
   Τι είναι  η Actionaid; 

    Η ActionAid είναι διεθνής μη κερδοσκοπική, μη 
κυβερνητική οργάνωση με στόχο την καταπολέμηση 
της φτώχειας και της ανισότητας. 

    Λίγα λόγια για την διεθνή οργάνωση 
Actionaid: 

    Η ActionAid ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία, 
στις αρχές της δεκαετίας του ’70, ως μια καθαρά 
φιλανθρωπική οργάνωση, με 88 υποστηρικτές που 
έγιναν ανάδοχοι σε 88 παιδιά στην Ινδία και την 
Κένυα. 

 



    Αρχικά η δουλειά της επικεντρώθηκε στην παροχή 
υλικής βοήθειας, όπως νερό, τροφή και είδη πρώτης 
ανάγκης, καθώς και στην εξασφάλιση εκπαίδευσης 
για τα παιδιά. Στην πορεία έγινε φανερό, ότι το να 
παρέχει μόνο είδη πρώτης ανάγκης, ανακουφίζει το 
πρόβλημα μόνο προσωρινά, ενώ δεν αντιμετωπίζει 
τις πραγματικές αίτιες της φτώχειας που είναι η 
άνιση κατανομή δύναμης και πόρων. 
    Γι’ αυτό, διεύρυνε το πεδίο δράσης της σε διεθνές 
επίπεδο ασκώντας ταυτόχρονα πίεση στη διεθνή 
κοινότητα για την καταπολέμηση των βαθύτερων 
αιτιών της φτώχειας. Από το 1991 η Actionaid είναι 
σύμβουλος του ΟΗΕ σε θέματα παγκόσμιας 
ανάπτυξης.  



    Υλοποιεί αναπτυξιακά προγράμματα και δράσεις 
σε περισσότερες από 40 χώρες του 
αναπτυσσόμενου κόσμου και δουλεύει με 
εκατομμύρια φτωχούς και περιθωριοποιημένους 
ανθρώπους σε μια κοινή προσπάθεια βελτίωσης 
των συνθηκών ζωής τους. 

    Τα τοπικά γραφεία της Actionaid στη Μεγάλη 
Βρετανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ιρλανδία, τις 
ΗΠΑ, τη Βραζιλία και σε στενή συνεργασία με την 
Ισπανία, αποτέλεσαν τα ιδρυτικά μέλη της 
Actionaid International. Η Actionaid International 
έχει έδρα το Γιοχάνεσμπουργκ στη Νότια Αφρική 
και διοικείται από Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο. 

 



    Η Αctionαid συνεργάζεται με περισσότερες από 
2.000 τοπικές οργανώσεις και ομάδες που 
εργάζονται για την καταπολέμηση του HIV/AIDS, την 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, καθώς 
και το δικαίωμα στην εκπαίδευση, την τροφή, το 
νερό, την υγεία, την ισότιμη εργασία. Επίσης, από 
τα 2.500 στελέχη της οργάνωσης, το 89% 
προέρχεται από χώρες του αναπτυσσόμενου 
κόσμου. 

    Στην Ελλάδα: 
    Λειτουργεί από το 1998, αρχικά μέσω του 
προγράμματος Αναδοχής Παιδιού. Σταδιακά, 
συμπεριέλαβε στις δράσεις της εκπαιδευτικά 
προγράμματα και εκστρατείες ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για το παγκόσμιο πρόβλημα της 
φτώχειας και τις αιτίες που το προκαλούν. 



    Οι χώρες δράσης της οργάνωσης Actionaid: 
    Η Actionαid διεθνώς δραστηριοποιείται σε 
περισσότερες από 40 χώρες σε Αφρική, Ασία και 
Λατινική Αμερική: Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ελλάδα, 
Ισπανία, Ιταλία, Δανία, Αυστραλία, Σουηδία, 
Μπαγκλαντές, Βραζιλία, Μπουργκίνα Φάσο, 
Μπουρούντι, Καμπότζη, Αφγανιστάν, Κίνα, 
Δημοκρατία του Κονγκό, Δομινικανή Δημοκρατία, 
Ισημερινός (Εκουαδόρ), Ελ Σαλβαδόρ, Αιθιοπία, 
Γκάμπια, Γκάνα, Γουατεμάλα, Γουινέα, Αϊτή, Ινδία, 
Λάος, Κένυα, Λιβερία, Μαλάουι, Μοζαμβίκη, 
Μυανμάρ, Νεπάλ, Νικαράγουα, Νιγηρία, Πακιστάν, 
Περού, Ρουάντα, Σενεγάλη, Σιέρα Λεόνε, Σομαλία, 
Τανζανία, Ουγκάντα, Βιετνάμ, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε. 



     Οι διακρίσεις της οργάνωσης Actionaid: 
    Το 2008, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας 
Κάρολος Παπούλιας τίμησε τον Τομπάιας 
Νιάμπολα, δάσκαλο από την Κένυα, ως εκπρόσωπο 
των φτωχών ανθρώπων μιας από τις κοινότητες 
όπου δρα η Actionaid. Η παραπάνω διάκριση έγινε 
με αφορμή την 60η επέτειο από την υπογραφή της 
Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και τα 10 χρόνια λειτουργίας της 
Actionaid στην Ελλάδα. 
    Η Actionaid δημιούργησε το 1993 το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα επιμόρφωσης ενηλίκων Reflect το 
οποίο εφαρμόζεται από περισσότερους από 350 
οργανισμούς σε περίπου 65 χώρες σε ολόκληρο τον 
κόσμο.  



    Το πρόγραμμα ενθαρρύνει άνδρες και γυναίκες 
να μάθουν γραφή και ανάγνωση, να 
συνειδητοποιήσουν και να αναλύσουν τα τοπικά 
προβλήματα που τους αφορούν και να 
αναζητήσουν λύσεις. Το Σεπτέμβριο του 2003, η 
UNESCO τίμησε την ActionAid για το πρόγραμμα 
Reflect με το διεθνές βραβείο κατά του 
αναλφαβητισμού. 

    Το 2006 η Actionαid κατέκτησε την υψηλότερη 
θέση ανάμεσα σε δέκα μεγάλες διεθνείς MKO και 
αναδείχθηκε η πρώτη σε διαφάνεια από το 
OneWorld Trust. 

     To 2012 η Actionaid κέρδισε το βραβείο 
Καινοτομίας στα Technology4Good Awards 2012. 



    Από τις μαθήτριες της Β΄Γυμνασίου: 

    Νυμφοπούλου Μαρία 

    Ελεμένογλου Ελισάβετ 

    Ισάκου Γκρατσιέλα 

    Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Αρίστη Χατζηιορδάνου 


