
ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
ΜΙΑ ΚΥΨΕΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ

Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα!

Σε περιόδους κρίσης, ο άνθρωπος ανα-
ζητά περισσότερο από ποτέ άλλοτε 
στήριξη. Στην εποχή που όλα αλλάζουν, 
η προσφορά και η φιλανθρωπία γίνεται 
συνώνυμη της ανθρωπιάς.
Με γνώμονα την αγάπη προς τον πλη-
σίον, η Ένωση Κυριών Δράμας, μέσα 
από συνοδευτικές και υποστηρικτικές 
υπηρεσίες  έχει θέσει ως προτεραιό-
τητα της την στήριξη, ενδυνάμωση και 
εμψύχωση ευπαθών κοινωνικών ομά-
δων και κατ’ επέκταση την ευαισθητο-
ποίηση της ευρύτερης κοινωνίας. 
Ωφελούμενοι της είναι ημεδαποί ή 
αλλοδαποί, άποροι, άστεγοι, ανασφά-
λιστοι, αθίγγανοι, αποφυλακισμένοι, 
ουσιοεξαρτώμενοι, άγαμες μητέρες, 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
Δεκάδες εθελοντές πλαισιώνουν την 
προσπάθεια αυτή, μέσα από τις πολύ-
πλευρες δράσεις που υλοποιούνται, με 
στόχο τη βελτίωση της καθημερινότη-
τα των ωφελουμένων, τη μελλοντική 
οικογενειακή συγκρότηση τους, αλλά 
την κοινωνική επανένταξη και ανάπτυ-
ξη τους.
Οι δέκα εθελοντές κοινωνικοί λει-
τουργοί και ψυχολόγοι του φορέα, 
λαμβάνουν το κοινωνικό ιστορικό των 
αιτούντων, καθώς και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για να αξιολογήσουν 
την πραγματική ανάγκη του κάθε απευ-
θυνόμενου. Κατόπιν της αξιολόγησης, 
εκδίδεται κάρτα με προσωπικό κωδικό 
με την οποία υπάρχει η δυνατότητα 
πρόσβασης τους σε παροχές σίτισης, 
ένδυσης, υπόδησης, ψυχολογικής, νο-
μικής υποστήριξης, καθώς και  ιατρο-
φαρμακευτικής κάλυψης. Με τον τρόπο 
αυτό, υπάρχει και μια βάση δεδομένων, 

η οποία επικαιροποιείται καθημερινά.

Τομείς δράσης
Η Ένωση Κυριών Δράμας δραστηριο-
ποιείται στους εξής τομείς:

Επισιτιστική βοήθεια
Διανομή ψωμιού και τροφίμων: Καθη-
μερινά πραγματοποιείται η διανομή 
ψωμιού, αρτοσκευασμάτων, συσκευα-
σμένων τροφίμων  μακράς διάρκειας, 
φρούτων και λαχανικών, για την κάλυ-
ψη των εβδομαδιαίων αναγκών. 
ΤΕΒΑ: Η Ένωση Κυριών ως εταίρος 
της Κοινωνικής Σύμπραξης του Δήμου 
Δράμας, από το Νοέμβριο του 2015 
υλοποιεί το Επισιτιστικό Πρόγραμμα 
(ΤΕΒΑ) διανέμοντας είδη πρώτης ανά-
γκης.
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ:
Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στο 
πλαίσιο του προγράμματος κοινωνι-
κής προσφοράς και αλληλεγγύης μας 
απέστειλε κάθε μήνα για 149 συνολι-
κά οικογένειες με χαμηλό εισόδημα 
και ανήλικα τέκνα τριάντα πέντε κιλά 
συσκευασμένα τρόφιμα για τετραμελή 
οικογένεια και εβδομήντα κιλά για την 
πολύτεκνη οικογένεια.
Συσσίτια: Σε συνεργασία με το τμήμα 
μαγειρικής του Δημοσίου ΙΕΚ Δράμας, 
πραγματοποιείται η δράση του συσ-
σιτίου, που προσφέρεται σε μοναχικά 
άτομα. Τη δράση αυτή συμπληρώνει 
και το catering ενός Δραμινού χορηγού.
Τρίτη ηλικία: Από τον Σεπτέμβριο του 
2014 ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα με 
τίτλο: «Μέριμνα για την Τρίτη ηλικία». 

Αφορά στην μηνιαία παροχή διατακτι-
κών για την αγορά τροφίμων και ειδών 
πρώτης ανάγκης σε ηλικιωμένους άνω 
των 60 ετών. Στο πλαίσιο αυτό ωφε-
λούνται 74 οικογένειες. 
Από τους πρώτους μήνες υλοποίη-
σης του προγράμματος και κατόπιν 
της συμβουλευτικής διαδικασίας που 
πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι 
το σημαντικότερο πρόβλημα των ηλι-
κιωμένων ανθρώπων είναι η μοναξιά.
Έτσι λοιπόν, βασικό μέλημα της Ε.Κ. Δ. 
έγινε η αύξηση των κοινωνικών τους 

συναναστροφών και η ικανότητα βί-
ωσης μας ποιοτικότερης  ζωής τους. 
Για το σκοπό αυτό δημιούργησε διά-
φορα τμήματα δημιουργικής απασχό-
λησης τους όπως: το τμήμα χορωδί-
ας και πλεκτικής. Παράλληλα, στόχος 
του προγράμματος είναι η ενημέρωση 
των ωφελούμενων σε θέματα υγιεινής 
διατροφής, πρόληψη ασθενειών, σεμι-
νάρια για την καλύτερη αυτόνομη δια-
βίωση τους.  Σκοπός είναι η κοινωνικο-
ποίησή τους μέσα από εκπαιδευτικούς 
περιπάτους, ενώ  σε τακτά χρονικά δια-
στήματα τους προσφέρονται γεύματα 
αγάπης.

Ιατροφαρμακευτική
και ιατρική βοήθεια
Ιατροφαρμακευτική φροντίδα
για όλους: Από το Σεπτέμβριο του 2015, 
ξεκίνησε μια νέα δράση σε συνεργασία 
με την κοινωφελή μη κερδοσκοπική ορ-
γάνωση Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
Το πρόγραμμα «Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρ-
μακευτική φροντίδα για όλους», έχει 



σκοπό την ιατροφαρμακευτική αγωγή 
ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων 
συνανθρώπων μας, οι οποίοι στερούνται 
πρόσβασης στο δικαίωμα της υγείας. 
Η Ένωση Κυριών Δράμας καλύπτει τη 
συμμετοχή των φαρμάκων. Παρέχεται 
οικονομική κάλυψη των ιατροφαρμακευ-
τικών αιτημάτων, για παιδιά και ενήλικες, 
Έλληνες, μετανάστες και πρόσφυγες, 
δίχως διακρίσεις. 

Στέγη Προσφοράς και Αγάπης
Ένδυση: Μια επιτυχημένη πρακτική η 
οποία αγκαλιάστηκε από δεκάδες συ-
μπολίτες μας, είναι η στέγη προσφοράς 
και αγάπης. Πρόκειται για έναν αυτοτελή 
χώρο όπου συγκεντρώνονται και ταξινο-
μούνται είδη ένδυσης, υπόδησης, παι-
χνίδια, τα οποία αποτελούν δωρεές και 
διατίθενται δωρεάν σε ανθρώπους που 
τα έχουν ανάγκη. Επιπλέον, λειτουργεί 
και η αποθήκη επίπλων και οικιακών συ-
σκευών μέσω της οποίας εξοπλίζονται 
δεκάδες σπίτια  συμπολιτών μας, που 
αδυνατούν να αγοράσουν τα απολύτως 
απαραίτητα. 
Μητέρα & Παιδί: Παράλληλα με την άρ-
τια λειτουργία της Στέγης προσφοράς 
και αγάπης, από το 2013 η Ε.Κ.Δ. εξυπη-
ρετεί ανάγκες, κυρίως νέων ζευγαριών ή 
άγαμων μητέρων. Στηρίζει τη μητέρα και 
το παιδί στο ξεκίνημά τους καλύπτοντας 
τις ανάγκες τους. 
Μετανάστες: Εδώ και δυο χρόνια ενι-
σχύει  το στρατόπεδο συγκέντρωσης 
μεταναστών στο Παρανέστι, στέλνο-
ντας είδη ρουχισμού.
Πρόσφυγες: Η Ε.Κ.Δ. ευαισθητοποιήθηκε 
και στο θέμα των προσφύγων. Ύστερα 
από έρευνα Κοινωνιολόγου του φορέα 
κρίθηκε απαραίτητη η παρουσία μιας 
ψυχολόγου η οποία και δημιούργησε μια 
εθελοντική ομάδα με  αντικείμενο την 
δημιουργική απασχόληση των παιδιών.

Εκπαίδευση
Κοινωνικό φροντιστήριο: Λόγω των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει  η ελ-
ληνική οικογένεια η Ε.Κ.Δ. δραστηριο-
ποιήθηκε και στην κάλυψη των εκπαι-
δευτικών αναγκών. Συγκεκριμένα, σε 

παιδιά της Γ’ Λυκείου κάλυψε, μέσω ενός 
προγράμματος, τις εκπαιδευτικές ανά-
γκες τους, έτσι ώστε αυτά να εισέλθουν 
σε κάποιο Ανώτατο ή Τεχνολογικό Εκ-
παιδευτικό Ίδρυμα.
Με μεγάλη επιτυχία δημιούργησε και 
φέτος το Κοινωνικό Φροντιστήριο, το 
οποίο απαρτίζεται από 15 εθελοντές 
-εκπαιδευτικούς, όλων των ειδικοτήτων 
(εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης, 
φιλόλογοι, μαθηματικοί, ιστορικοί και 
οικονομολόγοι), οι οποίοι διαθέτουν το 
χρόνο τους για να παρέχουν δωρεάν 
μαθήματα. 
Στήριξη φοιτητών: Η Ε.Κ.Δ. στηρίζει επί-
σης και του άπορους φοιτητές για την 
ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σε 
συνεργασία με την Φιλόπτωχο Αδελ-
φότητα Αντρών Θεσσαλονίκης εδώ και 
πολλά χρόνια εξασφαλίζει  σε Δραμι-
νούς φοιτητές, δωρεάν στέγαση καθ’ 
όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στη 
Θεσσαλονίκη. Παράλληλα καλύπτει τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες τριάντα τριών 
(33) Δραμινών φοιτητών μέσω ενός προ-
γράμματος, παρέχοντάς τους χρηματικό 
ποσό προκειμένου να καλύψουν το ενοί-
κιο τους και τρέχοντα έξοδα.

Street work: Μια ομάδα εθελοντών της 
Ε.Κ.Δ. δραστηριοποιείται και στο Street 
work.   Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 
δύο εκπαιδεύσεις. Η έγινε σε συνεργα-
σία με την Μ.Κ.Ο ΠΡΑΞΙΣ και η δεύτερη 
σε συνεργασία με τον Οργανισμό Mobile 
School του Βελγίου. 
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε πεν-
θήμερη εκπαίδευση  Street work, η οποία 
είχε δύο σκέλη. Θεωρητικό και πρακτικό. 
Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις των σεμι-
ναρίων, οι εθελοντές πραγματοποίησαν 
επιτόπιες έρευνες και παρεμβάσεις σε 
οικισμούς Ρομά.

Προγράμματα
Γυναίκες Απασχόληση
Γυναίκες-Απασχόληση: Το πρόγραμμα 
ξεκίνησε το 2006 και ολοκληρώθηκε 
τυπικά το 2009 αλλά συνεχίζει να υλο-
ποιείται άτυπα μέχρι και σήμερα.  Σε κα-
θημερινή βάση καταφθάνουν στο φορέα 

γυναίκες οι οποίες ζητούν εργασία άμε-
σα. Έχοντας καθημερινή ενημέρωση για 
θέσεις εργασίας, όπως φύλαξη ηλικιω-
μένων, παιδιών και  καθαριότητα σπιτιών, 
έχει τη δυνατότητα να προτείνει, θέσεις 
εργασίας. Παράλληλα, ενημερώνει τις 
ενδιαφερόμενες, για τα διάφορα επιδο-
τούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ 
Δεσμός για τους νέους: Η Ε.Κ.Δ. κατά-
φερε να ενταχθεί και στο πρόγραμμα: 
«Δεσμός για τους Νέους», το οποίο αφο-
ρά τη στελέχωση του φορέα, για ένα 
χρόνο, μέσω της κάλυψης των ασφα-
λιστικών και μισθολογικών εισφορών, 
ενός στελέχους.

Γραμμή βοήθειας
Κακοποίηση γυναικών και παιδιών: Από 
τον Απρίλιο του 2009 η Ε.Κ.Δ. λειτουρ-
γεί τη «Γραμμή Βοήθειας Κακοποιημέ-
νων Παιδιών και Γυναικών».  Καλώντας 
κάποιος στο 2521058888 μπορεί να 
ακούσει το ηχογραφημένο υλικό, για 
την ενδοοικογενειακή βία και  την παι-
δική κακοποίηση, ενώ ακολουθώντας 
τις οδηγίες, να συνδεθεί απευθείας με 
διαθέσιμο σύμβουλο. Συγκεκριμένα, η 
γραμμή παρέχει νομική, ιατρική, ψυχο-
λογική βοήθεια και κοινωνικές παροχές. 
Απευθύνεται σε όλους όσους αναζητούν 
πληροφόρηση για θέματα που αφορούν 
την βία στην οικογένεια και την παιδική 
κακοποίηση, καθώς και σε όσους αναζη-
τούν βοήθεια για προβλήματα κακοποί-
ησης.

Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας
Το 1995 αγοράστηκε και αναπαλαιώ-
θηκε στην καρδιά της πόλης μας ένα 
τριώροφο κτίριο, το Σπίτι Ανοιχτής Φι-
λοξενίας, με πολυμορφικό χαρακτήρα 
και χωρίς καμία κρατική επιχορήγηση. Ο 
ξενώνας του διαθέτει πλήρως εξοπλι-
σμένα δωμάτια, με στόχο τη δημιουργία 
ενός χώρου που θα αγκαλιάσει τα άτομα 
που φιλοξενούνται και θα καταφέρει να 
κλείσει τις πληγές του παρελθόντος. Οι 
ευπαθείς αυτές ομάδες φιλοξενούνται 
με ασφάλεια, καθώς δεν αποκαλύπτεται 
η ταυτότητα τους, και υπάρχει απόλυτη 
εχεμύθεια, σε κάθε δεδομένη κατάστα-



ση. Συγκεκριμένα, υπάρχει η δυνατότητα 
φιλοξενίας σε άγαμες μητέρες, κακοποι-
ημένες γυναίκες και παιδιά. Κατόπιν από-
φασης του διοικητικού συμβουλίου, λόγω 
της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη 
χώρα μας και ιδιαίτερα την πόλη μας, 
δόθηκε η δυνατότητα να φιλοξενούνται 
στον ξενώνα, άστεγοι Δραμινοί και φοιτή-
τριες απόρων οικογενειών, οι οποίες φοι-
τούν στο ΤΕΙ της Δράμας.
Οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι ψυχολόγοι 
του Φορέα έρχονται σε επαφή με τα πε-
ριστατικά και συντάσσουν ένα κοινωνικό 
ιστορικό, βάσει του οποίου το Δ.Σ. αποφα-
σίζει ή όχι τη φιλοξενία. Τους παρέχεται 
στέγη, διατροφή, ένδυση και υπόδηση, ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη, νομική υπο-
στήριξη, επαγγελματικό προσανατολισμό 
και  κατάρτιση, καθώς επίσης και καθημε-
ρινή ψυχοκοινωνική υποστήριξη από το 
εθελοντικό επιστημονικό προσωπικό της 
Ε.Κ.Δ.
Όλα αυτά έχουν ως απώτερο στόχο, την 
κοινωνική τους επανένταξη, την εύρεση 
εργασίας και την οικονομική τους ανεξαρ-
τητοποίηση. Να σημειωθεί ότι και μετά 
το πέρας της φιλοξενίας τους, τα άτομα 
αυτά χαίρουν της υλικής, νομικής και ψυ-
χολογικής υποστήριξης του φορέα. 
Παράλληλες δράσεις:  Μια παράλληλη 
δράση του Σπιτιού Ανοιχτής Φιλοξενίας 
είναι η πραγματοποίηση εικαστικών και 
χειροτεχνικών μαθημάτων (κόσμημα, παι-
δική ζωγραφική, ζωγραφική εφήβων και 
ενηλίκων, καλλιτεχνική χειροτεχνία, βυ-
ζαντινή και παραδοσιακή μουσική, κοπτι-
κή-ραπτική και αγιογραφία ). Στόχος των 
δράσεων αυτών είναι οι ωφελούμενες να 
αποκτήσουν βασικές δεξιότητες, να κοι-
νωνικοποιηθούν και να γίνουν οικονομικά 
ανεξάρτητες. Με αφορμή αυτά τα μαθή-
ματα συμμετείχε σε δύο αναπτυξιακές συ-
νεργασίες ΤΟΠΣΑ, με σκοπό οι γυναίκες 
αυτές να προχωρήσουν στην ίδρυση κοι-
νωνικών συνεταιρισμών.
«ΔΙΕΞΟΔΟΣ»: Επιπλέον η Ε.Κ.Δ. υλοποί-
ησε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα:  «ΔΙΕΞΟ-
ΔΟΣ». Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν 
100 ωφελούμενες γυναίκες, οι οποίες 
είχαν υποστεί έμφυλη βία. Οι γυναίκες 
αυτές επιλέχτηκαν μετά από δημόσια 
πρόσκληση για  να παρακολουθήσουν τη 
συμβουλευτική διαδικασία, με επιδιωκόμε-
νο στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση 
κάθε μορφής έμφυλης βίας και την επανέ-
νταξη τους στην αγορά εργασίας.

Αξιολόγηση
Όλα τα παραπάνω έγιναν απολύτως αντι-
ληπτά και από τους διάφορους αξιολογη-

τές που επισκέφθηκαν τον φορέα. Σύμφω-
να με τη δική τους εκτίμηση: «για κάθε ένα 
ευρώ που επενδύθηκε στο Σπίτι Ανοιχτής 
Φιλοξενίας κατά το έτος 2014, παράγο-
νται 3.26 ευρώ κοινωνικής αξίας».  
Αυτό δείχνει πολλά. Δείχνει την αξιοπι-
στία του Φορέα, το έργο και την διαφά-
νεια του. Δείχνει ότι εργάζεται σκληρά, 
με θέληση και ανιδιοτέλεια, για να πετύ-
χει το καλύτερο αποτέλεσμα.  Αυτό που ο 
κόσμος ονομάζει θεωρία αλλαγής, η Ένω-
ση Κυριών το ονομάζει καθημερινότητα. 
Αυτή είναι η καθημερινότητά όλων όσων 
καθημερινά ‘’παλεύουν’’ έτσι ώστε οι άπο-
ρες και κακοποιημένες γυναίκες  να ξε-
φύγουν από το δυσμενές περιβάλλον, να 
ανεξαρτητοποιηθούν, να ξεκινήσουν μια 
καινούργια ζωή, και να θέσουν τις βάσεις 
για ένα καλύτερο μέλλον.
‘’Παλεύουν’’ για τις ωφελούμενες φοιτή-
τριες, για να καταφέρουν να ολοκληρώ-
σουν τις σπουδές τους , να πραγματο-
ποιήσουν τα όνειρα τους και να γίνουν 
οικονομικά ανεξάρτητες. Αυτοί είναι οι 
στόχοι Της Ένωσης Κυριών Δράμας!
Όπως είναι αντιληπτό οι δράσεις της 
Ένωσης Κυριών Δράμας αφορούν τον άν-
θρωπο και στηρίζονται από εθελοντές, οι 
οποίοι επιζητούν την αξιολόγηση των ει-
δικών, γιατί έτσι μπορούν να γίνουν καλύ-
τεροι. Να τελειοποιήσουν την μεθοδολο-
γία που ακολουθούν, για να έχουν ακόμη 
καλύτερη προσέγγιση και φυσικά αποτε-
λεσματικότητα.
Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε μια έρευ-
να από τον Μη Κυβερνητικό Οργανισμό 
Equal Society, η οποία μελέτησε και αξιο-
λόγησε το Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας. Με 
βάση την αξιολόγηση κατά το έτος 2014 
για κάθε ένα ευρώ που επενδύθηκε παρά-
γονται 3.26 κοινωνικής αξίας. 
Επίσης, το 2012 η Επιστημονική Ομάδα 

«ΘΑΛΗΣ», απαρτιζόμενη από επτά ελλη-
νικά πανεπιστήμια και τρία πανεπιστήμια 
του εξωτερικού, προέβη στη διαδικασία 
αξιολόγησης μίας πλειάδας ελληνικών 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, η οποία 
ολοκληρώθηκε το 2015.  
Με άριστα τα τέσσερα αστεράκια, η  Ένω-
ση Κυριών Δράμας αξιολογήθηκε με τρία,  
σ’ ότι αφορά την αποτελεσματικότητα, 
την οργάνωση και την διαφάνεια στους 
τομείς δράσης της: ανάπτυξη, ανθρώπινα 
δικαιώματα, θέματα φύλου, εκπαίδευσης, 
κατάρτισης, εργασιακά δικαιώματα, κοινω-
νική αλληλεγγύη, ένταξη, μετανάστευση, 
άσυλο, περιβάλλον και πολιτική προστα-
σία.

«Κυψέλη» αγάπης και προσφοράς
Η Πρόεδρος, τα μέλη του ΔΣ και οι Εθε-
λοντές της Ένωσης Κυριών Δράμας, όλοι 
μαζί, ως μια συμπαγής ομάδα, προσκαλούν 
όλους τους Δραμινούς πολίτες όπως επι-
σκεφθούν τις εγκαταστάσεις του Φορέα, 
επί της Βενιζέλου 114, για να γίνουν κι αυ-
τοί κοινωνοί της θαλπωρής και της ζεστα-
σιάς που προσφέρετε καθημερινά στους 
συνανθρώπους μας, με την ευχή, όπως κι 
αυτοί γίνουν μέλη της «κυψέλης» αγάπης 
και προσφορά. 

Αλίκη Τσιαμούρα:
«Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω κι ένα 
μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές, τα 
παιδιά μου, που καθημερινά από τις 8 το 
πρωί μαζί με μένα, παλεύουν για την επι-
τυχία όλου αυτού του έργου. Ευχαριστώ 
αυτά τα 20 άτομα, όλων των ειδικοτήτων, 
τα οποία κάθε μέρα εργάζονται ‘’σαν τις 
μέλισσες’’. Ένα είναι βέβαιο, ότι όλοι μαζί 
μπορούμε καλύτερα!».


