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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το μηχάνημα ήταν έτοιμο. Έπειτα από τόσους μήνες προετοι-
μασίας η δουλειά είχε επιτέλους ολοκληρωθεί. Το μοτέρ και τα 
πτερύγια ήταν στερεωμένα με μπουλόνια και ασφαλισμένα, η 
αλυσίδα ήταν τεντωμένη και λαδωμένη με γράσο, και ο πύργος 
στεκόταν σταθερά πάνω στα πόδια του. Οι μυς της πλάτης και 
των χεριών μου είχαν γίνει από το τράβηγμα και το σήκωμα τόσο 
σφιχτοί όσο και τα άγουρα φρούτα. Και παρόλο που είχα κοιμη-
θεί ελάχιστα την προηγούμενη νύχτα, ποτέ δε                                                                ν είχα νιώσει έτσι: 
ήμουν σε εγρήγορση. Η εφεύρεσή μου είχε ολοκληρωθεί. Και 
ήταν ακριβώς όπως την είχα ονειρευτεί.

Τα νέα για τη δουλειά μου είχαν διαδοθεί σε πολύ μεγάλη 
απόσταση και είχε αρχίσει να μαζεύεται κόσμος. Οι έμποροι της 
αγοράς το είχαν δει να υψώνεται από μακριά και είχαν κλείσει 
τα μαγαζιά τους, ενώ οι οδηγοί φορτηγών είχαν παρατήσει τα 
οχήματά τους στον δρόμο. Είχαν διασχίσει την κοιλάδα για να 
έρθουν προς το σπίτι μου και τώρα συγκεντρώνονταν κάτω από 
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το μηχάνημα, κοιτάζοντάς το με θαυμασμό. Αναγνώρισα τα πρό-
σωπά τους. Ήταν οι ίδιοι άντρες που με πείραζαν στην αρχή, κι 
εξακολουθούσαν να ψιθυρίζουν, ακόμα και να γελάνε.

Άσ’ τους, σκέφτηκα. Είχε έρθει η ώρα.
Έκανα έλξη για να ανέβω στο πρώτο σκαλί του πύργου κι άρ-

χισα να σκαρφαλώνω. Το μαλακό ξύλο έτριξε κάτω από το βάρος 
μου όταν έφτασα στην κορυφή και στάθηκα στο ίδιο ύψος με το 
έργο μου. Τα ατσάλινα κόκαλά του είχαν συγκολληθεί και ήταν 
λυγισμένα, και τα πλαστικά χέρια του ήταν μαυρισμένα από φωτιά.

Θαύμασα τα υπόλοιπα κομμάτια του έργου μου: τις ροδέλες 
από καπάκια μπουκαλιών, τα σκουριασμένα εξαρτήματα από 
τρακτέρ και τον σκελετό του παλιού ποδηλάτου. Το καθένα έλε-
γε τη δική του ιστορία ανακάλυψης. Κάθε κομμάτι είχε χαθεί 
κι έπειτα είχε βρεθεί σε μια εποχή φόβου και πείνας και πόνου. 
Αλλά τώρα ξαναγεννιόντουσαν όλα, μαζί με μένα.

Στο ένα χέρι κρατούσα σφικτά ένα μικρό καλάμι στο οποίο 
ήταν στερεωμένη μια μικροσκοπική λάμπα. Το σύνδεσα σε ένα 
ζευγάρι σύρματα που κρέμονταν από το μηχάνημα και ετοιμά-
στηκα για το τελευταίο βήμα. Από κάτω, οι άνθρωποι κακάριζαν 
σαν κότες.

«Κάντε όλοι ησυχία» είπε κάποιος. «Για να δούμε πόσο τρελό 
είναι στ’ αλήθεια αυτό τ’ αγόρι».

Εκείνη τη στιγμή μια δυνατή ριπή ανέμου πέρασε σφυρίζοντας 
ανάμεσα από τα σκαλιά και με έσπρωξε μέσα στον πύργο. Άπλω-
σα το χέρι μου και απασφάλισα τον ρότορα του μηχανήματος και 
τον είδα να περιστρέφεται. Αργά στην αρχή, έπειτα όλο και πιο 
γρήγορα, μέχρι που όλος ο πύργος τρανταζόταν πέρα δώθε. Τα 
γόνατά μου έτρεμαν αλλά συνέχισα ακάθεκτος.
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Μη μ’ απογοητεύσεις, τον παρακάλεσα σιωπηλά.
Έπειτα έσφιξα το καλάμι και τα σύρματα και περίμενα το θαύ-

μα του ηλεκτρισμού. Επιτέλους, έφτασε· μια μικροσκοπική λάμ-
ψη μέσα στην παλάμη μου και μετά ένα υπέροχο φως. Το πλήθος 
έβγαλε μια πνιχτή κραυγή ενώ τα παιδιά έσπρωχναν για να βλέ-
πουν καλύτερα.

«Είναι αλήθεια!» είπε κάποιος.
«Ναι» είπε κάποιος άλλος. «Το αγόρι τα κατάφερε. Έφτιαξε 

ηλεκτρική ενέργεια από τον άνεμο!»
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Ο Γουίλιαμ Καμκγουάμπα γεννήθηκε στο Μαλάουι, σε μια χώρα 
και σε μια εποχή στην οποία ακόμα βασίλευε η μαγεία, η επιστή-
μη αποτελούσε μυστήριο, η πείνα και η ξηρασία ήταν καθημερινή 

πραγματικότητα, η ελπίδα μάταιη και οι ευκαιρίες ανύπαρκτες. 
Οπλισμένος αποκλειστικά με κάποια ξεχασμένα εγχειρίδια 

δανεισμένα από τη βιβλιοθήκη του χωριού του και με οδηγό την 
απίστευτη αποφασιστικότητά του, ο Γουίλιαμ κυνήγησε το πάθος 
του για την επιστήμη κι έβαλε σε εφαρμογή την πιο «τρελή» ιδέα, 

αλλάζοντας την κοινότητα και μεταμορφώνοντας τις ζωές των 
ανθρώπων γύρω του.

«Το αγόρι που δάμασε τον άνεμο είναι η συγκλονιστική ιστορία ενός 
εφήβου από την Αφρική που χρησιμοποίησε τους μοναδικούς πόρους 
που είχε στη διάθεσή του για να χτίσει έναν ανεμόμυλο και να ανυψώ-

σει τη ζωή και το πνεύμα των ανθρώπων της κοινότητάς του. 
Όσα κατάφερε να πραγματοποιήσει ο Γουίλιαμ Καμκγουάμπα χρησιμο-
ποιώντας την αιολική ενέργεια θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως πρότυπο 

για το τι μπορεί να κάνει ένα άτομο με μια εμπνευσμένη ιδέα για να 
υπερβεί την κρίση που αντιμετωπίζουμε. Το βιβλίο του διηγείται μια 

συγκινητική και συναρπαστική ιστορία».

ΑΛ ΓΚΟΡ
πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ 

βραβευμένος με το Νόμπελ Ειρήνης 2007


