
∆ελτίο Τύπου 
Μεγάλη ανταπόκριση βρήκε το κάλεσµα της θεατρικής οµάδας του Συλλόγου 

Εργαζοµένων στο ∆ήµο Ηρακλείου, µε αποτέλεσµα η υπέροχη παράσταση του θεατρικού 

έργου «Η αυλή των θαυµάτων» σε σκηνοθεσία Γιώργου Αντωνάκη, να δώσει χαρά, όχι 

µόνο σε όσους είχαν την τύχη να την παρακολουθήσουν, αλλά και σε χίλιες πεντακόσιες 

οικογένειες της περιοχής µας, που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα επιβίωσης. 

Χάρη στη συνεργασία της θεατρικής οµάδας του Συλλόγου Εργαζοµένων στο ∆ήµο 

Ηρακλείου και της Αντιδηµαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής διατέθηκαν τρόφιµα σε χίλιες 

πεντακόσιες οικογένειες του ∆ήµου, που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα επιβίωσης. 

Μεγάλες ποσότητες τροφίµων δόθηκαν κατά τη διάρκεια των παραστάσεων αντί 

εισιτηρίου και στη συνέχεια διανεµήθηκαν από τα µέλη του συλλόγου στα Κέντρα 

Κοινοτικής Φροντίδας του ∆ήµου Ηρακλείου από όπου – στοχευµένα – µοιράστηκαν, σε 

οικογένειες που αποδεδειγµένα δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις καθηµερινές βασικές 

τους ανάγκες. 

Η Αντιδήµαρχος ∆έσποινα Συγγελάκη ευχαρίστησε θερµά τόσο τη θεατρική οµάδα και  

το Σύλλογο Εργαζοµένων όσο και όλους όσοι προσέφεραν τρόφιµα επισηµαίνοντας : 

"Είναι αξιέπαινη η πρωτοβουλία της  θεατρικής οµάδας του Συλλόγου Εργαζοµένων στο 

∆ήµο Ηρακλείου αντί αντιτίµου να ζητήσει τρόφιµα αλλά και η ανταπόκριση των πολιτών 

που έσπευσαν να προσφέρουν τρόφιµα. Η πρωτοβουλία αυτή ένωσε τον πολιτισµό µε την 

αλληλεγγύη αποδεικνύοντας ότι µπορούµε να προσφέρουµε ψυχαγωγία αλλά και 

ουσιαστική βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αρκεί να υπάρχει συνεργασία και 

πραγµατική θέληση για προσφορά. Ελπίζω σύντοµα να πολλαπλασιαστούν αυτού του 

είδους οι πρωτοβουλίες και µαζί και η αλληλεγγύη σε όσους έχουν ανάγκη από τη 

φροντίδα µας». 

Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τα µέλη του ∆.Σ. του Συλλόγου Εργαζοµένων του 

∆ήµου Ηρακλείου για την πρωτοβουλία τους, τους πρωταγωνιστές της θεατρικής 

παράστασης, αλλά κυρίως όλους τους δηµότες που ανταποκρίθηκαν σ’ αυτήν την 

προσπάθεια. 
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