικανοποίθςι του για το ζργο όλων των εκπαιδευτικών και  ιδιαίτερα 
τθσ Βαςιλικθσ Μανέτα , που διαχειρίςτθκε τθν όλθ δράςθ.   
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