
 

 

                    

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

             ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  

          
 Ηράκλειο 02-10-2017       

 

Πρόγραμμα Ομιλιών 

«Αγάπησε την πόλη σου – Προστάτεψε τα αδέσποτα» από 

τον Δήμο Ηρακλείου 

 

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού - Εθελοντισμού σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία 

Αγροτικής Ανάπτυξης και την επιμέλεια του Τμήματος Πολιτισμού-Αθλητισμού-Νέας 

Γενιάς- Εθελοντισμού- ΚΕΣΑΝ, συνεχίζοντας την προσπάθεια ενημέρωσης σε θέματα 

που άπτονται της σωστής διαχείρισης και συμπεριφοράς προς τα ζώα συντροφιάς, 

διοργανώνει μία σειρά από ομιλίες και παρουσιάσεις.  

Αναλυτικότερα εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, την 

Παρασκευή 6 Οκτωβρίου, την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 13 

Οκτωβρίου: 

1. στο Θεατρικό Σταθμό Ηρακλείου σε συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο 

Κρήτης και το  Μουσείο Φυσικής Ιστορίας,  στο πλαίσιο του έργου: 

«Καινοτομίες Ενάντια στην Παράνομη Χρήση Δηλητηριασμένων Δολωμάτων-

Πρόγραμμα Αfter-LIFE» και 

2. στην αίθουσα «Μανώλης Καρέλλης» (πρώην Ανδρόγεω), απογευματινές ώρες. 

Μεταξύ άλλων, οι θεματικές αφορούν σε δράση του ΜΦΙΚ,  στο  Δημοτικό 

Κυνοκομείο Ηρακλείου, στους μύθους και τις αλήθειες για τις ανθρωποζωονόσους, 

στην επίδραση των ζώων συντροφιάς στη διάπλαση του χαρακτήρα των παιδιών  και 

γενικότερα στην ψυχική  υγεία κ.α. 



 

 

Κατά τη διάρκεια των  παρουσιάσεων θα προβάλλεται ενημερωτικό βίντεο και θα 

διανέμεται έντυπο υλικό. Παράλληλα, στη διάθεση των ενδιαφερομένων θα είναι η 

αίτηση του εθελοντή φιλόζωου. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 

Τμήμα Πολιτισμού και Εθελοντισμού (κτίριο Ανδρόγεω 3ος όροφος) και στα τηλέφωνα: 

2813409232, 2813409264, 281340173. 

 

Πρόγραμμα Ομιλιών - Παρουσιάσεων 

«Αγάπησε την πόλη σου – Προστάτεψε τα αδέσποτα» 

 

Δευτέρα 2 Οκτωβρίου – ώρα 18:00 

Θεατρικός Σταθμός Ηρακλείου  

18:30 Μ.Φ.Ι.Κ. –  Π. Μπαξεβάνη : «Οικόσιτα ζώα και άγρια πανίδα: Τα 

δηλητηριασμένα δολώματα δεν κάνουν διακρίσεις» 

18:50  Κτηνίατρος Θ. Μοσχοβάκος : «Αδέσποτα και Κυνοκομείο Ηρακλείου» 

19:15 Επίδειξη από την Κρητική Ομάδα Σκύλων ανίχνευσης δηλητηριασμένων 

δολωμάτων 

 

Παρασκευή 6 Οκτωβρίου – ώρα 18:00 

Αίθουσα «Μανώλης Καρέλλης» 

18:30 Κλινική Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια Τ. Βαλαβάνη : «Τα κατοικίδια και η 

σημασία τους στη διάπλαση του χαρακτήρα των παιδιών, σαν μέλη της οικογένειας, 

σαν συντροφιά σε μοναχικούς ασθενείς, ανάπηρους, υπερήλικες, άστεγους» 

19:00 Δράσεις των ΚΔΑΠ, ΔΟΠΑΦΜΑΗ, ΚΕΚΟΙΦ- ΑΠΗ για τα αδέσποτα ζώα 

συντροφιάς 

19:15 Προβολή video για το έργο της Sapt Hellas  

19:30 Προβολή Video της εκπαιδεύτρια 

 



 

 

Δευτέρα 9 Οκτωβρίου – Ώρα 18:00 

Αίθουσα «Μανώλης Καρέλλης» 

18:30 Ιεροκήρυκας Ι.Α.Κ. Αρχιμανδρίτης Μ. Κτιστάκης : «Η ευθύνη του ανθρώπου 

για τα δημιουργήματα του Θεού» 

19:00 Ψυχολόγος Ε. Καζαντζάκη : «Η ευεργετική επίδραση των ζώων στην ψυχική 

υγεία» 

19:30 Συζήτηση με το κοινό 

 

Παρασκευή 13 Οκτωβρίου – ώρα 18:00 

Αίθουσα «Μανώλης Καρέλλης» 

18:30 Κτηνίατρος Κ. Νατσιοπούλου : «Τι πρέπει να γνωρίζω όταν υιοθετώ ένα ζωάκι 

συντροφιάς – Τοξοπλάσμωση- Μύθοι και πραγματικότητα» 

19:00 Εκπαιδευτής σκύλων Π. Κοσμαδάκης : «Η συμπεριφορά των αδέσποτων των 

αδέσποτων σκύλων»  

19:30 Ψυχολόγος Δ. Γιαγκιόζης : «Ενδοοικογενειακή Βία : Ο ρόλος των ζώων στην 

οικογενειακή ζωή» 

20:00 Συζήτηση με το κοινό 

 

 

 

 

 

 


