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∆ελτίο Τύπου 
 

Ο ∆ήμος Ιλίου συμμετέχει στο μεγάλο Τηλεμαραθώνιο 

Αγάπης της UNICEF «Βοηθήστε τα προσφυγόπουλα» 

Με το σύνθημα «Ένα ευρώ αρκεί» ο ∆ήμος Ιλίου συμμετέχει στον μεγάλο Τηλεμαραθώνιο 

Αγάπης της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNICEF «Βοηθήστε τα προσφυγόπουλα»,  

ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τη ∆ευτέρα 14 ∆εκεμβρίου 2015, από τις 5:00 το απόγευμα μέχρι 

τις πρώτες πρωινές ώρες σε συνεργασία με τη ∆ημόσια Τηλεόραση ΕΡΤ. 

Η πρώτη ενίσχυση του «κουμπαρά» του Τηλεμαραθωνίου Αγάπης ξεκίνησε ήδη την Τρίτη 24 

Νοεμβρίου 2015 από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ∆ημαρχείο Ιλίου για τη «Βία 

κατά των Γυναικών» και το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα δοθεί ζωντανά στην ΕΡΤ κατά τη 

διάρκεια του τηλεμαραθωνίου για την αγορά εμβολίων και ειδών πρώτης ανάγκης για τα 

προσφυγόπουλα.  

Τα σημεία της πόλης στα οποία θα βρίσκεται ο «κουμπαράς» του Τηλεμαραθωνίου Αγάπης της 

UNICEF είναι τα παρακάτω: 

 26.11.2015  ∆ημοτικό Συμβούλιο Ιλίου, ώρα 20:30 

 30.11.2015 – 01.12.2015 Πολιτιστικό Κέντρο Ιλίου «Μελίνα Μερκούρη», ώρες 09:00 – 13:00 

 02.12.2015 – 03.12.2015 Στη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Πρασίνου (Μπίμπιζα 1), ώρες 09:00 – 13:00 

 04.12.2015 – 06.12 2015 Κοινωνική Υπηρεσία (Νέστορος 101, 2ος όροφος), ώρες 09:00 – 13:00 

 07.12.2015 – 09.12.2015 ∆ημαρχείο Ιλίου, ώρες 08:00 – 20:00 

 10.12.2015 Κεντρική πλατεία Ιλίου (Πλατεία «Γ. Γεννηματά»), ώρες 09:00 – 13:00 

 11.12.2015 Κεντρική πλατεία Ιλίου (Πλατεία «Γ. Γεννηματά»), ώρες 09:00 – 13:00 & 17:00 – 21:00 

Ο ∆ήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος  καλεί τους πολίτες να ενισχύσουν και αυτήν την προσπάθεια 

σημειώνοντας:  

«Ένα μόνο ευρώ αρκεί, για να μπορούν τα προσφυγόπουλα να εμβολιαστούν και να 

έχουν στη διάθεσή τους είδη πρώτης ανάγκης που είναι απαραίτητα για βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσής τους.» 

Ίλιον, 26.11.2015 

ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
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