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Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Το 2020 ήταν μια χρονιά στην οποία οι επόμενες γενιές θα αναφέρονται ως η χρονιά της πανδημίας Covid-19. Ο 
ιός δεν εξαίρεσε κανένα μέρος του πλανήτη από το πέρασμά του και δεν έκανε διακρίσεις στα θύματά του, όμως 
αυτό δεν σημαίνει πως ήμασταν όλοι ίσοι απέναντί του και κυρίως απέναντι στις επιπτώσεις του ίδιου, αλλά και 
των μέτρων αντιμετώπισής του. Η πανδημία έφερε στην επιφάνεια τις ατέλειες ενός παγκόσμιου συστήματος 
που έχουμε κατασκευάσει και αποτελεί τη διαχρονική πανδημία που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, αυτήν 
της ανισότητας και της αδικίας. Οι πιο ευάλωτοι, τα παιδιά, οι πρόσφυγες, οι γυναίκες πλήρωσαν ακριβότερα το 
κόστος και μέσα σε έναν χρόνο αυξήθηκε κατά 82% το ποσοστό των ανθρώπων που βρέθηκαν να ζουν σε συν-
θήκες ακραίας έλλειψης τροφής. Η ActionAid ήταν κοντά τους, καταφέρνοντας να στηρίξει με άμεσο ή έμμεσο 
τρόπο περισσότερους από 21 εκατ. ανθρώπους σε 39 χώρες σε Αφρική, Ασία, Λατινική Αμερική και Ευρώπη. 

Η καραντίνα και τα μέσα προστασίας που επιβλήθηκαν μας ανάγκασαν να προσαρμοστούμε και να επαναπροσ-
διορίσουμε, τόσο τις προτεραιότητες, όσο και τον τρόπο εργασίας μας. Στην Ελλάδα, έχοντας ήδη αναπτύξει τα 
συστήματα και τις υποδομές που απαιτούνταν, πετύχαμε αφενός να λειτουργήσουμε μια γραμμή για δωρεάν 
ιατρική και ψυχοκοινωνική βοήθεια για την Covid-19 την περίοδο της πρώτης καραντίνας, αλλά και να προ-
σαρμόσουμε όλα μας τα προγράμματα και τις υπηρεσίες στη νέα πραγματικότητα, παρέχοντας συνολικά 4.389 
συνεδρίες στο πλαίσιο των διαφορετικών υπηρεσιών από απόσταση στους κατοίκους του Κολωνού και εκπαι-
δεύοντας εξ αποστάσεως πάνω από 4.000 μαθητές και 600 εκπαιδευτικούς σε θεματικές όπως ο οικονομικός 
εγγραμματισμός, η κλιματική δικαιοσύνη, ο εκφοβισμός μεταξύ εφήβων και η έμφυλη βία. Λίγο πριν το φαινό-
μενο της σεξουαλικής παρενόχλησης προβληθεί μέσα από τις δημόσιες καταγγελίες επωνύμων, στο πλαίσιο 
της εκστρατείας μας «Ποτέ και Πουθενά», διεξαγάγαμε πανελλαδική έρευνα που ανέδειξε τα συντριπτικά πο-
σοστά των γυναικών που έχουν υποστεί κάποιας μορφής βία ή σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο. 
Στόχος μας ήταν να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό και τους εργοδότες, να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες και να 
πιέσουμε την κυβέρνηση για την ενίσχυση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και την επικύρωση της πρώτης 
παγκόσμιας Σύμβασης κατά της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία, η οποία επικυρώθηκε το 2021.

Παρ’ όλα τα εμπόδια που έβαλε η πανδημία, ξεκινήσαμε το νέο φιλόδοξο πρόγραμμά μας στη Θεσσαλονίκη 
με επίκεντρο τους νέους, με σκοπό να τους δώσουμε τον χώρο και τα εργαλεία ώστε να αναλάβουν ηγετικό 
ρόλο στην πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης τους και να μετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη 
σε μία βιώσιμη πόλη. Τέλος, αν και η πανδημία δεν μας επέτρεψε να ταξιδέψουμε μέσα στο 2020, με αφορμή τη 
συμπλήρωση 10 χρόνων ταξιδιών αλληλεγγύης, ταξιδέψαμε πίσω στον χρόνο αξιολογώντας τον αντίκτυπο 22 
ταξιδιών σε 15 χώρες και τα αποτελέσματά τους στις ζωές των ανθρώπων, των κοινοτήτων και των εθελοντών. 
Σας τα παρουσιάζουμε, λοιπόν, και αυτά στον ετήσιο απολογισμό που κρατάτε στα χέρια σας.

Στη μοναξιά της καραντίνας και στην αγωνία για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η συντροφικότητα χιλιά-
δων ανθρώπων όπως εσείς, που μοιραζόμαστε κοινές ανησυχίες, αξίες και όνειρα για τον κόσμο, μας έδωσε το 
κουράγιο και μας κράτησε δυνατούς, χτίζοντας αντισώματα αλληλεγγύης απέναντι στον ιό της αδικίας και της 
ανισότητας. Σας ευχαριστούμε!

Φιλικά,

Γεράσιμος Κουβαράς 
Γενικός Διευθυντής «ActionAid Ελλάς»
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Βρείτε
περισσότερες

πληροφορίες για
το γραφείο μας

στην Ελλάδα στο
actionaid.gr/hellas

Οι χώρες δράσης
της ActionAid

54

Οι 19 χώρες που στηρίζονται 
από το Πρόγραμμα Αναδοχής 
της «ActionAid Ελλάς»:

Oι 46 χώρες 
δράσης της 
ActionAid.

Οι 19 χώρες 
που στηρίζονται
από το Πρόγραμμα 
Αναδοχής της 
«ActionAid Ελλάς».

1. Αιθιοπία
2. Αφγανιστάν
3. Βιετνάμ
4. Βραζιλία
5. Γκάνα
6. Γουατεμάλα
7. Ζάμπια
8. Ζιμπάμπουε
9. Ελλάδα
10. Ινδία
11. Καμπότζη
12. Κένυα
13. Μπανγκλαντές
14. Νεπάλ
15. Παλαιστίνη
16. Ρουάντα
17. Σενεγάλη
18. Σιέρα Λεόνε
19. Τανζανία
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2020
η χρονιά που σημαδεύτηκε
από την πανδημία

Covid-19

Στηρίξαμε  

21 εκατ.
συνανθρώπους

μας σε
39 χώρες.

Η πανδημία Covid-19, αλλά και οι επιπτώσεις των μέτρων 
προστασίας που επιβλήθηκαν, μας ανάγκασαν να προσαρμο-
στούμε και να εστιάσουμε τη δουλειά μας στην πρόληψη της 
ασθένειας και την ενίσχυση των κοινοτήτων που στηρίζουμε 
με βάση τα νέα δεδομένα. Έτσι χάρη στους υποστηρικτές 
μας, καταφέραμε να στηρίξουμε με άμεσο ή έμμεσο τρόπο 
περισσότερους από 21 εκατ. ανθρώπους σε 39 χώρες σε 
Αφρική, Ασία, Λατινική Αμερική και Ευρώπη.

Φροντίζοντας για την ασφάλεια των ανθρώπων που συμμετέχουν στα 
προγράμματά μας, αλλά και των εργαζομένων και εθελοντών μας, πή-
ραμε επιπλέον μέτρα, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες των αρχών. Έτσι, 
οι περισσότεροι εργαζόμενοί μας δούλευαν εξ αποστάσεως ή φορώντας 
τα απαραίτητα προστατευτικά, όταν παρείχαν βοήθεια. Σε πολλές χώ-
ρες τα τρέχοντα προγράμματά μας σταμάτησαν για κάποιο διάστημα και 
εστιάσαμε στη στήριξη κατά του κορωνοϊού. 

Το ίδιο ίσχυσε και στην «ActionAid Ελλάς». Δεν σταματήσαμε να 
δουλεύουμε ούτε στιγμή, αλλά προσαρμοστήκαμε και συνεχίσαμε να 
δουλεύουμε από το σπίτι για όσο διάστημα χρειάστηκε. Ορισμένα προ-
γράμματα στο Κέντρο μας στην Αθήνα σταμάτησαν, ενώ άλλα παρέχο-
νταν μέσω τηλεφώνου ή βιντεοκλήσης. Επιπλέον, δημιουργήσαμε την 
πλατφόρμα Covid19Greece.help σε συνεργασία με εθελοντές από την 
Ιταλία, όπου οι χρήστες μπορούσαν να βρουν έγκυρες πληροφορίες και 
μια τηλεφωνική γραμμή στήριξης σε συνεργασία με τους Γιατρούς του 
Κόσμου και την ΙΑΣΙΣ. 

Όπως συνέβη για την Ελλάδα, σε πολλές χώρες δράσης μας, πρώτο 
μέλημά μας ήταν η έγκαιρη κι έγκυρη πληροφόρηση. Έτσι χάρη στην 
αλληλεγγύη των υποστηρικτών μας, εκατομμύρια άνθρωποι άκουσαν 
στη γλώσσα τους έγκυρες πληροφορίες, έμαθαν τον σωστό τρόπο να 
πλένουν τα χέρια τους, πώς να χρησιμοποιούν μάσκες και αντισηπτι-
κά, καθώς και να κρατούν αποστάσεις.

Πολύ συχνά η ενημέρωση πλαισιωνόταν και με διανομή ειδών πρώ-
της ανάγκης για την προσωπική προστασία, όπως μάσκες, αντιση-
πτικά, καθαριστικά, σαπούνια, αλλά και διανομή τροφίμων ή voucher 
ή και χρημάτων. Έτσι, 4.002.986 άνθρωποι έλαβαν τρόφιμα ή μαγειρε-
μένο φαγητό, 2.630.377 άνθρωποι έλαβαν είδη προσωπικής προστα-
σίας και υγιεινής και 52.879 άνθρωποι έλαβαν χρηματική στήριξη. 
Καθώς η πρόσβαση σε καθαρό νερό ήταν ιδιαίτερα σημαντική για 
το πλύσιμο των χεριών, σε πολλές χώρες εγκαταστήσαμε βρύσες ή 
επισκευάσαμε το δίκτυο ύδρευσης.

Την ίδια στιγμή, άνθρωποι που χρειάστηκαν ψυχολογική στήριξη ή 
γυναίκες που αντιμετώπισαν βία στο περιβάλλον τους, βρήκαν στή-
ριγμα στα προγράμματά μας. Σε πολλές χώρες ενισχύσαμε καταφύγια 
γυναικών, παρείχαμε ψυχοκοινωνική αρωγή και στηρίξαμε ομάδες 
γυναικών, οι οποίες με τη σειρά τους βοηθούν γυναίκες και κορίτσια 
που το χρειάζονται. 

Covid-19
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4.002.986
άνθρωποι έλαβαν

τρόφιμα.

Σωστή
πληροφόρηση

Τρόφιμα 

Είδη
προστασίας
και υγιεινής, 
καθαρό νερό

Ψυχοκοινωνική 
στήριξη και 
προστασία 
από τη βία κατά 
των γυναικών

Οικονομική 
στήριξη

Η σωστή πληροφόρηση για τον τρόπο μετάδοσης και προστασίας από τον SARS-
COV-2 σώζει ζωές και γι’ αυτό, εθελοντές και εθελόντριές μας χρησιμοποίησαν 
τα ΜΜΕ, το διαδίκτυο, αλλά και αφίσες, ντουντούκες και υπαίθριες ενημερώσεις 
για να διαδώσουν έγκυρες πληροφορίες, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες και 
αποκλεισμένες περιοχές.

Οι καραντίνες είχαν τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις. Οι άνθρωποι που εξαρ-
τώνται από το καθημερινό μεροκάματο έχασαν ξαφνικά το εισόδημά τους. Οι 
αγρότες και οι αγρότισσες δεν μπορούσαν να πουλήσουν τα προϊόντα τους, κα-
θώς οι αγορές έκλεισαν. Τα τρόφιμα που έλαβαν ήταν μια σημαντική στήριξη για 
να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. 

Οι μάσκες, τα αντισηπτικά, το σαπούνι και φυσικά οι βρύσες με καθαρό νερό 
έγιναν απαραίτητα για την προστασία όλων μας. Μέλη των κοινοτήτων μας που 
είχαν μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά και ιατρικό προσωπικό έλαβαν είδη προσωπικής 
υγιεινής και προστασίας από τον ιό και έμαθαν πώς να τα χρησιμοποιούν σωστά, 
ενώ βρύσες στήθηκαν σε κεντρικά σημεία.

Σε όλες τις έκτακτες καταστάσεις, οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες στη βία και ο 
εγκλεισμός αύξησε κατακόρυφα τον κίνδυνο ενδοοικογενειακής βίας. Την ίδια στιγ-
μή, οι ανάγκες για ψυχολογική στήριξη ήταν επιτακτικές. Τηλεφωνικές γραμμές 
ψυχολογικής βοήθειας, ενίσχυση καταφυγίων για γυναίκες και παροχή βοήθειας σε 
χώρους ασφαλείς για γυναίκες ήταν ορισμένες από τις δράσεις μας για τη στήριξη 
των γυναικών, που είναι βασική προτεραιότητα για όλα τα προγράμματά μας.

Καθώς πολλοί άνθρωποι έχασαν το εισόδημά τους κατά τη διάρκεια της καρα-
ντίνας, τα vouchers ή τα χρήματα ήταν πολύ χρήσιμα για την κάλυψη άμεσων 
αναγκών, σύμφωνα με τις προτεραιότητες κάθε οικογένειας. Σε αρκετές χώρες 
επιλέξαμε να παρέχουμε χρηματική στήριξη στους πιο ευάλωτους, με την οποία 
αγόρασαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Άνοιξα το ραδιόφωνο κι έπεσα σε 
ένα πρόγραμμα της ActionAid που 

με βοήθησε να καταλάβω την κατάσταση. 
Ακούγοντας το ραδιόφωνο κάθε μέρα, 
έπαψα να φοβάμαι.

Krijana, 8 ετών, Νεπάλ

Όλα τα είδη και κυρίως το ρύζι ήρθαν 
την κατάλληλη στιγμή, γιατί τα πράγ-

ματα ήταν δύσκολα στο σπίτι την εποχή 
της σποράς μαζί με την πανδημία. 

Memuna, 13 ετών,
Σιέρα Λεόνε

Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τις 
κούτες που παραλάβαμε από την 

ActionAid: είχαν μέσα σαπούνια, αντι-
σηπτικά, κουβάδες και ό,τι ακριβώς 
χρειαζόμασταν.

Sharifa, 28 ετών, νοσηλεύτρια, Τανζανία

Παρόλο που αυτός είναι στη φυλακή, 
εγώ φοβάμαι ακόμα. Ευχαριστώ την 

OFASO και την ActionAid που με βοήθησαν 
να νιώσω ότι είμαι πάλι ζωντανή.

Bilanda, 23 ετών,
Αϊτή

Με τα λεφτά που μας έδωσε η 
ActionAid μπόρεσα και ξεχρέωσα 

και μπορώ να αγοράζω φαγητό. Ήταν πολύ 
σημαντική βοήθεια για να επιβιώσουμε.

Claudia (ψευδώνυμο), επιζήσασα
ενδοοικογενειακής βίας, Γουατεμάλα

Αφρική: Γκάμπια, Λαϊκή Δημοκρατία του 
Κονγκό, Μαλάουι, Μοζαμβίκη, Νιγηρία, 
Νότιος Αφρική, Σενεγάλη, Σιέρα Λεόνε, 
Σομαλία | Ασία: Αφγανιστάν, Βιετνάμ, Ινδία, 
Ινδονησία, Ιορδανία, Καμπότζη, Λίβανος, 
Μπανγκλαντές, Μιανμάρ, Νεπάλ, Παλαι-
στίνη | Αμερική: Αϊτή, Βολιβία, Βραζιλία, 
Γουατεμάλα, Κολομβία | Ευρώπη: Ελλάδα, 
Ιταλία.

Αφρική: Γκάμπια, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Λιβε-
ρία, Μοζαμβίκη, Νιγηρία, Νότιος Αφρική, 
Ουγκάντα, Σενεγάλη, Σομαλία | Αμερική: 
Αϊτή, Βολιβία, Βραζιλία, Γουατεμάλα, Κο-
λομβία | Ασία: Αφγανιστάν, Βιετνάμ, Ινδία, 
Ινδονησία, Ιορδανία, Λίβανος, Μπανγκλα-
ντές, Μιανμάρ, Νεπάλ, Φιλιππίνες.

Αφρική: Αιθιοπία, Γκάμπια, Γκάνα, Ζάμπια, 
Ζιμπάμπουε, Κένυα, Λαϊκή Δημοκρατία του 
Κονγκό, Λιβερία, Μαλάουι, Μπουρούντι, 
Νιγηρία, Ρουάντα, Σενεγάλη, Σομαλία, 
Τανζανία | Αμερική: Αϊτή, Βολιβία, Βραζιλία, 
Γουατεμάλα, Κολομβία | Ασία: Αφγανι-
στάν, Βιετνάμ, Ινδία, Ιορδανία, Καμπότζη, 
Λίβανος, Μπανγκλαντές, Νεπάλ, Παλαιστίνη, 
Ταϊλάνδη.

Αφρική: Ουγκάντα | Αμερική: Αϊτή, Βολιβία, 
Βραζιλία, Γουατεμάλα, Κολομβία | Ασία: 
Αφγανιστάν, Βιετνάμ, Ινδία, Ινδονησία, Ιορ-
δανία, Λίβανος | Ευρώπη: Ελλάδα, Ιταλία.

Αφρική: Γκάμπια, Γκάνα, Λαϊκή Δημοκρατία 
του Κονγκό, Λιβερία, Μαλάουι, Σενεγάλη 
| Αμερική: Αϊτή, Βολιβία, Βραζιλία, Γουα-
τεμάλα, Κολομβία | Ασία: Ινδία, Ιορδανία, 
Λίβανος, Μιανμάρ, Νεπάλ 

Covid-19Covid-19

Όλα αυτά τα πετύχαμε χάρη στην 
υποστήριξη χιλιάδων ανθρώπων σε 
όλο τον κόσμο που στηρίζουν στα-
θερά τα προγράμματά μας και που 
συμμετείχαν σε έκτακτες εκκλήσεις 

μας. Μας στήριξαν, επίσης, εταιρείες, 
ιδρύματα και φορείς που χρηματο-
δότησαν τις δράσεις μας κατά της 
πανδημίας. Τους ευχαριστούμε από 
καρδιάς. Ευχαριστούμε, επίσης, τους 

εθελοντές και τις εθελόντριές μας σε 
όλο τον κόσμο που αψήφησαν τον κίν-
δυνο και στήριξαν το έργο μας. Χάρη 
σε όλους εσάς, ο κόσμος μας γίνεται 
δικαιότερος.
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Κόσμος
Ανθεκτικές κοινότητες 
με τη συμβολή όλων μας ©
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Το 2020 βρεθήκαμε στο πλευρό αν-
θρώπων που έχασαν το εισόδημά 
τους εξαιτίας της πανδημίας, προτεί-
νοντάς τους βιώσιμες εναλλακτικές 
και προσφέροντας στους ίδιους και 
τις οικογένειές τους πακέτα στήριξης 
με βασικά είδη διατροφής, μάσκες και 
αντισηπτικά. Παράλληλα, στόχος μας 
παρέμεινε όπως πάντα η δημιουργία 
ανθεκτικών κοινοτήτων, που θα μπο-
ρούν να αντεπεξέλθουν σε οτιδήποτε 
συμβεί. Έτσι, συμβάλαμε στον σχεδια-
σμό ολοκληρωμένων προγραμμάτων 
για την πρόληψη ή αντιμετώπιση των 
φυσικών καταστροφών και στηρίξαμε 
νοσοκομεία, κέντρα υγείας και το νο-
σηλευτικό προσωπικό που βρέθηκε 
στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά 
του κορωνοϊού.

Στο Μπανγκλαντές 2.145 οικογένειες έλαβαν οικο-
νομική ενίσχυση προκειμένου να καλύψουν βασι-
κές τους ανάγκες, καθώς αντιμετώπιζαν σοβαρό 
πρόβλημα επιβίωσης εξαιτίας της πανδημίας. Στο 
Αφγανιστάν 75 αγρότες από τρεις περιοχές της 
κοινότητας Καλντάρ απέκτησαν ηλιακά συστήματα 
άρδευσης και βλέπουν τα μέχρι προσφάτως άγονα 
χωράφια τους να έχουν σοδειά επαρκή. Στην Γκάνα 
1.216 παιδιά που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα 
Αναδοχής και οι οικογένειές τους έλαβαν πακέτα 
με είδη πρώτης ανάγκης για την Covid-19 και στην 
Αιθιοπία 400 γυναίκες ενισχύθηκαν οικονομικά με 
σκοπό να ξαναστήσουν τις δουλειές τους, καθώς 
είχαν πληγεί από την πανδημία. Στην Καμπότζη 431 
οικογένειες ψαράδων δουλεύουν πλέον σε καλύτε-
ρες συνθήκες και αύξησαν το εισόδημά τους χάρη 
στον περιορισμό της παράνομης αλιείας και στην 
Κένυα 300 αγρότισσες, που ήταν αντιμέτωπες με 
την ξηρασία, ωφελήθηκαν από αρδευτικά έργα, 
παρακολούθησαν σεμινάρια κι έλαβαν σπόρους και 
εργαλεία για να βελτιώσουν τη σοδειά τους. Στο 
Βιετνάμ 600 κάτοικοι απομακρυσμένης περιοχής 
εκπαιδεύτηκαν στη χρήση ειδικής εφαρμογής κινη-
τής τηλεφωνίας που τους προειδοποιεί για φυσικές 
καταστροφές.

5.757
άνθρωποι στο Βιετνάμ

μπορούν να ανταποκριθούν
στις επιπτώσεις της

κλιματικής αλλαγής, χάρη
σε εναλλακτικές πηγές

εισοδήματος κι εκπαιδεύσεις
για την αντιμετώπιση

κρίσεων. 
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«Η οικογένειά μου δεν εξαρτάται πια οικονομικά μόνο 
από τον άντρα μου, κάνω κι εγώ πολλά. Ο άντρας μου 
απαλλάχτηκε από τα χρέη του και έχουμε χρήματα 
να καλύψουμε τις βασικές μας ανάγκες. Και βέβαια, 
όλα μας τα παιδιά συνεχίζουν και πηγαίνουν σχολείο. 
Επίσης, νιώθω ότι οι Αρχές μάς ακούν περισσότερο. 
Πέρσι πήγαμε όλοι μαζί και ζητήσαμε αντιπλημμυρικά 

έργα για το χωριό μας και μετά ενίσχυσαν τις όχθες 
του ποταμού. Όλοι οι κάτοικοι του χωριού μου ασχο-
λούνται τώρα με τους λαχανόκηπους και καλλιεργούν 
λαχανικά. Το όνειρό μου είναι να γίνει το χωριό μας 
πρότυπο εδώ γύρω!» 

Neharun, 38 ετών, Μπανγκλαντές
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Μέχρι και πριν από 3 χρόνια, δούλευα γκαρσόνι σε ένα ξενοδοχείο στην 
Ινδία. Ό,τι κι αν έκανα, έφτανε ίσα-ίσα για ένα πιάτο φαγητό την ημέρα. 
Τα παιδιά μου δεν μπορούσα να τα στείλω σχολείο. Εκείνο το διάστημα 
η γυναίκα μου είχε γίνει μέλος μιας ομάδας γυναικών που είχε φτιάξει 
η ActionAid. Εκεί της είπαν ότι μπορούσαμε να πάρουμε δάνειο να ξε-
κινήσουμε δική μας δουλειά. Εγώ ήξερα πώς να φτιάχνω αντικείμενα 
από μπαμπού και είπαμε να το δοκιμάσουμε. Η γυναίκα μου με βοηθάει 
να κόψω τα καλάμια σε λωρίδες κι εγώ μετά πλέκω καλάθια. Αυτή τη 
στιγμή στέλνω τα παιδιά μου σε ιδιωτικό σχολείο, αγοράζω φαγητό για 
την οικογένειά μου και μπορώ παράλληλα να φτιάξω και το σπίτι μας. 
Δεν το περίμενα ποτέ! 

Bhim, 40 ετών, Νεπάλ

«Μπήκα σε μια ομάδα μικροκαλλιεργητών 
της ActionAid κι εκεί μας εκπαίδευσαν και 
μας έδωσαν σπόρους. Έχουμε ξεχάσει πώς 
είναι να κοιμάσαι με άδειο στομάχι.»

Lucy, 38 ετών, Κένυα

Το 2020 κι ενώ τα σημάδια της οικονομικής κρίσης 
παρέμεναν εμφανή σε μεγάλο μέρος του πληθυ-
σμού, ιδίως στα αστικά κέντρα, ο κορωνοϊός οδήγη-
σε σε περαιτέρω συρρίκνωση της οικονομικής δρα-
στηριότητας και αρκετός κόσμος έχασε τη δουλειά 
του. Επίσης, για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, οι 
υπηρεσίες και οι δραστηριότητες του Κέντρου μας 
στην Αθήνα διεξάγονταν αποκλειστικά ή κυρίως 
από απόσταση, σύμφωνα με τις νέες συνθήκες που 
δημιούργησε η πανδημία.

Παρόλα αυτά, μέσα από το Κέντρο μας στην Αθήνα
το 2020 στηρίξαμε συνολικά 1.706 άτομα και συγκεκρι-
μένα 1.470 ενήλικες και 236 παιδιά. Συνολικά παρεί-
χαμε 4.389 συμβουλευτικές συνεδρίες σε υπηρεσίες 
υποστήριξης, όπως η Κοινωνική Υπηρεσία, ο Λογι-
στής και η Νομική Συμβουλευτική και είχαμε 3.056 
συμμετοχές σε υπηρεσίες μακροπρόθεσμης υποστή-
ριξης, όπως η Συμβουλευτική Εύρεσης Εργασίας, η 
ψυχολόγος και η συμβουλευτική για την οικογένεια.

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, η ActionAid ήταν 
σε ετοιμότητα κι έτσι δε διακόψαμε σχεδόν καθόλου 
τις συνεδρίες. Το μόνο που άλλαξε ήταν ο τρόπος 
διεξαγωγής τους, όπου μιλούσαμε στο viber. 

Πέρα από την ψυχολόγο, έχω απευθυνθεί στην κοι-
νωνική υπηρεσία και ακόμα το κάνω, εξ αποστάσεως 
πια, καθώς και στην υπηρεσία επαγγελματικού προ-
σανατολισμού. Μέσα από αυτήν, μάλιστα, μου δόθηκε 
η ευκαιρία να συμμετάσχω σε ένα 3μηνο εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα σε αντικείμενο που με ενδιέφερε, 
με άμεσο αντίκρισμα στις απαιτήσεις της αγοράς 
εργασίας. Ήταν κάτι σημαντικό για εμένα, καθώς 
τα τελευταία 2 χρόνια είμαι άνεργη και λόγω της 
σκλήρυνσης κατά πλάκας από την οποία πάσχω είναι 
δύσκολο να ενταχθώ στην αγορά εργασίας, παρότι 
είμαι λειτουργική και αυτοεξυπηρετούμαι. 

Μαρία*, 29 ετών, Αθήνα 

1.706 
άτομα έλαβαν

 στήριξη το 2020
από το Κέντρο μας 

στην Αθήνα.

Ελλάδα

* Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων
έχουμε αλλάξει το όνομα.
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Η δουλειά μας πάντα εστιάζει στις 
γυναίκες και τα κορίτσια καθώς υφί-
στανται καθημερινά διακρίσεις, ενώ 
τους ασκείται βία - ψυχολογική, σω-
ματική ή και σεξουαλική. Έτσι, και τη 
χρονιά που πέρασε δημιουργήσαμε ή 
στηρίξαμε ασφαλείς χώρους και εν-
δυναμώσαμε τις γυναίκες και τα κορί-
τσια, προσπαθώντας παράλληλα να 
διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις που 
θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν 
μια ισότιμη θέση στην κοινωνία. 

Στην Γκάνα, όπου σημειώνονται απαγωγές κορι-
τσιών με σκοπό τον γάμο, οι ομάδες COMBAT που 
έχουμε δημιουργήσει κατάφεραν να βοηθήσουν 
300 κορίτσια να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Στη 
Σενεγάλη περισσότερες από 600 γυναίκες συμμε-
τείχαν σε ομάδες ενδυνάμωσης όπου ενημερώ-
θηκαν για τα δικαιώματά τους και έμαθαν να τα 
διεκδικούν, ενώ 45 γυναίκες ανάμεσά τους παρα-
κολούθησαν σεμινάρια ηγεσίας και κατέθεσαν τις 
ενστάσεις τους στην Επιτροπή Φύλων και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων της Εθνοσυνέλευσης. Στη Γουατε-
μάλα 100 ζευγάρια παρακολούθησαν εκπαιδεύσεις 
και συμμετείχαν σε εργαστήρια κι έτσι οι άνδρες 
άρχισαν να συνεισφέρουν στις δουλειές του σπι-
τιού και λειτουργούν πλέον ως πρότυπο στις κοι-
νότητές τους, προστατεύοντας τις γυναίκες τους 
και στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα κατά της έμφυ-
λης βίας. Στο Βιετνάμ περισσότερα από 500 παιδιά 
σχολικής ηλικίας και οι οικογένειές τους έμαθαν 
τι θεωρείται βία και σεξουαλική παρενόχληση και 
εκμετάλλευση και πού μπορούν να απευθυνθούν 
αν υπάρξει ανάγκη.

Κόσμος
Προστασία των κοριτσιών
και των γυναικών
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«Οι γονείς μου πάντα μου έλεγαν να προσέχω τους ξένους μη με απαγάγει κανείς και οι δάσκαλοι στο σχολείο 
μάς έλεγαν να γυρίζουμε σπίτι με τους γονείς μας ή να περπατάμε πολλά παιδιά μαζί. Μέχρι εκεί, όμως… Ποτέ 
δεν είχαμε εμβαθύνει στο θέμα. Με το σεμινάριο μάθαμε πολλά πράγματα και μας έδωσαν πρακτικές συμβου-
λές. Κάναμε ερωτήσεις και πήραμε απαντήσεις. Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να μιλάμε για τέτοια θέματα, μόνο 
έτσι θα λυθεί το πρόβλημα.» 

Phuong Anh, 13 ετών, Βιετνάμ
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Σχετικά με τη 
βία, οι άντρες 
χρειάζονται 
συμβουλές, 
πρέπει να 
μάθουν ότι είναι 
λάθος να χτυ-
πούν τις γυναί-
κες. Υπάρχουν 
νόμοι που 
προστατεύουν 
τις γυναίκες 
και οι άντρες θα 
πρέπει να το κα-
ταλάβουν. Στο 
σπίτι μας δεν 
χωράει κανενός 
είδους βία.

Domingo, 
42 ετών, 
Γουατεμάλα
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Ελλάδα

273
αναδημοσιεύσεις

της έρευνας για τη βία
και παρενόχληση

στην εργασία έγιναν
από τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας μας «Ποτέ και πουθενά» 
για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης 
στην εργασία, τον Ιούλιο του 2020 διεξαγάγαμε πα-
νελλαδική έρευνα, εστιάζοντας στη συνέχεια στους 
κλάδους του επισιτισμού και του τουρισμού, όπου απα-
σχολούνται οι περισσότερες εργαζόμενες στη χώρα. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 85% των γυναικών 
στον γενικό πληθυσμό ανέφερε ότι έχει υποστεί κάποια 
σεξουαλικά παρενοχλητική συμπεριφορά στην εργασία.

Ο στόχος μας μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα ήταν να 
ενισχύσουμε το νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας με την 
επικύρωση της πρώτης παγκόσμιας Σύμβασης κατά της 
Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία, να ευαισθητο-
ποιήσουμε το κοινό και να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες 
και τέλος να κινητοποιήσουμε τους εργοδότες, ώστε να 
αναλάβουν ευθύνη για την προστασία των εργαζομένων. 
Στο πλαίσιο αυτό, σε συνέχεια της έρευνας διατυπώσαμε 
προτάσεις με μέτρα που είναι σημαντικό να ληφθούν 
από τα εμπλεκόμενα μέρη για τη διαμόρφωση ενός 
επαρκούς πλέγματος πρόληψης και αντιμετώπισης της 
βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία.

Η έρευνα, που δημοσιοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 
2020, γνώρισε ευρεία απήχηση στα Μέσα, και ήρθε 
να καλύψει το κενό δεδομένων που υπάρχει για το 
συγκεκριμένο ζήτημα στη χώρα μας.

Τα αποτελέσματα της έκθεσης είχαν μεγάλο αντί-
κτυπο στο #metoo κίνημα που ακολούθησε, καθώς 
στήριξε τις μαρτυρίες των γυναικών με data, δεί-
χνοντας την τεράστια έκταση του προβλήματος.

Μάττα Σαμίου, Υπεύθυνη Θεμάτων
Ισότητας Φύλων της «ActionAid Ελλάς»
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Η χρονιά που πέρασε άφησε έντονα τα σημάδια της και στην εκπαίδευση. 
Εκατομμύρια μαθητές στον κόσμο έμειναν εκτός σχολείου, ενώ η εκπαίδευση 
εξ αποστάσεως ήταν εφικτή μόνο για όσους ζουν σε περιοχές με υποδομές και 
διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία. Σε όλες τις χώρες δράσης μας συνεχίσαμε το 
έργο ενίσχυσης της εκπαίδευσης, με έργα υποδομής και κινητοποίηση για εκπαί-
δευση για όλους. Επιπλέον, προσαρμόσαμε τις δράσεις μας για να ανταποκρι-
θούμε στις έκτακτες ανάγκες εξαιτίας της πανδημίας: στηρίξαμε την εκπαίδευση 
από απόσταση, παρείχαμε εξοπλισμό σε μαθητές και σχολεία, πραγματοποιή-
σαμε ραδιοφωνικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ενημερώσαμε τους μαθητές για 
τα μέτρα προφύλαξης από τον ιό. Τέλος, τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήσαμε 
έρευνα σε 14 χώρες για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην πρόσβαση και την 
επιστροφή των παιδιών στα σχολεία.

Ενδεικτικά, λοιπόν, τη χρονιά που πέρασε 
στην Καμπότζη και στην κοινότητα Σρε 
Άμπελ, 46 εκπαιδευτικοί από 16 σχολεία 
παρακολούθησαν εκπαιδεύσεις παιδαγω-
γικής κατάρτισης, ενώ για την αντιμετώ-
πιση του κορωνοϊού 457 μαθητές από δυο 
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χωριά έλαβαν σαπούνια και τοποθετήθη-
καν βρύσες για το πλύσιμο των χεριών
σε σχολεία όλης της κοινότητας. Στην 
Ινδία, 1.910 μαθητές έλαβαν δωρεάν βιβλία 
και σχολικές ποδιές, ενώ 215 πήραν υπο-
τροφίες για να καλύψουν τα σχολικά τους 
έξοδα, χάρη στην προτροπή μας για τη 
διεκδίκηση των προνομίων αυτών. Στην 
Παλαιστίνη, για τη στήριξη της διαδικτυ-
ακής εκπαίδευσης μοιράσαμε 18 laptop 
σε 18 σχολεία που έχουν σημαντικές ελ-
λείψεις σε υποδομές. Στην Αιθιοπία 312 
κορίτσια κάλυψαν τα κενά τους κι απέ-
κτησαν κίνητρο να συνεχίσουν το σχολείο, 
παρακολουθώντας τα μαθήματα ενισχυ-
τικής διδασκαλίας που οργανώσαμε, ενώ 
διασφαλίσαμε ότι 38 σχολεία θα παρέχουν 
σταθερά τα γεύματα που υποχρεούνται 
από τον νόμο. Στη Ρουάντα ενισχύσαμε 
τα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής με ένα 
ακόμα σχολείο, ενώ τοποθετήσαμε βρύσες 
σε σχολεία για την τήρηση της υγιεινής 
και προωθήσαμε παραδόσεις μαθημάτων 
μέσα από ραδιοφωνικές εκπομπές, προ-
κειμένου να έχουν πρόσβαση περισσότερα 
παιδιά. Στη Σενεγάλη περισσότεροι από 
1.000 μαθητές και δάσκαλοι συνέχισαν τα 
μαθήματά τους, τηρώντας τα μέτρα υγιει-
νής, καθώς παρείχαμε αντισηπτικά, υγρό 
σαπούνι, χλωρίνη και μάσκες σε 42 δημο-
τικά σχολεία. 

Κόσμος
Ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου 
και προώθηση της εκπαίδευσης

1.255 
μαθητές και μαθήτριες

στη Σιέρα Λεόνε από την
κοινότητα Κόνο μπορούν να 
παρακολουθούν το σχολείο 

χωρίς ελλείψεις, καθώς
έλαβαν σχολικά είδη. 
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Ελλάδα

Από τον Φεβρουάριο του 2020, τα περισσό-
τερα από τα εκπαιδευτικά μας προγράμ-
ματα πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά. Στο 
Κέντρο της ActionAid στην Αθήνα, συνο-
λικά 418 άτομα συμμετείχαν στα προγράμ-
ματα. 164 παιδιά παρακολούθησαν τα προ-
γράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, κάποια 
από τα οποία συνεχίστηκαν και εξ αποστά-
σεως, όπως το Beyond Goals, η εκπαιδευ-
τική ρομποτική και η εκθετική τεχνολογία. 
Τα προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης 
συνεχίστηκαν επίσης διαδικτυακά, με 92 
παιδιά στο σύνολο να έχουν παρακολου-
θήσει μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, 
αγγλικά και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
Το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Κέντρου 
της ActionAid στην Αθήνα (summer camp)
πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στο Κέντρο 
της Γης. Συνολικά συμμετείχαν 50 παιδιά 
ηλικίας 7-12 ετών και το πρόγραμμα ήταν 
διαχωρισμένο σε δύο περιόδους, διάρκειας 
2 εβδομάδων η κάθε μία.

Οι άνθρωποι της ActionAid μού 
είπαν ότι είναι δικαίωμά μου να 
έρχομαι σχολείο και ότι με τη 
γνώση θα μπορώ να έχω άποψη 
και να τη λέω. Μετά πήγαν και μί-
λησαν στους γονείς μου και εκεί-
νοι άφησαν εμένα και την αδερφή 
μου να ερχόμαστε σχολείο.

Clasticka, 12 ετών, Τανζανία

«Πέρσι έγιναν κάποιες προσπάθειες από την κοινότητα 
και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης να φτιάξουν μερικές 
τάξεις στην περιοχή μας, αλλά την επομένη κιόλας μέρα 
ο ισραηλινός στρατός ήρθε και γκρέμισε ό,τι είχε ξεκινή-
σει. Μετά από αυτό, χάσαμε κάθε ελπίδα να αποκτήσουμε 
σχολείο. Στο ξεκίνημα αυτής της χρονιάς η μητέρα μου 
μού είπε ότι η ActionAid θα τοποθετούσε κάποιες σκηνές 
για τάξεις και οι ισραηλινές αρχές δεν θα μπορούσαν να 
μας εμποδίσουν, γιατί δεν ήταν κανονικά κτίρια. Άρχισα 
πάλι να ελπίζω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε χαρούμε-
νοι στο σχολείο και να μορφωθώ!»

Mohammad, 11 ετών, Παλαιστίνη ©
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«Στην αρχή, όταν άκουσα για τον κορωνοϊό, δεν κατα-
λάβαινα τίποτα. Μετά έκλεισε το σχολείο μας κι εκεί 

φοβήθηκα πραγματικά. Πρώτη φορά που δεν μπορούσα 
να πάω σχολείο τόσο πολύ καιρό. Έμενα σπίτι όλη μέρα, 

συνέχεια, εβδομάδες… Μετά η ActionAid είπε ότι μπο-
ρούσαμε να ξαναπάμε σχολείο, κάπως διαφορετικά, 

κάνοντας μάθημα έξω. Δεν έχουμε θρανία και καρέ-
κλες, αλλά καθόμαστε κάτω από το δέντρο. Δεν δίνουμε 

τα χέρια με τους φίλους μας και δεν μοιραζόμαστε το 
φαγητό μας. Τώρα έχω μάθει για τον κορωνοϊό και πώς 

μεταδίδεται και δε φοβάμαι πια.» 

Ampura, 10 ετών, Νεπάλ

«Το σπίτι μας είναι πολύ 
μακριά και αν δεν ήταν ο 
ξενώνας της ActionAid, θα 
σταματούσα το σχολείο. 
Δεν μπορούσα να περπα-
τάω τόσες ώρες κάθε μέρα 
για να έρθω. Τώρα έχω 
περισσότερο χρόνο να με-
λετάω και με τις φίλες μου 
μπορούμε να διαβάζουμε 
ακόμα και το βράδυ, γιατί 
το σχολείο μας έχει ηλε-
κτρικό ρεύμα, το ίδιο και ο 
ξενώνας.»

Namate, 17 ετών, Ζάμπια 

Το εκπαιδευτικό μας τμήμα συνέχισε επίσης 
τα προγράμματά του εξ αποστάσεως. Πριν 
από την καραντίνα, 297 μαθητές από 7 σχο-
λεία επισκέφτηκαν το Κέντρο της Αθήνας. 
Ακόμη, 380 εκπαιδευτικοί και 3.658 μα-
θητές χρησιμοποίησαν το «Αλφαβητάρι 
Οικονομικών», που αφορά το δίκαιο εμπόριο, 
την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την κυ-
κλική και αλληλέγγυα οικονομία. Στο πλαίσιο 
του προγράμματος Walk the Global Walk, 21 
εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν διδακτικές 
παρεμβάσεις στις τάξεις τους και 68 μαθή-
τριες και μαθητές από 8 σχολεία αναδείχθη-
καν Youth Leaders και παρακολούθησαν το 
Youth Leadership training. 

Μέσα στη χρονιά που πέρασε, 400 μαθητές 
δημοτικού και νηπιαγωγείου είχαν την ευ-
καιρία να γνωρίσουν τον 2Π, μια κούκλα που 
ενσαρκώνει τον Παγκόσμιο Πολίτη. Στην 
«Πορεία με Στόχο» της μαθητικής εβδομάδας 
δράσης, 267 εκπαιδευτικοί προσάρμοσαν το 
υλικό στη διδασκαλία τους, αφού με το κλεί-
σιμο των σχολείων δεν υπήρχε η δυνατότητα 
για μαζική συμμετοχή, ενώ στο πρόγραμμα 
«Το ξενοδοχείο της Διαχρονικότητας», που 
αφορά θέματα προσφυγιάς και συμπερίλη-
ψης, συμμετείχαν 17 εκπαιδευτικοί. Τέλος, 
108 μαθητές έπαιξαν το “Youth for Love”, το 
ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει 
στόχο την καταπολέμηση της έμφυλης βίας 
και του εκφοβισμού μεταξύ των εφήβων.

Αγαπητή κυρία Στέλλα, θα ήθελα να σας πω ότι μου 
αρέσει πολύ στο Κέντρο, γιατί κάνω φωτοτυπίες μα-
θηματικών, γιατί φτιάχνω ρομπότ στη ρομποτική και 
γιατί παίζω παιχνίδια στους υπολογιστές. Δεν μου 
αρέσουν, όμως, τόσο οι φωτοτυπίες της Γλώσσας.
Θα ήθελα να μπορώ να ξανάρθω στην πληροφορική.

Αναστασία, 9 ετών, Αθήνα
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Κινητοποίηση πολιτών 
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Μέσα στις συνθήκες της πανδημίας, 
τη χρονιά που πέρασε αναδείχθηκε 
πιο έντονα η αλληλεγγύη και η μαζική 
κινητοποίηση των πολιτών. Οι ομάδες 
εθελοντών σε όλες τις χώρες δράσης 
μας, αλλά και όλοι οι υποστηρικτές μας 
συνέχισαν να κάνουν πράξη τον δίκαιο 
κόσμο που οραματιζόμαστε.  

Ενδεικτικά, μέσα στο 2020 στην Καμπότζη 
122 άτομα, δάσκαλοι, μαθητές και τοπικοί 
ιθύνοντες, από δυο χωριά της κοινότητας 
Σρε Άμπελ κινητοποιήθηκαν μέσω των 
ομάδων παιδιών της ActionAid και οργά-
νωσαν τον καθαρισμό της περιοχής τους, 
ενώ έτρεξαν καμπάνια ευαισθητοποίησης 
για τη μείωση της χρήσης πλαστικού. Στο 
Μπανγκλαντές 35 μέλη των ομάδων παιδιών 
και νέων ξεκίνησαν να υψώνουν τις φωνές 
τους μέσα από το γράψιμο, αφού εκπαι-
δεύτηκαν ως νεαροί δημοσιογράφοι της 
κοινότητας και έμαθαν για τα δικαιώματά 
τους. Στο Sao Paolo της Βραζιλίας 400 εθε-
λοντές μοίρασαν 10.000 πακέτα με τρόφιμα 
στη φαβέλα της Heliopolis κατά τη διάρκεια 
της καραντίνας. Στην Παλαιστίνη 20 νεαροί 
εθελοντές μοίρασαν τρόφιμα σε 247 οικογέ-
νειες κατά την περίοδο της καραντίνας κι 
ενημέρωσαν άτομα στις κοινότητές τους για 
τα μέσα προστασίας από τον κορωνοϊό, μετά 
από σχετική εκπαίδευση που παρακολούθη-
σαν. Στο Κόνο της Σιέρα Λεόνε 51 εθελοντές 
εκπαιδεύτηκαν να παρακολουθούν την κοι-
νότητα μέσα στην καραντίνα και να επιση-
μαίνουν περιπτώσεις όπου δεν τηρούνται οι 
κανόνες υγιεινής, απειλώντας την ασφάλεια 
του συνόλου. 
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Περισσότερα από

3.000 
άτομα σε 44 χώρες

συμμετείχαν στην εκστρα-
τεία μας Walk For Survival, 

περπατώντας συνολικά 
58.000 χλμ., περισσότερα

από την περίμετρο
της γης!
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Ελλάδα

«Εγώ είμαι μοδίστρα. Όταν πρωτοάκουσα για τον κορωνοϊό, 
άρχισα να σκέφτομαι τι σημαίνει για ανθρώπους σαν εμένα, 
που είμαστε ανάπηροι, και σκεφτόμουν αν υπήρχε κάτι που 
θα μπορούσα να κάνω. Κάπως έτσι, έραψα τις πρώτες μου 
μάσκες και μέχρι στιγμής έχω φτιάξει πάνω από 1.000! Τις 
έχω μοιράσει όλες δωρεάν σε μέλη του συλλόγου μας και 
σε συγχωριανούς μας. Για εμένα δεν είναι μόνο το θέμα της 
δουλειάς. Σκοπός μου είναι να χρησιμοποιήσω αυτά που 
ξέρω για να κάνω τους ανθρώπους γύρω μου να νιώθουν 
ασφάλεια. Αυτό είναι κάτι που το έμαθα από την ActionAid.» 

Grace, 45 ετών, μέλος του συλλόγου ατόμων με αναπηρία, Κένυα

Προσπαθώ να ενημερώνομαι 
για τα σημαντικά θέματα της 
περιοχής μου και τα μοιράζομαι 
μέσα από τα κείμενά μου. Είναι 
τέλειο να κάνουμε κάτι για την 
κοινότητα!

Ashraful, μέλος της ομάδας 
των μικρών δημοσιογράφων, 
Μπανγκλαντές 

Στο τέλος του διημέρου φύγαμε με μια αίσθηση
αισιοδοξίας για μία πόλη με ανθρώπους που
ενδιαφέρονται και ονειρεύονται περισσότερο.

«Ομάδα Γειτονιάς του Βαρδάρη», νικήτρια ομάδα
στον διαγωνισμό SKG in Action, την πρώτη δράση
του Κέντρου μας στη Θεσσαλονίκη

Μου αρέσει πολύ
να δουλεύω ως εθελόντρια, 
γιατί μπορώ και βοηθώ τις 

γυναίκες, τους ηλικιωμένους 
και τα άτομα με αναπηρία.
Σε δύσκολες στιγμές όπως 

αυτή, μου δίνει χαρά κι
ελπίδα να στηρίζω την

κοινότητά μου.

Barsha, 23 ετών,
Νεπάλ
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Οι υποστηρικτές, εθελοντές και δωρητές μας 
για άλλη μια χρονιά, παρά την ιδιαιτερότητα 
και τις δυσκολίες, αποτέλεσαν τον πυλώνα 
για την αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον 
κόσμο. Ό,τι πετύχαμε το 2020, το καταφέραμε 
χάρη σε αυτούς και στις προσπάθειες των 
ίδιων των ανθρώπων που στηρίζουμε.

Μέσα στο 2020, λοιπόν, 24.417 άνθρωποι μας 
στήριξαν οικονομικά μέσω του Προγράμματος 
Αναδοχής, 581 μέσω του Προγράμματος 
Φίλος της ActionAid και 413 μέσω του 
Προγράμματος Υποστηρικτής Χώρας. Επίσης, 
δεχτήκαμε 3.170 δωρεές, εκ των οποίων 1.727 
για τις έκτακτες εκκλήσεις μας για τη στή-
ριξη απέναντι στην πανδημία, την έκρηξη στη 
Βηρυτό, τις πλημμύρες στην Καρδίτσα και την 
επισιτιστική κρίση στη νότια Αφρική. 

Δίπλα μας βρέθηκαν 106 εθελοντές, που 
στήριξαν τις δράσεις και τα προγράμματά μας, 
με τρόπο προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα 
και τηρώντας πάντα τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας. Στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του 
Κέντρου στην Αθήνα προσέφεραν την ενέρ-
γεια και τη ζωντάνια τους 20 εθελοντές, μα-
θητές από τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα.

Η ομάδα νέων του Κέντρου μας στην 
Αθήνα, συγκέντρωσε και μοίρασε 335 δι-
άφανες μάσκες, κατάλληλες για χειλανά-
γνωση σε 6 σχολεία κωφών και βαρήκοων.

Τον Οκτώβριο της χρονιάς που πέρασε 
ξεκίνησε η δράση μας στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης με ένα κέντρο για νέους. Με 
το Κέντρο της ActionAid στη Θεσσαλονίκη 
στοχεύουμε να δώσουμε φωνή στις νέες και 
τους νέους, ώστε να έχουν οι ίδιοι ενεργό 
ρόλο στην πολιτιστική, κοινωνική και οι-
κονομική ζωή της πόλης τους. Η πρώτη 
δράση του Κέντρου πραγματοποιήθηκε τον 
Νοέμβριο με τη συμμετοχή 50 νέων.

Δίπλα μας είχαμε και τους επώνυμους 
που στήριξαν εθελοντικά με διάφορους 
τρόπους τις δράσεις και τη δουλειά μας. 
Έτσι, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά 
τους Θωμαή Βαρδαλή, Demy, Ναταλία 
Γερμανού, Νίκο Ζήκο, Ντόγια Καρολίνι, 
Χριστίνα Κοντοβά, Kοσμά Κουμιανό, 
Λίλα Κουντουριώτη, Κατερίνα Λέχου, 
Νικόλα Μάστορα, Δήμητρα Ματσούκα, 
Ηλία Μπόγδανο, Χριστίνα Μπόμπα, Πελιώ 
Παπαδιά, Ειρήνη Σιώτη, Εύη Σταθάτου, 
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Κατρίνα Τσάνταλη, 
Εβίτα Τσιλοχρήστου, Φανή Χαλκιά και 
Χρήστο Χατζηιωάννου. Η συμβολή τους στη 
διάδοση των μηνυμάτων μας ήταν πολύτιμη.

Το 2020 ήταν σίγουρα μια χρονιά που άλλαξε 
τη ζωή σε όλο τον κόσμο, φέρνοντας τους 
ανθρώπους αντιμέτωπους με πρωτόγνωρα 
προβλήματα, αλλά και ενεργοποιώντας πα-
ράλληλα τα αντανακλαστικά ανταπόκρισης 
και αλληλοστήριξης. Οι υποστηρικτές και οι 
εθελοντές μας, είτε σε ατομικό είτε σε συλ-
λογικό επίπεδο, από εταιρείες, ιδρύματα και 
φορείς, απέδειξαν για μια ακόμα χρονιά ότι 
μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά και να 
κάνουμε τον κόσμο δικαιότερο. Τους ευχαρι-
στούμε όλους και όλες θερμά!
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Άλλες έκτακτες
καταστάσεις που

στηρίξαμε μέσα
στο 2020

Μοζαμβίκη,
Ζιμπάμπουε & Μαλάουι 

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα του 2019, που 
κατέστρεψαν την παραγωγή σε Μοζαμβίκη, 
Ζιμπάμπουε και Μαλάουι, η οικονομική 
κρίση που ακολούθησε και η πανδημία 
έφεραν χιλιάδες ανθρώπους αντιμέτω-
πους με την πείνα. Στη Ζιμπάμπουε, σε 
συνεργασία με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό 
Πρόγραμμα του ΟΗΕ, στηρίξαμε τη διανομή 
τροφίμων σε περισσότερους από 92.000 
ανθρώπους. Και στις τρεις χώρες, παρείχαμε 
σπόρους, γεωργικά εργαλεία και εκπαίδευση 
για πιο αποδοτικούς τρόπους καλλιέργειας 
στους πιο ευάλωτους.

Πέρα, όμως, από τα καιρικά φαινόμενα, 
στη Μοζαμβίκη συνεχίστηκαν οι συγκρού-
σεις στη βορειοανατολική επαρχία Cabo 

Κένυα & Αιθιοπία 

Η Κένυα και η Αιθιοπία χτυπήθηκαν το κα-
λοκαίρι από ένα τεράστιο σμήνος ακρίδων 
που εξαφάνισε τη σοδειά και οδήγησε τους 
γεωργούς στην απελπισία. Στην Κένυα στη-
ρίξαμε 7.450 ανθρώπους με διανομή τροφί-
μων σε ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι ηλι-
κιωμένοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες και 
τα άτομα με αναπηρία και ενισχύσαμε γεωρ-
γούς με διανομή σπόρων και εκπαίδευση σε 
πιο αποδοτικούς τρόπους καλλιέργειας.

Στην Αιθιοπία στηρίξαμε περισσότερους από 
150.000 ανθρώπους, ενημερώνοντας τους 
κατοίκους για τον επερχόμενο κίνδυνο, εξη-
γώντας τους πώς να προστατεύουν εγκαίρως 
τη σοδειά τους και πώς να καταπολεμήσουν 
τα έντομα. Διανείμαμε, επίσης, τρόφιμα σε 
ευάλωτες ομάδες, όπως παιδιά και μητέρες 
που θηλάζουν. Επιπλέον, στηρίξαμε 10.250 
γυναίκες, άτομα με αναπηρία και ανθρώπους 
που είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στις 
περιοχές Tigray και Metekel, όπου έχουν ξε-
σπάσει αναταραχές με πολλά θύματα.

Νιγηρία

Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2020, 
η Νιγηρία χτυπήθηκε από πλημμύρες που 
κάλυψαν τεράστιες γεωργικές εκτάσεις με 
νερό. Στις περιοχές δράσης μας στο Kebbi, 
στηρίξαμε 3.000 ανθρώπους με χρήματα για 
αγορά τροφίμων και διανομή άλλων ειδών 
πρώτης ανάγκης.

Λίβανος

Τον Αύγουστο του 2020 καταστροφική 
έκρηξη στη Βηρυτό στοίχισε τη ζωή σε 203 
ανθρώπους και τραυμάτισε χιλιάδες. Μέχρι 
σήμερα, περίπου 300.000 άνθρωποι δεν 
έχουν καταφέρει να επιστρέψουν στα σπίτια 
τους. Κινητοποιηθήκαμε αμέσως για να προ-
σφέρουμε βοήθεια. Παρόλες τις δυσκολίες 
που προκαλεί η πανδημία και τα αυστηρά 
lockdown που επιβάλλονται, συνεχίζουμε 
την παρέμβασή μας. Έτσι, έχουμε στηρίξει 
περισσότερους από 2.600 ανθρώπους.

Μπανγκλαντές 

Το 2020 στηρίξαμε περισσότερους από 
237.000 πρόσφυγες Ροχίγκια σε 7 διαφορε-
τικούς καταυλισμούς στο Cox’s Bazar του 
Μπανγκλαντές.

Δημιουργήσαμε 9 ασφαλείς χώρους για γυ-
ναίκες και κορίτσια και παρείχαμε είδη προ-
σωπικής υγιεινής και απολύμανσης, εγκα-
ταστήσαμε σταθμούς για πλύσιμο χεριών, 
διαχειριστήκαμε περιπτώσεις βίας κατά των 
γυναικών και πραγματοποιήσαμε προγράμ-
ματα για την ενίσχυση του εισοδήματος των 
προσφύγων, όπως για παράδειγμα εκπαί-
δευση στο ράψιμο υφασμάτινων μασκών.

Φιλιππίνες

Το 2020 οι Φιλιππίνες χτυπήθηκαν από δύο 
τυφώνες που επηρέασαν τη ζωή περισ-
σότερων από 5  εκατ. ανθρώπων. Από την 
πρώτη στιγμή ανταποκριθήκαμε και στηρί-
ξαμε σχεδόν 3.500 άτομα, παρέχοντας είδη 
πρώτης ανάγκης, όπως ηλιακές λάμπες, 
ραδιόφωνα με μπαταρίες και φακούς, ρου-
χισμό, στρώματα, κουβέρτες, μάσκες και 
αντισηπτικά. Καταγράψαμε, επίσης, τις 
καταστροφές στο σύστημα ύδρευσης και 
διανείμαμε πληροφορίες για την Covid-19 
και τον δάγκειο πυρετό.

Βιετνάμ

Το Βιετνάμ χτυπήθηκε από μια σειρά από 
τροπικές καταιγίδες και τυφώνες μέσα στο 
2020. Στις περιοχές δράσης μας, παρείχαμε 
βοήθεια σε περισσότερους από 6.600 ανθρώ-
πους. Προσφέραμε τετράδια, θρανία, καρέ-
κλες, σχολικές τσάντες, ποδήλατα και βιβλι-
οθήκες, επισκευάσαμε σχολικές τουαλέτες 
και προαύλια και παρείχαμε καθαριστικά, 
κουζινικά, κουνουπιέρες και πακέτα προσω-
πικής υγιεινής σε γυναίκες και κορίτσια.

Χάρη στην αλληλεγγύη που δείχνουν οι 
υποστηρικτές μας, οι πιο ευάλωτοι άνθρω-
ποι βρήκαν στήριξη στα προγράμματά μας 
και το 2020. 

Διανομή ειδών πρώτης 
ανάγκης σε όσους εγκα-
τέλειψαν τα σπίτια τους 
εξαιτίας των συγκρού-
σεων, στο Cabo Delgado 
της Μοζαμβίκης. 

Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους και περισσότερο για όσους χτυπή-
θηκαν από πολλές καταστροφές την ίδια στιγμή. Πέρα από την κινητοποίηση για 
την αντιμετώπιση της Covid-19, τη χρονιά που πέρασε ανταποκριθήκαμε σε 10 
ακόμα έκτακτες εκκλήσεις στις χώρες δράσης μας. 
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Delgado, αναγκάζοντας τους κατοίκους να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Για να τους 
στηρίξουμε, διανείμαμε τρόφιμα, αγροτικά 
εργαλεία, στρώματα, κουβέρτες, κουνουπιέ-
ρες και φακούς, καθώς και οικοδομικά υλικά. 
Στηρίξαμε, επίσης, τις γυναίκες, ώστε να 
ακούγονται οι ανάγκες τους και δημιουργή-
σαμε 8 ασφαλείς χώρους για αυτές.
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10 χρόνια
Ταξίδια Αλληλεγγύης
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Το 2020 υπήρξε μεταξύ άλλων και 
η χρονιά που σταμάτησαν τα τα-
ξίδια. Παρόλα αυτά, για εμάς στην 
ActionAid το 2020 ήταν η χρονιά 
που συμπληρώσαμε 10 χρόνια από 
το πρώτο ταξίδι αλληλεγγύης. Και 
μπορεί να μην μπορέσαμε να το γιορ-
τάσουμε ταξιδεύοντας όλοι μαζί, ήταν, 
όμως, ευκαιρία να αξιολογήσουμε 
συλλογικά τον αντίκτυπο αυτών των 
ταξιδιών στις ζωές των ανθρώπων 
στις κοινότητες, αλλά και του προσω-
πικού και των εθελοντών.

Περισσότεροι από

4.000
άνθρωποι έχουν ωφελη-

θεί από έργα που αφο-
ρούν την εκπαίδευση, 

όπως ενίσχυση τάξεων 
και εγκαταστάσεων 

υγιεινής, παροχή εκπαι-
δευτικού εξοπλισμού, 

υδροδότηση σχο-
λείων, χώροι διαμονής 

εκπαιδευτικών.

Πάνω από

3.000
άτομα επωφελή-

θηκαν από έργα σε
συνεταιρισμούς,

όπως υλικοτεχνικός 
εξοπλισμός,

αλεστικές μηχανές,
εγκαταστάσεις

για αποθήκευση κι 
επεξέργασία των 

προϊόντων.

Περισσότεροι από

12.000
άνθρωποι έχουν καλύ-

τερες συνθήκες δια-
βίωσης, χάρη στα έργα 
ύδρευσης που υλοποι-
ήθηκαν μέσα από τα 

ταξίδια, όπως οι εγκατα-
στάσεις υδροδότησης σε 
δημόσιους χώρους, οι δε-
ξαμενές συλλογής νερού, 

η εξόρυξη πηγαδιών.

Σε αυτά τα 10 χρόνια, λοιπόν, έχουμε 
πραγματοποιήσει 22 ταξίδια σε 15 χώρες, 
μέσα από τα οποία οι υποστηρικτές είχαν 
την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά 
το έργο της ActionAid, να μεταφέρουν 
το μήνυμα της αλληλεγγύης και να συμ-
βάλουν έμπρακτα στη βελτίωση της 
ζωής των κατοίκων στις περιοχές που 
επισκέφτηκαν.

Είναι αλήθεια ότι αλληλεγγύη δεν μπορεί να υπολογιστεί με νούμερα. Ωστόσο, οι 488 εθελο-
ντές που έχουν συμμετάσχει στα ταξίδια αλληλεγγύης αυτά τα 10 χρόνια και συνεχίζουν να 
αλλάζουν τον κόσμο γύρω τους δίνουν σίγουρα θετικό πρόσημο στο όραμά μας. Τους ευχα-
ριστούμε, καθέναν και καθεμία ξεχωριστά κι ελπίζουμε να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σύντομα!

Απίθανο! Αυτή είναι η σωστή λέξη! Απίθανο! Δεν 
μπορώ να σας πω πώς με έκανε να νιώσω όλο 
αυτό! Αισθάνομαι ολοκληρωμένη! Δουλεύω στον 
χώρο πάνω από 10 χρόνια και είναι η πρώτη φορά 
που αισθάνομαι τόσο συνδεδεμένη με τη δουλειά 
που κάνω. Όλο αυτό, στο οποίο είμαι μέρος κι εγώ 
και που οι εθελοντές με έκαναν να το νιώσω! [...] 
Με αυτή την ομάδα, αισθάνομαι ότι είμαι μέρος 
ενός συνόλου. Το βλέπεις από τον τρόπο που 
αλληλεπιδρούν και προθυμοποιούνται, ακόμα και 
μέσα στη βροχή ή τον ήλιο, οι εθελοντές είναι 
καταπληκτικοί!

See Vera Azangira, ActionAid Γκάνας

Είναι το δεύτερο ταξίδι δικό μου και πιστεύω ότι 
πρέπει κάθε άνθρωπος μια φορά στη ζωή του να 
κάνει ένα τέτοιο ταξίδι. Θα αναθεωρήσει πολλά 
πράγματα στη ζωή του.

Νίκος, Ζιμπάμπουε

«Μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο και 
τον αλλάζουμε τον κόσμο. Δε χρειάζεται 
να κάνουμε μεγάλα πράγματα, κάτι μικρό 
μπορεί να κάνει διαφορά στη ζωή αυτών 
εδώ των ανθρώπων. Εγώ τουλάχιστον το 
είδα και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κι 
εγώ ένας κρίκος από αυτή τη μεγάλη αλυ-
σίδα της ActionAid.» 

Αμαλία, Μαλάουι
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Έχουν γίνει

36 
έργα σε 12 χώρες,

που έχουν ωφελήσει
συνολικά πάνω από
20.000 ανθρώπους

άμεσα και πάνω από
30.000 ανθρώπους

έμμεσα.
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59 
επιπλέον θέματα

2.381
σύνολο αναφορών

30 
Δελτία Τύπου

 60 
άρθρα σε μόνιμες στήλες

Η παρουσία μας
στα ΜΜΕ

Διακρίσεις
που λάβαμε
το 2020

Στείλαμε ή συνυπογράψαμε 30 δελτία 
Τύπου, τα οποία δημοσιεύθηκαν στον Τύπο 
της Ελλάδας και της Κύπρου. Δώσαμε 50
συνεντεύξεις σε τηλεόραση, ραδιόφωνο,
έντυπα και διαδικτυακά ΜΜΕ. Δημοσιεύσαμε 
60 άρθρα σε στήλες σε διαφορά ενημερω-
τικά διαδικτυακά ΜΜΕ και 59 άλλα θέματά 
μας καλύφθηκαν επίσης από ραδιόφωνα, 
τηλεοπτικούς σταθμούς, έντυπα και δια-
δικτυακά ΜΜΕ. Έτσι, συνολικά το 2020, 
είχαμε 2.381 αναφορές στον Τύπο. 

Το 2020 ήταν μια ακόμη χρονιά όπου 
είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για 
τη δράση μας στα ΜΜΕ της Ελλάδας 
και της Κύπρου και να προωθήσουμε 
τις αξίες και το όραμά μας για έναν 
κόσμο πιο δίκαιο.

Ελλάδα 

Τα βραβεία Hellenic Responsible Business 
Awards μάς τίμησαν επιλέγοντάς μας ως 
Μη Κυβερνητική Οργάνωση της Χρονιάς 
στην κατηγορία «Κοινωνία» για το Κέντρο 
μας στην Αθήνα. Οι νικητές των βραβείων 
αναδείχθηκαν από 30μελή επιτροπή, ενώ 
μοιραστήκαμε την πρώτη θέση στην κατη-
γορία αυτή με την HOPEgenesis.

«Το βραβείο αυτό αποτελεί πολύ σημαντική 
επιβεβαίωση και κυρίως ενθάρρυνση για 
να συνεχίσουμε τα στοχευμένα προγράμ-
ματά μας στην Ελλάδα και κυρίως να τα 
επεκτείνουμε και σε άλλες γειτονιές και 
περιοχές της χώρας. Βασικός πυλώνας 
του σχεδιασμού μας είναι τα προγράμματα 
αυτά κάποια στιγμή να αυτονομούνται και 
να τα αναλαμβάνουν οι ίδιες οι κοινότη-
τες με έναν διατηρήσιμο τρόπο. Για να το 
πετύχουμε αυτό απαιτείται ο συντονισμός 
όλων των κοινωνικών δυνάμεων και μία 
ευρύτερη συλλογική προοπτική,» δήλωσε 
ο Πρόεδρος της «ActionAid Ελλάς», Ηλίας 
Γαληνός.

Βιετνάμ

Για την ανταπόκρισή της στις επιπτώ-
σεις της πανδημίας Covid-19, η ActionAid 
Βιετνάμ έλαβε το Amcham CSR Award από 
το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για 
τη βοήθεια που παρείχε στις πιο ευάλω-
τες κοινότητες. Συγκεκριμένα, η στήριξή 
μας έφτασε σε περισσότερους από 46.000 
ανθρώπους σε 11 επαρχίες της χώρας. 
Ανάλογα με τις ανάγκες, παρείχαμε πλη-
ροφορίες για πρόληψη και προφύλαξη από 
τον ιό και διανείμαμε είδη πρώτης ανάγκης, 
όπως μάσκες, αντισηπτικά, τρόφιμα και 
πρόσβαση σε καθαρό νερό.

Μπανγκλαντές

Χάρη στη στήριξη που έλαβε από την ActionAid Μπανγκλαντές, ο Sadat Rahman κέρδισε 
το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης για Παιδιά 2020 για την ανάπτυξη της εφαρμογής «Cyber-Teens». 
Πρόκειται για έναν online μηχανισμό καταγγελιών, στον οποίο συμμετέχουν νέοι και νέες, 
η τοπική αυτοδιοίκηση και οι αστυνομικές αρχές, με στόχο να σταματήσουν τον εκφοβι-
σμό και την παρενόχληση μέσω του διαδικτύου. Το βραβείο αυτό έχουν λάβει στο παρελ-
θόν η Malala Yousafzai και η Greta Thunberg.
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Συνεργασίες
με εταιρείες και φορείς

Η στήριξη των δράσεων του Κέντρου της 
ActionAid στην Αθήνα υπήρξε σταθερή από 
μεγάλα Κοινωφελή Ιδρύματα στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό, όπως το Κοινωφελές 
Ίδρυμα Ι.Σ. Λάτση, το UEFA Foundation 
for Children, το Ίδρυμα ΤΙΜΑ, το Ίδρυμα 
Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, αλλά και εται-
ρείες όπως η ΘΕΟΝΗ, η Google, η Αpivita,
η Cosmote, η Unilever, η Πανελλήνια 
Ένωση Φαρμακοβιομηχανιών, καθώς και 
ο κύριος Δημήτρης Γκέρτσος, που ήταν 
δίπλα μας για να στηρίξουν τα παιδιά, τις 
γυναίκες και τους άνδρες που επισκέφθη-
καν το Κέντρο μας.

Το 2020 ξεκίνησαν οι δράσεις του Κέντρου 
μας στη Θεσσαλονίκη, με τη στήριξη της 
Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. 
Παράλληλα πραγματοποιήσαμε έρευνα για 
τη σεξουαλική παρενόχληση κατά των γυ-
ναικών στην εργασία, με τη συνεργασία 
του Foundation Open Society Institute, ενώ 
στηρίξαμε δράσεις για το κλίμα, με τη συ-
νεργασία των Bic-Foundation-Bic Violex. 
Παρόντες και σε δράσεις για την αντιμετώ-
πιση της Covid-19 στην Ελλάδα και σε όλο 
τον κόσμο, με την πολύτιμη στήριξη της 
Senfluga και της Esiot.

Μια πολύ σημαντική συνεργασία για το 
2020 είναι το έργο “Gender Responsive, 
Accountable and Transparent (GREAT) 
Budgeting”, που αφορά την ένταξη της οπτι-
κής του φύλου στους δημόσιους προϋπολογι-
σμούς, με τη συνεργασία των Δήμων Αθήνας 
και Καρδίτσας. Το έργο υλοποιείται στο 
πλαίσιο του προγράμματος Active citizens 
fund, με φορέα υλοποίησης την ActionAid. 
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους 
12 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται 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. 
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση 
και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της 
κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη 
του ρόλου της στην προαγωγή των δημο-
κρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της 
συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και 
στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης 
του προγράμματος Active Citizens Fund για 
την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το 
Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Μέσα από τις εταιρικές Αναδοχές καταφέ-
ραμε να στηρίξουμε κοινότητες σε όλο τον 
κόσμο, με την πολύτιμη υποστήριξη εται-
ρειών και εργαζομένων, όπως: Technomar 
Shipping Inc-Γ.Γιουρούκος, Interamerican- 
Όμιλος Achmea, Trading Point, Plastika 
Thrakis, Agile Actors.

Ευχαριστούμε, επίσης, θερμά τις εταιρείες 
Mellon Group of Companies, Grant Thornton, 
Teleperformance, ΧΜ, Watson Farley & 
Williams, Grand Hyatt Athens που δήλωσαν 
συμμετοχή για να τρέξουν με την ομάδα 
της ActionAid στον Ημιμαραθώνιο και τον 
Μαραθώνιο 2020 και κατόπιν ακύρωσης των 
αγώνων, έδειξαν την αλληλεγγύη τους προ-
σφέροντας όλο το ποσό ή μέρος του από τις 
συμμετοχές τους σε δράσεις της οργάνωσης. 

Τέλος, ευχαριστούμε πολύ την εταιρεία 
Reborrn και τους συνεργάτες για την πολύ 
σημαντική συνεισφορά της, καθώς μας πρό-
σφερε δωρεάν τις γνώσεις και την εμπειρία 
των στελεχών της, βοηθώντας μας να απο-
κτήσουμε καλύτερη εικόνα σε ό,τι αφορά τους 
υποστηρικτές μας και να εφοδιαστούμε με τα 
κατάλληλα εργαλεία, ώστε η επικοινωνία μας 
μαζί τους να είναι ακόμα πιο ουσιαστική.
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Μεγάλοι
Υποστηρικτές

Υποστηρικτές

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 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 Ιούλιο του 2021,
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
Ολυμπία Μαυρόκωστα
Κωνσταντίνος Μαχαίρας
Αλεξάνδρα Μητσοτάκη
Χρήστος Μιχαηλίδης
Κυριάκος Πίσσαρης
Φάνης Ρήγας
Νεφέλη Στεφοπούλου
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 2020 απασχολούνταν 88 
άτομα σε 5 τμήματα:

Εργαζόμενοι ‒ Δεκέμβριος 2020

Βρείτε πε-
ρισσότερες 
πληροφορίες 
για το γραφείο 
μας στην Ελ-
λάδα στο
actionaid.gr

1. Τμήμα Σχεδιασμού, Αξιολόγησης & Καινοτομίας
2. Τμήμα Επικοινωνίας, Συνηγορίας & Εκστρατειών
3. Τμήμα Διακυβέρνησης & Εσωτερικών Διαδικασιών
4. Διεύθυνση Προγραμμάτων & Ανεύρεσης Πόρων
5. Διεύθυνση Επιχειρησιακής Οργάνωσης.
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Έσοδα 2020 Έξοδα 2020

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Προγράμματα στις χώρες
που στηρίζει η ActionAid

                          
2.405.662€  35,53%

Προγράμματα στην Ελλάδα 1.930.991,45€ 28,53%

Εισφορά στην ActionAid 
International 150.000€ 2,22%

Έξοδα προώθησης έργου
και προσέλκυσης υποστηρικτών  1.473.250,89€ 21,76%

Λοιπά διοικητικά έξοδα
και δαπάνες λειτουργίας γραφείου 705.669,82€  10,42%

Χρηματοοικονομικά έξοδα 30.601€ 0,45%

Προβλέψεις αποζημίωσης
προσωπικού 1.272€ 0,02%

Αποσβέσεις 72.423,79€ 1,07%

Σύνολο εξόδων 6.769.870,95€  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Έσοδα από χορηγίες & δωρεές
Πρόγραμμα Αναδοχής
Έκτακτες εκκλήσεις
Δωρεές για προγράμματα
Λοιπές δωρεές

5.975.394€    
80.969€

472.513€
82.108€

83,46%
1,13%
6,6%
1,15%

Έσοδα από επιδοτήσεις
έργων σκοπού 536.727€ 7,5%

Χρηματοοικονομικά έσοδα 11.429€ 0,16%

Σύνολο εσόδων 7.159.140€

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ: Ιδώτες/άλλο

Έσοδα από ιδιώτες
Πρόγραμμα Αναδοχής
Δωρεές από άλλες ενέργειες
Έκτακτες εκκλήσεις
Φίλος της ActionAid
Υποστηρικτής χώρας

6.224.505€    
5.895.133€

139.597€
75.132€
60.847€
53.796€

86,94%

Έσοδα από φορείς
Εταιρικές συνεργασίες
Κοινωφελή Ιδρύματα
Θεσμικοί χρηματοδότες

923.206€
185.784€
127.041€
610.380€

12,9%

Χρηματοοικονομικά έσοδα 11.429€ 0,16%

Σύνολο εσόδων 7.159.140€

6,6% 10,42%7,5% 0,02%

83,46%
35,53%2,22% 28,53%

1,15% 0,45%0,16% 1,07%1,13% 21,76%

Το 2020, χάρη στην πολύτιμη στήριξη 
ιδιωτών υποστηρικτών, εταιρειών και 
φορέων συγκεντρώσαμε 7.159.140 ευρώ. 
Τους ευχαριστούμε θερμά, καθώς μας 
βοηθούν να κάνουμε πραγματικότητα το 
όραμά μας για έναν κόσμο πιο δίκαιο για 
όλους και για όλες.

Όπως κάθε χρόνο, οι δωρεές των 
Ανάδοχων της ActionAid αποτέλεσαν 
την πρώτη πηγή εσόδων μας (5.975.394€). 
Την Αναδοχή υποστηρίζουν άνθρωποι 
στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και 
εταιρείες που δείχνουν την κοινωνική 
τους ευθύνη. Το ίδιο ισχύει και για τα 
υπόλοιπα σταθερά προγράμματά μας, 
δηλαδή τα «Φίλος της ActionAid» και 
«Υποστηρικτής Χώρας». Λάβαμε, επίσης, 
δωρεές χάρη στην αλληλεγγύη που δεί-
χνουν όσοι επέλεξαν να μας στηρίξουν 
με άλλους τρόπους, όπως γάμοι, βαπτί-
σεις, γενέθλια, εις μνήμη, crowdfunding 
και την ενέργεια «Η δύναμη είναι στο 
χέρι σου» (139.597€). Τέλος, οι υποστηρι-
κτές μας (τόσο άτομα, όσο και εταιρείες) 
στήριξαν τις έκτακτες εκκλήσεις μας 
για την αντιμετώπιση της Covid-19, την 
έκρηξη στη Βηρυτό, την επισιτιστική 
κρίση στην Αφρική και τις πλημμύρες 
στην Καρδίτσα (80.969€) και όπως κάθε 
χρόνο ένα ποσό προέρχεται από χρηματο-
οικονομικά έσοδα (11.429€). 

Έτσι για το 2020, το 86,97% των εσόδων 
μας προέρχεται από ιδιώτες, ανθρώπους 
στην Ελλάδα και την Κύπρο, που στηρί-
ζουν τη δράση μας τόσο στον κόσμο, όσο 
και στην Ελλάδα. Η συνεισφορά τους είναι 
πολύτιμη, καθώς χάρη σε αυτούς δουλεύ-
ουμε για να κάνουμε τον κόσμο μας καλύ-
τερο. Πολύ σημαντική είναι και η στήριξη 
που δεχόμαστε από φορείς, ήτοι εται-
ρείες, Κοινωφελή Ιδρύματα και θεσμικούς 
χρηματοδότες, δηλαδή από Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα, καθώς αποτελεί το 12,90% 
των εσόδων μας.

Από το σύνολο των εξόδων μας, το 64% 
επενδύθηκε σε αναπτυξιακά προγράμ-
ματα και για την ανταπόκριση σε κατα-
στάσεις έκτακτης ανάγκης στις χώρες 
δράσης μας, που στοχεύουν στη βελτί-
ωση της ζωής των κατοίκων (35,53%) και 
στα προγράμματά μας στην Ελλάδα, στο 
Κέντρο της ActionAid στην Αθήνα και 
στο νέο μας Κέντρο στη Θεσσαλονίκη, 
στα εκπαιδευτικά προγράμματά μας, 
καθώς και για την ανταπόκριση σε έκτα-
κτες ανάγκες, όπως η στήριξη των κα-
τοίκων της Καρδίτσας και η τηλεφωνική 
γραμμή στήριξης μέσα στην πανδημία της 
Covid-19 (28,53%). Επιπλέον, το 21,76% από 
τα έξοδά μας αξιοποιήθηκε σε ενέργειες 
προώθησης του έργου μας και προσέλ-
κυσης υποστηρικτών, παρέχοντάς μας τη 
δυνατότητα να διατηρήσουμε τα προγράμ-
ματά μας και να πολλαπλασιάσουμε τους 
υποστηρικτές μας και το 10,42% δαπανή-
θηκε σε λειτουργικά έξοδα. 

0,16% 

12,90%

86,94%

Το ποσό της διαφοράς εσόδων-εξόδων καλύπτεται από το αποθεματικό
της «ActionAid Ελλάς». Σύμφωνα με την πολιτική μας, το αποθεματικό κρατείται 
για τη διασφάλιση της συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας της οργάνωσης
και αναλώνεται στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεών μας.
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Επιστολή 
Ορκωτών Ελεγκτών



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 στη-
ρίζει 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 εκπαιδευ-
τικό της πρόγραμμα και από το 2014 
στηρίζει και ευάλωτους ανθρώπους 
στην Ελλάδα.

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

actionaid.gr
Βρες την ActionAid Hellas στα: ©
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