
ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
ΜΙΑ ΚΥΨΕΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ

Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα!

Κα. Τσιαμούρα, τα τελευταία
χρόνια στις πολύπλευρες δράσεις 
σας εντάξατε και αυτήν του
Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
Εξηγήστε μας τους λόγους.

Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από τα 
παιδικά χαμόγελα; Υπάρχει κάτι ποιο 
σπουδαίο από έφηβους οι οποίοι ονει-
ρεύονται και προσπαθούν να κάνουν 
πράξη τα όνειρά τους για έναν καλύ-
τερο κόσμο; 
Υπάρχει κάτι ποιο άδικο από την ανισό-
τητα όταν αυτή βιώνεται μέσα σε μια 
κοινωνία; Νομίζω πως όχι…
Η Ένωση Κυριών Δράμας εδώ και πολλά 
χρόνια παλεύει για να καταπολεμήσει 
αυτή την ανισότητα, είτε αυτή βιώνεται 
μέσα σε μια οικογένεια, είτε βιώνεται 

μέσα σε μια κοινωνία. Παλεύει για έναν 
καλύτερο κόσμο και για ένα καλύτερο 
αύριο. Για ένα αύριο γεμάτο όνειρα και 
ελπίδες. Το μέλλον αυτού του κόσμου 
άνηκε και ανήκει στα παιδιά, στα παιδιά 
τα οποία λόγω της οικονομικής και αν-
θρωπιστικής κρίσης στερούνται ακόμη 
και τα βασικά.  Η Ένωση Κυριών Δρά-
μας μέσα από τις δράσεις της προσπα-
θεί να ανακουφίσει όλο και περισσότε-
ρες οικογένειες οι οποίες βρίσκονται 
σε δεινή οικονομική κατάσταση. Απόρ-
ροια αυτής της κρίσης ήταν η ‘’ανάγκη’’ 
να λειτουργήσουμε το Κοινωνικό Φρο-
ντιστήριο. Βέβαια εδώ θέλω να επιση-
μάνω πως αρκετά παιδιά πριν από την 
ίδρυση του Κοινωνικού Φροντιστηρίου 
ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους με την 
βοήθεια μας. Για το έτος 2015 βοηθή-

σαμε 33 παιδιά να σπουδάσουν μέσω 
ενός προγράμματος πληρώνοντας το 
ενοίκιό τους καθώς και ένα χαρτζιλίκι 
για τα προσωπικά τους έξοδα. Επίσης, 
εφτά παιδιά μένουν δωρεάν σε ατομι-
κά διαμερίσματα μέσω μιας πολύτιμης 
συνεργασίας.

Από πόσα παιδιά αποτελείται και από 
πόσους καθηγητές;

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο άτυπα λει-
τουργούσε  πολλά χρόνια καθώς εθε-
λοντές εκπαιδευτικοί είχαν αναλάβει 
την φροντιστηριακή μάθηση παιδιών 
τα οποία αδυνατούσαν να πάνε σε 
κάποιο ιδιωτικό φροντιστήριο. Όμως, 
από το 2015 η ‘’ανάγκη’’ αυτή έγι-
νε ‘’απαίτηση’’. Είκοσι ένα παιδιά (21) 
όλων των ηλικιών (Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για 
έναν ολόκληρο χρόνο έκαναν δωρεάν 
μαθήματα. Την φροντιστηριακή εκπαί-
δευσή τους ανέλαβαν  δεκατρείς (13) 
εθελοντές εκπαιδευτικοί, όλων των ει-
δικοτήτων οι οποίοι καθημερινά έδιναν 
την ψυχή τους, την γνώση τους αλλά 
και την πολύτιμη στήριξή τους σε αυτά 
τα παιδιά.  Για έναν ολόκληρο χρόνο οι 
εθελοντές εκπαιδευτικοί έμειναν στο 
πλευρό μας και μαζί με το υπόλοιπο 
εθελοντικό προσωπικό πάλεψαν για 
ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο της Ένωσης Κυριών Δράμας
προσφέρει «Γνώση για όλους».

Η Πρόεδρος Αλίκη Τσιαμούρα σε μία συνέντευξη της που παραχώρησε στο πε-
ριοδικό μας, μιλάει και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ήταν επιτακτική ανά-
γκη να λειτουργήσει το Κοινωνικό Φροντιστήριο, απαριθμεί τις παράλληλες δρά-
σεις που οργανώθηκαν για την ψυχο-κοινωνική τους στήριξη και αποκαλύπτει το 
μυστικό της επιτυχίας… Στην Ένωση Κυριών Δράμας ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ…



Ποιες άλλες δράσεις υλοποιείτε για τα 
συγκεκριμένα παιδιά;

Η προσπάθεια μας όμως δεν έμεινε μόνο 
εκεί. Εξασφαλίσαμε πριν την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς τα σχολικά τους είδη 
ενώ κατά τη διάρκεια του χρόνου δώσαμε 
στα παιδιά δώρα με ολοκαίνουργια αθλη-
τικά και παπούτσια. Κατά την διάρκεια του 
καλοκαιριού κάναμε δράσεις δημιουργι-
κής απασχόλησης με τα παιδιά του Δη-
μοτικού. Πραγματοποιήσαμε μία επίσκεψη 
στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη του 
Δήμου Δράμας όπου οι υπάλληλοι της Βι-
βλιοθήκης ξενάγησαν τα παιδιά και τους 
εκπαιδευτικούς συνοδούς στους χώρους 
της Βιβλιοθήκης. Μέσα από διαδραστικά 
παιχνίδια στα νερά της Αγίας Βαρβάρας 
μάθαμε στα παιδιά μας τον κύκλο του νε-
ρού. Επισκεφτήκαμε το κέντρο δημιουργι-
κής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία 
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Το χαμόγελό μας», ξεναγηθή-
καμε στους χώρους, γνωρίσαμε τα παιδιά 
και παίξαμε μαζί τους. Επίσης, μιλήσαμε για 
την φιλοζωία και για την υπευθυνότητα 
που οφείλει να έχει ένα παιδί όταν έχει ένα 
κατοικίδιο. Για αυτό το λόγο επισκεφτήκα-
με το πάρκο των σκύλων στην περιοχή της 
Ανάπλασης. Μιλήσαμε στα παιδιά μας για 
την βία και για την κακοποίηση, είδαμε το 
dvd « Το μυστικό της Νίκης» και τους δια-
βάσαμε το παραμύθι η «Κίκο και το χέρι».

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για φέτος;

Φέτος, συνεχίζουμε δυναμικά αυτό το 
οποίο με πολύ θέληση και ευαισθησία 
δημιουργήσαμε πέρσι. Με σύνθημά μας 
«Γνώση για όλους» θα παλέψουμε για μια 
εποικοδομητική χρονιά, θα παλέψουμε για 
τους στόχους και τα όνειρα αυτών των 
παιδιών. Μαζί τους θα χτίσουμε όνειρα, θα 
πάρουμε δύναμη από την δύναμη τους, θα 
παλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο, θα πι-
στέψουμε σε αυτά τα παιδιά γιατί μπορεί 
να είναι οι αυριανοί μας εθελοντές. Εύχο-
μαι μια καλή και δημιουργική χρονιά σε όλα 
τα παιδιά!!!Δεν θέλω να ξεχνάμε πως ΟΛΟΙ 
ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ!!!


