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Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Η σκιά της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ουκρανία και η ζοφερή προοπτική μιας παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης 
εξαιτίας της παρατεταμένης σύρραξης δημιουργούν μεγάλη ανησυχία για το μέλλον. Ωστόσο, ο απολογισμός 
της χρονιάς επιβάλλει να στρέψουμε το βλέμμα προς τα πίσω και να δούμε τους διάφορους τρόπους με τους 
οποίους αντιμετωπίσαμε τις προκλήσεις της χρονιάς που πέρασε.

Το 2021 ήταν η χρονιά που αρχίσαμε να αισιοδοξούμε με τη δυνατότητα αντιμετώπισης της πανδημίας μέσω 
του εμβολιασμού και να ελπίζουμε για πρώτη φορά ότι η COVID-19 θα αποτελεί σύντομα παρελθόν. Η πανδημία 
ήταν μια δοκιμασία αντοχής για τους πολιτικούς θεσμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που αποκάλυψε την 
ανεπάρκεια των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής υποστήριξης. Παραδείγματα αυταρχι-
κών καθεστώτων έδειξαν ότι οι εξουσίες έκτακτης ανάγκης επεκτάθηκαν, ενώ παράλληλα δεν υπήρξε μέρι-
μνα προς όσους αντιμετώπιζαν άμεσες, αλλά και μακροπρόθεσμες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. 
Εκατομμύρια συνάνθρωποί μας χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν την πανδημία παράλληλα με τη φτώχεια, τις 
φυσικές καταστροφές, τις τραγικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ή τις φυλετικές διακρίσεις που εξακο-
λουθούν να αφήνουν ευάλωτες τις γυναίκες και τα κορίτσια.

Παρά τις πρακτικές δυσκολίες, η διεθνής ομάδα της ActionAid κατάφερε να στηρίξει τουλάχιστον 3,3 εκατ. 
ανθρώπους, ειδικά σε 29 χώρες που αντιμετώπισαν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, από την Αϊτή, την Ινδία ή το 
Μπαγκλαντές, όπου ενισχύσαμε το εισόδημα πληγέντων, μέχρι το Βιετνάμ, τη Γουατεμάλα και την Παλαιστίνη, 
όπου εργαστήκαμε συστηματικά για την ενδυνάμωση των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Εδώ στην 
Ελλάδα, συνεχίσαμε τον αγώνα μας για την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης των γυναικών, διευ-
ρύναμε το εκπαιδευτικό μας έργο αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τηλεκπαίδευσης, συνεχίσαμε τη στήριξη 
των πιο ευάλωτων συνανθρώπων μας στον Κολωνό και συνεχίσαμε δυναμικά τις πρώτες δράσεις μας στο 
Κέντρο μας στη Θεσσαλονίκη, έναν χώρο έμπνευσης, δημιουργίας και ενδυνάμωσης των νέων. Στην προσπά-
θειά μας να συνδράμουμε και να ενδυναμώσουμε τις κοινωνίες που βρέθηκαν σε ανάγκη, είχαμε δίπλα μας 
όλους εσάς, Αναδόχους, φίλες και φίλους από την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και την ομάδα των εθελοντών 
και εθελοντριών μας. Σας ευχαριστούμε που για μια ακόμα δύσκολη χρονιά σταθήκατε αρωγοί στο έργο μας.

Βρισκόμαστε ακόμα υπό πίεση, προκειμένου να ξεπεράσουμε τις συνέπειες που αφήνει πίσω της η πανδημία 
και να καλύψουμε τον «χαμένο» χρόνο της κοινωνικής απομόνωσης. Καθώς ανοίγουμε ξανά τις κοινωνίες μας, 
θα πρέπει να συνεχιστεί η πίεση για να γίνουν πιο δίκαιες και πιο πράσινες, χωρίς αποκλεισμούς. Αυτή η αλλαγή 
μπορεί να έρθει μόνο μέσα από την κοινωνία των πολιτών και μπροστά στις πολύ μεγάλες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουμε, η αισιοδοξία φαίνεται να είναι μονόδρομος. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Γεράσιμος Κουβαράς 
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Οι χώρες δράσης
της ActionAid

54

Χώρες δράσης:

1. Αιθιοπία*
2. Αϊτή*
3. Αυστραλία
4. Αφγανιστάν*
5. Βιετνάμ*
6. Βραζιλία*
7. Βρετανία
8. Γαλλία
9. Γκάμπια*
10. Γκάνα
11. Γουατεμάλα*
12. Δανία
13. Ελλάδα
14. Ζάμπια*
15. Ζιμπάμπουε*
16. ΗΠΑ
17. Ινδία*
18. Ινδονησία*
19. Ιορδανία
20. Ιρλανδία
21. Ισπανία
22. Ιταλία
23. Καμπότζη*

Χώρες Αναδοχής 
που στηρίζει η 
«ActionAid Ελλάς» 

* Προγράμματα
έκτακτης 
παρέμβασης 

24. Κένυα*
25. Λ. Δ. Κονγκό*
26. Λίβανος*
27. Λιβερία*
28. Μαλάουι*
29. Μοζαμβίκη*
30. Μπανγκλαντές*
31. Μπουρούντι*
32. Μιανμάρ*
33. Νότια Αφρική
34. Νεπάλ*
35. Νιγηρία*
36. Ολλανδία
37. Ουγκάντα*
38. Παλαιστίνη*
39. Ρουάντα*
40. Σενεγάλη
41. Σιέρα Λεόνε*
42. Σομαλιλάνδη*
43. Σουηδία
44. Ταϊλάνδη
45. Τανζανία*
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2021
Μια χρονιά προκλήσεων 
και λύσεων 

3,3 εκατ.
άνθρωποι

σε 29 χώρες
έλαβαν έκτακτη

στήριξη.

Η δεύτερη χρονιά πανδημίας COVID-19 βρήκε πολλές 
χώρες δράσης μας με τοπικά lockdown και περιορισμούς 
στις μετακινήσεις και τις συναθροίσεις. Παρά τις πρακτικές 
δυσκολίες και τις άμεσες επιπτώσεις της ασθένειας στο 
προσωπικό και τους εθελοντές μας, καταφέραμε να στηρί-
ξουμε τουλάχιστον 3,3 εκατ. ανθρώπους σε διάφορες κα-
ταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Πάντα σε συνεργασία με τα γραφεία της ActionAid σε κάθε περιοχή, τα 
οποία είναι στελεχωμένα από ανθρώπους της περιοχής που γνωρίζουν 
καλύτερα τον πιο αποτελεσματικό τρόπο παρέμβασης, αλλά και με άλ-
λες τοπικές οργανώσεις και φυσικά με ντόπιους εθελοντές και εθελό-
ντριες, η διεθνής ομάδα άμεσης παρέμβασής μας κλήθηκε να ανταπο-
κριθεί σε 34 έκτακτες καταστάσεις και στρατηγικές επενδύσεις στην 
προστασία από φυσικές καταστροφές, οι οποίες ήταν περισσότερες από 
τις 22 του 2020 και τις 20 του 2019. 

Σε 29 χώρες δράσης μας γυναίκες, άνδρες και παιδιά βρέθηκαν αντιμέ-
τωποι με κρίσεις. Ενδεικτικά, οι κάτοικοι αρκετών χωρών της Αφρικής 
αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις των καιρικών φαι-
νομένων, όπου εξαιτίας και της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, η 
θερμοκρασία αυξάνεται πιο γρήγορα. Έτσι, δημιουργούνται περισσότε-
ρες και σφοδρότερες καταιγίδες και εντονότερη ξηρασία, οι επιπτώσεις 
των οποίων διαρκούν για χρόνια. Τέτοια παραδείγματα χωρών είναι η 
Μοζαμβίκη, το Μαλάουι, η Ζιμπάμπουε, η Κένυα, η Νιγηρία, η Τανζανία. 

Πέρα από τα καιρικά φαινόμενα, το 2021 έγινε σεισμός 7,2 Ρίχτερ στην 
Αϊτή κι εξερράγη το ηφαίστειο Nyiragongo, στη Λ. Δ. του Κονγκό, 
αναγκάζοντας πληθυσμούς της χώρας και της διπλανής Ρουάντας να 
μετακινηθούν. Επιπλέον, συρράξεις και άλλες κρίσεις επιδείνωσαν 
την κατάσταση στη Μιανμάρ, το Αφγανιστάν, την Αιθιοπία, τη Μοζαμ-
βίκη, την Παλαιστίνη και αλλού, ενώ οι πρόσφυγες Ροχίνγκια από τη 
Μιανμάρ παραμένουν σε καταυλισμούς στο Μπανγκλαντές. Τέλος, πέρα 
από την πανδημία COVID-19 είχαμε και την επιδημία του Έμπολα που 
επηρέασε περιοχές δράσης μας στη Λιβερία.

Οι παρεμβάσεις μας έχουν ως βάση την υπεράσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, με έμφαση στις γυναίκες και τους νέους. Στελεχώνονται, 
επίσης, από τον τοπικό πληθυσμό, εξειδικευμένο προσωπικό και εθελο-
ντές και εθελόντριες, που γνωρίζουν τις ανάγκες και τις συνθήκες που 
επικρατούν σε κάθε περιοχή. Έτσι, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, 
παρείχαμε τρόφιμα, νερό, είδη προσωπικής υγιεινής, είδη προστασί-
ας από ασθένειες, στέγη, είδη νοικοκυριού, κουβέρτες και ρουχισμό. 
Τέτοια παραδείγματα είχαμε σε Αιθιοπία, Αφγανιστάν, Βιετνάμ, Βραζι-
λία, Ζιμπάμπουε, Ινδία, Λίβανο, Μιανμάρ, Νεπάλ, Ουγκάντα, Παλαιστίνη, 
Ρουάντα, Σιέρα Λεόνε και Σομαλιλάνδη.

Έκτακτες
καταστάσεις

Έκτακτες
καταστάσεις
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Έκτακτες
καταστάσεις

Έκτακτες
καταστάσεις

Επίσης, ενισχύσαμε το εισόδημα των πληγέντων με 
χρήματα ή μέσω σεμιναρίων για απόκτηση δεξιοτή-
των σε χώρες όπως η Αιθιοπία, η Αϊτή, το Αφγανι-
στάν, το Βιετνάμ, η Γκάμπια, η Ινδία, το Μπανγκλα-
ντές, η Νιγηρία, η Σιέρα Λεόνε και η Σομαλιλάνδη. 
Την ίδια στιγμή σε Αιθιοπία, Αϊτή, Αφγανιστάν, Ινδία, 
Μπανγκλαντές και Παλαιστίνη άνθρωποι που χρειά-
στηκαν ψυχολογική στήριξη ή γυναίκες που αντιμε-
τώπισαν βία στο περιβάλλον τους, βρήκαν στήριγμα 
στα προγράμματά μας, καθώς η ενδοοικογενειακή 
βία αυξήθηκε, όπως συνήθως συμβαίνει σε περιό-
δους κρίσεων. 

Πολύ σημαντική είναι και η σωστή πληροφόρηση, 
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ασθενειών, όπως οι 
COVID-19 και Έμπολα. Έτσι, για παράδειγμα σε Ινδία, 
Καμπότζη, Λιβερία και Νεπάλ, οι άνθρωποι έλαβαν 
πληροφορίες στη γλώσσα τους με ξεκάθαρο, άμεσο 
και αξιόπιστο τρόπο για την προφύλαξη και την προ-
στασία τους. Στηρίξαμε, επίσης, συστήματα υγείας. 
Για παράδειγμα, στην Ινδία καταφέραμε να εξασφα-
λίσουμε τον εμβολιασμό περισσότερων από 165 χιλ. 
ανθρώπων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, 
όπως άστεγοι, τρανς άτομα, μετανάστες, οικιακοί 
βοηθοί, Dalit, μέλη φυλών και θρησκευτικές μειο-
νότητες. Αντίστοιχα, στην Ινδονησία ενισχύσαμε τη 
συμμετοχή στον εμβολιασμό μέσω των ομάδων 

γυναικών που ενημερώνουν σε επίπεδο κοινότητας. 
Το μοντέλο αυτό υιοθέτησε στη συνέχεια και η κυ-
βέρνηση της χώρας σε άλλες περιοχές.

Οι κάτοικοι των κοινοτήτων που στηρίζουμε είναι οι 
ίδιοι οι πρώτοι που παρέχουν βοήθεια στους συναν-
θρώπους τους. Αυτό συμβαίνει συχνά στις έκτακτες 
καταστάσεις και για τον λόγο αυτό, μέρος της δράσης 
μας είναι η εκπαίδευση ομάδων γυναικών και νέων, 
που αναλαμβάνουν δράση από την πρώτη στιγμή. 
Είναι, δηλαδή, τα άτομα που θα καταγράψουν τις 
ανάγκες, θα συγκεντρώσουν τις πληροφορίες και 
θα βοηθήσουν στη δίκαιη και ξεκάθαρη διανομή της 
βοήθειας. 

Τέλος, η προετοιμασία ώστε οι επιπτώσεις των 
κρίσεων να βρίσκουν τους ανθρώπους έτοιμους να 
αντεπεξέλθουν αποτελεί βασική προτεραιότητα της 
δουλειάς μας. Σε Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Ινδονησία, 
Καμπότζη, Λίβανο, Λιβερία, Μαλάουι, Μοζαμβίκη, 
Μπανγκλαντές, Νεπάλ, Νιγηρία, Ουγκάντα και Σομα-
λιλάνδη ξεκινήσαμε και συνεχίσαμε προγράμματα 
προετοιμασίας αγροτισσών και αγροτών για την 
κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα 
και προγράμματα σχεδίων μείωσης κινδύνου από 
φυσικές καταστροφές, που δημιουργούνται από ομά-
δες γυναικών και νέων.

Όλα αυτά τα πετύχαμε χάρη στην υποστήριξη χιλιάδων ανθρώπων σε όλο τον 
κόσμο που συμμετείχαν σε έκτακτες εκκλήσεις μας. Μας στήριξαν, επίσης, εταιρείες, 
ιδρύματα και φορείς που χρηματοδότησαν τις δράσεις μας. Τους ευχαριστούμε από 
καρδιάς. Ευχαριστούμε, επίσης, τους εθελοντές και τις εθελόντριές μας σε όλο τον 
κόσμο που αψήφησαν τους κινδύνους κι έδειξαν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους σε 
συνανθρώπους μας. Χάρη σε όλες και όλους εσάς, ο κόσμος μας γίνεται δικαιότερος.
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Η 16χρονη Ashely στην επαρχία Chimanimani της Ζιμπάμπουε πίνει νερό δίπλα στις νέες αίθουσες του σχο-
λείου της, που επισκευάσαμε σε συνεργασία με τοπικές οργανώσεις. 

«Ήμουν στη β’ τάξη όταν ο κυκλώνας Idai κατέστρεψε το σχολείο το 2019 και δεν μπορούσαμε να περάσουμε 
τα πλημμυρισμένα ποτάμια για να πάμε στο σχολείο. Σταματήσαμε να πηγαίνουμε τον Μάρτιο και επιστρέ-
ψαμε τον Σεπτέμβριο του 2019. Πέρασα μόνο τα 6 από τα 9 μαθήματα. Τα μαθήματα επιστημών τα κάναμε 
κάτω από το δέντρο, γιατί δεν είχαμε εργαστήριο.»

Η Σάρα (αλλαγμένο όνομα), 57 ετών, στην επαρχία 
Ghor του Αφγανιστάν μιλάει σε μέλος του προσω-
πικού της ActionAid Αφγανιστάν μετά τη διανομή 
ειδών πρώτης ανάγκης και χρημάτων. 

«Φύγαμε με την οικογένειά μου γιατί δεν είχαμε 
αρκετό φαΐ να φάμε εκεί που μέναμε. Φοβόμουν ότι 
η ανθρωπιστική κρίση θα μας σκοτώσει. Εδώ στην 
πόλη ζούμε πολύ δύσκολα. Μία με δύο φορές την 
εβδομάδα, ο γιος μου βρίσκει δουλειά. Αγοράζουμε 
μόνο ψωμί, αλλά για τον χειμώνα χρειαζόμαστε κου-
βέρτες, ζεστά ρούχα και καύσιμα για να προστατευ-
τούμε από το κρύο. Με τη στήριξη της ActionAid, θα 
μπορέσω να αγοράσω αλεύρι, λάδι, βασικά τρόφιμα 
και θερμάστρα. Με αυτά θα αντιμετωπίσουμε την 
πείνα και το κρύο.»

H Tessa, μητέρα 10 παιδιών, κρατά είδη προσωπικής 
υγιεινής και καθαριότητας που λαμβάνει από εθελό-
ντρια της τοπικής ομάδας γυναικών της ActionAid, 
μετά την καταστροφή του σπιτιού τους από τον 
σεισμό στη Jérémie της Αϊτής.
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Η θεωρία αλλαγής
της ActionAid

Οι αλλαγές που πετύχαμε τη χρονιά που πέρασε είναι αποτέλεσμα του τρόπου 
που δουλεύουμε, με τη σύμπραξη των κατοίκων στις κοινότητες δράσης μας, των 
υποστηρικτών μας και της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών.

Πιστεύουμε ότι η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα των φύλων, η εξάλει-
ψη της φτώχειας μπορούν να επιτευχθούν μέσω στοχευμένης ατομικής 
και συλλογικής δράσης. Δουλεύουμε για να επιτευχθούν αλλαγές τόσο 
στο επίπεδο των νοικοκυριών και των κοινοτήτων δράσης μας, όσο και 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τις 
βαθύτερες αιτίες των αδικιών και των ανισοτήτων, που πηγάζουν από την 
άνιση και άδικη κατανομή της ισχύος και της εξουσίας σε κάθε επίπεδο.

Δουλεύουμε μαζί με τους ανθρώπους που υφίστανται τις αδικίες, τους 
παρέχουμε γνώσεις και εργαλεία για να αυτοοργανωθούν και να πετύ-
χουν τους στόχους και τις αλλαγές που θέτουν οι ίδιοι. Υπερασπιζόμαστε 
τα δικαιώματά τους και στεκόμαστε δίπλα τους. Ασκούμε πίεση σε αρχές 
και κυβερνήσεις να ψηφίσουν νόμους δικαιότερους, προστατεύοντας τα 
δικαιώματα όλων. Πιστεύουμε στην αλλαγή που προέρχεται από τους 
ίδιους τους πολίτες και προσπαθούμε να διορθώσουμε τις αδικίες που 
επιβάλλουν η πατριαρχία και ο συστημικός ρατσισμός. Τα γραφεία μας 
στελεχώνονται από εργαζόμενες και εργαζόμενους που ζουν στις χώρες 
όπου πραγματοποιείται η εκάστοτε δράση, διότι πιστεύουμε ότι οι ντόπιοι 
γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες και προτείνουν ρεαλιστικές λύσεις. 

Δεν είμαστε μόνοι μας στην προσπάθειά μας αυτή. Συνεργαζόμαστε 
στενά με την κοινωνία των πολιτών κάθε χώρας όπου δρούμε, συμμε-
τέχουμε σε δίκτυα και συμμαχίες, δουλεύουμε μαζί με άλλες οργανώ-
σεις και άτυπες ομάδες πολιτών. Στην καρδιά της δράσης μας βρίσκεται 
η κινητοποίηση των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και 
αποκλεισμού, που βιώνουν τις ανισότητες και τις αδικίες. Οι ενεργοί και 
οργανωμένοι πολίτες είναι εκείνοι που δημιουργούν την αλλαγή. Είναι 
οι γυναίκες, οι άνδρες και τα παιδιά που δρουν για τα δικαιώματά τους 
και θέτουν τα θεμέλια για ένα πιο δίκαιο μέλλον.

Η συλλογική αυτή προσπάθειά μας περιλαμβάνει και τους ανθρώπους που 
δείχνουν τη αλληλεγγύη τους στον διπλανό τους, αλλά και σε συνανθρώ-
πους τους που ζουν πολύ μακριά. Οι οικονομικές υποστηρίκτριες και οι 
υποστηρικτές μας, οι νέες και οι νέοι που συμμετέχουν στις εκστρατεί-
ες μας, οι εθελόντριες και οι εθελοντές μας αποτελούν πολύ σημαντικό 
μέρος της λύσης. Το ίδιο ισχύει και για τις εταιρείες, τα ιδρύματα και τους 
φορείς που χρηματοδοτούν τις δράσεις μας. 

Χάρη σε όλες και όλους τους συνοδοιπόρους μας δημιουργούμε πρότυ-
πες δράσεις και καινοτόμα προγράμματα που φέρνουν απτά αποτελέ-
σματα. Στην κοινότητα, στην κοινωνία, στην εκπαίδευση, στην πράξη για 
μια ακόμα χρονιά τα αποτελέσματα αυτά μας δίνουν ελπίδα, δύναμη και 
πείσμα για ακόμα περισσότερα. Δουλεύουμε όλοι μαζί ακούραστα για 
έναν κόσμο πιο δίκαιο. 

Σας ευχαριστούμε θερμά!

10

Μια από τις Ομάδες Κοριτσιών ActionAid στο Μπανγκλαντές εκπαιδεύτηκε 
και πραγματοποίησε έρευνα κι εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την αναπαρα-
γωγική υγεία των κοριτσιών και για τους παιδικούς γάμους. Εδώ τα κορίτσια 
μοιράζονται τα στιγμιότυπα από τις δράσεις τους. 

Η 25χρονη Razia Yazid 
είναι ακτιβίστρια και 
φεμινίστρια από την 
Ουγκάντα. Αφότου 
εκπαιδεύτηκε από την 
ActionAid, ξεκίνησε ερ-
γαστήρια για τα δικαιώ-
ματά των γυναικών, τον 
οικογενειακό προγραμ-
ματισμό, ενώ έμαθε στα 
κορίτσια πώς να φτιά-
χνουν επαναχρησιμοποι-
ούμενες σερβιέτες.
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Κόσμος
Εξασφάλιση
εισοδήματος και
στήριξη κοινοτήτων
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Βασικός πυλώνας της δράσης μας είναι 
η εξασφάλιση εισοδήματος για τον 
ευάλωτο πληθυσμό και η δημιουργία 
δυνατών και ανθεκτικών κοινοτήτων. 
Στο πλαίσιο αυτό, το 2021, και με τον 
κορωνοϊό να έχει αφήσει τα σημάδια 
του στις ζωές των ανθρώπων, στηρί-
ξαμε οικογένειες που δυσκολεύονταν 
να εξασφαλίσουν τα προς το ζην, προ-
σφέροντάς τους πακέτα στήριξης, αλλά 
και βιώσιμες εναλλακτικές απόκτησης 
εισοδήματος. Επίσης, στην προσπάθειά 
μας να κάνουμε τις κοινότητες όπου 
δραστηριοποιούμαστε πιο ανθεκτικές 
σε κρίσεις, συντελέσαμε στον σχεδια-
σμό προγραμμάτων για την πρόληψη 
και την αντιμετώπιση των φυσικών 
καταστροφών.

Στη Σιέρα Λεόνε και συγκεκριμένα στην κοινότητα 
Μπο, 1.300 παιδιά και οι οικογένειές τους έλαβαν 
οικονομική ενίσχυση και πακέτα στήριξης προκειμέ-
νου να αντεπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες που 
δημιουργήθηκαν εξαιτίας της COVID-19. Στην κοινό-
τητα Τσαμπά Μαντί της Ινδίας 300 γυναίκες από 30 
Ομάδες Αυτοβοήθειας κατάφεραν να λάβουν πιστω-
τικές διευκολύνσεις ώστε να αυξήσουν το εισόδημά 
τους και στη Σρε Άμπελ της Καμπότζης 1.275 οικογέ-
νειες ενημερώθηκαν για τους νόμους που προστα-
τεύουν την περιοχή τους και έχουν οργανωθεί σε 
ομάδες και επιτροπές για τη διαχείριση και προστα-
σία του τόπου τους. Αντίστοιχα, στο Βιετνάμ παρεί-
χαμε πακέτα στήριξης κατά της COVID-19 σε 50.000 
ευάλωτους και περιθωριοποιημένους ανθρώπους, 
ενώ 707 μαθητές και μαθήτριες από την κοινότητα 
Τρα Βιν παρακολούθησαν προγράμματα για την κλι-
ματική αλλαγή, με σκοπό να κατανοήσουν τι συμβαί-
νει, αντιμετωπίζοντας έτσι στη συνέχεια τις φυσικές 
καταστροφές που προκαλούνται από την κλιματική 
αλλαγή και μετριάζοντας τον αντίκτυπό τους. Για την 
κλιματική κρίση έμαθαν και 600 γυναίκες στη Ζιμπά-
μπουε και συγκεκριμένα στην κοινότητα Ενκάι, ενώ 
παράλληλα εκπαιδεύτηκαν σε θέματα διαχείρισης 
συγκρούσεων, έμαθαν πώς να καταρτίζουν επιχειρη-
ματικά πλάνα που θα τους αποφέρουν εισόδημα και 
παρακολούθησαν σεμινάρια ηγεσίας.

2.218
γυναίκες στην Ιλφέτα

της Αιθιοπίας συμμετέχουν
σε συνεταιρισμούς πίστωσης

κι αποταμίευσης και μέσω
αυτών έχουν αναπτύξει
δικές τους οικονομικές

δραστηριότητες.
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«Ξεκίνησα να παρακολουθώ τις εκπαιδεύσεις της 
ActionAid για τα δικαιώματα των γυναικών, την ανε-
ξαρτησία και την απόκτηση εισοδήματος και μάθαμε 
πώς να μαγειρεύουμε επαγγελματικά, σε μεγάλες 
ποσότητες. Έτσι αποφασίσαμε να φτιάξουμε αυτήν 
την ομάδα, όπου μαγειρεύουμε διάφορα παραδοσιακά 

φαγητά και τροφοδοτούμε σχολεία, εκδηλώσεις κ.ά. 
Είμαστε πολύ χαρούμενες που έχουμε τη δική μας 
επιχείρηση. Μοιραζόμαστε τα έσοδα και μπορώ και 
καλύπτω πολλές ανάγκες της οικογένειάς μου.» 

Lucia (δεξιά στη φωτογραφία), 47 ετών, Γουατεμάλα
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«Ο σύζυγός μου δουλεύει ως οικονομικός μετανά-
στης στην Ινδία και εξαιτίας του κορωνοϊού και της 
καραντίνας δεν μπορούσε να μας στείλει εγκαίρως 
έμβασμα. Ό,τι οικονομίες είχα τελείωσαν μέσα σε 
λίγες μέρες με το που άρχισε η καραντίνα. Έβλεπα 
τα παιδιά μου να κλαίνε από την πείνα και σκεφτό-
μουν ότι εμείς δεν θα πεθάνουμε από κορωνοϊό, 
αλλά από την πείνα. Η ομάδα γυναικών που έχει 
φτιάξει η ActionAid στο χωριό μας ήξερε σε τι κατά-
σταση βρισκόμουν. Οι γυναίκες αυτές μου έστειλαν 
ένα πακέτο με τα απαραίτητα για την οικογένειά μου 
και η βοήθεια αυτή ήρθε σε μια τόσο δύσκολη φάση, 
που αισθάνθηκα σαν να άλλαξε η ζωή μου.»

Raju, 25 ετών, Νεπάλ

Είδα και μόνη μου πως η φτώχεια δεν σε 
σημαδεύει. Σημασία έχει ο τρόπος που σκέ-
φτεσαι. Μπορείς να νικήσεις τη φτώχεια, 
ακολουθώντας συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Mulu, 28 ετών, Αιθιοπία
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Τηρώντας πάντα τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας του κορωνοϊού, το Κέντρο μας στην Αθήνα, στη γει-
τονιά του Κολωνού, λειτούργησε προσφέροντας υπηρεσίες 
και προγράμματα άλλοτε εξ αποστάσεως και άλλοτε δια 
ζώσης. Έτσι, κατά τη διάρκεια της χρονιάς συνολικά 1.376 
ενήλικες (706 άντρες και 670 γυναίκες) και 200 έφηβοι και 
παιδιά εξυπηρετήθηκαν δωρεάν από τις υπηρεσίες και τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα μας, ενώ συνεργάστηκαν με το 
Κέντρο και 24 σχολεία. 

Ειδικότερα, 720 άνθρωποι στηρίχθηκαν μέσω της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας και παράλληλα, 482 άτομα έλαβαν υποστήριξη και 
κατευθύνσεις για τα επαγγελματικά τους μέσω της Συμβου-
λευτικής Εύρεσης Εργασίας και 129 βρήκαν εργασία, ενώ 741 
άτομα έλαβαν στήριξη από τη Συμβουλευτική Οικονομικής 
Διαχείρισης, βελτιώνοντας τα οικονομικά τους ζητήματα.

Ταυτόχρονα, στο Κέντρο μας στη Θεσσαλονίκη προσφέραμε 
προγράμματα και δράσεις που απευθύνονται σε νέους και νέες 
ηλικίας 18-30 ετών. Το 2021, συνολικά 270 νέοι και νέες συμμε-
τείχαν στα προγράμματά μας. Πιο συγκεκριμένα, παρείχαμε 317 
ατομικές και 111 ομαδικές συμβουλευτικές συνεδρίες υποστή-
ριξης σε 98 άτομα, σε υπηρεσίες του Τομέα της Απασχολησιμό-
τητας όπως το Πρόγραμμα Εργασιακής Ετοιμότητας. Από τα 98 
αυτά άτομα, τα 40 έχουν βρει εργασία. Στον Τομέα των Τεχνών 
και του Πολιτισμού, 63 άτομα συμμετείχαν σε διαδραστικά εργα-
στήρια, σεμινάρια και δράσεις προγραμμάτων τέχνης, μέσα από 
τα οποία εκφράστηκαν και ομόρφυναν την πόλη τους.

1.576 
άτομα

έλαβαν στήριξη
από το Κέντρο μας

στην Αθήνα.

«Νιώθω ότι έχω βρει ανθρώπους στους οποίους μπορώ να πάω, να ρωτήσω, να με 
βοηθήσουν. Δηλαδή το να βρω δουλειά, να βρω στήριξη να μιλήσω με κάποιον κοινωνικό 
λειτουργό, το να κάνω φορολογική δήλωση.» 

Μοίρα, συμμετέχουσα σε δράσεις του Κέντρου ActionAid στην Αθήνα 

Ελλάδα
Το Κέντρο της ActionAid 

στη Θεσσαλονίκη.
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Οι γυναίκες και τα κορίτσια βρίσκονται 
στο επίκεντρο των δράσεών μας, καθώς 
βιώνουν τις μεγαλύτερες κοινωνικές αδι-
κίες και υφίστανται καθημερινά διακρί-
σεις στην οικογένεια, στην εκπαίδευση, 
στους χώρους εργασίας, στους μισθούς, 
στην πρόσβαση σε ηγετικές θέσεις. Έτσι, 
ενημερώσαμε τα κορίτσια και τις γυναί-
κες για τα δικαιώματά τους, σταματή-
σαμε παιδικούς γάμους, παρείχαμε ψυ-
χοκοινωνική στήριξη και νομική βοήθεια 
και δημιουργήσαμε ασφαλείς χώρους. 
Παράλληλα, τις ενδυναμώσαμε και τις 
παροτρύναμε να συμμετέχουν περισσό-
τερο στα κοινά, στηρίζοντας την παρου-
σία τους σε ηγετικές θέσεις, γεγονός που 
τους δίνει τη δυνατότητα να προωθούν 
τα θέματα που τις αφορούν.

Ενδεικτικά, λοιπόν, στη Γουατεμάλα, σε μια έντο-
να πατριαρχική κοινωνία, 700 γυναίκες αύξησαν 
το εισόδημά τους και εκπαιδεύτηκαν σε ζητήματα 
φύλου. Στη Ρουάντα 600 γυναίκες παρακολούθησαν 
τις εκπαιδεύσεις μας σχετικά με την ενδοοικογενει-
ακή βία και τα δικαιώματά τους και στο Αφγανιστάν 
546 γυναίκες απέκτησαν δεξιότητες και γνώσεις που 
τους επέτρεψαν να ενισχύσουν το οικογενειακό τους 
εισόδημα και να αισθανθούν πιο δυνατές σε προσω-
πικό επίπεδο. Στο Κατεχόμενο Παλαιστινιακό Έδα-
φος 147 γυναίκες ενημερώθηκαν για θέματα βίας και 
σεξουαλικής παρενόχλησης και λειτουργούν πλέον 
ως σύμβουλοι στην κοινότητά τους, ενώ 20 κορίτσια 
εκπαιδεύτηκαν σε τεχνικές αυτοάμυνας. Στη Βρα-
ζιλία 60 αγρότισσες από την Μπαΐα διαχειρίζονται 
τους οργανισμούς που εκπροσωπούν τα δικαιώματα 
των γυναικών και την εξέλιξή τους και 21 γυναίκες 
έχουν ενεργό συμμετοχή σε τομείς που προτείνουν 
και ελέγχουν τις δημόσιες πολιτικές. Στην κοινότη-
τα Τσαμγουίνο της Τανζανίας 264 γυναίκες έμαθαν 
για τα δικαιώματά τους σε θέματα ιδιοκτησίας και 
κληρονομικού δικαίου για να αποκτήσουν πρόσβαση 
στην κατοχή γης. Στην Κένυα 32 θρησκευτικοί ηγέ-
τες ενημερώθηκαν για τα δικαιώματα των κοριτσιών 
και των γυναικών και μας βοηθούν πλέον να σταμα-
τήσουμε βλαβερές παραδοσιακές πρακτικές, όπως 
οι γάμοι ανηλίκων και η κλειτοριδεκτομή, ενώ στην 
Οντίσα της Ινδίας 10.000 χωριά έχουν σταματήσει 
ολοκληρωτικά τους παιδικούς γάμους.

Κόσμος
Προστασία
των κοριτσιών και
των γυναικών

5.000 
εργάτριες σε εργοστάσια
ρούχων στο Hai Phong

και την πόλη Ho Chi Minh
του Βιετνάμ ενημερώθηκαν

για τα δικαιώματά τους, έμαθαν
πώς να προστατεύονται από
τη σεξουαλική παρενόχληση 

στον χώρο εργασίας και
πού να απευθύνονται.
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«Παρόλο που είμαι δασκάλα, ντρεπόμουν 
πολύ να μιλήσω δημόσια - είχα συνηθίσει να 
μιλάω μόνο στους μαθητές μου. Όταν ήρθα 
σε επαφή με την ActionAid, άρχισα να χτίζω 
αυτήν τη δεξιότητα. Όταν είδαν ότι έχω την 
ικανότητα να εξελιχθώ σε αυτό το θέμα, με 
προέτρεψαν να στραφώ προς την πολιτική. 
Δεν ήταν εύκολο στην αρχή, ακόμα και ο 
άντρας μου δεν συμφωνούσε με την ιδέα, 
αλλά με την πειθώ μου τον κέρδισα και στη 
συνέχεια άρχισαν να αποδυναμώνονται οι 
αντιδράσεις από τους άντρες υποψηφίους».

Isata, 46 ετών, δασκάλα, επικεφαλής
της Ομάδας Γυναικών, πρόεδρος της 
Επιτροπής Υγείας στην περιοχή της και 
εκλεγμένη περιφερειακή σύμβουλος στην 
Κάμπια, Σιέρα Λεόνε 
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Μιλώντας με τους αν-
θρώπους της ActionAid 
βρήκα τη δύναμη να πω 
‘όχι’ στο chhaupadi*. 

Laxmi, 26 ετών,
Νεπάλ

Ελλάδα

Με αγχώνει
που αποφάσισα να

καταγγείλω το συμβάν
και να προχωρήσω

δικαστικά, αλλά ξέρω
ότι είστε δίπλα μου
σε όλο αυτό και σαν
άνθρωποι και σαν
δικηγόροι και αυτό

με ηρεμεί. 

Γυναίκα που έχει
παρενοχληθεί στην

εργασία της,
Ελλάδα 

Το 2021 συνεχίσαμε τον αγώνα μας για την αντιμε-
τώπιση της βίας και της παρενόχλησης των γυ-
ναικών. Έτσι, 62 γυναίκες που βίωσαν σεξουαλική 
παρενόχληση στην εργασία τους έλαβαν νομική και 
συμβουλευτική υποστήριξη μέσω της υπηρεσίας 
SpeakOut, σε συνεργασία με τον οργανισμό Women 
on Top, και συμμετείχαμε στις εκπαιδεύσεις 162 
αξιωματούχων και αστυνομικών, συμβάλλοντας 
στην όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική στήριξη 
των γυναικών που έρχονται αντιμέτωπες με την 
ενδοοικογενειακή βία. 

Παράλληλα, διαπιστώνοντας ότι ζούμε σε πόλεις 
«σχεδιασμένες από άνδρες για άνδρες» και στην 
προσπάθειά μας να κάνουμε την κοινωνία μας πιο 
δίκαιη, εκπαιδεύσαμε 85 εκπροσώπους της κοινω-
νίας των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
σε πολιτικές και πρακτικές που εντάσσουν την 
οπτική του φύλου στους δημόσιους προϋπολογι-
σμούς. Τέλος, γυναίκες που μένουν στον Κολωνό 
έφτιαξαν έναν χάρτη γειτονιάς, καταγράφοντας τα 
σημεία που δημιουργούν ανασφάλεια στις γυναίκες, 
όπως ο μη επαρκής φωτισμός, τα επικίνδυνα ση-
μεία, η απουσία σήμανσης κ.ά. 

©
 U

RB
A

N
A

/A
ct

io
nA

id

*έθιμο, σύμφωνα με το οποίο οι 
γυναίκες θεωρούνται μιαρές όταν 
έχουν περίοδο και απομονώνονται 
σε σπηλιές και παραπήγματα.
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Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση 
αποτελούν βασικά εργαλεία για να απο-
κτήσουν οι πολίτες τα εφόδια ώστε να 
βελτιώσουν το μέλλον τους, αλλά και να 
διεκδικήσουν όσα δικαιούνται. Σε όλες 
τις χώρες δράσης μας, στηρίζουμε την 
εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την 
ενίσχυση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού 
και των υποδομών, παρέχοντας σχολικά 
είδη και υποτροφίες στους πιο ευάλωτους 
μαθητές και μαθήτριες, στηρίζοντας τους 
εκπαιδευτικούς στη διαβίωση και στο 
έργο τους, αλλά και πραγματοποιώντας 
εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια κι 
εκστρατείες ενημέρωσης για το δικαίωμα 
στην εκπαίδευση. Έτσι, οι πολίτες γνωρί-
ζουν τα δικαιώματά τους, τα διεκδικούν 
και έχουν τις δεξιότητες να βελτιώσουν τη 
ζωή τη δική τους και της κοινότητάς τους.

Ενδεικτικά, λοιπόν, τη χρονιά που πέρασε στο 
Νεπάλ για να προωθήσουμε το δικαίωμα στην 
εκπαίδευση και την αναβάθμιση του σχολείου, 
επιμορφώσαμε 806 εκπαιδευτικούς, ενώ 62 σχολεία 
κινητοποιήθηκαν ώστε να δημιουργήσουν ευνοϊκό-
τερες συνθήκες, όπως οι τουαλέτες για κορίτσια ή η 
δημιουργία γραφείου για θέματα φύλου. Αντίστοιχα 
στη Σενεγάλη στηρίξαμε 49 δημοτικά και 4 γυμνά-
σια και λύκεια στην άσκηση λογοδοσίας και στον 
έλεγχο των αρχών σε σχέση με τις υποχρεώσεις 
τους για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης για όλες 
και όλους. Στη Σιέρα Λεόνε 7.995 μαθήτριες και 
μαθητές από 8 περιφέρειες έλαβαν σχολικά είδη και 
βιβλία, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν το σχο-
λείο χωρίς ελλείψεις, ενώ στην Αιθιοπία 286 παιδιά 
έχουν ήδη φοιτήσει στο νέο Κέντρο Εναλλακτικής 
Βασικής Εκπαίδευσης που δημιουργήσαμε κι έχουν 
μια δεύτερη ευκαιρία να μετεγγραφούν και να 
συνεχίσουν το σχολείο. Στο Αφγανιστάν 255 μαθη-
τές από ένα χωριό της κοινότητας Καλντάρ έχουν 
πλέον δικό τους σχολείο και μπορούν να συνεχί-
σουν την εκπαίδευσή τους, αφότου γκρεμίστηκε μια 
παλιά αποθήκη που χρησιμοποιούσαν για τάξη και 
στην Καμπότζη 123 εκπαιδευτικοί από 73 σχολεία 
παρακολούθησαν εκπαιδεύσεις για δημιουργικές 
μεθόδους διδασκαλίας. ©
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Κόσμος
Ενίσχυση του εκπαιδευτικού
συστήματος και προώθηση
της εκπαίδευσης 

6.000 
μαθήτριες στην Ινδία
που είχαν σταματήσει

το σχολείο επέστρεψαν
στις τάξεις τους με τη

βοήθεια της καμπάνιας
«Ναι στο σχολείο,

όχι στους παιδικούς
γάμους».
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Ελλάδα

Μέσα από πληθώρα δράσεων και προγραμμάτων 
συνεχίσαμε το εκπαιδευτικό μας έργο τη χρονιά που 
πέρασε, ενισχύοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες 
σε μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων, αλλά και 
τη δια βίου μάθηση ενηλίκων και προτείνοντας παι-
δαγωγικά εργαλεία και προγράμματα σε εκπαιδευτι-
κούς που θέλησαν να διευρύνουν το έργο τους. 

Συγκεκριμένα, το 2021 συνεχίσαμε το πρόγραμμα του 
οικονομικού εγγραμματισμού με τη συμμετοχή 6.250 
μαθητών και μαθητριών, ενώ ακόμα 1.293 κινητοποι-
ήθηκαν για συλλογική δράση μέσα από προγράμματα 
όπως η Μαθητική Εβδομάδα Δράσης που είχε στόχο 
τη δραστηριοποίηση των μαθητών για το κλίμα. 
Ακόμα, υλοποιήσαμε 6 νέα εκπαιδευτικά υλικά για τη 
μαθητική κοινότητα, ενώ 357 εκπαιδευτικοί παρα-
κολούθησαν εκπαιδεύσεις για την ενίσχυση των 
δεξιοτήτων τους στην εκπαίδευση του παγκόσμιου 
πολίτη. Συνολικά, 493 σχολεία συμμετείχαν στα εκ-
παιδευτικά μας προγράμματα. Μέσα από βιωματικές 
δραστηριότητες, 24 νέες και νέοι που συμμετείχαν 
στα εργαστήρια για την κλιματική δικαιοσύνη και 
τη βιώσιμη κατανάλωση είδαν πώς μπορούμε να 
συμβάλουμε στη βιωσιμότητα, αλλάζοντας μικρές 
καθημερινές συνήθειες. Ο 2Π, η εκπαιδευτική μας 
κούκλα, ταξίδεψε για μια ακόμα χρονιά με τη βαλί-
τσα του σε 22 δημοτικά και νηπιαγωγεία, για να βο-
ηθήσει τα παιδιά να ανακαλύψουν τι συμβαίνει στον 
κόσμο, πώς αυτός λειτουργεί, αλλά και ποιος είναι ο 
δικός τους ρόλος μέσα σε αυτόν.

Τέλος, στο Κέντρο μας στην Αθήνα, 200 έφηβοι και 
136 παιδιά παρακολούθησαν τα εκπαιδευτικά μας 

«Εγώ επειδή δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να μιλήσω 
μπροστά στις αρχές, εκμεταλλεύτηκα μια μεγάλη 
γιορτή που έχουμε εδώ, την Ημέρα για τα Παιδιά της 
Αφρικής. Μίλησα πιο πολύ για θέματα του σχολείου, 
να έχουμε βιβλία και σχολικά είδη από την αρχή της 
χρονιάς, να διορίζονται δάσκαλοι, να είναι ασφαλή τα 
σχολεία μας και να έχουμε και κέντρα υγείας να μπο-
ρούν να πηγαίνουν οι μαθητές. Εγώ τα είπα σ’ αυτούς 
κι εκείνοι θα τα μεταφέρουν στους ανωτέρους τους 
και περιμένουμε μετά να δούμε αν θα προγραμματί-
σουν κάτι γι’ αυτά που ζητήσαμε. Όλα αυτά τα κατά-
λαβα στην Ομάδα Παιδιών που πηγαίνω.»

Saliou, 11 ετών, Σενεγάλη

προγράμματα, 24 σχολεία συνεργάστηκαν με το 
Κέντρο για ποικίλες δράσεις, ενώ 119 ενήλικες είχαν 
την ευκαιρία να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους. Στο 
καλοκαιρινό πρόγραμμα «Πάμε Πάρκο» πήραν μέρος 
35 παιδιά από 4 διαφορετικές χώρες, για 4 εβδομά-
δες, μαθαίνοντας πώς μπορούν να συμμετέχουν 
σε όσα γίνονται στη γειτονιά του Κολωνού όπου 
μεγαλώνουν.

Η καρδιά μου γέμισε με ευγνωμοσύνη! Πόσο όμορφο 
να γνωρίζεις άλλους ανθρώπους στην ίδια ηλικία 
με εσένα που προβληματίζονται, αναρωτιούνται και 
επιθυμούν να αλλάξουν τον κόσμο προς το καλύτερο!

Mary, συμμετέχουσα σε εργαστήρια
για την κλιματική δικαιοσύνη

©
 P

an
os

 B
ab

al
ou

ka
s/

A
ct

io
nA

id

©
 A

bd
ou

la
ye

 D
io

p/
A

ct
io

nA
id

©
 M

ac
hi

 K
an

el
la

ki
/A

ct
io

nA
id

Όταν μεγαλώσω,
θέλω να γίνω αρχιτέ-

κτονας για να συνεχίσω
να χτίζω σχολεία και

παιδικές χαρές για τα παιδιά.
Έτσι μπορούμε να αντι-

σταθούμε στην κατοχή και
να χτίσουμε ένα καλύ-

τερο μέλλον. 

Ibrahim, 9 ετών,
από το Κατεχόμενο

Παλαιστινιακό Έδαφος
με την μπάλα

στα πόδια
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Κόσμος
Κινητοποίηση
πολιτών και
εθελοντισμός
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Για να γίνει ο κόσμος πιο δίκαιος χρειάζεται η 
κινητοποίηση όλων των πολιτών. Κάθε χρόνο, 
όλες οι επιτυχίες και οι νίκες μας είναι αποτέ-
λεσμα συλλογικής δράσης, ενώ οι μακροπρό-
θεσμες αλλαγές είναι εφικτές όταν οι πολίτες 
γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, τα διεκδικούν 
και δραστηριοποιούνται για να στηρίξουν 
όσες και όσους το χρειάζονται.

Ενδεικτικά μέσα στο 2021, στην Καμπότζη 1.365 παιδιά 
ενημερώθηκαν για τα δικαιώματά τους και συμμετείχαν σε 
δράσεις για να βελτιώσουν την κοινότητά τους, όπως είναι 
οι εκστρατείες καθαριότητας ή ενημέρωσης για την ανακύ-
κλωση. Στο Μπανγκλαντές 100 νέοι και νέες συμμετείχαν 
σε διεθνείς πλατφόρμες και συνέδρια, όπου είχαν την ευ-
καιρία να δικτυωθούν με συνομηλίκους τους από όλο τον 
κόσμο και να αναπτύξουν τις ηγετικές τους δεξιότητες. Στις 
εκλογές του Αυγούστου 2021 στη Ζάμπια συνεργαστήκαμε 
με οργανώσεις για τη διαφάνεια στην εκλογική διαδικασία 
και συμβάλαμε στην τοποθέτηση ελεγκτών σε 1.502 εκλο-
γικά τμήματα. 900 εθελόντριες στην Γκάνα εκπαιδεύτηκαν 
σε θέματα καλλιέργειας και στήριξαν 10.000 μικροκαλλιερ-
γητές τη χρονιά που πέρασε. Στην Μπαΐα της Βραζιλίας 147 
έφηβοι και νέοι είχαν την ευκαιρία να ασκηθούν στη χρήση 
των μέσων επικοινωνίας, αποκτώντας δεξιότητες που τους 
βοηθούν να ενημερώνουν, να ασκούν κριτική κι έλεγχο και 
να κινητοποιούν τους συμπολίτες τους, συμβάλλοντας στη 
βελτίωση της ζωής στην κοινότητά τους. Τέλος, στο Βιετνάμ 
εκπαιδεύσαμε 32 ηγέτες και ηγέτιδες ώστε να μπορούν να 
διεκδικούν από τις αρχές καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για 
όλες και όλους τους συμπολίτες τους. 

25

Η Ομάδα Παιδιών
στην Καμπότζη ανέπτυξε πρωτοβουλία
για την καθαριότητα της περιοχής τους.
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Σχεδόν

7.000 
άτομα σε 44 χώρες
συμμετείχαν στην

εκστρατεία μας Earth
Walk, διεκδικώντας

μέτρα που θα εξασφα-
λίζουν κλιματική

δικαιοσύνη σε όλο
τον κόσμο.



26 27

©
 E

rik
a 

A
ze

ve
do

/A
ct

io
nA

id

©
 A

ct
io

nA
id

Ελλάδα

«Ήταν υπέροχη εμπειρία γιατί έμαθα πολλά, πώς να αναλαμβάνω την ευθύνη μιας πρωτοβουλίας, πώς να 
συνεργάζομαι με άλλους, πώς να επικοινωνώ με συνεργάτες και να ζητάω βοήθεια. Μιλήσαμε για το πώς 
θέλουμε την περιοχή μας. Θέλουμε έναν τόπο με ευκαιρίες, όπου θα μπορούμε όλοι να δουλεύουμε και δεν 
θα χρειάζεται να μεταναστεύουμε. Θέλω να βοηθήσω άλλους νέους, όπως με βοήθησαν κι εμένα. Έχω ξεκι-
νήσει μια πρωτοβουλία στην κοινότητα, που έχει μέχρι στιγμής 20 άτομα. Ό,τι μαθαίνω τους το μεταφέρω. 
Πολλοί άνθρωποι εδώ απορρίπτουν τους εαυτούς τους επειδή είναι μαύροι, επειδή έχουν υποστεί και οι 
ίδιοι την προκατάληψη από άλλους, όπως έγινε και με εμένα. Είναι δύσκολο, αλλά είμαι αισιόδοξη.» 

Nathiele, 16 ετών, συντονίστρια σε ομάδα νέων, Βραζιλία

Χαρήκαμε όλοι με την επιτυχία 
μας και ετοιμάζουμε νέες προ-
τάσεις. Επίσης, καταφέραμε να 
μαζέψουμε χρήματα για ασθε-
νείς που νοσηλεύονται εδώ στο 
νοσοκομείο και ρούχα για τους 
φτωχούς. Αυτά όλα είναι σημα-
ντικά, μας ‘δένουν’ σαν κοινότητα 
κι είναι απαραίτητα όπου υπάρχει 
αστική φτώχεια!

Thi Ty, 55 ετών, συμμετέχουσα
στο πρόγραμμα εκπαίδευσης
ηγετικών μελών της κοινότητας, 
Βιετνάμ

Η ActionAid δεν είναι μόνο η Αναδοχή: είναι οι εθελο-
ντές της, είναι η καθημερινή προσφορά της σε ανθρώ-
πους που το έχουν ανάγκη, η καθημερινή ‘’μάχη’’ για ίσα 
δικαιώματα και εκπαίδευση, η ενημέρωση και ευαισθη-
τοποίηση του κόσμου σε θέματα που φαντάζουν μα-
κρινά, αλλά στην πραγματικότητα είναι στην πόρτα μας.

Λαμπρινή, εθελόντρια©
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Όλες οι αλλαγές που βλέπουμε στον κόσμο γίνονται 
πράξη με τη συνδρομή του συνόλου των υποστη-
ρικτών μας. Ανάδοχοι, εθελοντές και δωρητές μας, 
είτε ατομικά είτε μέσα από εταιρείες, ιδρύματα και 
φορείς, για μια ακόμη χρονιά ήταν δίπλα μας στη 
δράση για έναν κόσμο πιο δίκαιο. 

Μέσα στο 2021, λοιπόν, 22.562 άνθρωποι μας στήρι-
ξαν οικονομικά μέσα από τα τακτικά μας προγράμ-
ματα, εκ των οποίων 22.044 μέσω του Προγράμματος 
Αναδοχής, 497 μέσω του Προγράμματος Φίλος 
της ActionAid και 358 μέσω του Προγράμματος 
Υποστηρικτής Χώρας. Επίσης, δεχτήκαμε 3.053 
δωρεές, εκ των οποίων 1.389 ήταν για τις έκτακτες 
εκκλήσεις μας για τη στήριξη απέναντι στην πανδη-
μία, τις ανθρωπιστικές κρίσεις στην Αιθιοπία και το 
Αφγανιστάν, τον σεισμό στην Αϊτή, τη στήριξη της 
Παλαιστίνης, την έκρηξη στη Βηρυτό και τις πλημμύ-
ρες στην Καρδίτσα. 

Τον Οκτώβριο του 2021 διοργανώσαμε για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα διαδικτυακά το 
Παγκόσμιο Συνέδριο Διεθνούς Εθελοντισμού 
(IVCO – International Volunteering Cooperation 
Organizations), με τη θεματική Συμπεριληπτικός 
Εθελοντισμός για την Παγκόσμια Ισότητα. Στο 
πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε και η 1η 
Διαδικτυακή Παγκόσμια Έκθεση Εθελοντισμού. 
Συνολικά, 520 άτομα γράφτηκαν στο συνέδριο, είτε 
ως συμμετέχοντες στις παρουσιάσεις είτε ως επι-
σκέπτες στην έκθεση.
 
Πέρα από την οικονομική στήριξη, πολύτιμη είναι και 
η συμβολή των εθελοντών μας, που εκτός από την 
προσφορά του χρόνου και των γνώσεων και δεξι-
οτήτων τους, κάνουν πράξη τις αξίες του ενεργού 
πολίτη. Τη χρονιά που πέρασε είχαμε κοντά μας 130 
εθελοντές, που μας στήριξαν σε ποικίλες δράσεις 
και προγράμματα. Ανάμεσά τους και 35 νέες και νέοι 

εθελοντές από το Κέντρο μας στη Θεσσαλονίκη, που 
έδωσαν για πρώτη χρονιά το δυναμικό παρών σε 
ενέργειες εθελοντισμού. 

Τις δράσεις και τη δουλειά μας στήριξαν εθελοντικά 
επώνυμοι από διάφορους χώρους και με διάφορους 
τρόπους. Έτσι, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά 
τους Χριστίνα Μπόμπα, Χριστίνα Κοντοβά, Εύη 
Σταθάτου, Τάσο Τρύφωνος, Δημήτρη Παπαδόπουλο, 
Θωμαή Βαρδαλή, Σοφία Κόγκουλη, Γιάννη Μπράχο, 
Μαρία Τσουρή, Ζέτα Δούκα, Σμαράγδα Καρύδη, Μιχάλη 
Μαρίνο, Δανάη Μπάρκα, Σοφία Μπεκατώρου, Μαριλού 
Ρεπαπή, Βίκυ Σταυροπούλου, Μαίρη Συνατσάκη, 
Ελιάνα Χρυσικοπούλου, Ναταλία Γερμανού, Αντώνη 
Κανάκη, Φίλιππο Πλιάτσικα, Γιάννη Ποιμενίδη, 
Κατρίνα Τσάνταλη, Χρήστο Χατζηιωάννου, Mαριλού 
Παντάκη και Περικλή Κοσκινά. Η συμβολή τους στη 
διάδοση των μηνυμάτων μας ήταν πολύτιμη.

Οι αλλαγές και τα αποτελέσματα της δουλειάς μας 
είναι σίγουρα βασικό κίνητρο για να συνεχίζουμε 
κάθε χρόνο με αφοσίωση κι ενέργεια. Η στήριξη, 
όμως, και η συμπόρευση με τόσους ανθρώπους είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτύχουμε όλα αυτά 
και να κάνουμε πράξη μαζί το όραμά μας για έναν 
κόσμο πιο δίκαιο. Για μια ακόμα χρονιά, σας ευχαρι-
στούμε όλες και όλους θερμά!
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Η παρουσία μας
στα ΜΜΕ Το 2021 είχε έξι ορόσημα όσον αφορά στην κάλυψη 

της δράσης μας από τα ΜΜΕ. Το πρώτο είναι η 
δημιουργία της υπηρεσίας Speak Out για δωρεάν 
παροχή νομικής συμβουλευτικής σε γυναίκες 
που έχουν παρενοχληθεί σεξουαλικά στην εργα-
σία τους. Η ανακοίνωση της υπηρεσίας κάλυψε 
ένα σημαντικό κενό και ήρθε σε μια περίοδο που 
στη χώρα οι καταγγελίες για παρενόχληση στους 
χώρους του θεάματος και του αθλητισμού ήταν 
συνεχείς, με αποτέλεσμα την ευρεία κάλυψή της 
από τα Μέσα της χώρας. 

Ευρείας κάλυψης ήταν και η έρευνά μας σχε-
τικά με τη στάση των νέων 15-35 ετών απέναντι 
στην κλιματική αλλαγή και τη μετανάστευση. 
Δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2021 και είχε ως 
αποτέλεσμα μια σειρά τηλεοπτικών και ραδιοφω-
νικών συνεντεύξεων. 

Η ομάδα ποδοσφαίρου που έχει δημιουργηθεί στο 
Κέντρο μας στην Αθήνα τράβηξε τα βλέμματα 
πολλών αθλητικών Μέσων Ενημέρωσης, όπως και 
το πρόγραμμα για τη δια βίου εκπαίδευση ανθρώπων 
άνω των 45 ετών. Σημαντικός χρόνος και χώρος 
δόθηκε, επίσης, στην έναρξη του νέου Κέντρου

2.900 
αναφορές
στον Τύπο

98 
συνεντεύξεις

112 
πρωτογενή 

κείμενα

21 
Δελτία Τύπου

της ActionAid στη Θεσσαλονίκη και σε όλες τις 
δράσεις και πρωτοβουλίες που διενεργήθηκαν 
μέσα από αυτό! Ιδιαίτερη προβολή έλαβε η τοιχο-
γραφία που πραγματοποιήθηκε στην πόλη από την 
ομάδα νέων του Κέντρου και ήταν εμπνευσμένη 
από την πανδημία. 

Πολλά ήταν τα διαδικτυακά Μέσα που φιλοξένησαν 
τη νέα μας καμπάνια με τίτλο «Πραγματική δράση 
για πραγματική αλλαγή», μέσω της οποίας οραματι-
στήκαμε έναν κόσμο χωρίς γυναικοκτονίες, χωρίς 
κλιματική κρίση, που δεν θα αφήνει κανέναν και 
καμία πίσω. Τέλος, ενδιαφέρον προκάλεσε και η δι-
εξαγωγή από την ActionAid του παγκόσμιου συνε-
δρίου εθελοντισμού ΙVCO 2021, στην Ελλάδα. 

Για το σύνολο της δράσης μας, μετρήσαμε 2.900 
αναφορές στην οργάνωση, δώσαμε 98 συνεντεύ-
ξεις σε ραδιόφωνα και κανάλια, 112 πρωτογενή 
κείμενά μας φιλοξενήθηκαν από ποικίλα ΜΜΕ 
και στείλαμε και συνυπογράψαμε 21 Δελτία 
Τύπου. Ευχαριστούμε θερμά για την προβολή 
και την κάλυψη των δράσεων μας όλα τα Μέσα 
Ενημέρωσης και τον/την κάθε δημοσιογράφο 
ξεχωριστά!
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Συνεργασίες με
εταιρείες και φορείς Το 2021 είχαμε και πάλι δίπλα μας Κοινωφελή Ιδρύματα 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και εταιρείες και ιδιώ-
τες που στήριξαν τις δράσεις μας στην Ελλάδα και τα Κέντρα 
μας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.  

Ειδικότερα, στο Κέντρο της ActionAid στην Αθήνα είχαμε 
σταθερά δίπλα μας το Κοινωφελές Ίδρυμα Ι.Σ. Λάτση, το UEFA 
Foundation for Children, το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, την ΑΒ 
Βασιλόπουλος, τη Navarino Telecom, την Interamerican, τον 
Σκλαβενίτη, καθώς και τον κύριο Δημήτρη Γκέρτσο. Χάρη στη 
συμβολή τους υλοποιήθηκαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
και οι υπηρεσίες για τα παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες 
που επισκέφτηκαν το Κέντρο μας στην Αθήνα.

Παράλληλα, το 2021 συνεχίστηκαν και οι δράσεις του Κέντρου 
μας στη Θεσσαλονίκη, που απευθύνονται στους νέους και τις 
νέες της πόλης, με προγράμματα εργασιακής ετοιμότητας, 
ηγεσίας και εθελοντισμού. Μεταξύ των υποστηρικτών μας 
ήταν και η Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα, χάρη στην 
οποία υλοποιήθηκε ένα mural σε ένα από τα σημαντικότερα 
σημεία της πόλης. Το έργο πραγματοποιήθηκε από ομάδα νέων 
και από τον street artist Αpset, με τη συνεργασία και την καθο-
δήγηση του Mural Arts Philadelphia.

Επίσης, τη χρονιά που μας πέρασε στηρίξαμε δράσεις για το 
κλίμα, με τη συνεργασία των Bic Foundation-Bic Violex, και 
συνεχίσαμε το έργο “Gender Responsive, Accountable and 
Transparent (GREAT) Budgeting”, που αφορά την ένταξη της 
οπτικής του φύλου στους δημόσιους προϋπολογισμούς, με 
τη συνεργασία των Δήμων Αθήνας και Καρδίτσας καθώς και 
του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας. Το έργο υλοποιείται στο 
πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, που χρηματο-
δοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και 
είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως 
EEA Grants. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμμα-
τος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από 
κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Μέσα από τις εταιρικές Αναδοχές, αλλά και τις Αναδοχές 
μεγάλων ιδιωτών δωρητών, καταφέραμε να στηρίξουμε 
κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε θερμά τις εται-
ρείες Technomar Shipping Inc-G. Giouroukos, Interamerican-
Όμιλο Achmea, Trading Point, Πλαστικά Θράκης, VLP, Eurotel 
Hospitality, Lipton και Agile Actors που είναι σταθερά δίπλα 
μας. Τέλος, ευχαριστούμε τις εταιρείες Mellon Group of 
Companies, Grant Thornton και GlobalWebIndex που δήλωσαν 
συμμετοχή για να τρέξουν με την ομάδα της ActionAid στον 
Μαραθώνιο της Αθήνας για το 2021.
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Ελλάδα 

Στην αξιολόγηση που πραγματοποίησε το πρόγραμμα 
ΘΑΛΗΣ ΙΙ σε 750 ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα, λάβαμε την υψηλότερη βαθμολογία 
στον τομέα οργάνωσης και διαφάνειας, με τέσσερα 
στα πέντε αστέρια. Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η 
αποτελεσματική οργάνωση αποτελούν πάντα προ-
τεραιότητές μας. Σκοπός μας είναι να τιμήσουμε 
την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι άνθρωποι 
που συμμετέχουν στα προγράμματά μας, αλλά και οι 
υποστηρικτές και υποστηρίκτριές μας. 

Το πρόγραμμα ACT45 συμπεριλήφθηκε στην 
ετήσια έκδοση καλών πρακτικών του Ιδρύματος 
Κρατικών Υποτροφιών. Το πρόγραμμα λαμβάνει 
χώρα στο Κέντρο της ActionAid στην Αθήνα και 
έχει ως στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων αν-
θρώπων άνω των 45 ετών ώστε να βρουν εργασία. 
Χρηματοδοτείται από το Erasmus+ και την ΕΕ. 

Διακρίσεις
που λάβαμε
το 2021

Ινδία

Η ActionAid Ινδίας βραβεύτηκε με το Mahatma 
Award 2021 για τη συνεισφορά της στην κοινωνία 
και την αποτελεσματικότητά της. Τα βραβεία αυτά 
τιμούν τις πιο επιτυχημένες βιώσιμες, υπεύθυνες 
και κοινωνικές προσπάθειες και πρωτοβουλίες 
στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. H ActionAid 
Ινδίας αφιέρωσε την αναγνώριση αυτή στους υπο-
στηρικτές και τους εθελοντές της. 
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Μεγάλοι
Υποστηρικτές

Σιέρα Λεόνε

Η ActionAid Σιέρα Λεόνε βραβεύτηκε ως η καλύτερη διε-
θνής Μη Κυβερνητική Οργάνωση που έχει δράση στην επαρ-
χία Kambia, στα βόρεια της χώρας για το έτος 2021. 

Υποστηρικτές
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Έσοδα 2021

80,6%1,7% 0,8% 0,7% 0,7%

15,2% 0,3%84,5%

Το 2021, χάρη στην πολύτιμη στήριξη ιδιωτών υπο-
στηρικτών, εταιρειών και φορέων συγκεντρώσαμε 
7.363.128 ευρώ. Τους ευχαριστούμε θερμά, καθώς μας 
βοηθούν να κάνουμε πραγματικότητα το όραμά μας 
για έναν κόσμο πιο δίκαιο για όλους και 
για όλες.

Βασική πηγή εσόδων μας ήταν και για αυτή 
τη χρονιά οι δωρεές μέσα από το Πρόγραμμα 
Αναδοχής, που ανήλθαν στο ποσό των 5.936.494 
ευρώ και αποτελούν το 80,6% των εσόδων μας. Το 
Πρόγραμμα Αναδοχής, το «Υποστηρικτής Χώρας» 
και το «Φίλος της ActionAid» αποτελούν τα σταθερά 
μας προγράμματα, που υποστηρίζονται από ιδιώτες 
στην Ελλάδα και την Κύπρο και από εταιρείες που 
εκφράζουν έμπρακτα την κοινωνική τους ευθύνη.

Πέρα από τα σταθερά προγράμματα, είχαμε έσοδα 
από τις δωρεές ανθρώπων που επέλεξαν να μας 
στηρίξουν σε κοινωνικές εκδηλώσεις τους, όπως 
σε γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, εις μνήμην, ή με 
ενέργειες crowdfunding, καθώς και με τη δράση 
«Η δύναμη είναι στο χέρι σου», από τις οποίες 
συγκεντρώθηκαν έσοδα 123.665 ευρώ. Ακόμα, η 
δράση μας για την ανταπόκριση σε έκτακτες κα-
ταστάσεις, όπως είναι η αντιμετώπιση της COVID-
19, ο σεισμός στην Αϊτή, η κρίση στο Αφγανιστάν 
και στην Αιθιοπία και η στήριξη στον λαό της 
Παλαιστίνης υποστηρίχτηκε από ιδιώτες κι εται-
ρείες με 60.059 ευρώ.

Πολύ σημαντική είναι και η στήριξη που δεχό-
μαστε από φορείς όπως εταιρείες (108.772 ευρώ), 
Κοινωφελή Ιδρύματα (159.308 ευρώ) και θεσμι-
κούς χρηματοδότες, δηλαδή από Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα (850.696 ευρώ), καθώς το 2021 δεχτή-
καμε το ποσό 1.118.776 ευρώ, που αποτελεί το 15,2% 
των εσόδων μας. Τέλος, 20.009 ευρώ προήλθε από 
χρηματοοικονομικά έσοδα.

Έξοδα 2021

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Προγράμματα στην Ελλάδα και στις 
χώρες που στηρίζει η ActionAid

                          
4.659.803€  64%

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση 
του κοινού 956.919€ 13%

Ενέργειες για ανεύρεση πόρων 735.101€ 10%

Λειτουργία γραφείου και λοιπές 
διοικητικές δαπάνες 969.578€ 13%

Σύνολο εξόδων 7.321.402€  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ: ΙΔΙΩΤΕΣ

Έσοδα από το Πρόγραμμα 
Αναδοχής της ActionAid 5.936.494,81€  80,6%

Έσοδα από το Πρόγραμμα
Φίλος της ActionAid 54.470,04€ 0,7%

Έσοδα από το Πρόγραμμα 
Υποστηρικτής Χώρας 49.653,00€ 0,7%

Έσοδα από έκτακτες εκκλήσεις 60.059,00€ 0,8%

Έσοδα από δωρεές για λοιπά 
προγράμματα 123.665,84€ 1,7%

Σύνολο 6.224.342,69€  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Έσοδα από ιδιώτες 6.224.342,69€  84,5%

Έσοδα από φορείς 1.118.776,21€ 15,2%

Λοιπά έσοδα 20.009,10€ 0,3%

Σύνολο εσόδων 7.363.128€  

64%13%

13%10%

Από το σύνολο των εξόδων μας, το 64% επενδύθηκε 
σε αναπτυξιακά προγράμματα που στοχεύουν στη 
βελτίωση της ζωής των κατοίκων και για την αντα-
πόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στις 
χώρες δράσης μας, καθώς και στα προγράμματά 
μας στην Ελλάδα, στο Κέντρο της ActionAid στην 
Αθήνα και στο Κέντρο στη Θεσσαλονίκη και στα 
εκπαιδευτικά προγράμματά μας. Επιπλέον, το 13% 
από τα έξοδά μας δαπανήθηκε για την ενημέρωση 
κι ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη δράση 
μας και τα θέματα που αφορούν το έργο μας, ενώ το 
10% αξιοποιήθηκε σε ενέργειες ανεύρεσης πόρων και 
προσέλκυσης υποστηρικτών, δίνοντάς μας τη δυνα-
τότητα να διατηρήσουμε τα προγράμματά μας και να 
πολλαπλασιάσουμε τους υποστηρικτές μας και το 13% 
δαπανήθηκε σε λειτουργικά έξοδα.



Επιστολή 
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Διακυβέρνηση

Η «ActionAid Ελλάς» ιδρύθηκε το 1998 και έχει νομική μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, με 
αριθμό καταστατικού 6442/98. Διοικείται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτί-
ζονται αυστηρά και αποκλειστικά από εθελοντές.

Γενική Συνέλευση 

Έχει έως 25 μέλη και αποτελεί 
το ανώτερο όργανο για τη λήψη 
αποφάσεων στρατηγικού περιε-
χομένου, ενώ παράλληλα ελέγχει 
και εποπτεύει τα υπόλοιπα όργανα 
της οργάνωσης.

Τον Ιούνιο του 2022,
τα μέλη της ήταν: 

Adwoa Adoma Kluvitse
Svetoslav Danchev
Ελένη Ασβεστά
Ηρώ Βαρσαμή
Κατερίνα Βίγκου
Ηλίας Γαληνός
Λυδία Γιαννακοπούλου
Μπιάνκα Γκλαβάνη
Βασίλης Δαββέτας
Σπύρος Καπνιάς
Χριστίνα Καράμπελα
Κατερίνα Κυρίλη
Βασίλης Μακράκης
Παναγιώτης Μαμαλής
Κωνσταντίνος Μαχαίρας
Αλεξάνδρα Μητσοτάκη
Χρήστος Μιχαηλίδης
Κυριάκος Πίσσαρης
Φάνης Ρήγας
Νεφέλη Στεφοπούλου
Μαρία Στρατηγάκη
Νικόλαος Τραυλός
Τίνα Τσόντου
Δήμητρα Χριστοδούλου

Διοικητικό Συμβούλιο

Έχει επτά μέλη, εκ των οποίων 
έξι εκλέγονται από τη Γενική 
Συνέλευση και ένα ορίζεται από 
την ActionAid International. 
Η θητεία του Διοικητικού 
Συμβουλίου είναι τριετής και οι 
τελευταίες εκλογές διεξάχθηκαν 
τον Ιούνιο του 2020.

Βάσει των παραπάνω, το ΔΣ για 
την τριετία 2020-2023 είναι:

Ηλίας Γαληνός  
– Πρόεδρος
Χριστίνα Καράμπελα 
– Αντιπρόεδρος
Μπιάνκα Γκλαβάνη 
– Ταμίας 
Ελένη Ασβεστά 
– Μέλος
Σπύρος Καπνιάς 
– Μέλος
Κωνσταντίνος Μαχαίρας 
– Μέλος
Francoise Kayitare 
– Μέλος (ActionAid International) 
Svet Danchev 
– Αναπληρωματικό μέλος
Λυδία Γιαννακοπούλου 
– Αναπληρωματικό μέλος 

Η ActionAid International
 
Το διεθνές μοντέλο διακυβέρνη-
σης ακολουθεί τις θεμελιώδεις 
αρχές της οργάνωσης για ουσια-
στική αποκέντρωση, συμμετοχική 
λήψη αποφάσεων και διαρκή ενί-
σχυση της λογοδοσίας. Η έδρα της 
διεθνούς οργάνωσης βρίσκεται 
στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας 
Αφρικής. 

H ActionAid International διοικεί-
ται από διεθνή Γενική Συνέλευση, 
στην οποία εκπροσωπούνται 27 
χώρες από όλο τον κόσμο, και από 
διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο, 
που εκλέγεται από αυτήν.

Στο γραφείο μας στην 
Αθήνα και στα Κέντρα 
μας στην Αθήνα και 
τη Θεσσαλονίκη τον 
Δεκέμβριο του 2021 
απασχολούνταν 97 
άτομα σε 6 τμήματα: 

Εργαζόμενοι ‒ Δεκέμβριος 2021

Βρείτε 
περισσότερες 
πληροφορίες 
για το γραφείο 
μας στην 
Ελλάδα στο
actionaid.gr

1. Τμήμα Σχεδιασμού, Αξιολόγησης & Καινοτομίας 
2. Τμήμα Επικοινωνίας, Συνηγορίας & Εκστρατειών 
3. Τμήμα Διακυβέρνησης & Εσωτερικών Διαδικασιών 
4. Τμήμα Προγραμμάτων & Ανεύρεσης Πόρων 
5. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργανωσιακής Ανάπτυξης
6. Τμήμα Οικονομικών, Διοίκησης & Πληροφοριακών
 Συστημάτων

Επιστολή 
Ορκωτών Ελεγκτών
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Η ActionAid είναι μια ανεξάρτητη διεθνής 
οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, 
που αγωνίζεται κατά της φτώχειας και 
της αδικίας στην Ελλάδα και σε όλο τον 
κόσμο. Από το 1972 εκπαιδεύει ανθρώπους 
και στηρίζει ολόκληρες κοινότητες για
να διεκδικούν μια ζωή με αξιοπρέπεια και 
έναν κόσμο πιο δίκαιο για όλες και όλους.

Στην Ελλάδα ξεκίνησε να δουλεύει το 1998
με το Πρόγραμμα Αναδοχής, ενώ το 2000 
ξεκίνησε το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα
και από το 2014 στηρίζει και ευάλωτους 
ανθρώπους στην Ελλάδα.

Λεωφ. Μεσογείων 204
15561 Χολαργός, Ελλάδα
Τ: 212.000.6300 (Ελλάδα)
Τ: 22.100.399 (Κύπρος)
E: info.hellas@actionaid.org

actionaid.gr
Βρες την ActionAid Hellas στα: 


