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Οι μαθητές του προγράμματος 

• ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ Γ1 

• ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΑΤΖΗΑΔΑΜ Γ3 

• ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΔΙΚΗ Α3 

• ΑΝΝΑ ΓΙΩΤΗ Γ1 

• ΚΟΥΛΑ ΑΜΑΡΓΙΑΝΝΙΤΑΚΗ Γ1 

• ΛΟΡΕΝΑ ΠΑΤΣΟΥΚΟΥ Γ3 

• ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ Γ3 

• ΤΖΕΝΗ ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΆΚΗ Γ3 

• ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ Γ3 

• ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ Γ3 

• ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ Γ2 

• ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΒΑΜΠΙΝΑ Β2 

• ΣΕΦΑ ΠΑΤΙΛΗ Β3 

• ΕΡΙΝΑ ΝΤΙΣΑ Β3 

• ΖΩΗ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ Β2 

• ΣΑΒΒΑΝΑ ΜΠΑΧΑΝΤΟΥΡ Α2 

 

• ΙΑΣΩΝ ΚΑΡΓΑΚΗΣ Γ1 

• ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ Γ1 

• ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΣΕΛΗ Γ2 

• ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΣΤΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Β2 

• ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΣΧΟΛΑΚΗ Α2 

• ΤΙΤΟΣ  ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗΣ  Α2 

• ΡΕΝΙΑ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ Α3 

• ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Β1 

• ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΧΙΑΔΑΚΗΣ Β3 

• ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Γ3 

• ΟΛΓΑ ΦΑΣΟΥΛΑ Γ3 

• ΝΙΚΗ ΡΑΪΝΑΚΗ Α3 

• ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΔΙΤΑΚΗ Α3 

• ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗ Α2 

• ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Γ2 

• ΜΑΡΙΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ Α3 

• ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ Β3 

• ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗ Γ2 ΛΥΚ 

• ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗ Γ2 ΛΥΚ 

• ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΝΕΑΞΟΥ Γ2 ΛΥΚ 

• ΜΠΡΑΧΙΜΑΙ ΣΙΝΤΟΡΕΛΛΑ 

 



Με αφορμή το πρόγραμμα του νοιάζομαι και  δρω, σκεφτήκαμε εκτός από το νοιάζομαι 

και δρω για τον άνθρωπο,(πρόγραμμα που ήδη  έλαβε χώρα  στο σχολειό μας,) να 

ασχοληθούμε και  με τον εθελοντισμό για την διάσωση των αδέσποτων ζώων. Η μάστιγα 

των αδέσποτων  έχει λάβει εξωφρενικές διαστάσεις, ιδιαίτερα στην Αμερικάνικη  βάση 

που στεγάζεται  το σχολείο μας. Οι εγκατάλειψη μικρών ζώων είναι καθημερινό 

φαινόμενο, η άγνοια για τη συμπεριφορά των ανθρώπων σε αυτά έχει επεκταθεί σε 

σημείο φοβερό. Το να χρησιμοποιείται το ζωάκι ως παιχνίδι, σύνηθες. Η άρνηση για 

στείρωση του οικόσιτου, δεδομένη. Με αυτό γνώμονα και την ευαισθησία των μαθητών 

μας ξεκινήσαμε το πρόγραμμα με σκοπό να κάνουμε ομάδα δράσης. 



 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο σχολείο, συνεχίζεται μέσα από την ενεργό δράση μας, εδώ και 5 χρόνια ,  

με διαφορετικές μορφές. 
 
Εφέτος πήρε σάρκα και οστά  με την δραστηριοποίηση πάνω από 46 μαθητών συνολικά Γυμνασίου και 
Λυκείου. 
 
Έναυσμα ο «Μπούμπι» ο καστανός σκύλος που εμφανίστηκε στις αρχές του χρόνου στην αυλή μας. 
 
Το σχολείο μας, σε εθελοντική βάση και σε συνεργασία με το «καταφύγιο μικρών ζώων», που 
δραστηριοποιείται  στην   πρώην  Αμερικάνικη βάση , έχει προβεί σε υιοθεσία μικρών τετράποδων φίλων.  
(από το τέλος του 2014 αριθμούμε  64 σε σκυλιά στο σύνολο) 

Ο Μπούμπι 

Ακόμα ψάχνει  

μόνιμο σπίτι!!! 



Ενημερωθήκαμε  για τις δράσεις του νοιάζομαι και δρω και τον εθελοντισμό 

γενικότερα. 

 Έγιναν διαδραστικά παιχνίδια για το δέσιμο της ομάδας. 



2015-2016 

 

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΦΕΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; 

Περιφράξαμε χώρο στην σχολική αυλή, ώστε  να ζουν σύμφωνα με τους κανόνες  

Ευζωίας, της κείμενης νομοθεσίας, τα σκυλάκια που φιλοξενούμε και  να  είναι 

χαρούμενα. Αγοράσαμε σπιτάκια, τα αποπαρασιτώσαμε και τα εμβολιάσαμε. 

Φροντίζουμε συνεχώς να βρουν  μόνιμες  οικογένειες  για υιοθεσία ! 

 

 

 

Η περίφραξη 



•Συνεργαστήκαμε με το «καταφύγιο μικρών ζώων των Γουβών» 

•Συγκεντρώσαμε μέσω δράσεων περί τα  600 ευρώ που χρησίμευσαν 

 στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού  ώστε να ηλεκτροδοτηθεί το καταφύγιο .  

•Ήρθαμε σε επαφή με δήμαρχο και αντιδημάρχους , δήμου Χερσονήσου, 

για το θέμα αυτό. 

(Σήμερα το καταφύγιο  έχει ρεύμα και νερό) 

•Μία φορά την εβδομάδα  κατεβαίναμε και βγάζαμε τα ζώα του καταφυγίου βόλτα 

•Υιοθετήσαμε εικονικά ένα σκυλί με ψώρα και αναλάβαμε τα έξοδά της 

 ίασής  του μέχρι να υιοθετηθεί. 



Η χορευτική ομάδα 

Συνεργαστήκαμε με τον κ. Ινιωτάκη αντιδήμαρχο Ηρακλείου για τα αδέσποτα 
και πραγματοποιήσαμε σε συνεργασία 3-4-16 στο πολιτιστικό κέντρο,  
μια καταπληκτική εκδήλωση με φορείς και επιστήμονες  που τοποθετήθηκαν  
 επί του θέματος και οι μαθητές μας ενημερώθηκαν συνολικά.  
 
Μιλήσαμε με ψυχολόγο ,  κτηνίατρο, το Δήμο, φιλοζωικές οργανώσεις. 
Οργανώσαμε ενημέρωση για τα μέλη μας, τι και πως συμπεριφερόμαστε στα ζ ώα, 
μάθαμε για τις στειρώσεις , πως  γίνονται οι υπεύθυνες υιοθεσίες κλπ 
 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1fjl0u4jxNE 

Απόσπασμα από τα χορευτικά μας 

https://www.youtube.com/watch?v=1fjl0u4jxNE


Παζάρι για την ενίσχυση 

Τελευταίες  αφίξεις 



Έτοιμα για φωτογραφία 

Ο Μάκης 

Ο choko 

2015-12016:υιοθεσίες 

Η Ζιζελ 



Συμμετοχή στην έκθεση 

ζωγραφικής 

Στην Επισκοπή Πεδιάδας στο 

https://www.facebook.com/Aeg

eanartsfestival/?pnref=story  

 

Συμμετοχή στο σεμινάριο της κας 

Πιταροκοίλη,στο συνέδριο της 

Περιφερειακής  εκπαίδευσης  

Κρήτης με τίτλο animation, «ο 

Μπούμπι» είχε την τιμητική του. 

https://www.facebook.com/Aegeanartsfestival/?pnref=story
https://www.facebook.com/Aegeanartsfestival/?pnref=story


Δράσεις για τη διάδοση των σκοπών μας 

Μεταφερθήκαμε  στο 2ο γυμνάσιο Χανίων και 
μιλήσαμε για το πρόγραμμα. Συγχρόνως 
παρουσιάσαμε μέρος των δράσεων. 

Στο πολιτιστικό κέντρο 

Ζωγραφίζοντας δίνουμε μήνυμα 

Μοιράσαμε μπρελόκ 



Ο όρος του εθελοντισμού αναπτύχθηκε σε όλες του τις εκφάνσεις, 
για τον άνθρωπο –για το περιβάλλον-για τα ζώα. 
Απαντήσαμε: 
Γιατί πρέπει να είμαστε εθελοντές και δρώντα όντα στη σχολική κοινότητα; 
 Γιατί η σχολική κοινότητα μέσω των δράσεων μας πρέπει να ανοίγεται στη κοινωνία; 
Πως δραστηριοποιούμαστε; Ποια στάδια  σχεδιασμού διανύουμε στο πρόγραμμα μας; 

 
Υποσχόμαστε νεότερα το επόμενο έτος… 


