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«Ένα ποτήρι γάλα για κάθε παιδί!» 

 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ  ΤΗΝ ΕΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    Παρασκευή 21 

Σεπτεµβρίου 
 
 Στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των δράσεων για την υποστήριξη 
οικογενειών που µαστίζονται από την οικονοµική κρίση, η ∆ιεύθυνση 
Κοινωνικής Ανάπτυξης µε τη δράση «Μεριµνούµε για τα παιδιά µας» 
στοχεύει στην ενεργοποίηση επιχειρήσεων, οργανώσεων, συλλόγων, 
µεµοµονοµένων πολιτών για τη συγκέντρωση ποσοτήτων γάλακτος καθώς 
και συµπληρωµατικών προϊόντων πρωινού ικανών να αντιµετωπίσουν και 
ενδεχοµένως να εξαλείψουν το φαινόµενο ασιτίας µικρών παιδιών στα 
σχολεία της πόλης µας. Η ποσότητα γάλακτος και τα υπόλοιπα προϊόντα 
που θα συγκεντρωθούν θα διατίθενται σταδιακά σε οικογένειες που – 
αποδεδειγµένα και µετά από έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού- 
αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα διαβίωσης και πλήρη αδυναµία 
κάλυψης ττης διατροφής των παιδιών τους. 
 Στην προσπάθεια αυτή αρωγός είναι η ΕΡΑ Ηρακλείου.  
Σε συνεργασία µε το ∆ήµο Ηρακλείου και τις Αντιδηµαρχίες Κοινωνικής 
Πολιτικής και Παιδείας η ΕΡΑ Ηρακλείου  προσπαθώντας να βελτιώσει την 
καθηµερινότητα των παιδιών που έχουν ανάγκη, ενόψει της νέας σχολικής 
χρονιάς, διοργανώνει ραδιοµαραθώνιο,  την επόµενη Παρασκευή 21 
Σεπτεµβρίου.  
 
 Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των ακροατών και η συλλογή 
γάλακτος (µακράς διαρκείας) καθώς και συµπληρωµατικών προϊόντων 
πρωινού (χυµοί, συσκευασµένα µπισκότα κ.λ.π.). Τα είδη που θα 
συγκεντρωθούν, θα διατεθούν σε µαθητές, παιδιά απόρων οικογενειών, 
καλύπτοντας µέρος των καθηµερινών αναγκών τους και ενισχύοντας την 
προσπάθεια του ∆ήµου προς την κατεύθυνση αυτή. 
 Η ΕΡΑ Ηρακλείου και ο ∆ήµος Ηρακλείου απευθυνόµαστε σε 
πολίτες και φορείς επικαλούµενοι  την ευαισθησία τους και τους 
καλούµε να συµµετάσχουν και να στηρίξουν την προσπάθεια, 
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αποδεικνύοντας έµπρακτα το ενδιαφέρον και την αλληλεγγύη τους, 
ώστε κανένα παιδί να µην πηγαίνει νηστικό στο σχολείο! 
 Η συλλογή των προϊόντων θα πραγµατοποιείται καθ’ όλη την 
ερχόµενη εβδοµάδα στα κατά τόπους Κέντρα Κοινοτικής Φροντίδας (πρώην 
ΚΑΠΗ), στα γραφεία της ΕΡΑ Ηρακλείου (Μάχης Κρήτης 161-Ηράκλειο) και 
από το πρωί έως το βράδυ της Παρασκευής 21 Σεπτεµβρίου έξω από το 
∆ηµαρχείο της πόλης,  
 Την Παρασκευή 21/9 από τις 7 το πρωί ως τις 2 µετά το µεσηµέρι, 
καθώς επίσης και από τις 5 έως τις 6 το απόγευµα της Παρασκευής, οι 
δηµοσιογράφοι και οι παραγωγοί της ΕΡΑ Ηρακλείου, θα φιλοξενήσουν στο 
στούντιο, αλλά και τηλεφωνικά, όλους όσοι θέλουν να βοηθήσουν. 
Εκπρόσωποι του δήµου Ηρακλείου και άλλων τοπικών φορέων, 
επιστήµονες, εκπαιδευτικοί και καλλιτέχνες θα δώσουν πρόθυµα το παρόν 
σ’ αυτή την προσπάθεια.   
 
 Η µέρα θα κλείσει στο ∆ηµαρχείο, στο κέντρο της πόλης, µε µουσικό 
πρόγραµµα από ντόπιους καλλιτέχνες (Γιάννης Κασσωτάκης, συγκρότηµα 
«Πετρίτες»), που συµµετέχουν αφιλοκερδώς, προκειµένου όλοι οι πολίτες 
να προσφέρουν και να διασκεδάσουν.  
 Στην προσπάθεια συµµετέχουν ραδιοφωνικοί σταθµοί της πόλης, οι 
οποίοι έχουν προσκληθεί από την ΕΡΑ Ηρακλείου και θα συνδεθούν κάποια 
στιγµή µε το πρόγραµµά της, για να µεταδώσουν και εκείνοι το µήνυµα 
αλληλεγγύης! 
 

Η Αντιδήµαρχος 
∆έσποινα Συγγελάκη 


