
 
 

 

 

 

               

 

 

 
Θέμα: Αίτημα στήριξης και πρόσκληση εθελοντών για τη διοργάνωση και διεξαγωγή 

θεματικής θεατρικής παράστασης στο νησί της Σάμου.  

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 δημιουργήθηκε από οκτώ 

γυναίκες, έχοντας ως βασικό της σκοπό τη δόμηση δράσεων Κοινωνικής Μέριμνας και Αρωγής σε 

τομείς παιδείας, δημιουργίας, τέχνης, για τη στήριξη, τη γεφύρωση και τη συνοχή των παιδιών 

που έρχονται από το μέλλον, των νοημόνων που δραστηριοποιούνται στο παρόν και των σοφών 

γερόντων που κατέχουν τη γνώση που πηγάζει από το παρελθόν, κάνει μία προσπάθεια στήριξης 

και προώθησης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, καθώς και της αντιμετώπισης των 

ευρύτερων κοινωνικών αλλαγών και σας προσκαλεί σε στήριξη εθελοντικής διοργάνωσης και 

διεξαγωγής θεματικών θεατρικών παραστάσεων του έργου «IRAQ – 9 τόποι επιθυμίας» της 

Heather Raffo, το οποίο θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο νησί της Σάμου, στο Βαθύ την 

Παρασκευή 2/3/2018 (ώρα έναρξης 20:30) και το Σάββατο 3/3/2018 (ώρα έναρξης 19:30) και 

στο Καρλόβασι την Κυριακή 4/3/2018 (ώρα έναρξης 18:30).     

Σκοπός της εν λόγω εθελοντικής και φιλανθρωπικής 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 εκεί τα τελευταία χρόνια και καλούνται να 

συνυπάρξουν αρμονικά, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο αρκετά κοινά σημεία της 

καθημερινότητας των γυναικών.   

 

Παρακαλούμε για τη στήριξή σας στην εν λόγω κοινωνική δράση.           

                   

    Με ειλικρίνεια, 

      

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής  

       ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 
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