


Oι 45 χώρες 
δράσης της 
ActionAid

Οι 19 xώρες δράσης της ActionAid Ελλάδας:

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, 

 Το 2018 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την ActionAid στην
Ελλάδα. Από τη μια, με τη συμπλήρωση 20 ετών ζωής κοι-
τάξαμε πίσω, θυμηθήκαμε, γιορτάσαμε μαζί με όλους εσάς, 
τους υποστηρικτές μας, και διδαχτήκαμε από την ανασκόπηση 
του παρελθόντος. Από την άλλη, ξεκινήσαμε την υλοποίηση της νέας μας δεκαε-
τούς στρατηγικής που έχει στο κέντρο της την έννοια του «ενεργού πολίτη», του 
ανθρώπου, δηλαδή, που αγωνίζεται και διεκδικεί τα δικαιώματά του και τα δικαιώ-
ματα των άλλων, όπου κι αν βρίσκονται, αλλά ταυτόχρονα αναλαμβάνει τη δική του 
ευθύνη για έναν κόσμο χωρίς ανισότητες και αδικία και έναν βιώσιμο πλανήτη. 

 Αν έπρεπε να διαλέξω μια λέξη για να περιγράψω καλύτερα τον απολογισμό του 
2018, θα διάλεγα τη λέξη «συνέργειες», καθώς ό,τι καταφέραμε δεν το πετύχαμε 
μόνοι μας, αλλά μέσα από ευρείες και στοχευμένες συνεργασίες. Από τις δράσεις της 
Αναδοχής σε 43 κοινότητες σε όλο τον κόσμο, ως το Επίκεντρο στον Κολωνό, όπου 
προσφέραμε δωρεάν υπηρεσίες σε οικογένειες που βιώνουν οικονομικό και κοινω-
νικό αποκλεισμό, σε συνεργασία με 15 ακόμα οργανώσεις. Από το εκπαιδευτικό μας 
έργο απ’ άκρη σ’ άκρη στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, 
έως την αποστολή 16 εθελοντών σε συνεργαζόμενες οργανώσεις σε ολόκληρο τον 
κόσμο στο πλαίσιο του προγράμματος EU Aid Volunteers κι ως τη συμμετοχή δεκά-
δων εθελοντών μας σε δράσεις άλλων φορέων εντός Ελλάδας. 

 Σε μια Ευρώπη που βίωσε φαινόμενα ποινικοποίησης της ανθρωπιστικής βοή-
θειας και απαξίωσης της κοινωνίας των πολιτών, αντισταθήκαμε, σε συνεργασία με 
άλλες 129 οργανώσεις, κινητοποιώντας τους πολίτες να αντιδράσουν, ενώ στην Ελ-
λάδα δουλέψαμε για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώ-
πων της κοινωνίας των πολιτών και σκοπό τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου 
που σχετίζεται με την εθελοντική εργασία. Παράλληλα, στο Κέντρο Συντονισμού 
για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Αθηναίων, αποκτήσαμε πιο 
στρατηγικό ρόλο στη διαχείριση του προσφυγικού, εστιάζοντας πάντα στην προ-
στασία και την ενδυνάμωση των γυναικών. Τέλος, η δημοσίευση της έρευνάς μας 
με θέμα «Η ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα κατά την περίοδο της οικονομικής 
κρίσης», έφερε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, καθώς συνοδεύτηκε από την ίδρυ-
ση αντίστοιχων τμημάτων στην ελληνική αστυνομία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

 Το 2019 μας βρίσκει δυνατούς κι ανανεωμένους, έτοιμους να κάνουμε τα επό-
μενα βήματα για περισσότερη δράση στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τη στήριξή σας στις προσπάθειές μας 
να κάνουμε τον κόσμο δικαιότερο. 

Με εκτίμηση,

Γεράσιμος Κουβαράς
Γενικός Διευθυντής ActionAid Ελλάδας
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Όταν συστάθηκε η ActionAid Ελλάδας 
το 1998, είχε ως στόχο, μέσω της Ανα-
δοχής, να συνδέσει ανθρώπους από 
την Ελλάδα με παιδιά από την Αφρική, 
την Ασία και τη Λατινική Αμερική, στη-
ρίζοντας παράλληλα τις κοινότητες 
στις οποίες ζούσαν, προκειμένου να 
πραγματοποιηθούν έργα υποδομής 
που θα επέτρεπαν στους κατοίκους 
να βελτιώσουν συνολικά τις συνθήκες 
διαβίωσής τους. Σιγά-σιγά το έργο της 
οργάνωσης διευρύνθηκε, καθιστώντας 

Κεντρικό θέμα

20 χρόνια 
ActionAid: 
Όσα θυμηθήκαμε 
& μοιραστήκαμε 
μαζί σας

τις αρχές και τους διεθνείς φορείς 
υπόλογους, ώστε να παρέχουν στους 
πολίτες κάθε κράτους όσα δικαιούνται 
και παράλληλα μετέδωσε αυτή τη 
γνώση στους κατοίκους, βοηθώντας 
τους να διεκδικούν μόνοι τους μια 
ζωή με αξιοπρέπεια. Είκοσι χρόνια 
μετά, η ActionAid συνεχίζει δυναμικά 
τη δράση της, κάνοντας πλέον έργο και 
στην Ελλάδα, και ευελπιστεί η αλλαγή 
που προσπαθεί να φέρει στον κόσμο, 
μέσα από τη συνεισφορά χιλιάδων υπο-
στηρικτών, να γίνει πραγματικότητα, 
καθιστώντας έτσι μελλοντικά την ανά-
γκη ύπαρξης της οργάνωσης περιττή. 
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Με αφορμή τα 20 χρόνια λειτουργίας 
της ActionAid, το 2018 κάναμε μια 
ιστορική αναδρομή και θυμηθήκαμε 
όσα πετύχαμε μαζί με τους υποστηρι-
κτές μας:

Θυμηθήκαμε πώς ξεκινήσαμε από το 
μηδέν το 1998 και μέσα σε έναν χρόνο 
βρέθηκαν δίπλα μας 4.500 Ανάδοχοι 
που στήριξαν την κοινότητα Νάζαρεθ 
στην Αιθιοπία και την Ταμίλ Ναντού 
στην Ινδία. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω 
στο 2000, έτος έναρξης του εκπαιδευ-
τικού μας προγράμματος, στο οποίο 
συμμετέχουν έκτοτε περίπου 40.000 
μαθητές κάθε χρόνο. Νιώσαμε υπερή-
φανοι για τις 88.000 υπογραφές που 
συγκεντρώσαμε το 2010 στο πλαίσιο 
της εκστρατείας “1 Goal”, με στόχο όλα 
τα παιδιά του κόσμου να πηγαίνουν 
σχολείο. Θυμηθήκαμε όλες τις κοινότη-
τες από τις οποίες αποχωρήσαμε μετά 
από στοχευμένη, μακρόχρονη δράση, 
με τη σιγουριά ότι οι κάτοικοι μπορούν 
να βασιστούν πλέον στις δικές τους 
δυνάμεις. Ζήσαμε και πάλι νοερά τα 
ταξίδια αλληλεγγύης που πραγματο-
ποίησαν οι Ανάδοχοί μας σε χώρες της 
Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής 
Αμερικής, βλέποντας από κοντά πώς 
λειτουργεί η οργάνωση, βιώνοντας 
μοναδικές στιγμές και δημιουργώντας 
«δεσμούς ζωής» με τους ανθρώπους 
που γνώρισαν εκεί. Θυμηθήκαμε την 
τεράστια ανταπόκριση του κόσμου 
μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ 
“Immersion” του Αντώνη Κανάκη, που 
έσπασε ρεκόρ τηλεθέασης το 2013, 

αλλά και την έναρξη του προγράμμα-
τος Αναδοχής στην Παλαιστίνη το 2014, 
στο πλευρό των συνανθρώπων μας που 
μας χρειάζονταν. Δικαιωθήκαμε για 
την ίδρυση της Action Finance Initiative 
(AFI) το 2014, μιας οργάνωσης που 
στηρίζει οικονομικά τις μικρές επιχει-
ρήσεις και έχει ως ιδρυτικό μέλος την 
ActionAid Ελλάδας. Ξαναζήσαμε τις 
ζοφερές στιγμές του 2015 με την προ-
σφυγική κρίση και την ουσιώδη παρου-
σία μας στη Λέσβο και την Αττική, στο 
πλευρό των προσφύγων κι έπειτα ανα-
κτήσαμε την αισιοδοξία μας κι αισθαν-
θήκαμε περήφανοι για τη δημιουργία 
του Επίκεντρου στο κέντρο της Αθήνας 
το 2017, μιας δομής που στηρίζει τους 
συνανθρώπους μας που έχουν πληγεί 
από την κρίση και βιώνουν οικονομικό 
και κοινωνικό αποκλεισμό.

Όλες αυτές οι αναμνήσεις ξαναζω-
ντάνεψαν κατά τη διάρκεια ενός 
εορταστικού τριημέρου που πραγμα-
τοποιήθηκε στο σταθμό του μετρό 
«Σύνταγμα» τον Οκτώβριο. Ομιλίες, 
βιωματικά παιχνίδια, έκθεση φωτο-
γραφίας και ένας άδειος τοίχος που 
γέμισε με μηνύματα αλληλεγγύης από 
όσους μας επισκέφτηκαν.

Είκοσι χρόνια γεμάτα από ένα μεγάλο 
όνειρο: να αλλάξουμε τον κόσμο! 
Έχοντας αποκομίσει εμπειρία από το 
παρελθόν και σχεδιάζοντας προσεκτικά 
τη στρατηγική μας για το μέλλον, συνεχί-
ζουμε την πορεία μας για τη δημιουργία 
ενός καλύτερου και δικαιότερου κόσμου.

Κεντρικό θέμα



2.982
συμ-

μετοχές 
ενηλίκων 

& 
9.254

συμμετοχές 
ανηλίκων 
σε τακτικά 
προγράμ-
ματα και 
ανοιχτά 
εργα-
στήρια

Παρόλο που το Επίκεντρο της ActionAid, το κέντρο στήριξης για τους συνανθρώ-
πους μας που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και κοινωνικό αποκλεισμό 
στην Αθήνα, ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάιο 2017, στο τέλος του 2018 κα-
τάφερε να γίνει σημείο αναφοράς στην περιοχή του Κολωνού. Οι άνθρωποι που 
το επισκέπτονται και οι οργανώσεις που δρουν στην Αθήνα φαίνεται να το εμπι-
στεύονται, καθώς σύμφωνα με την καταγραφή μας, οι περισσότεροι άνθρωποι 
που πρωτοέρχονται στο Επίκεντρο είτε έμαθαν γι’ αυτό από γνωστούς τους είτε 
παραπέμφθηκαν εκεί από τον Δήμο Αθηναίων ή άλλες οργανώσεις. 

1.306
ενήλικοι

546
έλαβαν συμβουλές για επιδόματα

κι άλλα προσωπικά προβλήματά τους

50,1% 
άνδρες 

& αγόρια

59 
διαφο-
ρετικές 

ιθαγένειες

52% 
εισόδημα
< 3.000€

49,9% 
γυναίκες 

& κορίτσια

68% 
ελληνικής 
ιθαγένειας

77% 
άνεργοι

407
ανήλικοι

1.713
σύνολο

Επίκεντρο

Οι άνθρωποι που έρχονται
στο Επίκεντρο / Ιανουάριος — Δεκέμβριος 2018
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Ευχαριστούμε θερμά τους υποστηρικτές, τους συνερ-
γάτες και τους ανθρώπους που συμμετέχουν στα προ-
γράμματα του Επίκεντρου για όλα όσα πετύχαμε μαζί.

Το κέντρο 
της ActionAid
στην Αθήνα

Το 2018, το Επίκεντρο πρόσφερε δω-
ρεάν 11 προγράμματα σε ενήλικες και 
23 προγράμματα σε παιδιά και έφηβους 
σε τακτική βάση και 8 υπηρεσίες σε 
ενήλικες και 3 σε παιδιά και εφήβους. 
Πολλά ήταν, επίσης, τα εργαστήρια και 
σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν σε 
μη σταθερή βάση. Στόχος των προγραμ-
μάτων και δράσεων είναι η σφαιρική και 
ολιστική αντιμετώπιση προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει όλη η οικογένεια, 
από τη νηπιακή μέχρι την τρίτη ηλικία. 
Εφαρμόζουμε πρωτοποριακές και δο-
κιμασμένες μεθόδους που στοχεύουν 
στην κινητοποίηση των ανθρώπων, ώστε 
με τη στήριξή μας να αντιμετωπίσουν 
τα προβλήματά τους και να θέσουν τις 
βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον. 

Οι υπηρεσίες και τα προγράμματα που 
προσφέρουμε είναι πολλά και για τους 
ενήλικες περιλαμβάνουν την παροχή 
νομικών συμβουλών, συμβουλών σω-
στής οικονομικής διαχείρισης, ψυχο-
κοινωνική στήριξη, σχολή γονέων και 
συμβουλευτική για εύρεση εργασίας. 
Επίσης, παρέχονται εκπαιδευτικά 
προγράμματα για τη χρήση ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών και του διαδικτύου, 

Υπηρεσίες
& προγράμματα / Ιανουάριος — Δεκέμβριος 2018

Επίκεντρο

μαθήματα ελληνικών και αγγλικών, 
εργαστήρια έκφρασης μέσα από το 
θεατρικό παιχνίδι και τη μουσική. 
Άνθρωποι από την περιοχή του Κο-
λωνού, αλλά και από όλη την Αθήνα 
συναντιούνται, συνεργάζονται, απο-
δέχονται το διαφορετικό και ξεκινούν 
παρέα να βελτιώσουν τη ζωή τους. 

Για τα παιδιά και τους εφήβους, το 2018 
έγιναν εκπαιδευτικά προγράμματα που 
παρέχουν γνώσεις και διευρύνουν τους 
ορίζοντες. Μέσω της ενισχυτικής διδα-
σκαλίας και των μαθημάτων αγγλικών 
και ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποκτώ-
νται γνώσεις και καλύπτονται κενά, ενώ 
με τα προγράμματα ρομποτικής και προ-
γραμματισμού, θεατρικά εργαστήρια, 
μαθήματα πηλού, ξυλουργικής και τέ-
χνης, τα παιδιά και οι έφηβοι μαθαίνουν 
να λειτουργούν σε ομάδες, αποδέχονται 
τη διαφορετικότητα, εκφράζουν τα 
συναισθήματά τους, αποκτούν υπομονή 
κι επιμονή, αναγνωρίζουν την αξία της 
συνεργασίας και μαθαίνουν από τα λάθη 
τους. Ταυτόχρονα, το Επίκεντρο τους 
στηρίζει με ειδικό παιδαγωγό, ψυχολόγο 
και συμβουλευτική επαγγελματικού 
προσανατολισμού.

4.545 
συμβουλευτικές

συνεδρίες ενηλίκων
και ανηλίκων 

282
άνθρωποι 

έλαβαν 
νομικές 

συμβουλές

245
άνθρωποι υποστηρίχθηκαν

για να βρουν εργασία

2.653 
ώρες εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και 

σεμιναρίων

1.003
συμμετοχές σε προ-

γράμματα για σχολεία

678
άνθρωποι 

πήραν 
συμβουλές 
λογιστικής

138
άνθρωποι
δέχτηκαν 
ψυχολογι-
κή στήριξη
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Επίκεντρο

Πρώτα αποτελέσματα
Μάιος 2017 — Φεβρουάριος 2019

Σημαντικό είναι, επίσης, να αναφέρουμε ότι ήδη μέσα στο 2018, δημιουργήθηκε 
το πρώτο πρόγραμμα που πραγματοποιείται από τους ίδιους τους ανθρώπους που 
στηρίζονται από το Επίκεντρο. Συγκεκριμένα, η Oksana Shevchuk πραγματοποί-
ησε τακτικά εργαστήρια ραπτικής. Μετά από τη στήριξή της από το Επίκεντρο 
ένιωσε την ανάγκη να ανταποδώσει όσα έλαβε σε μια πολυπολιτισμική ομάδα, με 
αμοιβαία αποδοχή. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η ActionAid 
σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιεί μια μεθοδολογία ενδυνάμωσης και ένα μοντέλο 
αλλαγής που ξεκινάει από τον ίδιο τον άνθρωπο και επεκτείνεται σε βελτιώσεις 
που ο ίδιος φέρνει στους συνανθρώπους του και, τελικά, στην κοινότητά του. 

«Αυτό το διάστημα που έρχομαι εδώ άλλαξε η ζωή 
μου. Έγινα αισιόδοξη και πιο δυνατή. Τώρα με τη 
ραπτική και τον νέο μου ρόλο, που δείχνω εγώ κάτι 
σε κάποιον άλλο, είναι καταπληκτικό για μένα, γιατί 
μπορώ να μοιράζομαι αυτό που ξέρω με κάποιον 
άλλο. Διδάσκω την τέχνη που αγαπώ και μαθαίνω 
παράλληλα. Νόμιζα θα μάθω τους άλλους. Αλλά 
μαθαίνω κι εγώ!»
Oksana Shevchuk8
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Επίκεντρο

Οι λέξεις που
χαρακτηρίζουν
το Επίκεντρο

Οι συνεργάτες του Επίκεντρου

Ζητάμε συστηματικά από τους ανθρώ-
πους που επισκέπτονται το Επίκεντρο 
και παρακολουθούν τα προγράμματα, 
τα σεμινάρια και τις δράσεις του να 
μας πουν τη γνώμη τους για όλα όσα 
προσφέρουμε, ώστε να γινόμαστε κα-
λύτεροι. Αυτό γίνεται είτε με επίσημες 
αξιολογήσεις είτε σε κουβέντες που 
έχουμε μαζί τους.

«Έρχομαι με μεγάλη χαρά. Ανακαλύπτω πράγματα 
δικά μου, ανακαλύπτω εγώ τις λύσεις. Πήγα ακόμα 
και διακοπές, που δεν είχα πάει ποτέ στη ζωή μου.»
Άρτεμη

«Στη Ρομποτική έμαθα πολλά πράγματα, όπως να 
κατασκευάζω, να δημιουργώ και να μην τα παρατώ.»
Μαθητής Δημοτικού

«Είναι πολύ όμορφο να βιώνεις 
την ομαδικότητα και την εμπιστο-
σύνη, μαζί και κοντά με ανθρώ-
πους που δεν γνωρίζεις. Νιώθω 
ότι βρήκα ένα περιβάλλον που 
μπορώ να ανοιχτώ χωρίς αναστο-
λές, να δώσουμε όλοι τον καλύ-
τερο εαυτό μας.»
«Άννα»

«Η συμβουλευτική υπηρεσία 
άλλαξε τη ζωή μου κατά 180⁰. 
Κατάφερα να σηκωθώ από το 
κρεβάτι και να βγω από το σπίτι. 
Έβαλα καλύτερο πρόγραμμα στις 
ημέρες μου, ώστε να μπορώ να 
βλέπω μπροστά. Πίστεψα περισ-
σότερο στον εαυτό μου.»
Άνεργη
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Μάθε περισσότερα: 
epikentro.actionaid.gr

114
συνάνθρωποί
μας βρήκαν

εργασία

4
γυναίκες

βρήκαν τη δύναμη 
να φύγουν από 
κακοποιητικό 
περιβάλλον 

11
υποτροφίες

σε ανθρώπους
για να εμπλουτί-
σουν τις γνώσεις 

τους



Εβδομάδα
Δράσης για
την Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό έργο

Οι μαθητές γίνονται
ενεργοί πολίτες του κόσμου
Με πολυετή πλέον παρουσία στον χώρο, η ActionAid είναι ευρέως γνωστή για το 
εκπαιδευτικό της έργο. Μέσα από τα προγράμματα που υλοποιούμε, στόχος μας 
είναι να ευαισθητοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε τους μαθητές σε θέματα ισό-
τητας, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και αποδοχής, δίνοντάς τους τα εφόδια ώστε να 
γίνουν ενεργοί πολίτες, ικανοί να δημιουργήσουν έναν καλύτερο κόσμο για όλους.

Μάθε περισσότερα: 
education.actionaid.gr

Κατά τη διάρκεια της «Μαθητικής 
Εβδομάδας Δράσης: Πλανήτης 2030» 
κινητοποιήσαμε περισσότερους από 
35.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα 
και 5.000 από αυτούς μας έστειλαν 
τα δικά τους περιοδικά, τα «φανζίν» 
δηλαδή που έφτιαξαν με θέμα τους 
17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
πώς φαντάζονται τον πλανήτη το έτος 
2030. Συνολικά συγκεντρώσαμε περισ-
σότερα από 10.000 φανζίν, τα οποία 
παρουσιάστηκαν με τη μορφή έκθεσης 
στην εκδήλωση Ελπίδος 2030, Μικρές 
και μεγάλες ιστορίες της πλατείας Βι-
κτωρίας. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε με 
δράσεις, εργαστήρια, συναυλίες, χορό, 
προβολές, κηπευτική και συζητήσεις.

«Γνωρίζοντας τα φανζίν, oι μαθητές έγιναν και δημιουργι-
κοί και ρομαντικοί και επαναστατικοί, κάνοντας τους 17 Πα-
γκόσμιους Στόχους να είναι ένα από τα εργαλεία τους για 
να οραματιστούν και να διεκδικήσουν τον Πλανήτη 2030, 
αφού πραγματικά ο Πλανήτης 2030 είναι δικός τους.»
Διευθύντρια και μαθητές και μαθήτριες της Ε’ τάξης
του 45ου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας

© ActionAid
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Εκπαιδευτικό έργο

Το ξενοδοχείο 
της Διαφορετικότητας

Ευρωπαϊκά
προγράμματα

Άλλα 
προγράμματα

Το 2018 ξεκινήσαμε τη συνεργασία 
μας με την Οικία Θεοτοκοπούλου, που 
μας έδωσε τον χώρο να αναπτύξουμε 
και να καλλιεργήσουμε τις αξίες του 
ενεργού πολίτη. Πραγματοποιήσαμε 
4 πιλοτικά, καθώς και 15 εκπαιδευτικά 
προγράμματα για 333 μαθητές της 
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, έχοντας ως θέμα τα αν-
θρώπινα δικαιώματα, την ανεκτικότητα 
και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Αναλάβαμε την υλοποίηση δύο μεγά-
λων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που 
ξεκίνησαν το 2018 και πρόκειται να 
ολοκληρωθούν μέσα στα επόμενα χρό-
νια. Συγκεκριμένα, το Walk the Global 
Walk αφορά τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και το 2018 εστιάσαμε στον 
«Στόχο 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινό-
τητες», δημιουργώντας έναν οδηγό 80 
σελίδων για τους εκπαιδευτικούς που 
εφαρμόζουν το πρόγραμμα, προτείνο-
ντάς τους σχετικές δραστηριότητες. 
Το MigratED εστιάζει στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη μετανάστευση μέσα 
από τις νέες τεχνολογίες στην εκπαί-
δευση. Στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος, συνεργαστήκαμε με τον «Καρπό 
– Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων και 
Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας» και μαζί 
με 108 εκπαιδευτικούς από την τυπική 
και μη τυπική εκπαίδευση, διερευνή-
σαμε τις ανάγκες που υπάρχουν στον 
αντίστοιχο τομέα.

Ο Παγκόσμιος Πολίτης, γνωστός και 
ως 2Π, ταξίδεψε με τη βαλίτσα του 
σε 13 νηπιαγωγεία και 7 δημοτικά 
σχολεία, δίνοντας την ευκαιρία σε 500 
περίπου μαθητές να πραγματοποιή-
σουν δραστηριότητες που αφορούν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη φτώχεια 
και την αδικία, προσαρμοσμένες στο 
αναλυτικό πρόγραμμα κάθε τάξης. 

Κατά τη διάρκεια του έτους πραγμα-
τοποιήθηκαν 3 εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα με δραστηριότητες από το βιβλίο 
του εκπαιδευτικού τομέα της ActionAid 
με τίτλο «Ενεργός πολίτης μέσα και 
έξω από την τάξη», που κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Πατάκη. Στα προ-
γράμματα αυτά συμμετείχαν συνολικά 
80 μαθητές. Τέλος, πραγματοποιήθηκε 
κι ένα σεμινάριο εκπαιδευτικών πάνω 
σε θέματα που πραγματεύεται το 
βιβλίο, με 25 συμμετοχές από όλες τις 
εκπαιδευτικές βαθμίδες.

«Εγώ αισθάνομαι πολύ ωραία 
που κάνουμε την Αναδοχή. Γιατί 
σκέφτομαι ότι αν τα κάνουμε 
τώρα αυτά, που είμαστε μικροί, 
φαντάσου τι θα κάνουμε όταν 
μεγαλώσουμε, θα αλλάξουμε 
τον κόσμο.» 
Ορέστης, Ε’ Δημοτικού
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Εκπαιδευτικό έργο

Εκπαιδευτικό Κέντρο
«Ένας κόσμος Άνω-Κάτω»

Το 2018 το διαδραστικό 
Εκπαιδευτικό μας Κέντρο 
«Ένας Κόσμος Άνω-Κά-
τω» έριξε την αυλαία του, 
ολοκληρώνοντας την 
εκπαιδευτική του πορεία 
με τη λήξη του σχολικού 
έτους. Κατά τη διάρκεια 
των 9 χρόνων λειτουρ-
γίας του, σχεδιάσαμε 16 
εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα με θεματικές όπως 
η οικονομική ανισότητα 
στον κόσμο, η κλιματική 
αλλαγή, η προσφυγιά, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, 
η διαφορετικότητα και οι 

«Όσα κάναμε 
σήμερα με βοήθη-
σαν να γίνω ενσυνεί-
δητος πολίτης.» 
Μαθητής Α’ Λυκείου, 
Εκπαιδευτική Αναγέννηση

παραγωγικές διαδικασί-
ες. Τα προγράμματά μας 
απευθύνονταν σε όλες 
τις σχολικές βαθμίδες, 
καθώς επίσης σε οικογέ-
νειες και σε εκπαιδευτι-
κούς. Συνολικά, όλο αυτό 
το διάστημα παρουσιά-
σαμε 1.242 εκπαιδευτικά 
προγράμματα, τα οποία 
παρακολούθησαν 29.990 
παιδιά και έφηβοι! 

Η δυναμική παρουσία 
μας συνεχίζεται με 
δράσεις για παιδιά και 
εφήβους στο Επίκεντρο.
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Τέταρτος χρόνος λειτουργίας,
γερές βάσεις για το μέλλον
Το 2018 η Action Finance 
Initiative (AFI) συμπλήρω-
σε 4 χρόνια λειτουργίας, 
στηρίζοντας για μια ακό-
μη χρονιά ανθρώπους 
με όραμα και πάθος, 
που τόλμησαν να επιχει-
ρήσουν, και παράλληλα 
άνοιξε υποκατάστη-
μα στη Θεσσαλονίκη. 
Συνολικά, το 2018 μέσω 
της AFI εκταμιεύτη-
καν 82 δάνεια για νέες 
επιχειρήσεις, συνολικού 
ποσού ύψους 811.500 €, 
δημιουργώντας 117 νέες 
θέσεις εργασίας κι εκ-
παιδεύοντας 260 άτομα.

Ο Αναστάσης και 
ο Φαίδωνας ίδρυσαν 
το πρώτο ελληνικό 
brand που στοχεύει να 
εισάγει υγιεινά σνακ 
από αγνές πρώτες ύλες 
στην καθημερινότητα 
όλων μας, συνδυάζοντας 
την υγιεινή διατροφή με 
πολλαπλά ανταποδοτικά 
οφέλη για τον οργανι-
σμό. Η AFI τους παρείχε 
μικροχρηματοδότηση 
για την αγορά μηχανο-
λογικού εξοπλισμού στο 
ξεκίνημα της εταιρείας 
και σήμερα η επιχείρη-
ση διεκδικεί πλέον το 
δικό της μερίδιο στην 
αγορά της υγιεινής 
διατροφής.

Με τη βοήθεια εξειδι-
κευμένων εθελοντών 
από την PwC Greece, 
η AFI δημοσίευσε τη 
θετική συνεισφορά της 
προς την ελληνική οι-
κονομία: συγκεκριμένα, 
για κάθε ευρώ που δίνε-
ται στην AFI, επιστρέφει 
στην κοινωνία το ποσό 
των 1,87 ευρώ.

Το 2018 η AFI ανανέωσε 
και επέκτεινε τη στήριξη 
που λαμβάνει από στρα-
τηγικούς της εταίρους. Το 
πρόγραμμα εξεύρεσης 
πόρων “Friends of AFI” 

Η ActionAid Ελλάδας είναι από τα ιδρυτικά μέλη 
της AFI. Μάθε περισσότερα: afi.org.gr

στήριξε τον οργανισμό 
και τον σκοπό της για 
4η διαδοχική χρονιά. 
Επίσης, υπογράφτηκε με 
την Eurobank η επέκτα-
ση της συνεργασίας σε 
ένα ευρύτερο πλαίσιο, 
ενώ ο εκπαιδευτικός 
οργανισμός του Prince’s 
Trust International 
επέλεξε την AFI και τον 
εταίρο Corallia για την 
οργάνωση και λειτουρ-
γία του προγράμματος 
επιχειρηματικότητας, με 
στόχο την τόνωση της 
νεανικής επιχειρηματικό-
τητας στην Ελλάδα.
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Δικαιώματα προσφύγων

Θεσμική πίεση & εκστρατείες

Ευαισθητοποιώντας, 
ενημερώνοντας 
& κινητοποιώντας 
για τα δικαιώματα

Το 2018 ήταν, επίσης, μια χρονιά που 
επαναπροσδιορίσαμε τους στόχους 
μας στη βάση της νέας μας στρατη-
γικής και, με στόχο την πιο έντονη 
εμπλοκή στην Ελλάδα, επιδιώξαμε 
περισσότερες και πιο εκτεταμένες 
συνέργειες με άλλους φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών. Συμμετείχα-
με σε ομάδες εργασίας για ζητήματα 
που σχετίζονται με το προσφυγικό 
(περισσότερες πληροφορίες στις 
σελίδες 18 και 19) και δουλέψαμε για 
τη συγκρότηση ομάδας εργασίας 
με τη συμμετοχή εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών για τη δια-
μόρφωση του θεσμικού πλαισίου που 
σχετίζεται με τον εθελοντισμό και 
την εθελοντική εργασία. 

Επιπλέον, σε συνεργασία με άλλες 
129 οργανώσεις στην Ευρώπη, 
ζητήσαμε από τους πολίτες να υπο-
γράψουν την έκκλησή μας, ώστε 
να μην ποινικοποιείται η παροχή 

βοήθειας σε ανθρώπους που εισέρ-
χονται σε ευρωπαϊκές χώρες χωρίς 
τα απαραίτητα έγγραφα. Σε πολλές 
περιπτώσεις, άνθρωποι που έχουν 
προσπαθήσει να βοηθήσουν έχουν 
βρεθεί αντιμέτωποι, στην Ελλάδα και 
στην υπόλοιπη Ευρώπη, με ποινικές 
κυρώσεις. Την ίδια στιγμή, στην Ουγ-
γαρία ψηφίστηκε νόμος που προ-
βλέπει ποινή φυλάκισης για όσους 
βοηθούν πρόσφυγες και μετανάστες. 
Όμως, παρά την κινητοποίηση όλων 
των οργανώσεων δεν καταφέραμε 
να συγκεντρώσουμε 1 εκατομμύριο 
υπογραφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
ώστε η πρότασή μας να συζητηθεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Ο αγώνας και οι δράσεις μας για 
περισσότερη δικαιοσύνη και σε-
βασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα 
συνεχίζεται, καθώς μόνο με επιμονή 
και υπομονή θα πετύχουμε τους 
στόχους μας.

Δικαιώματα γυναικών
Σημαντική στιγμή της δουλειάς μας 
στην Ελλάδα αποτέλεσε η δημοσίευση 
της έρευνάς μας με θέμα «Η ενδοοι-
κογενειακή βία κατά την περίοδο της 
οικονομικής κρίσης» τον Νοέμβριο 
2018. Η έκθεση αποτυπώνει τις από-
ψεις έμπειρων επαγγελματιών που 
δουλεύουν για το ζήτημα της βίας 
στην οικογένεια προς τις γυναίκες 
και τα παιδιά στην Ελλάδα και περι-
λαμβάνει τις προτάσεις της ActionAid 
προς την πολιτεία για τη βελτίωση των 
πολιτικών της. Το βασικό της συμπέ-
ρασμα ήταν ότι, παρόλο που η κρίση 
δεν φαίνεται να αποτέλεσε βασική 
αιτία πρόκλησης της βίας, η σημαντική 
υποβάθμιση και υποστελέχωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών επηρέασε 
αρνητικά την κατάσταση κι επιβάρυνε 
ιδίως τις πιο ευάλωτες οικογένειες. 

Η έρευνα καλύφθηκε από τα ΜΜΕ
και συνοδεύτηκε από συναντήσεις 
εκπροσώπων της οργάνωσής μας με 

Διάβασε την έρευνα εδώ: bit.ly/31ljgwJ 
Δες το βίντεο εδώ: bit.ly/2MC9O4Q

Θεσμική πίεση & εκστρατείες

αρμόδιους φορείς της ελληνικής πολι-
τείας. Μια σημαντική εξέλιξη ήταν ότι 
ανακοινώθηκε η ίδρυση τμημάτων στην 
ελληνική αστυνομία για την αντιμετώ-
πιση της ενδοοικογενειακής βίας στην 
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, κάτι που 
συμπεριλαμβανόταν στις συστάσεις 
μας. Η δουλειά μας συνεχίζεται και το 
2019, καθώς η βία κατά των γυναικών 
αποτελεί μία από τις βασικές μας εκ-
στρατείες την τριετία 2018-2020. 

Επίσης, όπως κάθε χρόνο, η Παγκό-
σμια Ημέρα της Γυναίκας, στις 8 
Μαρτίου, στάθηκε η αφορμή για να 
ευαισθητοποιήσουμε το κοινό με ένα 
βίντεο για τη δύναμη των γυναικών 
σε όλο τον κόσμο, που καταφέρ-
νουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια και 
καθημερινά καταγράφουν μικρές και 
μεγάλες νίκες. Το βίντεο είχε σχεδόν 
50.000 προβολές, ενώ περισσότερα 
από 100 άρθρα δημοσιεύθηκαν 
στον Τύπο για το θέμα.
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Εθελοντισμός

Η αλληλεγγύη 
στην πράξη
Το 2018 στόχος μας ήταν η προώθη-
ση και ανάπτυξη του εθελοντισμού, 
εντός κι εκτός της ActionAid, με 
μια πιο στοχευμένη και δομημένη 
προσέγγιση για την οργάνωση και 
την αξιοποίηση του εθελοντικού 
δυναμικού μας, με τον αριθμό των 
εθελοντών μας να φτάνει έτσι τους 
110. Ανάλογα με τις δεξιότητες και 
τις επιθυμίες του καθενός και σε 
συνδυασμό με τις εκάστοτε ανάγκες, 
από την υποστήριξη σε εργασίες του 
γραφείου, μέχρι τη συμμετοχή στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα και σε 
υπηρεσίες στο Επίκεντρο, οι εθελο-
ντές μας έκαναν αισθητή την πολύτι-
μη παρουσία τους όλο τον χρόνο με 
αφοσίωση κι ευσυνειδησία. Πέρα από 
το εσωτερικό της οργάνωσης, έδωσαν 
το παρών σε ένα πλήθος κοινωνικές 
εκδηλώσεις και δρώμενα (Μαραθώ-
νιος, συμμετοχή σε ημερίδα για τον 
εθελοντισμό με τους Γιατρούς του Kό-
σμου κ.ά.) κι έγιναν έτσι οι καλύτεροι

«Οι άνθρωποι πολλοί, η ανάγκη 
γύρω μας για λίγη παραπάνω 
ανθρωπιά μεγάλη και τόσα αξί-
ζει να 'ναι και τα χαμόγελα που 
εσύ θα προκαλέσεις.»
Αρετή, εθελόντρια
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πρεσβευτές του οράματος και των 
αξιών της ActionAid, αλλά και της εν 
γένει ιδέας του εθελοντισμού προς το 
ευρύ κοινό. Ακόμη, εγκαινιάσαμε ειδι-
κές εθελοντικές δραστηριότητες για 
μαθητές στο Επίκεντρο, δίνοντάς τους 
τη δυνατότητα να συνδράμουν στα 
καλοκαιρινά μας προγράμματα. Από 
το πνεύμα του εθελοντισμού δεν θα 
μπορούσε να απέχει και το προσωπικό 
μας, που με προθυμία και αφοσίωση 
συμμετείχε εθελοντικά σε πρωτοβου-
λίες άλλων οργανώσεων, αλλά και σε 
εκκλήσεις έκτακτων καταστάσεων. 

Για μια ακόμα χρονιά, οι εθελοντές 
μας ήταν εκεί, να ενσαρκώσουν 
την εικόνα του ενεργού πολίτη που 
παλεύει να κάνει πραγματικότητα τον 
κόσμο που οραματιζόμαστε. Τους 
ευχαριστούμε!

16

EU Aid Volunteers

Πολίτες 
του κόσμου
εν δράσει

Η ActionAid Ελλάδας είναι επίσημα 
πιστοποιημένη οργάνωση αποστολής 
εθελοντών, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος EU Aid Volunteers, που 
δίνει τη δυνατότητα σε ευρωπαίους 
εθελοντές, αφού εκπαιδευτούν, να 
υποστηρίξουν με τις δεξιότητές τους 
ευάλωτες κοινότητες των αναπτυσσό-
μενων χωρών, ώστε να καταφέρουν 
να αντεπεξέλθουν σε πιθανούς μελλο-
ντικούς κινδύνους, να ανακτήσουν τις 
δυνάμεις τους μετά από κάποια φυσι-
κή καταστροφή, με βάση τις ιδιαίτερες 
ανάγκες του κάθε τόπου.

Το 2018 στείλαμε 16 εθελοντές 
από την Ευρώπη στη νοτιοανατολι-
κή Ασία, στη Δυτική Αφρική, στην 
Καραϊβική και στη Λατινική Αμερική. 

Οι εθελοντές συνεισέφεραν με τις 
δεξιότητές τους στη στήριξη των ευ-
άλωτων πληθυσμών σε προγράμματα 
για την εξασφάλιση εισοδήματος, την 
ισότητα των φύλων, την προετοιμα-
σία για την αντιμετώπιση έκτακτων 
καταστάσεων, τη διασφάλιση τρο-
φής, την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή, την προστασία των παιδιών. 
Παράλληλα, πέρα από το πεδίο κα-
θαυτό, οι εθελοντές υποστηρίζουν 
τις χώρες που τους υποδέχονται σε 
διοικητικά, επικοινωνιακά και οικονο-
μικής διαχείρισης θέματα.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και την ActionAid 
Ελλάδας για το πρόγραμμα EU Aid 
Volunteers Initiative.

«Ήταν τρεις μήνες εθελοντικής δουλειάς, κατά τους οποίους δοκιμά-
ζονται τα ανθρώπινα όρια. Θα συνιστούσα και σε άλλους να πάρουν 
μέρος σε αυτό το πρόγραμμα. Ήταν μια πολύ έντονη εμπειρία και 
απόλαυσα την κάθε στιγμή. Οι άνθρωποι που ζουν στις κοινότητες 
μπορεί να μην έχουν τίποτα, κι όμως στα πρόσωπά τους φαίνεται 
σαν να έχουν τα πάντα. Και αυτό φέρνω μαζί μου στην Ελλάδα!»
Γιώργος Χαριτάκης, ο πρώτος Έλληνας εθελοντής, 
που ταξίδεψε στο Εκουαδόρ
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H ολοκλήρωση
ενός σημαντικού 
κεφαλαίου

Μετά από πολύμηνη παρουσία στη 
Λέσβο, τον Σκαραμαγκά και το Σχιστό, 
το 2018 βρήκε την ActionAid σε αστικό 
πλέον περιβάλλον, να εστιάζει σε ένα 
αντικείμενο που γνωρίζει πολύ καλά: 
την προστασία και την ενδυνάμωση 
των γυναικών. Βασικοί μας συνεργάτες 
ήταν οι οργανώσεις “Jafra Foundation”, 
«Μέλισσα: Δίκτυο Μεταναστριών στην 
Ελλάδα» και “Zaatar NGO”. Παράλληλα, 
συμμετείχαμε ενεργά στο Κέντρο Συ-
ντονισμού για θέματα Μεταναστών και 
Προσφύγων (ACCMR), το οποίο ιδρύθη-
κε τον Μάιο του 2017 με πρωτοβουλία 
του Δήμου Αθηναίων, συντονισμό του 
Athens Partnership και ιδρυτικό δωρητή 
το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στο πλαί-
σιο της συμμετοχής μας στο ACCMR, 
συντονίσαμε την Επιτροπή Εργασίας 
για θέματα Υγείας και Ευημερίας. 

Σε συνεργασία με τις παραπάνω οργα-
νώσεις, παρείχαμε ψυχοκοινωνική υπο-
στήριξη, καθώς και μαθήματα γλωσσών, 
πλεξίματος, μεταποίησης υφασμάτων 
και κατασκευής αντικειμένων. Σιγά-
σιγά, μέσα σε διάστημα λίγων μηνών,

οι γυναίκες απέκτησαν τα εργαλεία 
εκείνα που τις έκαναν να νιώσουν 
πιο δυνατές, ώστε να αρχίσουν να 
αλλάζουν τη ζωή τους. Συγκεκριμέ-
να, τα μαθήματα γλώσσας συνέβαλαν 
στην ανεξαρτητοποίηση, αλλά και την 
κοινωνικοποίησή τους με το ευρύτερο 
περιβάλλον. Παράλληλα, οι γυναίκες 
ενημερώθηκαν και κατανόησαν καλύ-
τερα τα δικαιώματά τους, ενώ μέσω της 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ήρθαν 
αντιμέτωπες με δύσκολες καταστάσεις 
που είχαν βιώσει και κατάφεραν να 
βγουν νικήτριες. Τα εργαστήρια πλε-
ξίματος, μεταποίησης υφασμάτων και 
κατασκευής αντικειμένων δε λειτούρ-
γησαν απλώς σαν μια δημιουργική απα-
σχόληση, αλλά πρόσφεραν και μια σχε-
τική οικονομική ασφάλεια στις γυναίκες, 
καθώς θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν 
μελλοντικά τις γνώσεις που αποκόμισαν, 
προκειμένου να αποκτήσουν εισόδημα.

Ταυτόχρονα, δεν πάψαμε ποτέ να 
ασκούμε θεσμική πίεση και να συμμε-
τέχουμε σε όλες τις σχετικές επιτρο-
πές, συμβάλλοντας θετικά με παροχή

Προσφυγικό
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τεχνογνωσίας, δικτύωσης και υποστή-
ριξης, δίνοντας έμφαση στην παροχή 
νομικής βοήθειας για τους αιτούντες 
άσυλο και τους πρόσφυγες, την κάλυψη 
ιατρικών αναγκών, καθώς και τη βελτί-
ωση των συνθηκών διαβίωσης στους 
καταυλισμούς προσφύγων και μετανα-
στών που λειτουργούν στα νησιά.

150 γυναίκες ωφελήθηκαν από τα προ-
γράμματά μας, ενώ πολλές από αυτές 
συμμετείχαν σε περισσότερες από 
μία δραστηριότητες. Οι γυναίκες ήταν 
ηλικίας 15 έως 56 ετών και ανήκαν 
σε ευπαθείς ομάδες: εγκυμονούσες, 
γυναίκες που είχαν υποστεί βία, που 
ταξίδευαν μόνες, με συγγενείς με σο-
βαρή αναπηρία, καθώς και γυναίκες με 
θέματα ψυχικής υγείας. Παραπομπές 
έγιναν κυρίως για ιατρική και ψυχολο-
γική/ψυχιατρική υποστήριξη, καθώς 
επίσης και για νομικά ζητήματα. 

Στις 21 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθη-
κε το Bahar Project, μια πρωτοβουλία 
του ACCMR και της Almasar NGO. Η 
συγκεκριμένη δράση διοργανώθηκε 

με τη συνεργασία και την υποστήριξη 
της ActionAid Ελλάδας στο Επίκεντρο 
και, με όχημα τη μαγειρική, ακολού-
θησε ένα ταξίδι γνωριμίας ανάμεσα 
σε ανθρώπους κάθε καταγωγής και 
ηλικίας που ζουν στην Αθήνα. Στην 
εκδήλωση συμμετείχε η Κοινότητα 
Αφγανών Μεταναστών και Προσφύ-
γων στην Ελλάδα. Κάπως έτσι, με μια 
γιορτή, ολοκληρώθηκε η δράση μας 
για το προσφυγικό, και μας δόθηκε 
μία ακόμα ευκαιρία να εκφράσουμε 
καθαρά την πρόθεση και τον σκοπό 
της ActionAid να στηρίξουμε τις 
πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες 
ενσωμάτωσης, επιτρέποντας σε πρό-
σφυγες και μετανάστες να ενταχθούν 
καλύτερα στην κοινωνία. Στείλαμε ένα 
ηχηρό μήνυμα κατά της ξενοφοβίας 
και του ρατσισμού και τέλη Ιουνίου 
ξεκινήσαμε στο Επίκεντρο μαθήματα 
ελληνικών κι αγγλικών, στα οποία συμ-
μετέχουν και πρόσφυγες. Με αυτόν 
τον τρόπο, η στήριξή μας στον ευαίσθη-
το αυτό πληθυσμό συνεχίζεται εκεί.

©
 A

ct
io

n
A

id



«Έμενα στο υπόστεγο μουσκεμένη, χωρίς να πλένομαι για μέρες. Όταν 
η ActionAid οργάνωσε τους κύκλους συζήτησης, μάθαμε ότι η περίοδος 
είναι φυσιολογική και ότι πρέπει να φροντίζουμε την υγιεινή μας. Έτσι, 
άρχισα να κοιμάμαι στο κρεβάτι μου. Οι άλλες γυναίκες φοβόντουσαν 
ότι θα θυμώσει ο θεός και μπορεί να έχω κακή τύχη ή και να πεθάνω. Με 
παρακολουθούσαν για μήνες μετά και είδαν ότι δεν έπαθα τίποτα. Έτσι, 
ήταν πιο εύκολο να τις πείσω να μην ακολουθούν τις προλήψεις.»
Dauli, Νεπάλ 

Παγκόσμιες επιτυχίες

Μαζί
γινόμαστε
η αλλαγή

Για μία ακόμα χρονιά όλοι μαζί προωθήσαμε την αλ-
λαγή που οραματιζόμαστε για τον κόσμο. Συμβάλαμε 
στη βελτίωση της ζωής 6.435.267 ανθρώπων με τα 
προγράμματά μας σε 277 κοινότητες σε 45 χώρες. 
Οι 4.179 εργαζόμενοι διεθνώς, με γνώμονα τις αξίες, 
τη στρατηγική και τους στόχους της οργάνωσης, 
κατάφεραν κι έφεραν την αλλαγή στις ζωές των πιο 
ευάλωτων ανθρώπων. Ας δούμε ενδεικτικά παραδείγ-
ματα, βάσει των στόχων μας, σε χώρες δράσης μας:

Τη χρονιά που πέρασε η δουλειά μας 
στην αντιμετώπιση των έκτακτων κα-
ταστάσεων, επικεντρώθηκε στον ρόλο 
των γυναικών. Όταν ξεσπάνε κρίσεις, οι 
γυναίκες υφίστανται πολύ πιο έντονα τις 
συνέπειες, καθώς καταπατώνται ακόμα 
περισσότερο τα δικαιώματά τους, εξαι-
ρούνται από όλα τα κέντρα λήψης απο-
φάσεων και από την πρόσβαση στους 
πόρους. Γι’ αυτό, πρωταρχικός μας 
στόχος είναι να τις εκπαιδεύουμε και να 
τις ενδυναμώνουμε, ώστε να διαδρα-
ματίζουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση 
των κρίσεων. Βασική μας μέριμνα είναι, 
επίσης, να εισακούονται πρώτα από όλα 
οι ανάγκες των κατοίκων των πληγεισών 
περιοχών και βάσει αυτών να διαμορφώ-
νουμε τη δράση της ανασυγκρότησης. 

Διανύοντας μια περίοδο με αυξανό-
μενα ακραία καιρικά φαινόμενα, λόγω 
της κλιματικής αλλαγής, και με κύματα 
προσφύγων εξαιτίας των συρράξεων 
σε πολλές περιοχές του πλανήτη, το 
2018 ανταποκριθήκαμε σε 22 έκτακτες 
καταστάσεις, στηρίζοντας 592.820 άτο-
μα. Ήμασταν ανάμεσα στους νικητές 
του Humanitarian Grand Challenge 
για την πρωτοποριακή δουλειά μας 
στην Ιορδανία, όπου εφαρμόσαμε

«Είμαι περήφανη που είμαι μέ-
λος της Επιτροπής Διαχείρισης 
Κρίσεων, γιατί μαθαίνω πολύ 
χρήσιμα πράγματα για τις κατα-
στροφές και την κλιματική αλλα-
γή. Βοηθάω όχι μόνο τη δική μου 
οικογένεια, αλλά και όλους τους 
κατοίκους του χωριού μου.»
Tran Thi Be Tu, Βιετνάμ 

Η
Tran Thi

Be Tu
από το

Βιετνάμ
συμμετέχει

στην
Επιτροπή

Διαχείρισης
κρίσης

στο χωριό
της.

Ανταποκρινόμαστε στην 
αντιμετώπιση έκτακτων 
καταστάσεων, όπως είναι 
οι φυσικές καταστροφές 
και οι συρράξεις.

τη χρήση των κινητών για την αντιμετώ-
πιση της βίας κατά των γυναικών στους 
καταυλισμούς προσφύγων. Στο Βιετνάμ, 
οι κάτοικοι που έχασαν τις σοδειές 
τους εξαιτίας των ακραίων καιρικών 
φαινομένων, συμμετείχαν σε επιτροπές 
αντιμετώπισης των καταστροφών, χρη-
σιμοποιώντας κι εφαρμογές της κινητής 
τηλεφωνίας για έγκαιρη προειδοποίηση.

© Tran Khac Tung/ActionAid

Τη χρονιά που πέρασε δουλέψαμε για 
την κινητοποίηση των γυναικών ενάντια 
σε κάθε μορφή βίας στον τόπο τους. 
Συνεργαστήκαμε με κοινωνικά και 
φεμινιστικά κινήματα, δίκτυα και οργα-
νισμούς, με στόχο την άσκηση πίεσης 
για την καταπολέμηση της έμφυλης 
βίας. Επιπλέον, εντατικοποιήσαμε τη 
δράση μας για την αναγνώριση και τον 
περιορισμό της μη αμειβόμενης εργα-
σίας, ώστε να τεθούν σε ισχύ νόμοι και 
πολιτικές προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Η Dauli
(δεξιά)

με τη νύφη
της. Χάρη

στην κινητο-
ποίησή της,

καμία
γυναίκα στο
χωριό τους

δεν αναγκά-
ζεται πια

να ακολου-
θεί το

chhaupadi.
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Αντιμετωπίζουμε τα βαθύτερα 
αίτια της βίας κατά των γυναικών 
και των κοριτσιών και δουλεύουμε 
ώστε να εξασφαλίσουμε οικονο-
μική δικαιοσύνη. 

Σε όλες τις χώρες δράσης μας οι γυ-
ναίκες είδαν την καθημερινότητά τους 
να αλλάζει. Στη Ρουάντα 6.200 κορί-
τσια μπορούν και παρακολουθούν το 
σχολείο χάρη στους ασφαλείς χώρους 
για κορίτσια που κατασκευάσαμε, ενώ 
στο Νεπάλ πετύχαμε την απαγόρευση 
με νόμο της απαράδεκτης πρακτικής 
του chhaupadi, που επιβάλλει στις 
γυναίκες που έχουν περίοδο την απο-
μόνωση, αψηφώντας την υγεία και την 
αξιοπρέπειά τους.

© Sabin Shrestha/ActionAid
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Τη χρονιά που πέρασε, ενισχύσαμε την 
εμπλοκή όλων των πολιτών στην ανά-
πτυξη του τόπου τους και προωθήσαμε 
την ευρεία συμμετοχή στις εκλογικές 
διαδικασίες. Επιπλέον, θέσαμε υπό 
αμφισβήτηση νόμους και πρακτικές 
που υπονομεύουν τη δημοκρατική και 
με σεβασμό προς όλους διακυβέρ-
νηση. Στο ευρύτερο πλαίσιο της κοι-
νωνίας των πολιτών, συμβάλαμε στην 
ανάδειξη των αθέμιτων πρακτικών 
των ανεπτυγμένων κρατών εις βάρος 
των αναπτυσσόμενων, όπως είναι η 
ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των 
ξένων επιχειρήσεων, με δυσανάλογη 
επιβάρυνση των ντόπιων. 

Κινητοποιήσεις, εκστρατείες, μαζικές 
διεκδικήσεις έφεραν τους πολίτες 
πιο κοντά στα δικαιώματά τους κι 
έκαναν τις κυβερνήσεις να λογοδο-
τούν με γνώμονα τη δικαιοσύνη και 
την ισονομία. Στην Κένυα 23.500 
γυναίκες και 15.000 άνδρες διασφά-
λισαν πρόσβαση σε καθαρό νερό. 
Στη Σενεγάλη 55.000 μαθητές ωφε-
λήθηκαν από την ενημέρωση για τα 
δικαιώματά τους, με αποτέλεσμα να 
είναι σε θέση να τα διεκδικούν, αντι-
στεκόμενοι σε παραβιάσεις, όπως 

«Όταν ζητήσαμε από τους υπεύ-
θυνους να μας στείλουν βιβλία, 
εκείνοι είπαν ότι δεν είναι δική 
τους δουλειά. Τότε συμφωνήσα-
με να κάνουμε αίτηση για να μας 
απαντήσουν επίσημα. Έτσι κι έγι-
νε και 25 μέρες μετά την αίτηση 
μας έστειλαν βιβλία μαθηματι-
κών, γλώσσας (Χίντι) και κοινωνι-
κών επιστημών και όχι μόνο αυτό, 
ο υπεύθυνος υποσχέθηκε ότι θα 
μας έδιναν όλα τα βιβλία για όλες 
τις τάξεις μέχρι το τέλος Νοεμ-
βρίου. Ήταν η πρώτη φορά που 
όλοι οι μαθητές είχαμε βιβλία 
πριν από τις εξετάσεις.»
Priyanshu, Ινδία

Η Priyanshu (αριστερά) με τη συμμαθήτριά της
Khushbu κρατούν τα καινούργια τους βιβλία.

Διασφαλίζουμε 
τη μαζική συμμετοχή 
των πολιτών στη διαδικασία 
ελέγχου των αρχών 
και στην άσκηση πίεσης
για λογοδοσία και 
διαφάνεια.

© Ramkashi Kumari/ActionAid

είναι οι πρόωροι γάμοι. Αντίστοιχα, 
στην Ινδία οι μαθητές διεκδίκησαν 
και πέτυχαν να τους παρασχεθούν 
από το υπουργείο τα βιβλία τους, 
καθώς αποτελεί υποχρέωση της 
πολιτείας η διανομή των σχολικών 
εγχειριδίων.
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Τη χρονιά που πέρασε ενισχύσα-
με τη σχέση μας με συνεργάτες και 
κινήματα που δραστηριοποιούνται 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και τη διασφάλιση τροφής και 
εισοδήματος για όλους. Συνεχίσαμε να 
στηρίζουμε τις αγρότισσες, να υπερα-
σπιζόμαστε το δικαίωμα στη γη και την 
κλιματική δικαιοσύνη, τόσο σε τοπικό, 
όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Το 2018 προωθήσαμε τη βιολογική 
γεωργία κι ενισχύσαμε τα δικαιώματα 
των μικροκαλλιεργητών. Στην Γκάνα 
περισσότερες από 10.000 αγρότισσες 
υιοθέτησαν φιλικές προς το περιβάλλον 
και προσαρμοσμένες στην κλιματική 
αλλαγή μεθόδους καλλιέργειας, αφού 
παρακολούθησαν σεμινάρια και συμμε-
τείχαν σε δράσεις που οργανώσαμε. Στη 
Σενεγάλη 6.500 άτομα εκπαιδεύτηκαν 
στη βιώσιμη γεωργία, με έμφαση στην 
κατάργηση της χρήσης χημικών λιπα-
σμάτων και στην παρασκευή φυσικού λι-
πάσματος (κομπόστ), ενώ 1.800 γυναίκες 
απέκτησαν πρόσβαση στη γη και σε άλ-
λους πόρους που αποφέρουν εισόδημα, 
εξασφαλίζοντας έτσι την τροφή τους.

«Παλιότερα χρησιμοποιούσα 
χημικά λιπάσματα που ήταν 
πολύ ακριβά -μόνο μία στις δέκα 
γυναίκες μπορούσε να τα 
αγοράσει- κι έπρεπε να ξοδεύω 
όλα μου τα λεφτά. Είναι και 
βλαβερά για την υγεία μας και 
κάποιες φορές μπορεί να παθαί-
ναμε δηλητηρίαση, αν ήταν πολύ 
μεγάλη η δόση, ενώ καταστρέφο-
νταν και τα φυτά. Τώρα, με αυτά 
που έμαθα, εξοικονομώ χρήματα 
που μπορώ να ξοδέψω για τις 
ανάγκες των παιδιών, για το σχο-
λείο ή για τη διατροφή τους. Και 
οι καρποί μου είναι τώρα πολύ 
περισσότεροι και η οικογένειά 
μου ασφαλής, αφού χρησιμοποιώ 
φυσικά λιπάσματα και κάνω τις 
καλλιέργειές μου βιώσιμες.»
Nini, Σενεγάλη

Οι
γυναίκες

στη Σενεγάλη
παρασκευά-
ζουν φυσικό

λίπασμα
(κομπόστ),
για να προ-

στατέψουν το 
περιβάλλον

και την
υγεία τους

και να ενισχύ-
σουν τη σοδειά

τους.

Δουλεύουμε ώστε να έχουν όλοι 
βιώσιμο εισόδημα και ίσες ευκαιρίες 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής.
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Ιστορίες Αναδοχής
από 3 Ηπείρους
Μέσα από το πρόγραμμα Αναδοχής κι έχοντας στο πλευρό μας 23.870 Αναδό-
χους από Ελλάδα και Κύπρο, το 2018 στηρίξαμε ευπαθείς και περιθωριοποιημένες 
ομάδες ανθρώπων σε Αφρική, Ασία και Λατινική Αμερική, υλοποιώντας προγράμ-
ματα σε 20 συνολικά χώρες. Έτσι, έχοντας κατανοήσει σε βάθος τις ανάγκες κάθε 
πληθυσμού και σε συνεργασία πάντοτε με τοπικές οργανώσεις, στηρίξαμε τους 
κατοίκους και τους παρείχαμε τα απαραίτητα εφόδια για μια ζωή με αξιοπρέπεια, 
βάζοντας τα θεμέλια για έναν καλύτερο και δικαιότερο κόσμο για όλους.

Η παράδοση των Μασάι 
που δεν επιτρέπει στις 
γυναίκες να έχουν 
στην κατοχή τους ή 
να κληρονομήσουν γη 
σταδιακά εξασθενεί 
και η 60χρονη Suai 
Lekishon από την 
περιοχή Elangatawuas 
της Κένυας αποτελεί 
ζωντανό παράδειγμα 
αυτής της αλλαγής!

Αναδοχή

© Isaac Kakeni/ActionAid

«Δυσκολεύτηκα πολύ από τότε που πέθανε ο άνδρας μου. Πάνε πολ-
λά χρόνια… Όταν πέθανε, οι ίδιοι οι γιοι μου ήρθαν και μου πήραν τη 
γη. Δεν είχα τίποτα να καλλιεργήσω, ούτε ήξερα πού να απευθυνθώ. 
Ευτυχώς, ήρθε η ActionAid και μας εξήγησε ότι υπάρχει νόμος που 
επιτρέπει όχι μόνο στους άνδρες, αλλά και στις γυναίκες να έχουν 
ιδιοκτησία. Πάντα ήθελα να έχω γη. Ακούγοντας την ιστορία μου, οι 
γυναίκες του δικτύου Iloodokilani, που δουλεύει με την ActionAid, 
με στήριξαν και η υπόθεσή μου έφτασε μέχρι το δικαστήριο. Δικαι-
ώθηκα, όμως: πήρα πίσω τη γη μου και έχω πια τίτλο ιδιοκτησίας με 
το όνομά μου! Ελπίζω να βρουν το δίκιο τους κι άλλες γυναίκες που 
έχουν χάσει τα χωράφια τους μέσα από τα χέρια τους!»
Suai Lekishon, Κένυα 

Αφρική 

Η 40χρονη Gulshah 
ζει στο Αφγανιστάν 
κι έχασε τον άντρα 
της πριν από 6 χρό-
νια, μένοντας μόνη 
με 4 παιδιά. Μέλος 
της ομάδας γυναι-
κών, παρακολουθεί 
τα μαθήματα αλφα-
βητισμού στο χωριό 
της και μιλάει για 
την εμπειρία της.

Ο 12χρονος Wellington ζει με τους παππούδες του, 
αφού οι γονείς του έχουν πεθάνει. Το πρόγραμμα 
Αναδοχής, στο οποίο συμμετέχει, τον έχει κάνει 
να αισθάνεται πιο δυνατός.
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Αναδοχή

© Isaac Kakeni/ActionAid

© Pedro Ribeiro
    /ΑctionAid

«Ο αμόρφωτος άνθρωπος είναι σαν τον τυφλό που δεν βλέπει τίποτα. 
Από τη στιγμή που η ActionAid ξεκίνησε να μας μαθαίνει γράμματα, η ζωή 
μου άλλαξε. Παλιά, πολλές φορές δεν άφηνα τη μεγάλη κόρη μου να πάει 
σχολείο, για να κάνει τις δουλειές του σπιτιού, ενώ τώρα την προτρέπω να 
ολοκληρώσει και την ανώτερη εκπαίδευση. Λέω στους γιους μου να πηγαί-
νουν σχολείο στην ώρα τους και να διαβάζουν τα μαθήματά τους. Έμαθα 
για τα δικαιώματα των γυναικών στην κοινότητα. Είδα τόσες αλλαγές στη 
ζωή μου, που λέω και στις άλλες γυναίκες να έρθουν στα μαθήματα.»
Gulshah, Αφγανιστάν 

«Μέσα από το πρόγραμμα Αναδοχής μάς δίνεται ο χώρος 
και η ευκαιρία να μάθουμε για τα δικαιώματα και τις υπο-
χρεώσεις μας, για τη διαφορετικότητα και τον σεβασμό. 
Στην κοινότητά μας τα παιδιά συνήθως διασκεδάζουν παί-
ζοντας μπάλα, όμως μέσα στις αυλές, γιατί είναι πιο ασφα-
λές. Πιστεύω ότι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που συναντούν 
τα παιδιά και οι νέοι στην κοινότητά μου είναι ο κίνδυνος 
και η βία. Αν μπορούσα να άλλαζα κάτι, θα ήταν η βία, θα 
ήθελα να σταματήσει. Αυτό που κάνει τον κόσμο καλύτερο 
νομίζω ότι είναι η δημοκρατία, η ειρήνη και η αγάπη.»
Wellington, Βραζιλία 

Ασία

Λατινική 
Αμερική 
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Ολοκληρώνοντας τη δράση μας
Το 2018 έφτασε στο τέλος της η πολύχρονη δράση μας σε πολλές κοινότητες που 
στηρίζονται από την Αναδοχή της ActionAid, καθώς τα προγράμματα ανάπτυξης, 
εκπαίδευσης κι ενδυνάμωσης των κατοίκων απέδωσαν καρπούς. Επειδή οι αλλαγές 
στις ζωές των ανθρώπων ήταν πολλές αναφέρουμε μόνο ορισμένες ενδεικτικά: 

«Νιώθεις πιο δυνατή όταν γνωρί-
ζεις ότι υπάρχουν θεσμοί όπως ο 
δικαστής και η αστυνομία που θα 
σε προστατεύσουν. Τώρα τα πράγ-
ματα στο σπίτι μου είναι καλύτερα 
για μένα και για τα παιδιά μου.» 
Emilsa Consuelo Esteban Hernández, 
χωριό Camelias

Στο Σαν Κάρλος της Γουατεμάλας, οι 
κάτοικοι πήραν το μέλλον στα χέρια 
τους, δημιουργώντας με τη στήριξή 
μας την οργάνωση Asodemna. Γνω-
ρίζουν πλέον την αξία της ομαδικής 
δουλειάς και της συσπείρωσης, για να 
διεκδικούν όσα δικαιούνται και έχουν 
όραμα για το πώς θα αναπτυχθούν τα 
χωριά τους με βιώσιμο τρόπο.

Στην Ινδία στην κοινότητα Σάι Τζιότι, 
εκπαιδεύσαμε μέλη από 200 ομάδες 
γυναικών, ώστε να μπορούν να παρέ-
χουν νομικές συμβουλές σε γυναίκες 
που έχουν πέσει θύματα βίας. Επίσης, 
βοηθήσαμε στην επίσημη αναγνώριση 
των Σαχαρίγια ως φυλής κι έτσι έχουν 
τώρα πρόσβαση στην προστασία και 
τα επιδόματα που προβλέπει ο νόμος. 
Ταυτόχρονα, ένα από τα προγράμματά 
μας στην κοινότητα Κάνγκρα ήταν η 
εκπαίδευση των γεωργών σε αποδο-
τικότερες και φιλικότερες προς το 
περιβάλλον μεθόδους καλλιέργειας. 
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«Παλιότερα καλλιεργούσαμε 
μόνο σιτάρι και ρύζι, εξαρτιό-
μασταν από τη βροχή κι είχαμε 
μεγάλες απώλειες σε ξηρασίες ή 
πλημμύρες. Σήμερα κερδίζουμε 
περισσότερα, έχοντας μεγαλύτε-
ρη σοδειά και ζούμε έτσι μια ζωή 
με αξιοπρέπεια.»
Meenu Devi, χωριό Gharnote

Αναδοχή
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Σε όλες τις κοινότητες από όπου αποχωρήσαμε 
βάλαμε τα θεμέλια, ώστε οι κάτοικοι των περιοχών 
δράσης μας να έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες 
για να συνεχίσουν να βελτιώνουν τις ζωές τους. 
Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι η δράση μας σταμάτη-
σε. Νέες κοινότητες υποδέχτηκαν τους Αναδόχους 
της ActionAid Ελλάδας, οι οποίοι συνεχίζουν να 
στηρίζουν το έργο μας και τους ευχαριστούμε 
πολύ γι’ αυτό.

Αναδοχή

Στο Κουμπελού του Λεσόθο ευαισθητο-
ποιήσαμε περισσότερα από 8.000 άτο-
μα με ομιλίες και πορείες για τη σημασία 
της εκπαίδευσης. Έτσι, η συμμετοχή στα 
σχολεία αυξήθηκε από 50% σε 75%, ενώ 
το ποσοστό των αναλφάβητων στην 
περιοχή μειώθηκε από 70% σε 55%.

«Ο μπαμπάς μου πέθανε όταν 
ήμουν μικρός κι η μαμά είναι οικι-
ακή βοηθός. Από τη στιγμή που η 
ActionAid ξεκίνησε την εκστρατεία 
της, η μαμά μου δεν αγχώνεται, 
γιατί τώρα ξέρει ότι στο δημοτικό 
η εκπαίδευση είναι δωρεάν κι έτσι 
μπορώ να ξαναπάω σχολείο.» 
Thabo, 12 ετών

Το 2018 αναγκαστήκαμε, όμως, να 
σταματήσουμε τη δουλειά μας στο Πα-
κιστάν, όπου δούλευε η ActionAid από 
το 1990, καθώς η κυβέρνηση του Πακι-
στάν αποφάσισε να απορρίψει, χωρίς 
καμία εξήγηση, την αίτηση ανανέωσης 
της άδειας λειτουργίας 28 διεθνών ορ-
γανώσεων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια 
της δράσης μας εκατομμύρια άνθρωποι 
ωφελήθηκαν από τα προγράμματά μας. 
Ενδεικτικά, την τελευταία δεκαετία, 
στηρίξαμε 132.900 παιδιά αυξάνοντας 
τις εγγραφές στα σχολεία, παρέχοντας 
σχολικά είδη και ιδρύοντας κοινοτικά 
σχολεία. Βοηθήσαμε να βελτιωθεί η 
υγεία 262.600 ανθρώπων, εξασφαλίζο-
ντάς τους καθαρό νερό, δημιουργώ-
ντας κέντρα υγείας και διαθέτοντας 
ασθενοφόρα. Τέλος, βρεθήκαμε δίπλα 
σε 631.500 ανθρώπους σε διάφορες 
φυσικές καταστροφές.

«Μαζί με άλλες 4 γυναίκες, έγι-
να μέλος ενός συνεταιρισμού: η 
ActionAid μάς βοήθησε με το αρ-
χικό κεφάλαιο και την εκπαίδευση 
και ανοίξαμε ένα μαγαζί με καλ-
λυντικά. Τώρα, βοηθάω την οικο-
γένειά μου και πληρώνω κι έναν 
δάσκαλο που μου κάνει ιδιαίτερα, 
γιατί θέλω να μάθω γράμματα».
Bushra, χωριό Choha Shareef



Ταξίδια αλληλεγγύης

Βιώνοντας 
το έργο 
της ActionAid 
από πρώτο χέρι

Μέσα στο 2018 πραγματοποιήσαμε τρία 
ταξίδια με τη συμμετοχή των υποστηρι-
κτών μας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία 
να δουν από κοντά το έργο μας και τον 
τρόπο με το οποίο δουλεύουμε, αλλά 
και να ζήσουν στην πράξη την εμπειρία 
της αλληλεγγύης, συμμετέχοντας στη 
δημιουργία έργου υποδομής που θα 
βελτιώσει τη ζωή των κατοίκων. 

Τον Φεβρουάριο 2018, 46 Έλληνες και 
Κύπριοι εθελοντές επισκέφτηκαν τη 
Ρουάντα και το χωριό Muvungu στα 
δυτικά της χώρας. Παρά την πρόοδο 
που έχει συντελεστεί, η Ρουάντα φέ-
ρει ακόμα τα σημάδια της γενοκτονίας 
από τον εμφύλιο του 1994. Σήμερα 
αποτελεί μια από τις πιο πυκνοκατοι-
κημένες χώρες, γεγονός που δυσχε-
ραίνει επιπλέον την ανάπτυξή της. 

Έργο της ομάδας ήταν να κατασκευάσει 
τουαλέτες για το σχολείο του χωριού κι 
ένα δωμάτιο για τα κορίτσια, προκειμέ-
νου να αλλάζουν και να πλένονται όταν 
είναι αδιάθετα, καθώς το θέμα της περι-
όδου των κοριτσιών αποτελεί ταμπού και 
σημαντική αιτία εγκατάλειψης του σχο-
λείου, αφού οι υποδομές υγιεινής είναι 
ανύπαρκτες. Μια από τις συγκινητικές 
στιγμές του ταξιδιού ήταν όταν 8 Ανά-
δοχοι συνάντησαν τα παιδιά με τα οποία 
συνδέονται μέσα από το πρόγραμμα 
Αναδοχής. Μετά το ταξίδι, οι εθελοντές 
αποφάσισαν να στηρίξουν περισσότερο 
το Muvungu και κατάφεραν να συγκε-
ντρώσουν το ποσό των 11.028€ για την 
κατασκευή μιας σχολικής αίθουσας, που 
είχε καταστραφεί από την κακοκαιρία.

«Το έργο της ActionAid είναι 
πραγματικά αξιοθαύμαστο και 
δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος 
να το γνωρίσει κανείς, από το 
να συμμετέχει σε ένα ταξίδι 
αλληλεγγύης. Να μπορέσει να 
δει από κοντά πώς αξιοποιού-
νται οι διαθέσιμοι πόροι από 
τις Αναδοχές. Θεωρώ πως όλοι 
οι Ανάδοχοι θα πρέπει να είναι 
υπερήφανοι, γιατί τα χρήμα-
τα που προσφέρουν πιάνουν 
πραγματικά τόπο. Βοηθάνε να 
αλλάξει η ζωή ολόκληρων κοι-
νοτήτων.» 
Βαγγέλης Βερνάρδος, 
Ανάδοχος, Αθήνα

Ταξίδι 
αλληλεγγύης
στη Ρουάντα

© Victoria Cleanthous/ActionAid

Ταξίδια αλληλεγγύης

Τον Μάιο πραγματοποι-
ήθηκε το ταξίδι ενσω-
μάτωσης στην Τανζανία. 
Ο προορισμός, το νησί 
Μάφια, στον Ινδικό 
ωκεανό, το οποίο παρά 
την τουριστική επισκε-
ψιμότητα που γνωρίζει, 
παρουσιάζει μεγάλες 
κοινωνικές ανισότητες 
και οι ντόπιοι δίνουν κα-
θημερινό αγώνα για την 
επιβίωσή τους. 

Για πέντε μέρες, οι 24 
υποστηρικτές, εργαζό-
μενοι και συνεργάτες 
της ActionAid Ελλάδας 
φιλοξενήθηκαν από 11 
οικογένειες, οι οποίες 
ζουν στην κοινότητα 
όπου δραστηριοποιείται 
η ActionAid. Σκοπός του 
ταξιδιού, όπως λέει και 
το όνομά του, ήταν η εν-
σωμάτωση. Ενσωμάτωση 
στην καθημερινότητα 
των ανθρώπων που 

«Δεν ξέρω αν θα 
μπορέσω να το ξα-
νακάνω, αλλά πάντα 
ένα κομμάτι μου 
μένει πίσω. Είναι 
φοβερό το πόσο 
πολύ κοντά μπορείς 
να έρθεις με τους 
ανθρώπους αυτούς 
σε πάρα πολύ λίγο 
χρόνο. Αυτό παίρνω, 
αυτό κουβαλώ κι 
ευχαριστώ αυτούς 
τους ανθρώπους 
και ειδικά την οικο-
γένεια του Elia, γιατί 
ξέρω ότι στην Ταν-
ζανία έχω ένα σπίτι 
δικό μου!»
Στέλλα Μπεκιράκη, 
Ανάδοχος, Αθήνα

Ταξίδι 
ενσωμάτωσης
στην Τανζανία

άνοιξαν τα σπίτια τους 
και μας φιλοξένησαν, 
επιτρέποντάς μας να 
ζήσουμε, έστω και λίγο, 
τα προβλήματά τους, να 
μάθουμε για τις συνή-
θειές τους, να χαρούμε 
τις προσπάθειές τους 
για μια καλύτερη ζωή. 
Οι συμμετέχοντες έχουν 
έτσι την ευκαιρία να 
αντιληφθούν καλύτερα 
και να εντοπίσουν τα 
βαθύτερα αίτια της 
φτώχειας και της αδικίας 
και να μεταφέρουν την 
εμπειρία τους στο ευρύ-
τερο περιβάλλον τους. 
Από την πλευρά τους 
οι ίδιοι, μοιράστηκαν 
πληροφορίες για τη δική 
τους καθημερινότητα, τις 
γνώσεις τους, τις εμπει-
ρίες τους, το ειλικρινές 
κι έμπρακτο ενδιαφέρον 
τους για τη ζωή και το 
μέλλον των καινούριων 
τους φίλων.

© Sissy Gkournelou/ActionAid
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Τον Ιούλιο, 37 εθελοντές από Ελλάδα 
και Κύπρο ταξίδεψαν στην κοινότητα 
Μασίνγκα του Μαλάουι. Με 12.000.000 
κατοίκους να ζουν κάτω από το όριο 
της φτώχειας, το Μαλάουι είναι από 
τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του 
κόσμου.

Σκοπός του ταξιδιού, η κατασκευή 
επιπρόσθετων χώρων σε δύο σχολεία. 
Για πέντε ημέρες δουλέψαμε με τους 
κατοίκους του χωριού, για να εξοπλί-
σουμε τα σχολεία αυτά με τουαλέτες 
και κουζίνα. Παράλληλα, επισκεφθή-
καμε τα υπόλοιπα έργα της ActionAid 
στην περιοχή και είχαμε την ευκαιρία 
να ακούσαμε από πρώτο χέρι τις ιστο-
ρίες των ανθρώπων που, χάρη στη 
δουλειά της ActionAid, κατάφεραν 
να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να 
σταθούν στα πόδια τους. Ιδιαίτερα

Μέσα στο 2018 ολοκληρώθηκαν 2 
πολύ σημαντικά έργα που υποστηρί-
χθηκαν από εθελοντές των ταξιδιών 
αλληλεγγύης. 

Οι εθελοντές των ταξιδιών στην Ουγκά-
ντα το 2016 και 2017 συνέβαλαν ώστε να 
υλοποιηθούν 3 έργα στο χωριό Γκαλα-
γκάλα: μία σχολική αίθουσα, ένα πηγάδι 
για πόσιμο νερό στο σχολείο και μια 
παιδική χαρά, γεγονός που συνέβαλε 

«Για έναν παράξενο λόγο, τη 
δύναμη που σου δίνουν την 
απορροφάς. Λες: κι εγώ είμαι 
γυναίκα, κι εγώ είμαι παντοδύ-
ναμη σαν αυτές!» 
Μαρία Ορφανίδου, 
Ανάδοχος, Λεμεσός

Ταξίδι 
αλληλεγγύης 
στο Μαλάουι

Η αλληλεγγύη
και μετά τα ταξίδια

στον διπλασιασμό των εγγραφών στο 
σχολείο. Οι εθελοντές του ταξιδιού 
στην Γκάνα το 2017, αφού γνώρισαν τις 
γυναίκες του συνεταιρισμού παραγω-
γής ψωμιού στη Ντάπα, συγκέντρωσαν 
τους πόρους για μια αλεστική μηχανή, 
μέσω μιας καμπάνιας crowdfunding. Οι 
γυναίκες παρέλαβαν την αλεστική μη-
χανή στα τέλη του 2018 και μπορούν 
πλέον να αναπτύξουν περαιτέρω τη 
δραστηριότητα του συνεταιρισμού.

δυνατή στιγμή, η επίσκεψη στο 
Machinga Women Forum, όπου 
γνωρίσαμε γυναίκες που, χάρη στα 
προγράμματα ενδυνάμωσης, ύψωσαν 
το ανάστημά τους σε μια πατριαρχική 
κοινωνία, που τις καταπιέζει, τόλμησαν 
να χωρίσουν, να πουν ότι είναι οροθε-
τικές και να αποτελέσουν έμπνευση 
για όλη την ομάδα των εθελοντών, που 
επέστρεψαν στις ζωές τους τελικά και 
οι ίδιοι ενδυναμωμένοι.

© Pantelis Katselis/ActionAid

Δίκτυα λογοδοσίας
 
Συμμετέχουμε στα δίκτυα για
τη λογοδοσία των Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων:

H ActionAid Ελλά-
δας είναι μέλος της 
Ελληνικής Πλατφόρ-
μας για την Ανάπτυ-
ξη, ενός δικτύου 
20 ελληνικών ΜΚΟ 
που δραστηριοποι-
ούνται στον τομέα 
της αναπτυξιακής 
και ανθρωπιστικής 
βοήθειας. 

Διεθνής 
Χάρτα για τη 
Λογοδοσία 
των ΜΚΟ 

Βασικές 
Αρχές Αν-
θρωπιστικού 
Έργου

Διεθνής 
Πρωτοβουλία 
για τη Δια-
φάνεια στην 
Οικονομική 
Διαχείριση 

Η Πλατφόρμα 
αντιπροσωπεύει 
στην Ελλάδα την 
CONCORD, το δίκτυο 
2.600 ευρωπαϊκών 
οργανώσεων και επί-
σημο συνομιλητή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τον σχεδιασμό 
ευρωπαϊκών πολιτι-
κών που επηρεάζουν 
τη ζωή εκατομμυρίων 
ανθρώπων σε 
όλο τον κόσμο.

Διαφάνεια στη διαχείριση
των οικονομικών μας 

Για κάθε έργο που πραγματοποιούμε 
και για κάθε ποσό που εισπράττουμε, 
λογοδοτούμε συστηματικά, σύμφωνα 
πάντοτε με τους πολύ αυστηρούς κα-
νονισμούς της ActionAid International 
και τις εσωτερικές διαδικασίες ελέγ-
χου που επιβάλλει σε όλα τα γραφεία 
παγκοσμίως. Επιπλέον, κάθε χρόνο 
ελεγχόμαστε από ανεξάρτητη εταιρεία 
ορκωτών λογιστών, η έκθεση της οποί-
ας δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας.

Ανοιχτή πληροφόρηση 

Σεβόμαστε τους ανθρώπους με τους 
οποίους δουλεύουμε. Λειτουργούμε με 
αξιοπρέπεια, ακούγοντας προσεκτικά τις 
ανάγκες τους και στη συνέχεια σχεδιά-
ζουμε και υλοποιούμε μαζί τους προγράμ-
ματα που έχουν πραγματικά ανάγκη.

Λογοδοτούμε απέναντι στις κοινό-
τητες όπου δραστηριοποιούμαστε, 
ζητάμε συστηματικά την αξιολόγησή 
τους για τις ενέργειές μας και δημο-
σιοποιούμε κατανοητούς πίνακες με 
τα εκάστοτε οικονομικά στοιχεία στις 
περιοχές δράσης μας.

Αποτελεσματικότητα

Στόχος μας είναι οι άνθρωποι με τους 
οποίους δουλεύουμε να ωφεληθούν 
ουσιαστικά και μακροχρόνια. Έτσι, δεν 
υλοποιούμε προγράμματα που καθι-
στούν τους ανθρώπους εξαρτημένους 
από τη βοήθειά μας, αλλά αντιθέτως 
έργα που τους ενδυναμώνουν ώστε 
να διεκδικούν όσα δικαιούνται και να 
μπορούν να βασίζονται στις δικές τους 
δυνάμεις για μια ζωή με αξιοπρέπεια.

© Soumi Das/ActionAid

Διαφάνεια & λογοδοσία

Ελληνική Πλατφόρμα των ΜΚΟ
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Οικονομικά στοιχεία 2018

Η «Αναδοχή ActionAid» παραμένει και 
το 2018 αγαπημένο πρόγραμμα, στο 
οποίο συμμετέχουν ιδιώτες υποστη-
ρικτές μας, σχολικές τάξεις, εταιρείες 
και φορείς από την Ελλάδα και την 
Κύπρο, συμβάλλοντας στο 86% των 
εσόδων μας, με το συνολικό ποσό των 
6.073.609€. Θέλουμε να ευχαριστή-
σουμε θερμά τους χιλιάδες πολίτες 

Πολύτιμη ήταν και η προσφορά όσων συμμετείχαν σε άλλα προγράμματα. Χάρη 
στο πρόγραμμα «Φίλος της ActionAid» συγκεντρώσαμε 78.504€, ενώ οι δωρεές 
από τα προγράμματα «Πολίτης του Κόσμου», «Γυναίκες του κόσμου», «Υποστηρι-
κτής ζωής» και «Υποστηρικτής χώρας» ανήλθαν στα 72.602€. Εντός του 2018, ολο-
κληρώθηκε η συγχώνευση των προγραμμάτων αυτών στον «Φίλο της ActionAid».

Αναδοχή
ActionAid

Δωρεές για το Επίκεντρο 

Άλλα τακτικά προγράμματα

Χάρη στην πολύτιμη στήριξη των: 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα 
Vodafone, Κοινωφελές Ίδρυμα ΤΙΜΑ, 
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση 
και Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το Επίκεντρο 
στηρίχθηκε με το ποσό των 238.758€. 

Μέσω της πλατφόρμας act4Greece της 
Εθνικής Τράπεζας, πολίτες και εταιρεί-
ες, όπως η Mellon Technologies Α.Ε, 
η Metron Stages και η Εθνική Factors 
A.E. καθώς και το Ίδρυμα Ιωάννη Σ. 
Λάτση, μας στήριξαν με το συνολικό 
ποσό των 38.000€. 

που παραμένουν η σταθερή βάση μας, 
ώστε να μπορούμε να δουλεύουμε για 
έναν καλύτερο και δικαιότερο κόσμο.

Ευχαριστούμε, επίσης, για τη σημαντική 
τους στήριξη τις εταιρείες που βρίσκονται 
δίπλα μας μέσω του προγράμματος 
Αναδοχής, όπως οι Όμιλος ACHMEA- 
Interamerican, Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ, 
Yuboto, Β.Σ. Καρούλιας ΑΒΕΕΠ, ΤΡΑΠΕΖΑ 
Eurobank Ergasias A.E., Korres, Damco, 
Edenred και Γαλαξίας, καθώς και πολλές 
ακόμη επιχειρήσεις. Το ποσό που συγκε-
ντρώθηκε από αυτούς ήταν 81.995€.

Επίσης, οι εταιρείες ΚΑΥΚΑΣ, Agile 
Actors, Sport Café & Statistical Deci-
sions δώρισαν στο Επίκεντρο 12.522€ 
και από τα προγράμματα συνεισφοράς 
των εργαζομένων της Google και της 
Nike λάβαμε το ποσό των 5.192€. Τους 
ευχαριστούμε όλους θερμά. 

Tέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
την κυρία Χριστίνα Κοντοβά για τη 
χρηματοδότηση του έργου αγοράς 
ραπτομηχανών και εκπαίδευσης γυ-
ναικών στη χρήση τους στη Ρουάντα 
και την κυρία Κατρίνα Τσάνταλη για 
τη χρηματοδότηση του έργου αγο-
ράς αγελάδων για τον συνεταιρισμό 
Terimbere, επίσης στη Ρουάντα.
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τους «Η δύναμη είναι 
στο χέρι σου», συγκε-
ντρώνοντας 5.888€. Οι 
εκπαιδευτικοί μετέδωσαν 
το πνεύμα αλληλεγγύης 
στους μαθητές τους κι 
από κοινού συνέβαλαν 
στην υλοποίηση ενός Κέ-
ντρου Ανάπτυξης Παιδιού 
στην περιοχή Γκοραγκάτ 
στο Μπανγκλαντές και 
ξεκίνησαν τη στήριξη ενός 
έργου ύδρευσης στην κοι-
νότητα Wakii στην Γκάνα.

Άλλες δωρεές

Υποστηρικτές μας σκέ-
φτονται την ActionAid 
σε όλες τις στιγμές της 
ζωής τους και κάνουν 
δωρεές αντί δώρου γά-
μου, βάπτισης, γενεθλί-
ων και εισφορές εις μνή-
μην. Με τους τρόπους 
αυτούς συγκέντρωσαν 
7.850€ και τους ευχα-
ριστούμε πολύ για τις 
πρωτοβουλίες αυτές.

Οικονομικά στοιχεία 2018

Δρομείς 
της ActionAid

Το 2018 έτρεξαν συνολι-
κά μαζί μας 539 άνδρες, 
γυναίκες και παιδιά σε 
όλα τα αγωνίσματα του 
Ημιμαραθωνίου και του 
Μαραθωνίου της Αθή-
νας, μεταφέροντας το 
μήνυμά μας και βοηθώ-
ντας να συγκεντρώσου-
με 16.181€ από τις εγγρα-
φές. Στον Μαραθώνιο, 
στο περίπτερό μας στο 
Χωριό των Χορηγών, οι 
υποστηρικτές μας μπο-
ρούσαν να κερδίσουν 
δώρα από την AEGEAN, 
την Bristot, τη ΝΟΥΝΟΥ, 
την Parfum Christian 
Dior κι εταιρείες που 
προτιμούν να παραμεί-
νουν ανώνυμες και τις 
ευχαριστούμε όλες ιδι-
αιτέρως. Ευχαριστούμε 
όλους εσάς, αλλά και τον 
ΣΕΓΑΣ για τη δυνατότητα 
να συμμετέχουμε στις 

Το συνολικό ποσό εσόδων από θεσμούς και ιδρύματα ήταν 655.685€. 
Οι θεσμικές χρηματοδοτήσεις από Ευρωπαϊκά Προγράμματα για το 2018 
ανήλθαν στα 333.642€. 

Εφάπαξ δωρεές

Θεσμικές χρηματοδοτήσεις

γιορτές του αθλητισμού 
και της αλληλεγγύης. 

Έκτακτες 
εκκλήσεις

Υποστηρικτές μας 
ανταποκρίθηκαν σε 
έκτακτες εκκλήσεις μας 
για την υποστήριξη των 
πληγέντων από το κατα-
στροφικό τσουνάμι στην 
Ινδονησία, την περίοδο 
έξαρσης της βίας στην 
Παλαιστίνη, την ξηρασία 
στην Ανατολική Αφρική 
και την προσφυγική κρίση 
στο Μπανγκλαντές, όπου 
έχουν βρει καταφύγιο 
εκατοντάδες χιλιάδες 
Ροχίνγκια. Συνολικά συ-
γκεντρώσαμε 13.222€. 

Η δύναμη είναι 
στο χέρι σου

Το 2018 τα σχολεία υπο-
στήριξαν 2 έργα συμμε-
τέχοντας στο αγαπημένο 

Πολλοί είναι και οι υποστηρικτές και οι εταιρείες που μας στήριξαν με εφάπαξ 
δωρεές, αξιοποιώντας προσωπικές εκδηλώσεις, έκτακτες εκκλήσεις κι άλλες 
καμπάνιες για οικονομική στήριξη. Συνολικά συγκεντρώσαμε 91.576€. Τα έσο-
δά μας από εφάπαξ δωρεές περιλαμβάνουν:
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Οικονομικά στοιχεία 2018Οικονομικά στοιχεία 2018

Έσοδα 
2018

Έξοδα 
2018

Ανάλυση εσόδων Ανάλυση εξόδων

Το ποσό της διαφοράς εσόδων–εξόδων καλύπτεται από το αποθεματικό της 
ActionAid Ελλάδας. Σύμφωνα με την πολιτική της ActionAid, το αποθεματικό 

κρατείται για τη διασφάλιση της συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας της οργά-
νωσης και αναλώνεται σε περίπτωση ελλειμματικών οικονομικών χρήσεων.

Έσοδα από το πρόγραμμα «Αναδοχή ActionAid»

Έσοδα από φορείς και ιδρύματα

Έσοδα από άλλες μη τακτικές δωρεές
 
Έσοδα από το πρόγραμμα «Φίλος της ActionAid» 

Έσοδα από δωρεές για τα προγράμματα:
«Πολίτης του Κόσμου», «Γυναίκες του κόσμου», 
«Υποστηρικτής ζωής» και «Υποστηρικτής χώρας»*

Χρηματοοικονομικά έσοδα

Έσοδα από έκτακτη έκκληση: Παλαιστίνη, 
Ινδονησία, Μπανγκλαντές και Ανατολική Αφρική

ΣΥΝΟΛΟ

Δεσμευμένα κονδύλια για αναπτυξιακά προγράμματα 
στις χώρες που στηρίζει η ΑctionAid Ελλάδας

Προώθηση έργου και προσέλκυση υποστηρικτών 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ευαισθητοποίηση πολιτών

Λοιπά διοικητικά έξοδα και δαπάνες λειτουργίας γραφείου

Προγράμματα και λειτουργία του Επίκεντρου

Πρόγραμμα υποστήριξης προσφύγων  

Αποσβέσεις

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Χρηματοοικονομικά έξοδα

ΣΥΝΟΛΟ

3.425.948€

1.514.157€

 778.512€ 

 710.044€ 

 525.028€ 

 61.760€ 

 37.197€ 

 24.301€ 

2.049€

7.078.996€  

48,4%

21,4%

11,0%

10,0%

7,4%

0,9%

0,5%

0,4%

0%

 6.073.609€ 

655.685€

91.576€ 

78.504€ 

 

72.602€ 

 48.886€ 

 
13.123€ 

 7.033.985€

86,3%

9,3%

1,3%

1,1%

1,0%

0,8%

0,2%

86,3%

0,4%

*Εντός του 2018, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των προγραμμάτων αυτών στον «Φίλο της ActionAid».

9,3%

1,3% 0,2%

1,1%
1,0%

0,8%

48.4%

21,4%

11,0%

10,0%

7,4%

0,9%
0,5%
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Γράμμα ορκωτών Γράμμα ορκωτών



Γενική 
Συνέλευση

Έχει 25 μέλη και αποτε-
λεί το ανώτερο όργανο 
για τη λήψη αποφάσεων 
στρατηγικού περιεχο-
μένου, ενώ παράλληλα 
ελέγχει και εποπτεύει 
τα υπόλοιπα όργανα της 
οργάνωσης. Τον Ιούλιο 
2019 τα μέλη της ήταν:

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

Γεράσιμος Κουβαράς General 
Director
Έλλη Θούα Governance & Internal 
Policies Manager 
- - -
Νίκος Μπουντούρας  Operations 
Director
Ρένα Καλλέργη Accounting & 
Compliance Manager
Άγγελος Σινάνης Accounting & 
Reporting Senior Officer
Ανδρέας Φωτόπουλος Accounting 
Officer
Νίνα Αλεβίζου Finance & Operations 
Manager
Δημήτρης Μωραΐτης Financial 
Control  & Reporting Coordinator
Αναστασία Μαλιαγρού Reception & 
Administration Officer
Σοφία Πασχάλη Reception & 
Administration Officer
Ελένη Καραμανή HR Manager
Ειρήνη Μαυρομάτη HR 
Administration & Internal 
Communication Coordinator
Χάρης Θανάσουλας IT Manager
Μαρία Φαλιδούρη  IT Help Desk 
Support
- - -
Γλυκερία Αράπη Head of Local 
Programmes, Monitoring & Evaluation
Γιώργος Χατζηϊωαννίδης  Community 
Center Manager
Μαρία Καραϊσάρογλου Community 
Center Coordinator
Ευδοκία Βενέτη Community Centre 
Senior  Officer
Στέλλα Στεβή Community Centre 
Senior  Officer
Παυλίνα Παπίλια Operations Officer
Σωτηρία Κυριακοπούλου Youth Club 
Project  Coordinator

Διοικητικό 
Συμβούλιο 

Έχει επτά μέλη, εκ των 
οποίων έξι εκλέγονται 
από τη Γενική Συνέ-
λευση και ένα ορίζεται 
από την ActionAid 
International. Επικε-
ντρώνεται στη χάραξη 
στρατηγικής με βάση τις 
αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης και διασφα-
λίζει την υλοποίηση του 
στρατηγικού προγράμ-
ματος της οργάνωσης. 
Τον Ιούλιο 2019 τα μέλη 
της ήταν:

Ηλίας Γαληνός 
Πρόεδρος
Adwoa Adoma Kluvitse 
Αντιπρόεδρος
Μπιάνκα Γκλαβάνη
Ταμίας
Σπύρος Καπνιάς 
Μέλος
Χριστίνα Καράμπελα 
Μέλος
Κωνσταντίνος Μαχαίρας 
Μέλος
Francoise Kayitare 
Μέλος (ActionAid 
International)
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Διακυβέρνηση
Η ActionAid Ελλάδας 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 απαρτίζονται αυστηρά 
και αποκλειστικά από εθελοντές.

ActionAid 
International 

Το διεθνές μοντέλο 
διακυβέρνησης ακο-
λουθεί τις θεμελιώδεις 
αρχές της οργάνωσης 
για ουσιαστική αποκέ-
ντρωση, συμμετοχική 
λήψη αποφάσεων και 
διαρκή ενίσχυση της 
λογοδοσίας. Η έδρα 
της διεθνούς οργά-
νωσης βρίσκεται στο 
Γιοχάνεσμπουργκ της 
Νότιας Αφρικής. 

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

Περισσότερες πληροφορίες στο 
actionaid.gr/hellas
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Εργαζόμενοι
Τον Ιούλιο του 2019, στο γραφείο μας στην Αθήνα και στο Επίκεντρο 
απασχολούνται 72 εργαζόμενοι.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για 
την ActionAid Ελλάδας στο actionaid.gr/hellas

© Tassos Papaioannou/ActionAid

Σοφιαλένα Κουρεμένου Networking 
& Career Development Specialist
Αναστασία Σιδερά Skills & Career 
Development Specialist
Αμαλία Παναγιωτοπούλου Language 
Courses Facilitator
Έλένη Λουμάκη Facilitator
Μαρίνα Κωνσταντοπούλου English 
Facilitator
Χριστίνα  Καρκούλια English 
Facilitator
Νιόβη Γιαγτζή IT Facilitator
Μαρίζα Τσαχάλη Monitoring & 
Evaluation Coordinator
Αλεξάνδρα Βασιλείου Database 
Analysis Coordinator
- - -
Βίκυ Μουτσάκη Head of Civic 
Engagement
Δήμητρα Ντηρογιάννη Educational 
Programmes Manager
Δέσποινα Καρδογέρου Educational 
Programmes Development 
Coordinator
Nasrat Shir SHah Mediator
Χρυσούλα Σταματούκου Educational 
Programmes Coordinator
Γιούλη Μεγαγιάννη Educational 
Programmes Senior Officer
Στέλλα Ελματζόγλου Volunteer 
Programme Coordinator
Ντόρα Μπακατσέλου Volunteer 
Project Management Officer
Εύη Λαζαρίδου Volunteer Project 
Management Officer
Σοφία Δελενίκα Solidarity Trips 
Manager
- - -
Κωνσταντίνα Παπαδημητρίου Head 
of Development
Ιωακείμ Βράβας Development 
Manager

Ειρήνη Ζαφείρη Development 
Coordinator
Ηρώ Μπάλα (Maternity Leave) 
Institutional Fundraising Manager
Μάκης Δρακόπουλος Institutional 
Fundraising Coordinator
Σωτηρία Λούρα (Maternity Cover) 
Institutional Fundraising Senior 
Officer
Μάριος Καμπούρης (Maternity 
Cover) Institutional Fundraising 
Senior Officer
- - -
Άλκηστις Blauth Head of Individual 
Fundraising
Σουζάννα Μαραγκού Digital  
Development Manager
Δήμητρα Παππά Supporter Analysis 
Coordinator
Ζωή Τσιλιμπουνίδου Individual 
Fundraising Coordinator
Ναταλί Δελλή Individual Fundraising 
Coordinator
- - -
Αννέζα Βιδάκη  Head of Support 
Relations
Έφη Πρωτογέρη Supporter 
Acquisition & Retention Coordinator
Άννα Κόρδη CS Correspondence 
Officer
Αθανασία Τρικάτσουλα Supporter 
Acquisition & Retention Officer
Αλεξάνδρα Λύκου Supporter 
Acquisition & Retention Officer
Ελένη Τζεμπελίκου Supporter Care 
Agent
Ευδοκία Σκαρλάτου Supporter Care 
Agent
Μυρσίνη Μέγα Supporter Care 
Agent
Elio Dylgjeri Supporter Care Agent
- - -
Ασπασία Κάκαρη Head of 
Communications, Policy & 
Campaigns
Άννα Μπότσογλου Content & 
Accountability Manager
Μάρα Ψαράκη Accountability 
Reporting Senior Officer
Πόλυ Τσιγκούνη Accountability 
Reporting Senior Officer
Σίσσυ Γκουρνέλου Media 
Coordinator
Δήμητρα Σπαθαρίδου 
Communications Senior Officer
Τάσος Παπαϊωάννου Art Director
Μάριος Αντωνόπουλος Graphic 
Design Officer
Μάττα Σαμίου Campaigns Manager
Μαρία Μουρτζάκη Policy  
Coordinator




