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Οι μαθητές του Πειραματικού Λυκείου Ρεθύμνου αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και δράσεις εθελοντισμού με μοναδικό σκοπό την προσφορά στην πόλη και στους πολίτες 
της μέσα από τη συμμετοχή τους σε σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αγωγής Υγείας. Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Ενεργός πολίτης στην πόλη μου» και 
περιλαμβάνει σειρά δραστηριοτήτων κοινωνικής προσφοράς, όπως συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης τόσο για τους αδύναμους συμπολίτες όσο και για 
τους πρόσφυγες, εθελοντική αιμοδοσία αλλά και ενέργειες που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση, την καθαριότητα της πόλης 
και άλλα ζητήματα που θα καταστήσουν τόσο την μαθητική κοινότητα όσο και συνολικά την τοπική κοινωνία ενεργό συνομιλητή και κυρίως ενεργό δημότη. 
  
Η υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος κ. Δέσποινα Πετρουγάκη-Καλαϊτζαντωνάκη (φιλόλογος), μαζί με τις καθηγήτριεςΑμαλία Χόμπη (καθηγήτρια αγγλικών) 
και Μαρία Καρινιωτάκη (μαθηματικό) υλοποιούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τη συμμετοχή των μαθητών της Β' Λυκείου. 
  
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο μετά και την επαφή που υπήρξε με τον Δήμο Ρεθύμνου και συγκριμένα με την αντιδήμαρχο Τουρισμού και Προβολής του Δήμου 
και Πρασίνου Πέπη Μπιρλιράκη, προκειμένου να οργανώσουν τους τομείς στους οποίους θα συμμετέχουν τα παιδιά για τον επόμενο χρόνο μέχρι και τον Μάιο, οπότε 
και λήγει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
  
Η αρχή έγινε την παραμονή των Χριστουγέννων με την πρώτη δράση, στην οποία συμμετείχαν τα παιδιά, στα πλαίσια του προγράμματος που είχε να κάνει με μια 
ποδηλατοβόλτα, προκειμένου να γνωστοποιήσουν στους πολίτες το σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων (bike-sharing), ποδήλατα που διατίθενται σε τέσσερα 
διαφορετικά σημεία της πόλης, προς χρήσης των πολιτών με ελάχιστο αντίτιμο. Συγκεκριμένα τα κοινόχρηστα ποδήλατα θα βρίσκονται στο πάρκινγκ των Τεσσάρων 
Μαρτύρων, στο Δελφίνι, την περιοχή Κιουλούμπαση έξω από το Λιμεναρχείο και στο Δημαρχείο του Ρεθύμνου. Η πρώτη μισή ώρα είναι δωρεάν για τους χρήστες τους 
και μετά η χρέωση θα είναι ένα λεπτό το λεπτό. Άρα για μια ώρα χρήσης του ποδηλάτου το κόστος είναι μόλις στα 0,30 του ευρώ. 

 


