
Μ
ια φορά κι έναν καιρό, σε μία 
μικρή επαρχιακή πόλη της Μα-
κεδονίας, τη Δράμα, δημιουρ-

γήθηκε μία ομάδα γυναικών, με  κοινό 
όραμα και στόχο. Λίγα χρόνια αργότερα 
η ομάδα αυτή μεγάλωσε και ονομάστηκε 
Ένωση Κυριών Δράμας.  Με πολλή 
προσπάθεια και κόπο κατάφερε  να αγο-
ράσει ένα μεγάλο σπίτι στο κέντρο της 
πόλης επιθυμώντας να πραγματοποιή-
σει τα αρχικά της όνειρα.  Με αγάπη, θέ-
ληση και ελπίδα μπόρεσε μέσα σε λίγα 
χρόνια να αγκαλιάσει με ευαισθησία τα 
προβλήματα των συνανθρώπων της  και 
να προσφέρει αφιλοκερδώς λύσεις σε 
αυτά.  

Σήμερα, η Ένωση Κυριών Δράμας κα-
θημερινά υλοποιεί δεκάδες δράσεις με 
σκοπό την προσφορά κοινωνικού και 
ανθρωπιστικού έργου στην υπηρεσία 
των πολιτών και ιδιαίτερα των ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων και την συμβολή της 
στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής 
και κοινωνικής κρίσης. Είναι σκοπός φι-
λανθρωπικός, φιλεκπαιδευτικός και μορ-
φωτικός, επιδιώκοντας την ανάπτυξη 
της αλληλεγγύης, την καταπολέμηση 
της έμφυλης βίας, της ξενοφοβίας και 
του ρατσισμού, την ευαισθητοποίηση 
του κοινού σε θέματα ισότητας, ισο-
νομίας, ανθρωπίνων και δημοκρατικών 
δικαιωμάτων, την στήριξη των άπορων 

συμπολιτών και γενικά, την προαγωγή 
των μελών του συλλόγου και ιδίως των 
γυναικών σε μορφωτικά θέματα, επαγ-
γελματικής κατάρτισης και κοινωνικής 
δικαιοσύνης. Για την επίτευξη των πα-
ραπάνω στόχων απαιτείται καθημερινός 
αγώνας από μια πλειάδα εθελοντών, οι 
οποίοι με ανιδιοτέλεια προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους. 
Αν επισκεφτεί κάποιος την Ένωση 
Κυριών μπορεί να διαπιστώσει το πο-
λύπλευρο έργο της. Η μέρα αρχίζει με 
την διανομή του άρτου και των αρτο-
σκευασμάτων. Καθημερινά, τριάντα (30) 
με σαράντα (40) οικογένειες έχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν το ψωμί της 



εβδομάδας. Ταυτόχρονα οι ωφελού-
μενοι μπορούν μια φορά το μήνα να 
παίρνουν είδη ένδυσης, υπόδησης και 
παιχνίδια. Η Στέγη προσφοράς και αγά-
πης λειτουργεί σε καθημερινή βάση.  
Επιπλέον πραγματοποιείται διανομή 
δεμάτων με συσκευασμένα τρόφιμα 
μακράς διαρκείας. 
Εθελοντές νομικοί, ψυχολόγοι και κοι-
νωνικοί λειτουργοί αναλαμβάνουν δύ-
σκολες υποθέσεις ωφελουμένων γιατί 
σκοπός δεν είναι μόνο η υλική βοήθεια 
αλλά και η νομική κάλυψη και ψυχο-κοι-
νωνική υποστήριξη. 
Το πρόγραμμα «Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρ-
μακευτική φροντίδα για όλους»  καλύ-
πτει την ιατροφαρμακευτική αρωγή 
ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνα-
μων συνανθρώπων μας, οι οποίοι στε-
ρούνται πρόσβασης στο δικαίωμα της 
υγείας και παρέχει οικονομική κάλυψη 
ιατροφαρμακευτικών αιτημάτων για 
παιδιά και ενήλικες, Έλληνες, μετανά-
στες και πρόσφυγες δίχως διακρίσεις.
Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, 
καθημερινά χτυπάνε την πόρτα της 
Ένωσης Κυριών άνθρωποι οι οποίοι 
ζητάνε βοήθεια είτε οικονομική, είτε 
υλική είτε ψυχολογική. Αμέσως, η Πρό-
εδρος με τους Κοινωνικούς Επιστήμο-
νες αναλαμβάνουν να βοηθήσουν με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  Όταν και 
όπου κρίνεται απαραίτητο οι κοινωνικοί 
επιστήμονες ζητάνε μερικά δικαιολο-
γητικά. Όταν το καινούριο περιστατικό 
φέρει τα χαρτιά του (εκκαθαριστικό, 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα-
σης και αντίγραφο ταυτότητας), οι 
κοινωνικοί επιστήμονες μπορούν να 
βγάλουν την προσωπική κάρτα του 
ωφελουμένου όπου επάνω αναγράφε-
ται ένας κωδικός. Πλέον ο άνθρωπος 
αυτός έχει γίνει ωφελούμενος και μπο-
ρεί να λαμβάνει από τον Φορέα τις πα-
ροχές.  Συνολικά, η Ένωση αυτήν την 
στιγμή έχει εκδώσει 700 κάρτες και οι 
ωφελούμενοί της ανέρχονται στα 1550 
μέλη οικογενειών. 

Όμως, όλο το πολύπλευρο έργο της 
Ένωσης δεν υποστηρίζεται μόνο από 
το επιστημονικό εθελοντικό προσωπι-
κό αλλά και από το Διοικητικό Συμβού-
λιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι αυτό 
το οποίο αναλαμβάνει τις κοινωνικές 
εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Φορέ-
ας. Υπάρχουν όμως, και ορισμένα  αιτή-
ματα τα οποία αναλαμβάνει να φέρει 
εις πέρας μόνο η Πρόεδρος, η οποία 
χειρίζεται εξ ολοκλήρου την εύρεση 
εργασίας. Άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν 
για δουλειά απευθύνονται στην ίδια κι 
εκείνη προσπαθεί να το συντομότερο 
δυνατό να επιτύχει το αίτημα. Επιπλέον 
ασχολείται με τους διακανονισμούς της 
ΔΕΗ και της ΔΕΥΑΔ, ενώ αναλαμβάνει 
εύρεση κατοικίας σε απόρους που δεν 
μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομι-
κά. Ταυτόχρονα εποπτεύει όλες τις δο-
μές της Ένωσης.
Το έργο της Ένωσης είναι μια ανάσα 
ανακούφισης σε αυτούς τους δύσκο-

λους καιρούς που διανύει η χώρα μας. 
Τέτοιες μέρες, μέρες γιορτινές, μέρες 
χαράς και αισιοδοξίας ας ενώσουμε 
όλοι τα χέρια μας για να βοηθήσουμε 
τους συνανθρώπους μας. Σε αυτή την 
κρίσιμη περίοδο που κυριαρχεί η ανα-
σφάλεια και ο φόβος καλούμαστε να 
πολεμήσουμε και να νικήσουμε όλα 
όσα μας πληγώνουν. Σκοπός μας είναι 
να βγει νικητής η ελπίδα και να γεννη-
θεί ξανά το χαμόγελο στους ανθρώ-
πους. Άπλωσε το χέρι σου και ένωσέ 
το με το δικό μας για να μεγαλώσει ο 
κύκλος του εθελοντισμού. Όλοι μπο-
ρούμε να γίνουμε εθελοντές γιατί όλοι 
μας μπορούμε να αγαπήσουμε…
Η Πρόεδρος της Ένωσης Κυριών Δρά-
μας, το Διοικητικό Συμβούλιο και όλο 
το εθελοντικό επιστημονικό προσωπι-
κό σας εύχονται ολόψυχα Χρόνια Πολ-
λά και Καλά, γεμάτα υγεία και πολλές 
στιγμές χαράς. Το 2017 ας είναι
ένα έτος που θα δώσει στον
καθένα ό,τι πραγματικά
επιθυμεί.


