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Μήνυμα από τα ανοικτά της Αφρικής
Φίλε Γιώργο,
Έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε, αλλά τα νέα που θα σου πω είναι πολύ ενδιαφέροντα.
Είχα κάνει αίτηση για θέση εθελοντικής εργασίας ως νέος διπλωματούχος μηχανικός στη
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένιωσα μεγάλη χαρά όταν με
ειδοποίησαν ότι έγινα δεκτός σε πρόγραμμα βοήθειας προς τρίτες χώρες, στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης. Με έστειλαν, όσο κι αν σου φαίνεται απίστευτο, σε ένα νησί
του νησιωτικού συμπλέγματος του Πράσινου Ακρωτηρίου, στον Ατλαντικό ωκεανό κοντά
στις ακτές της Αφρικής και μου ανατέθηκε να συνεργαστώ σε ένα έργο κατασκευής
υδραγωγείου.
Ο τοπικός δήμος έλαβε ενίσχυση από τα αναπτυξιακά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την κατασκευή ενός αγωγού μεταφοράς πόσιμου νερού στην κωμόπολη από πηγές που
βρισκόταν σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων. Τα τελευταία χρόνια, τόσο λόγω των
αυξανόμενων αναγκών των ντόπιων κατοίκων όσο και λόγω του αριθμού των τουριστών που
άρχισαν να επισκέπτονται την περιοχή, η ποσότητα του νερού που διέθετε το απαρχαιωμένο
υπάρχον δίκτυο ύδρευσης δεν επαρκούσε. Έτσι, χρειάστηκε η διοχέτευση νερού από νέες
πηγές ευρισκόμενες αρκετά μακριά.
Τα πρώτα καθήκοντα που μου ανατέθηκαν ήταν να ελέγξω τον αγωγό, που βρισκόταν ήδη σε
φάση ολοκλήρωσης, σε όλο του το μήκος. Στρώθηκα λοιπόν στη δουλειά! Πρώτο μου
μέλημα ήταν να περπατήσω απ' άκρη σ' άκρη το εργοτάξιο. Αυτό δεν ήταν και τόσο άνετο αν
σκεφτείς ότι ο αγωγός περνούσε από ανώμαλο λοφώδες έδαφος, σε μήκος 15 χιλιομέτρων και
κάτω από τον καυτό αφρικανικό ήλιο! Σημείωσα ορισμένες κακοτεχνίες που εντόπισα και
ενημέρωσα σχετικώς τους υπευθύνους του έργου. Στη συνέχεια εργάστηκα στο γραφείο
μελέτης των εργασιών συνολικής ανακαίνισης του δικτύου ύδρευσης. Και αυτή η δουλειά
ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και μου έδωσε την ευκαιρία να έλθω σε επαφή με τους ντόπιους
εργαζόμενους στο έργο. Στις συζητήσεις μου μαζί τους είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω
πόσο μεγάλη σημασία έδιναν στην αναπτυξιακή βοήθεια που δεχόταν η περιοχή τους μέσα
από την συνεργασία αυτή.
Με όλα αυτά τέλειωσε η περίοδος της εθελοντικής εργασίας μου. Θα επιδιώξω και τον
επόμενο χρόνο να συμμετάσχω σε παρόμοιο πρόγραμμα για να συμβάλω κι εγώ στη
συνεργασία μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών του κόσμου μας.
Ελπίζω λοιπόν του χρόνου να λάβεις κι άλλο ενθουσιώδες μήνυμά μου από άλλη μακρινή
χώρα του πλανήτη μας!
Ο φίλος σου
Νίκος

