
   
Action Aid 

  Η  ActionAid  είναι  ένας  διεθνής  αναπτυξιακός  οργανισμός  που 

δραστηριοποιείται  σε  περισσότερες  από  40  χώρες  και  συνεργάζεται  με 

τους  κατοίκους  των  φτωχότερων  χωρών  του  κόσμου  για  την 

καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας.   

  Το  όραμά  και  η  αποστολή  της  είναι ένας  κόσμος  χωρίς  απόλυτη 

φτώχεια, ανισότητα και αδικία,  όπου όλοι οι άνθρωποι ζουν αξιοπρεπώς 

και  απολαμβάνουν  τα  βασικά  ανθρώπινα  δικαιώματα  τους. Δουλεύουν 

μαζί  με  τους  φτωχούς  και  περιθωριοποιημένους  ανθρώπους  του 

αναπτυσσόμενου  κόσμου,  σε  τοπικό,  εθνικό  και  διεθνές  επίπεδο  για  τη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους.  

  Σύμβουλος  του  Οργανισμού  Ηνωμένων  Εθνών  σε  θέματα 

παγκόσμιας ανάπτυξης από το 1991, η ActionAid, ασκεί πίεση στα διεθνή 

κέντρα  λήψης  αποφάσεων  ώστε  να  αναθεωρηθούν  αποφάσεις  και 

πρακτικές  που  πλήττουν  την  ανάπτυξη  των  φτωχών  περιοχών  του 

πλανήτη μας. 

  Η  ActionAid  αποτελεί  μια  μοναδική  συνεργασία  ανθρώπων  που 

αγωνίζονται  για  έναν  καλύτερο  κόσμο,  έναν  κόσμο  όπου  όλοι  οι 

άνθρωποι  θα  έχουν  αρκετή  τροφή,  πόσιμο  νερό,  εκπαίδευση  και  έναν 

ενεργό  ρόλο  στην  κοινωνία. 35  χρόνια   στέκεται  στο  πλευρό  των 

συνανθρώπων μας,  σε περισσότερες από 40  χώρες του αναπτυσσόμενου 

κόσμου και ενώνει τις δυνάμεις της ενάντια στη φτώχεια και τα βαθύτερα 

αίτια της.  

  Σε  όλες  τις  χώρες  όπου  αναπτύσσει  τα  προγράμματά  της,  δεν 

επιβάλλει  λύσεις.  Δουλεύουν  μαζί  με  τους  κατοίκους  του 

αναπτυσσόμενου  κόσμου,  αναζητώντας  νέες  προοπτικές  και 

δημιουργώντας  βασικές  υποδομές  ώστε  οι  βελτιώσεις  στις  συνθήκες 

διαβίωσής  τους  να  είναι  μόνιμες  και  ουσιαστικές. Σύμβουλος  του 



Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε θέματα παγκόσμιας ανάπτυξης από το 

1991, η ActionAid, ασκεί πίεση στα διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων ώστε 

να αναθεωρηθούν αποφάσεις και πρακτικές που πλήττουν την ανάπτυξη 

των  φτωχών  περιοχών  του  πλανήτη  μας  και  τις  καθηλώνουν  σε  έναν 

φαύλο κύκλο φτώχειας.  

  Από την πρώτη στιγμή της δράσης της, η ActionAid στηρίχτηκε σε 

ανθρώπους  σαν  εσάς  που  πίστεψαν  ότι  μπορούν  να  συμβάλουν  στο 

όραμα  για  έναν  δίκαιο  κόσμο  χωρίς  φτώχεια.  Σήμερα,  η  ActionAid 

διαθέτει  σε  όλο  τον  κόσμο  εκατομμύρια  υποστηρικτές,  ανάμεσα  στους 

οποίους περισσότεροι από 36.000 Έλληνες, που πιστεύουν στην αξία του 

έργου μας και μας υποστηρίζουν ενεργά.  

 

 

Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο στήριξης που θα  παρέχετε ανάλογα 

με  το  ποσό  και  τον  στόχο  για  τον  οποίο  θέλετε  να  διαθέσετε  την 

εισφορά σας:  

• Με  72  λεπτά  την ημέρα μπορείτε  να γίνετε Ανάδοχος Παιδιού, 

να συνδεθείτε άμεσα με ένα παιδί και να αλλάξετε για πάντα την 

ζωή του, αλλά και ολόκληρης της κοινότητας στην οποία ζει   



• Εάν  είστε  ήδη  Ανάδοχος  Παιδιού,  η  διάδοση  της  εμπειρίας  της 

αναδοχής  είναι  πολύτιμη  για  εμάς.  Μοιραστείτε  την  και  μιλήστε 

για την ActionAid:  

• στους φίλους σας ώστε να γίνουν κι εκείνοι ανάδοχοι   

• στον εργοδότη σας, ώστε η εταιρεία που εργάζεστε να γίνει ανάδοχος 

ενός ή περισσοτέρων παιδιών   

• στα  σχολεία  ή  άλλον  φορέα  της  περιοχής  ή  της  πόλης  σας  ώστε  να 

αναλάβει την αναδοχή ενός ή περισσοτέρων παιδιών   

• Μπορείτε  να  συμμετάσχετε  στο  πρόγραμμα  Πολίτης  του  Κόσμου 

και  να  στηρίξετε  το  έργο  της  ActionAid  σε  διεθνές  επίπεδο  με 

ελάχιστη ετήσια συνδρομή αξίας 50€  

• Εάν ανήκετε σε μία ευρύτερη ομάδα, φορέα, οργανισμό ή εταιρεία 

μπορείτε  να  στηρίξετε  τα  Προγράμματα  στην  Πρώτη  Γραμμή  με 

ελάχιστη ετήσια εισφορά 500€  

• Ανταποκριθείτε  στις  έκτακτες  εκκλήσεις  της  για  επείγουσα 

οικονομική  βοήθεια  περιοχών  που  επλήγησαν  από  φυσική 

καταστροφή  ή  πολεμική  διαμάχη  –  οποιαδήποτε  εισφορά  είναι 

πολύτιμη.  

• Υπογράψτε  τις  εκκλήσεις  της  οργάνωσης  στηρίζοντας  τις 

εκστρατείες της.  

• Θα  μπορούσατε  επίσης  να  προσφέρετε  εθελοντική  εργασία  στα 

γραφεία της ActionAid και στις εκδηλώσεις που αυτή διοργανώνει.   

• Μπορείτε  κάθε  Χριστούγεννα  να  αγοράζετε  χριστουγεννιάτικες 

κάρτες και γούρια ActionAid.  

• Αγοράστε ένα από τα SOS‐ΑctionΑid t‐shirts μας από ένα από τα 35 

καταστήματα Rouge Paris ‐ μέρος των εσόδων από την πώληση των 



ρούχων  θα  διατίθεται  για  την  ενίσχυση  της  δράσης  για  τη 

διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών.  

 
 

 

Λίγα  για  μας,  μπορεί  να  σημαίνουν  πολλά  για  έναν  άνθρωπο,  ένα 

παιδί ή μία κοινότητα του αναπτυσσόμενου κόσμου.    

∙         24  ευρώ  αρκούν  για  να  εξασφαλίσει  τροφή,  για  δύο  μήνες,  ένα 

υποσιτισμένο παιδί στη Γουατεμάλα. 

∙        45 ευρώ καλύπτουν το μηνιαίο μισθό ενός δασκάλου στη Γκάνα. 

∙        80 ευρώ αρκούν για να πάρει δάνειο μια γυναίκα στο Νεπάλ και να 

ξεκινήσει  τη  δική  της μικρή  επιχείρηση, με  κατασκευή  υφασμάτων, 

πώληση  τροφίμων  κ.λπ.  και  να μπορέσει  έτσι  να  ενισχύσει  το 

οικογενειακό της εισόδημα. 

∙        150  ευρώ καλύπτουν  το μηνιαίο μισθό  ενός γιατρού σε  ένα Κέντρο 

Υγείας στο  Μπαγκλαντές. 

∙         600  ευρώ  καλύπτουν  το  κόστος  αγοράς  του  απαραίτητου  ιατρικού 

εξοπλισμού, για  να  λειτουργεί  για  ένα  χρόνο  ένα  Κέντρο  Υγείας  στο 

Πακιστάν. 



 

 

Γίνετε Ανάδοχος Παιδιού σήμερα ... και αλλάξτε τη ζωή του για πάντα  

 

Η απόφασή σας να γίνετε Ανάδοχος μπορεί να είναι καθοριστική για τη 

ζωή ενός παιδιού σε μια φτωχή χώρα στον αναπτυσσόμενο κόσμο, όπου οι 

άνθρωποι  καθημερινά  αγωνίζονται  για  να  ζήσουν  άλλη  μια  μέρα. 

Αναδοχή  Παιδιού  δε  σημαίνει  υιοθεσία.  Σημαίνει  υποστήριξη  ενός 

παιδιού,  της οικογένειάς του και όλων των ανθρώπων της περιοχής που 

ζει,  ώστε  να  επιτευχθούν  μόνιμες  βελτιώσεις  στην  ποιότητα  της  ζωής 

τους. Έτσι, δίνετε στους ανθρώπους των αναπτυσσόμενων χωρών βάσιμη 

ελπίδα  να  ονειρεύονται  ένα  καλύτερο  αύριο.  Τους    βοηθάτε  να 

βελτιώσουν  τη  ζωή  τους  στηριζόμενοι  στις  δικές  τους  δυνάμεις.  Πολύ 

περισσότερο όμως, τους βοηθάτε να αποκτήσουν αξιοπρέπεια και ελπίδα.  



 

Μέσω  της  σχέσης  αναδοχής  σάς  δίνεται  η  ευκαιρία:  

 

• Να συνδεθείτε άμεσα με ένα παιδί και να έχετε συνεχή ενημέρωση για 

την  πρόοδο  και  την  εξέλιξη  των  έργων  στην  κοινότητά  του.  

• Να ανοίξετε  ένα «παράθυρο στον  κόσμο»  και  να  έρθετε  σε  επαφή με 

τον  τρόπο  ζωής  των  ανθρώπων  στις  αναπτυσσόμενες  χώρες.  

•  Να  εμβαθύνετε  τη  γνώση  σας  για  το  παγκόσμιο  περιβάλλον  και  τα 

βαθύτερα  αίτια  της  φτώχειας,  καθώς  και  πώς  αυτή  είναι  εφικτό  να 

καταπολεμηθεί  ριζικά.  

• Να επισκεφτείτε το παιδί στη χώρα που ζει και να δείτε από κοντά τα 

έργα που πραγματοποιούνται. 

 

Η  μοναδική  σας  υποχρέωση  στο  πρόγραμμα  αναδοχής  είναι  η  μηνιαία 

οικονομική  εισφορά που ανέρχεται  στο ποσό  των 22€  το μήνα ή αλλιώς 

0.75€  την  ημέρα,  λιγότερο  δηλαδή  από  όσο  στοιχίζει  ένα  εισιτήριο  του 

μετρό. Μια εισφορά που δεν στερεί τίποτα από την ποιότητα της δικής σας 



ζωής, σημαίνει όμως πάρα πολλά για τις ζωές των κατοίκων αυτών των 

περιοχών.  

Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι κανένα από τα παιδιά αυτά δε λαμβάνει τα 

χρήματα  προσωπικά.  Τα  ποσά  συγκεντρώνονται  και  διατίθενται  προς 

όφελος  ολόκληρης  της  κοινότητας  που  ζει  το  παιδί,  με  σκοπό  την 

βελτίωση των συνθηκών της ζωής όλων των κατοίκων. 

Πηγές : «www.actionaid.gr» 

«www.nostimotato.blogspot.com» 

«www.actionaid.org» 
 

 «www.helping.gr» 
 

 
 
 

 
Για τη συγκέντρωση των παραπάνω πληροφοριών εργάστηκε η μαθήτρια της Β΄ 
τάξης Αντωνοπούλου Δήμητρα.     


