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Σε έναν κόσμο όπου ο βίος έχει γίνει αβίωτος 

 



 
Τα ζώα του ζωολογικού κήπου  

«Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ» 
    

 
 Ο ΠΑΝΘΗΡΑΣ                                                                   Ο ΚΥΚΝΟΣ   
                   ΤΟ ΜΑΪΜΟΥΔΑΚΙ      
                                                                Η ΠΟΛΙΚΗ ΑΡΚΟΥΔΑ 
         ΤΟ ΠΑΝΤΑ                    ΤΟ ΕΛΑΦΙ      
                            ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ                 ΤΟ ΦΛΑΜΙΝΓΚΟ  
          
Η ΛΙΟΝΤΑΡΙΝΑ             
                                         Ο ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ    ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΑΚΙ     
                            
      Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ 
                        Ο ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ 

 



 
Αλλά και άλλοι, άσχετοι άνθρωποι, 

όπως… 
 

  

Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 

 

  Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

                Η ΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗΣ 

 

                  ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΙΝΕΣ 

 



Αποφασίζουν να αυτενεργήσουν 

 

προκειμένου να σώσουν τον φυσικό τους χώρο 

 

τον κήπο τους 

 

από την επερχόμενη καταστροφή 

 



 

 

 Οι άνθρωποι που ζουν κοντά τους 

 

και ως τώρα πληρώνονταν γι’ αυτό 
 



 Η ΤΑΜΙΑΣ 

 

         Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

              Η ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ 

 

                    Η ΚΤΗΝΟΝΟΣΟΚΟΜΑ 

 



 

 

Νιώθοντας πως ανήκουν εκεί  
 



 

γίνονται ένα μαζί τους 

κερδίζοντας τη συμπαράσταση 
και άλλων ανθρώπων. 

 



 

 

Έτσι, αυτό που πριν φάνταζε αδύνατο 
 



 
 

 

 Η επιβίωση 

 στον καιρό της κρίσης 



 

Χάρη στον ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ 

στη ΦΑΝΤΑΣΙΑ 

στη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

στην ΑΠΟΔΟΧΗ 

και στη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

 



γίνεται δυνατό 

δίνοντας σε όλους τους 
εμπλεκόμενους 

 διεξόδους που κανείς πιο πριν 

 δεν είχε φανταστεί. 
 



Τα ζώα του κήπου μας δεν διεκδικούν την 
απελευθέρωσή τους. Έχουν μεγαλώσει 

στο ζωολογικό κήπο και θέλουν να 
παραμείνουν εκεί. Διεκδικούν το 
δικαίωμα να διαβιώνουν με έναν 
διαφορετικό τρόπο απ’ ότι είχαν 

συνηθίσει ως τώρα. Η κατάληψή τους 
δεν είναι συγκρουσιακή αλλά ειρηνική.  

 



 

Συζητούν για τα προβλήματά τους 

δε ντρέπονται να ζητήσουν βοήθεια 

δε φοβούνται να πουν «πεινάμε» 
 

 



 

και οι λύσεις έρχονται σαν από μηχανής 

γιατί είναι όλοι ενωμένοι μέσα στα κοινά δεινά. 

 

Οι άνθρωποι τα βοηθούν με χαρά 

να ικανοποιήσουν τα βασικά τους ένστικτα. 



Η ιδέα προέκυψε κατά τη διάρκεια ενός 
μαθήματος με το τμήμα Α1 χορού.  

 

Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια ιστορία 
με ζώα, που να έχει σχέση με την έννοια 
της ελευθερίας και του δικαιώματος σε 

μια αξιοπρεπή διαβίωση. 



Τα παιδιά έγραψαν το σκελετό της ιστορίας 
και τους αρχικούς διαλόγους. 

 Εγώ έγραψα το τελικό κείμενο, 
εμπλουτίζοντας 
 τους ρόλους. 

 
 Με την ανακοίνωση του  

προγράμματος προσχώρησε στην ομάδα και 
το τμήμα Β2 εικαστικών. 

 



   Το σημαντικότερο που αποκόμισαν τα παιδιά 
ήταν ο τρόπος με τον οποίο, για τη μία ώρα 
που διήρκεσε η παράσταση, πήραν τη ζωή 

τους στα χέρια τους, διαχειρίστηκαν αυτό το 
χρόνο με εντυπωσιακή ευστροφία και με 
ομαδικό πνεύμα και ανέλαβαν τα ίδια την 

αποκλειστική ευθύνη για την επιτυχία ή την 
αποτυχία της δουλειάς τους. 

 



 
Ευχαριστούμε πάρα πολύ 

 
 

-τη Φιλοζωική Εταιρεία Ηρακλείου 

-το καταφύγιο ζώων που βρίσκεται στις Γούρνες 
Ηρακλείου 

-την κ. Ναυσικά Ρήγα, 

 καθηγήτρια εικαστικών στο  Μουσικό Σχολείο 
Ηρακλείου 

-και τη διευθύντρια του σχολείου μας κ.Μαρία 
Καλουδιώτη 

 

 



 

 

Και φυσικά, τον ακούραστο Σύλλογο Γονέων  

του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου 

 



 
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν τα 

παιδιά: 
  

Απιδιανού Ιωάννα               Αργυροπούλου Αγγελική 

Γαβριλάκη Ραφαέλα           Μαραγκάκη Μαρία 

Μαχαίρα Ευφροσύνη         Μηλαθιανάκη Κωνστ/να 

Μπραχιμάι Σιντορέλα         Παπουτσάκη Άννα 

Κορνελάκη Παρασκευή      Μπλούγκαρη Βασιλική 

Μπορμπουδάκη Μελίνα   Πατραμάνη   Μυρτώ  

Σταυρακάκη Ειρήνη  Παπαδοφραγκάκη Άλκηστις 

 



ΝΤΙΝΑ ΓΚΑΟΥΝΤΙΝΑ, 
 ειδικός στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας 



ΦΛΑΜΙΝΓΚΟ 



ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ 



ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 



ΠΑΓΩΝΙ-ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ 



ΠΑΝΘΗΡΑΣ 



ΛΙΟΝΤΑΡΑΚΙ 



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ-ΤΑΜΙΑΣ 



ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ-ΤΑΜΙΑΣ 



ΕΛΑΦΙ 



ΠΑΓΩΝΙ-ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ 



ΕΛΑΦΙ-ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ 


