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Οι μαθητές των σχολείων της Ελλάδας έχουν και φέτος τη δύναμη στο χέρι τους και 

συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός έργου ύδρευσης στην κοινότητα Wakii, στην 

περιοχή Talensi, στη Γκάνα! 

Ας ενώσουμε και φέτος τα χέρια μας σε μία μεγάλη αγκαλιά αλληλεγγύης, εκπαιδευτικοί και 

μαθητές, από όλα τα σχολεία της Ελλάδας για να στηρίξουμε  τη μακρινή και πολύ φτωχή 

κοινότητα Wakii, υλοποιώντας ένα έργο ύδρευσης.  Φέτος θέτουμε έναν υψηλό στόχο και θα 

χρειαστούμε ακόμα περισσότερα χέρια για να πετύχουμε κάτι μεγαλύτερο και η φωνή 

υποστήριξής μας να φτάσει σε περισσότερους φίλους μας στην Γκάνα.  Θα χρησιμοποιήσουμε 

τη «δύναμη» του μυαλού, της ψυχής και της προσφοράς για να κάνουμε τον κόσμο λίγο 

καλύτερο. Εμείς, οι μικρότεροι αυτού του κόσμου, θα δείξουμε στους μεγαλύτερους πως μόνο 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να αλλάξουμε την παγκόσμια γειτονιά, ξεκινώντας από το ΔΙΚΟ μας 

σχολείο.  

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στη Γκάνα 

«Όταν εξασφαλίσεις μια καλή ζωή σε ένα παιδί, νομοτελειακά έχεις εξασφαλίσει μια μελλοντική 

καλύτερη κοινωνία» αυτό μας είπε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Ανάδοχος Παιδιού της 

ActionAid. Ο Χριστόφορος το Φεβρουάριο του 2018 επισκέφθηκε κοινότητες στη Γκάνα που 

υποστηρίζονται από την ActionAid Ελλάς για να δει από κοντά το έργο στην περιοχή και να 

γνωρίσει το παιδί που είναι Ανάδοχος. Επισκέφθηκε, όμως, και μια κοντινή κοινότητα το Wakii, 

για να γνωριστεί με τους κατοίκους, να μιλήσει μαζί τους για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 

καθημερινά και να δει από κοντά πώς ζουν οι άνθρωποι σε περιοχές όπου δεν δραστηριοποιείται 

η ActionAid. 

Η διαφορά ήταν ξεκάθαρη και διαπιστώνοντας ότι αυτό που χρειάζονται άμεσα και περισσότερο 

οι κάτοικοι είναι το καθαρό 

πόσιμο νερό, o Χριστόφορος και 

η ActionAid Ελλάς, αποφάσισαν 

να κάνουν κάτι γι’ αυτό. Έτσι, 

καλούμε όλα τα σχολεία της 

Ελλάδας να συμμετάσχουν στην 

ενέργεια «Η δύναμη είναι στο 

χέρι σου» και με αυτόν τον 

τρόπο να ενώσουμε όλοι μαζί 

τις δυνάμεις μας για να γίνει το 

έργο ύδρευσης αυτό 

πραγματικότητα! 

Το νερό αποτελεί πολύτιμη 

πηγή ζωής γι’ αυτό μαζί θα 

εξασφαλίσουμε την υγεία και τη 

ζωή των παιδιών αλλά και φυσικά όλων των κατοίκων της κοινότητας. 
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Το βραχιολάκι «Η δύναμη είναι στο χέρι σου», 2018 

Το βραχιολάκι του 2018 είναι αφιερωμένο στην κοινότητα Wakii στη Γκάνα και σχεδιάστηκε για 

να μας θυμίζει πως η δύναμη είναι στο χέρι μας!  

Το σχέδιό του είναι εμπνευσμένο από παραδοσιακά πατρόν της Γκάνα και από το έργο που θα 

υλοποιηθεί, που αφορά στο νερό. Οι έντονες αποχρώσεις του κόκκινου του πράσινου και του 

κίτρινου, κυριαρχούν και παραπέμπουν στα έντονα χρώματα της όμορφης αυτής χώρας. 

 

Ελάτε να μεταφέρουμε για μια ακόμη φορά ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και να 

αλλάξουμε την ζωή των κατοίκων της κοινότητας, για πάντα. 

 

Η κοινότητα Wakii στη Γκάνα 

 To Wakii είναι μια κοινότητα που βρίσκεται στην περιοχή Talensi, όπου το 90,7% των 

νοικοκυριών ασχολείται με τις  καλλιέργειες και την 

εκτροφή πουλερικών. Το Wakii βρίσκεται περίπου 5 

χλμ. μακριά από το Τόγκο, την πρωτεύουσα της 

περιοχής, αλλά έχει σοβαρές ελλείψεις στην κάλυψη 

βασικών αναγκών όπως είναι το νερό και οι σωστές 

εγκαταστάσεις υγιεινής.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη 

διασπορά ασθενειών που σχετίζονται με το νερό όπως 

είναι η χολέρα, η διάρροια, η δυσεντερία, η ηπατίτιδα 

Α, ο τυφοειδής πυρετός και η πολιομυελίτιδα που 

ενδημούν στην κοινότητα. 

Η πρόσβαση σε πόσιμο νερό έχει αποδειχτεί ότι είναι 

ένα ισχυρό εργαλείο για τη δημόσια υγεία για την 

αντιμετώπιση και τον έλεγχο των υδατογενών 

ασθενειών. Σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού της 

Στατιστικής Υπηρεσίας της Γκάνα το 2010, περίπου το 

17.1% των νοικοκυριών στην περιοχή Talensi στα 

ανατολικά της Γκάνας, χρησιμοποιούν νερό από μη 

ασφαλείς πηγές όπως για παράδειγμα πηγάδια, ρυάκια, νερόλακκους, λίμνες, φράγματα, 

κανάλια, με μία λέξη από οπουδήποτε.  

Βέβαια, οι αρνητικές επιπτώσεις της έλλειψης νερού στους κατοίκους της κοινότητας δεν 

περιορίζονται μόνο σε θέματα υγείας, αλλά έχουν σημαντικές επιπτώσεις  και σε κοινωνικό-

οικονομικό επίπεδο. Οι γυναίκες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο για την αναζήτηση νερού για 

οικιακή χρήση και αυτό περιορίζει τη δυνατότητα να εργαστούν ή να συμμετέχουν σε άλλες 

κοινωνικές δραστηριότητες. Αντίστοιχα, τα παιδιά, και ιδίως τα κορίτσια, επιφορτίζονται με την 

αναζήτηση και μεταφορά νερού, διαδικασία επίπονη και χρονοβόρα, γεγονός που τα εμποδίζει 

να παρακολουθούν συστηματικά τα μαθήματά τους. 

         ©google maps 
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Περιγραφή έργου 

Το έργο υδροδότησης θα συμβάλλει 

 στην άμεση ανάγκη για τη βελτίωση της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό στην 

κοινότητα 

 στη μείωση των ασθενειών που σχετίζονται με το νερό 

 στη μείωση του χρόνου που ξοδεύουν τα παιδιά και οι γυναίκες για την αναζήτηση και 

μεταφορά νερού  

 στη δυνατότητα συστηματικής παρακολούθησης των μαθημάτων από τα παιδιά.  

Το έργο ύδρευσης για την κοινότητα περιλαμβάνει: 

 Υπερυψωμένη δεξαμενή νερού που θα δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης πάνω από 

12,000 λίτρων νερού, για διανομή στην κοινότητα 

 Δύο σημεία με βρύσες  πχ. ένα στο σχολείο που θα χρησιμοποιούν οι μαθητές και οι 

καθηγητές και ένα ακόμη σε κεντρικό σημείο που θα χρησιμοποιεί όλη η κοινότητα. 

 Προστατευτικός φράχτης γύρω από το έργο ύδρευσης 

 Εκπαίδευση σε κανόνες υγιεινής και σύσταση επιτροπής για τη συντήρηση του έργου 

 

Λίγα λόγια για τη Γκάνα 

 

 Η Γκάνα βρίσκεται στη Δυτική Αφρική στο ύψος του 

ισημερινού και συνορεύει με την Ακτή Ελεφαντοστού, 

τη Μπουρκίνα Φάσο και το Τόγκο, ενώ βρέχεται από 

τον Ατλαντικό Ωκεανό. Το όνομά της σημαίνει 

«πολεμιστής βασιλιάς» στη γλώσσα Soninke. 

Αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η περιοχή 

κατοικούνταν από το 2000πχ. Ήδη από τον 9ο μ.χ. 

αιώνα ήταν ένα από τα πιο οργανωμένα βασίλεια της 

περιοχής με ηγέτες πλούσιους, με πολύ χρυσό, με 

μεγάλη αυλή και άξιους πολεμιστές. 

 

Η κατάσταση στη Γκάνα σήμερα 

 Το 25% του πληθυσμού ζει κάτω από το διεθνές όριο της φτώχειας, δηλαδή με λιγότερο 

από 1,9 δολάρια την ημέρα. 

 Μόνο το 27% των κατοίκων έχει καθαρό νερό στο σπίτι του, όταν το χρειάζεται, ενώ το 

23% πίνει νερό που συλλέγει είτε από μακρινές βρύσες είτε από ποτάμια, λίμνες ή 

λάκκους και πηγάδια με ακατάλληλο ή μολυσμένο νερό. 

 Μόνο το 14% του πληθυσμού χρησιμοποιεί τουαλέτες που τηρούν τις βασικές 

προδιαγραφές, ενώ το 19% πηγαίνει τουαλέτα στο ύπαιθρο 
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 Μόνο το 19% των σπιτιών έχει νερό και σαπούνι για να μπορούν οι ένοικοι να τηρούν τις 

βασικές συνθήκες υγιεινής 

 Το 62% των παιδιών πηγαίνει στο γυμνάσιο και το 18% των παιδιών δεν τελειώνει ποτέ 

το δημοτικό. 

 

Δημογραφικά στοιχεία της Γκάνας 

Πληθυσμός: 28.033.000 

Έκταση: 238.537 τετραγωνικά χιλιόμετρα 

Πρωτεύουσα: Άκκρα 

Γλώσσα: 11 τοπικές γλώσσες και αγγλικά 

Νόμισμα: Σέντι 

 

 

 


