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Θέμα: Ακύρωση κοινωνικής δράσης λόγω έλλειψης αμεσότητας, συλλογικότητας και 

κοινωνικής αλληλεγγύης ως προς αυτήν. 
Σχετ.: 1. Τo υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 278/23.1.2018 έγγραφο προς την Aegean 

Air. 

2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 279/23.1.2018 έγγραφο προς τον Δήμο 
Σάμου και το Πυθαγόρειο Γενικό Λύκειο Βαθέως. 

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 282/29.1.2018 έγγραφο προς εταιρείες 

αξιοποίησης οχημάτων Σάμου. 
4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 283/29.1.2018 έγγραφο προς εταιρείες 

παροχής καταλυμάτων. 

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 284/29.1.2018 έγγραφο το οποίο εστάλη 
στον Πρωθυπουργό, την Υπουργό Εργασίας, την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας σε 
θέματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, την Υπουργό Πολιτισμού, τον 

Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Βορείου Αιγαίου, Βουλευτή Β’ Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας, 
Βουλευτή Β’ Αθήνας του Ποταμιού, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, την Περιφέρεια 
Αττικής, το Δήμο Σάμου, τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Καθηγητή 

Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δημοσιογράφους, φυσικές και νομικές 
οντότητες.  

 

Η ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής 

Ωφέλειας και Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, σε μία προσπάθεια καταπολέμησης 

του έντονου ρατσισμού που παρατηρείται, καταγράφεται, μελετάται στο νησί της Σάμου, και 

δεδομένου ότι ο μέχρι τώρα κοινωνικός αντίκτυπος αυτού του ρατσισμού είναι αρνητικός για 

παιδιά, νοήμονες και σοφούς γέροντες, αποφάσισε να δημιουργήσει εθελοντικά μία κοινωνική 

δράση στήριξης, γεφύρωσης και συνοχής παιδιών, νοημόνων και σοφών γερόντων που 

προέρχονται από διαφορετικές τάξεις, τόπους, πολιτισμούς και θρησκείες, η οποία έχει ως θέμα τα 

βιώματα κάποιων γυναικών μέσα από ένα ρεαλιστικό θεατρικό έργο με τίτλο "IRAQ - 9 τόποι 

επιθυμίας" της Heather Raffo.  

Η εν λόγω κοινωνική δράση, παρόλο που μπορεί να στηριχθεί και να δημιουργήσει έναν θετικό 

κοινωνικό αντίκτυπο, πέραν των συντελεστών που στήριξαν και προθυμοποιήθηκαν να 

αφιερώσουν το χρόνο τους, να μετακινηθούν και να υλοποιήσουν τις παραστάσεις εθελοντικά, 

καθώς και κάποιων ελάχιστων ατόμων – προσώπων – υπάρξεων ανθρώπων εντός και εκτός της 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., δεν υπήρξε καμία άλλη πολιτική, οικονομική, κοινωνική, δημόσια και 

ιδιωτική θέληση και βούληση για συνεργασία και στήριξη της εν λόγω διοργάνωσης και των 

εξόδων της, αποτυπώνοντας την επιλεκτική γραφειοκρατική δυσκαμψία και την έλλειψη 
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αμεσότητας, συλλογικότητας και κοινωνικής αλληλεγγύης σε μία από τις προσπάθειες ενός Φορέα 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. 

Με αυτά τα δεδομένα, και λόγω έλλειψης πόρων και στήριξης, δεν δύναται να υλοποιηθεί η εν 

λόγω δράση, οπότε θα πρέπει να ακυρωθεί και η κράτηση των αεροπορικών εισιτηρίων των 

συντελεστών. 

 

Ειδικότερα, εν όψει της γιορτής της γυναίκας και δεδομένου ότι η ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

δημιουργήθηκε από οκτώ γυναίκες, ζήτησε τη στήριξη για την υλοποίηση δράσης που αφορούσε 

σε μία προσπάθεια γεφύρωσης και συνοχής των κατοίκων της Σάμου με τους ανθρώπους άλλων 

τόπων που μοιραία βρέθηκαν και βρίσκονται εκεί τα τελευταία χρόνια και καλούνται να 

συνυπάρξουν αρμονικά, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο και κάποια κοινά σημεία της 

καθημερινότητας των γυναικών. 

Προς μεγάλη μας απογοήτευση, παρατηρούμε ότι δεν υπήρξε συνεργασία και στήριξη σε αυτή την 

προσπάθεια, ενώ αντιθέτως διαδραματίζεται συνεχώς το θέατρο του παραλόγου, γεγονός που 

μπορούν να αντιληφθούν παιδιά, νοήμονες, σοφοί γέροντες, θέτοντας μεταξύ άλλων και το 

ερώτημα: «Αφού στην περίπτωσή μας δεν υπήρξε η δυνατότητα προσφοράς αεροπορικών 

εισιτηρίων και στήριξης ανθρώπων σε μία δράση που μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της 

ανθρώπινης συνύπαρξης, πως υπάρχει η δυνατότητα να προσφέρονται ολόκληρα κενά αεροπλάνα 

με επιβάτη μια φλόγα;». 

Μοιραίως οι παππούδες μας ήταν πρόσφυγες, οι πατεράδες μας ήταν γιάνκιδες και τα παιδιά μας 

έγιναν φασίστες. Βάσει της απροθυμίας σας τη δεδομένη στιγμή, παρατηρούμε, σημειώνουμε και 

καταγράφουμε ότι ο ρατσισμός καλά κρατεί, σκοτώνοντας νοητικά, πνευματικά, ηθικά, 

οικονομικά, κοινωνικά τις γυναίκες και τους διαφορετικούς. 

                    
 

      Με ειλικρίνεια, 

        

        Τα μέλη της  

  Διοικούσας Επιτροπής 

 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

 

 

 

 

Υ.Γ.: "Τώρα στεκόμαστε μ' απογοήτευση εδώ έξω, έχοντας εναποθέσει την τύχη μας στα χέρια 

σας. Η λύση όμως που είναι; Να αλλάξει ο κόσμος; Ή ο άνθρωπος να αλλάξει; Ή μήπως οι Θεοί; 

Αν υπάρχουνε κι αυτοί. Ή μήπως κανείς; Το ερώτημα που θέτουμε δεν πρέπει να μείνει εδώ." 

(Bertolt Brecht) Γι' αυτό, ο μόνος τρόπος είναι να στηρίξετε στο Όλον των γυναικών και των 

διαφορετικών και να μη δειλιάζουμε απέναντι από την ξενοφοβία, το ρατσισμό και τον φασισμό 

που μας περιβάλλει. "Τα πάντα ρει". 

 

 

            
 


