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Τη σχολική χρονιά 2018-2019 καλέσαμε όλα 

τα σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου να 

συμμετέχουν για μια ακόμη φορά στην 

ενέργεια «Η δύναμη είναι στο χέρι σου», 

συμβάλλοντας έτσι σε κάτι πολύ σημαντικό: 

ένα έργο ύδρευσης που θα παρείχε καθαρό 

πόσιμο νερό στην κοινότητα Wakii της 

Γκάνας. Εμπνευστής του έργου υπήρξε ο 

Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο οποίος μετά το 

ταξίδι του στην Γκάνα με την ActionAid για 

το ντοκιμαντέρ «Ένας κόσμος» κι έχοντας δει 

τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που 

επικρατούν στην περιοχή, συμμερίστηκε το 

όραμά μας για μια κοινότητα όπου όλοι οι 

κάτοικοι θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλές 

πόσιμο νερό. 

Wakii Water Project

Εισαγωγή
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Χριστόφορος Παπακαλιάτης
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Wakii Water Project

Ποια ήταν η 
κατάσταση πριν 
από την έναρξη 
του έργου

Στην Γκάνα και συγκεκριμένα στην κοινότητα 

Wakii το νερό ήταν δυσεύρετο. Καθημερινά 

γυναίκες και παιδιά περπατούσαν χιλιόμετρα 

για να βρουν νερό και να το μεταφέρουν για 

οικιακή χρήση. ©
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Wakii Water Project

Η έλλειψη καθαρού πόσιμου νερού αποτελούσε 

πηγή πολλών άλλων προβλημάτων, που 

σχετίζονται τόσο με την υγεία, όσο και με τις 

κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. 

Συγκεκριμένα:

Οι κάτοικοι αρρώσταιναν από την κατανάλωση βρώμικου νερού.1.

2.

Αντίστοιχα, επιφορτισμένα με το κουβάλημα του νερού ήταν και 

τα κορίτσια, που έχαναν χρόνο από το διάβασμά τους και από το 

σχολείο.

3.

Οι γυναίκες αναλάμβαναν την ευθύνη να κουβαλήσουν το νερό, με 

αποτέλεσμα να καταπονούνται σωματικά και να χάνουν χρόνο από 

άλλες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να τους αποφέρουν 

εισόδημα.



Αρχικά πραγματοποιήσαμε μελέτη για να 

βρεθεί το κατάλληλο σημείο συλλογής νερού 

και στη συνέχεια εγκαταστήσαμε εκεί μία 

αντλία. Μπροστά από την αντλία 

τοποθετήθηκαν δύο βρύσες, ενώ με 

προέκταση του δικτύου, το νερό έφτασε ως 

την πόρτα του σχολείου! 

Τώρα όλοι οι κάτοικοι της κοινότητας έχουν 

πρόσβαση σε καθαρό τρεχούμενο νερό. Όσο 

για τις γυναίκες και τα κορίτσια, μειώθηκε 

κατά πολύ ο χρόνος και η  προσπάθεια που 

απαιτείται για να φέρουν νερό στο σπίτι.

Wakii Water Project

Τι κάναμε
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Πίνοντας την πρώτη γουλιά νερού
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Wakii Water Project

Πώς τα 
καταφέραμε

Χάρη στους εκπαιδευτικούς αλλά και τους 

μαθητές τους, το όραμα έγινε πράξη! Για μια 

ακόμη χρονιά ολοκληρώσαμε ένα έργο που θα 

βοηθήσει έμπρακτα τους κατοίκους μιας 

κοινότητας. Μέσω του προγράμματος «Η 

δύναμη είναι στο χέρι σου», κάθε σχολική 

χρονιά υλοποιούμε σημαντικά έργα, έχοντας 

συνοδοιπόρους τους εκπαιδευτικούς και τους 

μικρούς μαθητές.

Τους ευχαριστούμε πολύ!
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Wakii Water Project

Οφέλη Έργου

Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης για 120 επταμελείς κατά μέσο όρο 

οικογένειες, χάρη στην ύπαρξη καθαρού πόσιμου νερού σε όλη την 

κοινότητα.

1.

2.

Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των γυναικών, που θα 

μπορούν τώρα να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε 

δραστηριότητες που τους αποφέρουν εισόδημα.

3.

Μείωση των ασθενειών που προκαλούνται από την κατανάλωση 

βρώμικου νερού. 

Βελτίωση της σχολικής επίδοσης των κοριτσιών, καθώς θα έχουν 

περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους για μελέτη. 

4.

Ενίσχυση της ασφάλειας για τα κορίτσια και τις γυναίκες, αφού 

δεν χρειάζεται πια να διανύουν μεγάλες αποστάσεις σε ερημικές 

περιοχές.

5.



Wakii Water Project

Χρονοδιάγραμμα 
έργου

Τα χρήματα για την πραγματοποίηση του 

έργου συγκεντρώθηκαν στα τέλη του 2019 και 

τον Ιανουάριο του 2020 ξεκίνησε ο 

σχεδιασμός, με στόχο την ολοκλήρωση του 

έργου τον Ιούνιο του 2020. Ωστόσο, λόγω της 

έξαρσης της πανδημίας Covid-19 και 

σύμφωνα με κυβερνητική οδηγία που 

αποσκοπούσε στον έλεγχο της διασποράς του 

ιού, όλες οι δραστηριότητες αναβλήθηκαν, με 

αποτέλεσμα το έργο να ολοκληρωθεί τον 

Αύγουστο του 2021.
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Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε 
από την ενέργεια «Η δύναμη είναι στο 
χέρι σου», χάρη στην κινητοποίηση 
εκπαιδευτικών και μαθητών ανέρχεται 
σε 14.128,32€.

Συνολικό 
κόστος έργου

Wakii Water Project

Το συνολικό κόστος της κατασκευής 
του έργου ύδρευσης στο Wakii στην 
Γκάνα ανήλθε σε 13.796€.

*Μέρος από τις συνολικές δωρεές για την 
υλοποίηση έργου σε κοινότητα της ActionAid 
καλύπτει λειτουργικά έξοδα. 
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Wakii Water Project

Σήμερα είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου, γιατί ένα όνειρό μου έγινε 

πραγματικότητα! Στην κοινότητά μας, υποφέραμε πολύ καιρό από την έλλειψη 

νερού. Μέχρι σήμερα, εμείς οι γυναίκες σπαταλούσαμε καθημερινά περισσότερο 

από τον μισό μας χρόνο, αναζητώντας νερό για όλη την οικογένεια. Την εποχή 

της ξηρασίας η κατάσταση γινόταν δυσκολότερη, αφού έπρεπε να περπατήσουμε 

ακόμη πιο μακριά για να βρούμε νερό. Πλέον με το νέο έργο η ζωή μας θα 

αλλάξει προς το καλύτερο, δε θα αγχωνόμαστε κάθε μέρα για το νερό. Δεν μπορώ 

παρά να ευχαριστήσω όλους τους δωρητές και την ActionAid που έκαναν το 

όνειρό μου πραγματικότητα.

Alamisi Dokbilla, 52 χρονών

Το έργο μέσα από τις ιστορίες των κατοίκων του Wakii



Wakii Water Project

Δεν έχω λόγια να περιγράψω την ευτυχία μου με αυτό που βλέπω. Είμαι μητέρα, 

το παιδί μου θηλάζει ακόμα και μέχρι σήμερα χρειαζόμουν 3 ώρες για να 

κουβαλήσω σπίτι μου νερό. Τώρα κάνω μόνο 5 λεπτά, οπότε δεν φοβάμαι να 

αφήσω το παιδί μου πίσω στο σπίτι. Παλαιότερα, ειδικά κατά τη διάρκεια της 

ξηρασίας, κουβαλούσα το παιδί και το νερό για πάνω από 8 χιλιόμετρα. Το νερό 

εκείνο, βέβαια, δεν ήταν τόσο καθαρό κι έτσι αρρωσταίναμε και πηγαίναμε συχνά 

στην κλινική. Τώρα έχουμε τρεχούμενο νερό! Γλιτώνω τόσο χρόνο, που μπορώ 

να ασχοληθώ με κάτι άλλο, πιο παραγωγικό. Ευχαριστώ πολύ τους δωρητές της 

ActionAid που έκαναν τη ζωή μας καλύτερη!

Nagpoka Bogre, 23 χρονών

Το έργο μέσα από τις ιστορίες των κατοίκων του Wakii



Wakii Water Project

Η πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής μου ήταν όταν η ActionAid ήρθε να με ενημερώσει για το 

έργο ύδρευσης που ήθελε να χρηματοδοτήσει. Το νερό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής 

της κοινότητας. Υποφέραμε όλοι, αλλά πιο πολύ οι γυναίκες και τα παιδιά. Τα παιδιά έπρεπε να 

σπαταλήσουν πολύ χρόνο για να βρουν νερό να πλυθούν πριν πάνε στο σχολείο. Το ίδιο και οι 

γυναίκες, έχαναν τον περισσότερο χρόνο μέσα στην ημέρα τους με το κουβάλημα του νερού 

αντί να κάνουν άλλες, πιο παραγωγικές δουλειές. Επίσης, δεν μιλάμε απλώς για ένα έργο 

ύδρευσης, αλλά για ένα έργο υγείας. Άρχισε να λειτουργεί πάλι το μοναδικό κέντρο υγείας που 

είχαμε, αφού επεκτάθηκε η ηλεκτροδότηση λόγω της αντλίας νερού και έτσι μπορεί να δέχεται 

ασθενείς ακόμη και τη νύχτα. Τι άλλο να ζητήσω; Το μόνο που μένει είναι να ευχαριστήσω 

ειλικρινά την ActionAid και τους δωρητές της. Εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της 

κοινότητας τους είμαστε πραγματικά ευγνώμονες.

Naab Masom-Nalaamzeerib, κοινοτάρχης Wakii

Το έργο μέσα από τις ιστορίες των κατοίκων του Wakii



www.actionaid.gr

Σας ευχαριστούμε!

Σας ευχαριστούμε!

www.actionaid.gr
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