
           

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Θέμα: Αίτημα στήριξης θεματικής κοινωνικής δράσης.  
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21/20.01.2018 πρακτικό συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ (θέμα 4ο). 
 

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

Ωφέλειας και Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, που υπάγεται στο Μητρώο Φορέων 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η οποία δημιουργήθηκε από οκτώ γυναίκες, με τη στήριξη του 

Τεχνοχώρου Εργοτάξιον Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και των συντελεστών του θεατρικού 

έργου «IRAQ – 9 τόποι επιθυμίας» της Heather Raffo, σας προσκαλούν σε στήριξη για τη διεξαγωγή 

του εν λόγω του θεατρικού έργου, το οποίο θα παρουσιαστεί εθελοντικά για πρώτη φορά στο νησί 

της Σάμου, την Παρασκευή 2/3/2018, το Σάββατο 3/3/2018 και την Κυριακή 4/3/2018.     

“Το έργο αποτελεί εξιστόρηση της ζωής εννέα ιρακινών γυναικών, με φόντο τους δύο πολέμους 

στον Κόλπο και εμβαθύνει στο τι σημαίνει να είσαι γυναίκα σε μια χώρα που επισκιάζεται από το 

καθεστώς του πολέμου. 

Είναι ένα υπόδειγμα γραφής, που το περιοδικό «New Yorker» το περιέγραψε ως «ένα παράδειγμα 

πως η τέχνη είναι δυνατόν να ανοικοδομήσει τον κόσμο». 

Οι μονόλογοι συνθέτουν ένα πολύχρωμο, ευφυές και λαμπερό δημιούργημα της γυναικείας 

μοναχικότητας και αναζήτησης σε «τρομακτικούς» καιρούς. Το έργο είναι η αληθινή ερμηνεία που 

σκιαγραφεί την πραγματικότητα των Ιρακινών γυναικών της Μέσης Ανατολής, έτσι όπως δεν τις 

έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα.” 

Σκοπός της εν λόγω κοινωνικής δράσης, εν όψει και της γιορτής της γυναίκας, είναι η στήριξη, η 

γεφύρωση και η συνοχή 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.   

Παρακαλούμε για τη θετική σας ανταπόκριση και τη στήριξη μέσω κάποιας χορηγίας για την 

κάλυψη των εξόδων της διοργάνωσης, δεδομένου ότι, μεταξύ άλλων, η αεροπορική εταιρεία 

Aegean Air δε δύναται να στηρίξει χορηγικά την εν λόγο διοργάνωση. 
 

                Με ειλικρίνεια,  

 Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής 
              ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  
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ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλιση και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

 2. Υπουργείο Πολιτισμού 

 3. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

 4. Περιφέρεια Αττικής 

 5. Δήμο Σάμου 

 6. Δήμο Αθηναίων 

 5. Προέδρους ΝΠΔΔ 

 6. Προέδρους ΝΠΙΔ 

 7. Νομικά Πρόσωπα  

 8. Φυσικά Πρόσωπα 
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