
Action Aid 
Πρόγραµµα Αναδοχής Παιδιού  

Σέτρα, ο µικρός µας αδελφός από τη Καµπότζη 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Ο σύλλογος γονέων και κηδεµόνων, µε τη σύµφωνη γνώµη του 
συλλόγου διδασκόντων προχώρησε σε µια πολύ αξιέπαινη 
πράξη και του αξίζουν συγχαρητήρια. Προχώρησε στην αναδοχή 
ενός παιδιού, διάρκειας ενός χρόνου ( στα πλαίσια των 
προγραµµάτων της Actionaid ) ενός αγοριού 9 ετών από την 
Καµπότζη. Τα χρήµατα που αναλογούσαν σε κάθε παιδί του 
σχολείου µας  για την αναδοχή αυτή ήταν µόνο, 78 λ. (0,78 €).  
Λίγα λόγια για το Σέτρα, το µικρό µας αδελφό από την 
Καµπότζη:  
Το όνοµα του είναι Chetra ( Σέτρα ). Ο Σέτρα γεννήθηκε το 
1998 κι έχει έναν ακόµα αδελφό.  
Η οικογένεια του δεν εκτρέφει ζώα. Η κοντινότερη πηγή 
καθαρού πόσιµου νερού βρίσκεται µακριά από το σπίτι της 
οικογένειας. Ο Σέτρα περπατάει µεγάλες αποστάσεις για να βρει 
νερό και να το µεταφέρει στο σπίτι του. Η οικογένεια του έχει 
στη διάθεση της ένα κοµµάτι γη για καλλιέργεια. Το σπίτι του 
είναι φτιαγµένο µε τσίγκο. Ο Σέτρα πηγαίνει στο σχολείο. Όταν 
αρρωστήσει κάποιο µέλος της οικογένειας του πρέπει να το 
µεταφέρουν µε τα πόδια στον κοντινότερο σταθµό υγείας που 
βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των πέντε χιλιοµέτρων από 
το σπίτι τους. Η οικογένεια του όπως και όλοι στην Καµπότζη 
µιλούν Χµερ. Ο Σέτρα και η οικογένεια του είναι Βουδιστές.  
 

Με την απόφασή µας να γίνουµε ανάδοχοι παιδιού ερχόµαστε σε 
επαφή µε έναν διαφορετικά τρόπο ζωής και µια µακρινή 
κοινότητα του κόσµου, και µοιραζόµαστε µε τους ανθρώπους 
που ζουν εκεί τις καθηµερινές τους νίκες, γνωρίζοντας ότι 
έχουµε συµβάλλει σε αυτές. 
Με τη συµµετοχή µας στο πρόγραµµα αναδοχής δε βοηθάµε 
απλώς ένα παιδί να µεγαλώσει σε καλύτερες συνθήκες ζωής, 
αλλά: 
- δίνουµε ελπίδα σε όλα τα παιδιά και τις οικογένειες που ζουν 
σε µια φτωχή και αποµονωµένη κοινότητα να χτίσουν ένα 
καλύτερο µέλλον για τους εαυτούς τους και τα παιδιά τους 
- δίνουµε τη δυνατότητα στην Actionaid να δραστηριοποιηθεί 
αποτελεσµατικά για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και την 
εξασφάλιση των δικαιωµάτων των ανθρώπων όχι µόνο στο 
επίπεδο της κοινότητας, αλλά και σε εθνικό επίπεδο 
- υποστηρίζουµε την Actionaid να επέµβει σε διεθνές επίπεδο µε 
συντονισµένη δράση, για την εξάλειψη της φτώχειας και των 
βαθύτερων αιτιών που την προκαλούν 
- γινόµαστε µέλη µιας µεγάλης παγκόσµιας οικογένειας που 
µοιράζεται ένα κοινό όραµα και εργάζεται για έναν κοινό σκοπό 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα 
αναδοχής µπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της actionaid 
Ελλάς www.actionaid.gr  

 


