
34 | ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ | Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιβραβεύτηκαν χθες

από τον Δήμο Χανίων

τα παιδιά του Ολοήμε-

ρου Νηπιαγωγείου

Αγίων Σαράντα που

έδωσαν «μάθημα συ-

μπεριφοράς και ευαι-

σθητοποίησης για

όλους μας» καθώς μαζί

με τους εκπαιδευτικούς

τους  υιοθέτησαν δύο

αδέσποτα κουτάβια που

εγκαταλείφθηκαν στην

αυλή του σχολείου.

Ο
πως αναφέρεται σε

ανακοίνωση του Δή-

μου Χανίων, για την

πράξη τους αυτή ο δήμαρχος

Χανίων Μανώλης Σκουλάκης

βρέθηκε χθες, συνοδευόμενος

από τους αντιδημάρχους Ελευ-

θέριο  Αμπαδιωτάκη και Χρυ-

σούλα Χατζηδάκη, τον γενικό

γραμματέα του Δήμου Γα-

βριήλ Κουρή, τον πρόεδρο της

Δημοτικής Κοινότητας Νερο-

κούρου, Γ. Καρατζά και την

αντιπρόεδρο Στ. Χαριτάκη,

όπου και βράβευσε τους μι-

κρούς μαθητές που περιέθαλ-

ψαν και φρόντισαν τους τε-

τράποδους φίλους τους, απο-

νέμοντάς τους ένα τιμητικό δί-

πλωμα και ένα παιδικό βι-

βλίο για δημιουργική ασχολία.

Οπως τόνισε ο δήμαρχος

Χανίων «η πρωτοβουλία αυτή

των μαθητών δείχνει ότι η

διαμόρφωση της συμπεριφο-

ράς, της αντίληψης και της νο-

οτροπίας μας ξεκινά από πολύ

μικρή ηλικία και τέτοιες ενέρ-

γειες πρέπει οπωσδήποτε να

αναδεικνύονται. Για τον λόγο

αυτό βρεθήκαμε σήμερα εδώ,

για να γνωρίσουμε τους μι-

κρούς μαθητές και να τους

συγχαρούμε που έδειξαν στην

πράξη τι σημαίνει σεβασμός

και προστασία των αδέσποτων

ζώων».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι

«ο Δήμος Χανίων έχει αντι-

ληφθεί πολύ καλά το πρόβλη-

μα που έχει δημιουργηθεί και

για τον σκοπό αυτό έχει ξεκι-

νήσει, από το προηγούμενο

κιόλας καλοκαίρι -σε συνερ-

γασία και με τις φιλοζωικές ορ-

γανώσεις- μια σειρά πρωτο-

βουλιών για την αναστροφή

αυτή της κατάστασης με την

ενημέρωση και ευαισθητο-

ποίηση των πολιτών ταυτό-

χρονα με τις προσπάθειες για

αναβάθμιση της ποιότητας

της ζωής και της υγείας των εν

λόγω ζώων», επεσήμανε ο δή-

μαρχος Χανίων.

Ο δήμαρχος ευχαρίστησε

θερμά τη διευθύντρια του Νη-

πιαγωγείου κα Χριστίνα Τσο-

μπανάκη, τους υπόλοιπους

εκπαιδευτικούς του Νηπια-

γωγείου, την κα Αναστασία

Μπομπολάκη, πρόεδρο του

Φιλοζωικού Συλλόγου “Η προ-

στασία των ζώων” και τους γο-

νείς των μικρών μαθητών που

αγκάλιασαν και στήριξαν την

εξαίρετη πρωτοβουλία της υι-

οθεσίας των δύο μικρών κου-

ταβιών.

«Η πράξη σας αυτή, ας γίνει

παράδειγμα ανθρωπιάς και

αγάπης σε όλους μας. Το μή-

νυμά σας δεν είναι άλλο από

ένα ηχηρό μήνυμα ευαισθη-

τοποίησης για την αρμονική

συμβίωση των ανθρώπων με

τα ζώα, για τη βελτίωση των

συνθηκών διαβίωσης των αδέ-

σποτων ζώων συντροφιάς,

αλλά και της εικόνας των Χα-

νίων», κατέληξε ο Μ. Σκουλά-

κης, ο οποίος έλαβε ως δώρο

από τους μικρούς μαθητές

μια υπέροχη ζωγραφιά.

Ο ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Στο μεταξύ, σε ανακοίνωσή

του ο Φιλοζωικός Σύλλογος

Χανίων: "Η προστασία των

ζώων", τονίζει ότι "μαθήματα

φιλοζωικής κουλτούρας πα-

ρέδωσαν οι λιλιπούτιοι μαθη-

τές του ολοήμερου νηπιαγω-

γείου με των Αγίων Σαρά-

ντα,οι οποίοι με την αρωγή

των δασκάλων και των γονιών

τους αποφάσισαν να υιοθε-

τήσουν πριν λίγο καιρό δύο

κουταβάκια που εγκαταλεί-

φτηκαν στην αυλή του σχο-

λείου τους. Και επειδή κάθε

ανιδιοτελής πράξη που πηγά-

ζει από την ευαισθησία μας

και μόνο είναι αξιέπαινη, ο

σύλλογος μας «Η προστασία

των ζώων» ανέλαβε την πρω-

τοβουλία για την βράβευση

των μαθητών από το Δήμο Χα-

νίων". Ακόμα σημειώνει:

«Η πρόεδρος του συλλόγου

μας κα Μπομπολάκη επιβρά-

βευσε την πράξη των παι-

διών με αναμνηστικά δωρά-

κια, τονίζοντας πόσο σημα-

ντική και πρωτοποριακή ήταν

η απόφασή τους που αποτέ-

λεσε εφαλτήριο για να τη μι-

μηθούν και άλλα σχολεία της

πόλης μας.

Οι μαθητές παραλάμβαναν

περήφανοι τους επαίνους

τους,μας μιλούσαν για τις

εμπειρίες τους και μας απο-

χαιρέτισαν τραγουδιστά με

ένα αυτοσχέδιο τραγουδάκι

για την αγάπη και την αλλη-

λεγγύη αλλά και με το τρα-

γούδι του κλόουν,βάζοντας

μας στο κλίμα των ημερών. Τα

αθώα παιδικά χαμόγελα και η

πηγαία χαρά των παιδιών-

που συναγωνίζονταν μεταξύ

τους διεκδικώντας το μεγα-

λύτερο μερίδιο αγάπης για τα

κουταβάκια- μας γεμίζει κου-

ράγιο και αισιοδοξία για να

συνεχίζουμε την προσπάθειά

μας».

Καταλήγοντας σημειώνει:

«Θέλουμε επίσης να συγχα-

ρούμε τους δασκάλους και το

σύλλογο γονέων και κηδεμό-

νων που αγκάλιασαν και στή-

ριξαν την προσπάθειά μας,

καθώς και τον Δήμο Χανίων

που είναι αρωγός και μέσω

της 5μελούς επιτροπής ασπά-

ζεται  τις περισσότερες από τις

προτάσεις  μας, που είναι  μεν

απλές αλλά  που δίνουν  προ-

οπτική  για τον περιορισμό

των αδέσποτων ζώων και την

αλλαγή της κουλτούρας μας

γύρω από τα  ζώα. Θέλουμε να

επισημάνουμε  το εξής σημα-

ντικό στοιχείο. Ο σεβασμός και

η φροντίδα κάθε διαφορετικού

πλάσματος είτε αυτό  είναι αν-

θρώπινο - εθνικότητα, χρώμα,

φύλο- είτε  ζωικό αποτελούν

θεμελιώδη αρχή  για μια άλλη

κοινωνία όπου ο ρατσισμός

απέναντι  στους ανθρώπους

και στα ζώα δεν έχει θέση. Για-

τί  η ρίζα  του ρατσισμού  και

στις δύο περιπτώσεις είναι

κοινή και όποιοι  απαξιώ-

νουν τα ζώα  εκκολάπτουν τον

ρατσισμό  και απέναντι στον

άνθρωπο, απέναντι σε κάθε

έμβιο».

«Επαναχρησιμοποίηση υλι-

κών για την κατασκευή κού-

κλας σαν εργαλείο για την πε-

ριβαλλοντική ευαισθητοποίη-

ση».

Αυτό είναι το θέμα του νέου

σεμιναρίου που οργανώνει το

Κέντρο Εκπαίδευσης για την

Αειφορία (Κ.Π.Ε.) Βάμου, στο

πλαίσιο των δράσεων του Επι-

χειρησιακού Προγράμματος

“Εκπαίδευση και Διά Βίου Μά-

θηση”, που αφορά τα Κέντρα

Εκπαίδευσης για το Περιβάλ-

λον και την Αειφορία και που

χρηματοδοτείται από το Ευ-

ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

και από εθνικούς πόρους.

Το σεμινάριο με τον Παύλο

και την Αριάδνη Νόβακ και με

τη συμμετοχή 80 ατόμων, θα γί-

νει σήμερα, 6 - 9 μ.μ., στον

χώρο εκδηλώσεων του 7ου

Δημοτικού Σχολείου Χανίων.

Οπως αναφέρεται σε σχετική

ανακοίνωση, «η περιβαλλοντι-

κή ευαισθητοποίηση για να

μπορέσει να είναι επιτυχής

πρέπει να χρησιμοποιεί ποι-

κιλία μεθόδων και υλικών.

Μέσα σε αυτές τις μεθόδους

περιβαλλοντικής ευαισθητο-

ποίησης είναι και η χρησιμο-

ποίηση της κούκλας και του

κουκλοθεάτρου, τόσο ως δια-

δικασία κατασκευής της κού-

κλας με επαναχρησιμοποίηση

υλικών, όσο και με τη χρήση

κούκλας και κουκλοθεάτρου

για τη μεταφορά περιβαλλο-

ντικών μηνυμάτων. Η εικόνα,

το βίωμα, η κούκλα και το πε-

ριβαλλοντικό παιχνίδι μπορεί

να είναι πολύτιμοι σύμμαχοί

μας στην προσπάθεια να επι-

τύχουμε την ευαισθητοποίηση

των πολιτών, μικρών και με-

γάλων, απέναντι στην κατα-

στροφή περιβάλλοντος και στην

ανάγκη αλλαγής τρόπων ζωής

και καλλιέργειας διαφορετι-

κών αξιών, αξιών που δε θα

οδηγούν στην καταστροφή της

Φύσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο

δεύτερο μέρος έχουν μόνο όσοι

συμμετέχουν στο πρώτο, λόγω

του ότι θα έχουν ήδη προχω-

ρήσει στην κατασκευή της κού-

κλας και θα συνεχίσουν για την

τελείωση και εμψύχωσή της».

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

Στο μεταξύ, το περασμένο

Σάββατο το Κέντρο Εκπαίδευ-

σης για την Αειφορία (Κ.Π.Ε.)

Βάμου, συνδιοργάνωσε με τους

υπεύθυνους Σχολικών Δρα-

στηριοτήτων Π.Ε. και Δ.Ε. Χα-

νίων και τον Ο.Α.ΔΥ.Κ., σεμι-

νάριο για 50 εκπαιδευτικούς

της Περιφερειακής Ενότητας

των Χανίων, το Σάββατο 9

Μαρτίου, στον Κεφαλά Απο-

κορώνου, με τίτλο: “Μαθαίνο-

ντας για το νερό”.

Το σεμινάριο έληξε με εκ-

παιδευτικά παιχνίδια για το

νερό, στην αυλή του Κέντρου

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

στον Κεφαλά.

ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ

Επιβράβευση μαθητών
» Υιοθέτησαν μαζί με τους εκπαιδευτικούς δύο αδέσποτα κουτάβια

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Κ.Π.Ε. ΒΑΜΟΥ ΣΤΟ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση με κατασκευή κούκλας

«Μαθήματα φιλοζωικής κουλτούρας παρέδωσαν οι λιλιπούτειοι
μαθητές του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου των Αγίων Σαράντα», τονίζει
ο Φιλοζωικός Σύλλογος “Η προστασία των ζώων”. 


