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ΠΡΟΣ: 1. Φυσικές οντότητες

2. Νομικές οντότητες

   

Θέμα: Διοργάνωση και διεξαγωγή θεατρικής παράστασης. 
Σχετ.:  1.  Το  υπ'  αρ.  πρωτ.  ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  28/15.12.2018  (θέμα  4ο)  πρακτικό

Συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ..
2. Το  υπ'  αριθμ.  407/17.12.2018 αίτημα  παραχώρησης  δημοτικού  θεάτρου του  Δήμου

Ελληνικού – Αργυρούπολης.
3. Η  από  25/1/2018  ηλεκτρονική  αλληλογραφία  αναζήτησης  χώρου  για  τη  φιλοξενία

θεατρικής παράστασης. 
4. Η επικοινωνία με τους Δήμους Ελληνικό – Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας. 

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

Ωφέλειας  και  Φορέας  Κοινωνικής  και  Αλληλέγγυας  Οικονομίας,  στο  πλαίσιο  δημιουργίας  και

ανάπτυξης δράσεων κοινωνικής μέριμνας και συνοχής, για τη στήριξη, τη γεφύρωση, τη συνοχή

των παιδιών που έρχονται από το μέλλον, των νοημόνων που δραστηριοποιούνται στο παρόν, των

σοφών γερόντων που κατέχουν τη γνώση που πηγάζει από το παρελθόν, 

αναζήτησε και συνεχίζει να αναζητά συνεργασία με οποιαδήποτε μορφή δομής, η οποία με κάθε

θεμιτό τρόπο υποστηρίζει,  ωφελεί  και  εξυπηρετεί  τους καταστατικούς σκοπούς της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.,  των μελών, των εθελοντών, των συνεργατών, των συμμετεχόντων αυτής και των

κοινωνικών της δράσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών, δεδομένου ότι δεν υπήρξε έγγραφη απάντηση στα ανωτέρω [2]

και  [3]  σχετικά,  καθώς  επίσης  οι  όποιες  διαθέσιμες  ημερομηνίες  παρέπεμπαν  μετά  τις

αυτοδιοικητικές  εκλογές,  ήτοι  μετά  τις  προκαθορισμένες  ημερομηνίες  26/5/2019  και  2/6/2019

(δεύτερος γύρος αυτοδιοικητικών), μέλη της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., στο δρόμο της αναζήτησης

αυτής,  συνάντησαν το  Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ,  δηλαδή τα  ντουβάρια  ενός  χώρου που,  πέρα από  τα

νουβάρια και την όποια διεκδίκησή τους, λειτουργεί ως ελεύθερος χώρος καλλιτεχνικής έκφρασης,

σπάνιο και δυσεύρετο για την εποχή. Έτσι, τα μέλη της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ανέλαβαν την

πρωτοβουλία,  για  ωφέλιμο  για  τα  μέλη,  εθελοντές,  συνεργάτες,  συμμετέχοντες,  υποστηρικτές

σκοπό, να εκφράσουν την ημερομηνία που επιθυμούν να διοργανώσουν και να διεξάγουν θεατρική

παράσταση που μιλάει για τις ανθρώπινες αξίες, τον άνθρωπο και την ανθρωπιά μέσα του. 

Δεδομένου  ότι,  οι  παρευρισκόμενη  της  ανοικτής,  πολιτισμένης,  αξιοπρεπούς  τακτικής

συνέλευσης  του  χώρου  δεν  εξέφρασαν  επιθυμία  διεξαγωγής  καλλιτεχνικής  εκδήλωσης  την

ημερομηνία και ώρες που τα μέλη της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. δήλωσαν, ήτοι την 31/3/2019 και
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ώρες  17:00-19:00,  έγινε  ομόφωνα  αποδεκτό  να  αναλάβει  η  ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  τη

διοργάνωση και διεξαγωγή θεατρικής παράστασης την Κυριακή 31/3/2019 και ώρες 17:00 – 19:00,

με είσοδο δωρεάν και δυνατότητα ελεύθερης συνεισφοράς για όσους το επιθυμούν.

 Κατόπιν και της θετικής ανταπόκρισης αξιόλογων καλλιτεχνών, 

Σας προσκαλούμε την Κυριακή 31/3/2019 και ώρα 17:00,  στο Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο

Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ, να παρατηρήσετε τον Θεατρικό Μονόλογο με τίτλο “Μια γυναίκα μας μιλάει”,

μέσα από την ψυχή της Αντωνίας Καλαθιανάκη: 

“Μια γυναίκα μιλάει...

Αυθόρμητα και μέσα από την ψυχή της...

Θυμάται, αναπολεί, εξομολογείται, γελάει, κλαίει, κατηγορεί, συγχωρεί, ελπίζει...

Μια γυναίκα, μια μάνα, μια κόρη, μια σύζυγος... Μια κοπέλα!!!

Ένας θεατρικός μονόλογος μιας γυναίκας που θα αγγίξει την ψυχή και θα σε παρασύρει να νιώσεις 

μαζί της την γλυκιά μελαγχολία μιας βροχερής νύχτας και την νοσταλγία μιας μουσικής που κάποτε

αγάπησες!!!”

       Με ειλικρίνεια και παρρησία, 
 Η Ομάδα της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 


