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Υπάρχουν βιβλία, που δεν έχουν στόχευση ηλικίας. 

Έχουν σίγουρα όμως στόχευση καρδιάς. 

Είναι αυτά τα βιβλία, που αγγίζουν εκείνες τις χορδές που δίνουν έμπνευση και 

δημιουργούν ελπίδες για το μέλλον αυτού του κόσμου, γιατί καλλιεργούν την 

πίστη στον άνθρωπο. 

Το βιβλίο çɇɞ Ŭɔɧɟɘ ˊɞɡ ŭɎɛŬůŮ Űɞɜ ɎɜŮɛɞè των William 

Kamkwamba και Bryan Mealer είναι μια αληθινή ιστορία, που λάτρεψα και με 

γέμισε αισιοδοξία. 

Ελάτε να διαβάσουμε μαζί λίγα λόγια από το οπισθόφυλλο, για να πάρετε κι εσείς 

μια ιδέα : 

Ƀ ũɞɡɑɚɘŬɛ ȾŬɛəɔɞɡɎɛˊŬ ɔŮɜɜɐɗɖəŮ ůŰɞ ɀŬɚɎɞɡɘ, ůŮ ɛɘŬ ɢɩɟŬ əŬɘ ůŮ ɛɘŬ Ůˊɞɢɐ 

ůŰɖɜ ɞˊɞɑŬ ŬəɧɛŬ ɓŬůɑɚŮɡŮ ɖ ɛŬɔŮɑŬ, ɖ ŮˊɘůŰɐɛɖ ŬˊɞŰŮɚɞɨůŮ ɛɡůŰɐɟɘɞ, ɖ ˊŮɑɜŬ 

əŬɘ ɖ ɝɖɟŬůɑŬ ɐŰŬɜ əŬɗɖɛŮɟɘɜɐ ˊɟŬɔɛŬŰɘəɧŰɖŰŬ, ɖ ŮɚˊɑŭŬ ɛɎŰŬɘɖ əŬɘ ɞɘ ŮɡəŬɘɟɑŮɠ 

ŬɜɨˊŬɟəŰŮɠ. 
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Ƀˊɚɘůɛɏɜɞɠ ŬˊɞəɚŮɘůŰɘəɎ ɛŮ əɎˊɞɘŬ ɝŮɢŬůɛɏɜŬ ŮɔɢŮɘɟɑŭɘŬ ŭŬɜŮɘůɛɏɜŬ Ŭˊɧ Űɖ 

ɓɘɓɚɘɞɗɐəɖ Űɞɡ ɢɤɟɘɞɨ Űɞɡ əŬɘ ɛŮ ɞŭɖɔɧ Űɖɜ ŬˊɑůŰŮɡŰɖ ŬˊɞűŬůɘůŰɘəɧŰɖŰɎ Űɞɡ, ɞ 

ũɞɡɑɚɘŬɛ əɡɜɐɔɖůŮ Űɞ ˊɎɗɞɠ Űɞɡ ɔɘŬ Űɖɜ ŮˊɘůŰɐɛɖ əɘ ɏɓŬɚŮ ůŮ ŮűŬɟɛɞɔɐ Űɖɜ ˊɘɞ 

çŰɟŮɚɐè ɘŭɏŬ, ŬɚɚɎɕɞɜŰŬɠ Űɖɜ əɞɘɜɧŰɖŰŬ əŬɘ ɛŮŰŬɛɞɟűɩɜɞɜŰŬɠ Űɘɠ ɕɤɏɠ Űɤɜ 

Ŭɜɗɟɩˊɤɜ ɔɨɟɤ Űɞɡ. 

Πρόκειται για την αληθινή ιστορία του ũɞɡɑɚɘŬɛ ȾŬɛəɔɞɡɎɛˊŬ, η οποία με 

συγκίνησε και μίλησε στην καρδιά μου. 

Μέσα σε όλες τις αντιξοότητες που βίωνε η πατρίδα του, το Μαλαουι, δεν το 

έβαλε κάτω. 

Αντιθέτως αυτές οι δυσκολίες τον πείσμωσαν και τον έκαναν να κυνηγήσει με 

κάθε δύναμή το όνειρό του, που ήταν να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων γύρω 

του. 

Ένα παιδί που δεν πτοήθηκε από την πείνα και την ανέχεια και συνέχισε να 

προσπαθεί ακόμη και όταν ο κόσμος γύρω του τον χαρακτήριζε τρελό. 

Η ανάγκη για επιβίωση δεν εγκλώβισε το μυαλό του στην ανάγκη της στιγμής, 

αλλά τον ενεργοποίησε να αναζητήσει τρόπους για ένα καλύτερο μέλλον όχι μόνο 

για εκείνον και την οικογένειά του, αλλά για όλους στον τόπο του. 

Δηλώνω με μεγάλη σιγουριά πως αυτό το βιβλίο έχει γίνει ένα από τα αγαπημένα 

μου και είμαι σίγουρη ότι θα γίνει και ένα από τα αγαπημένα της κόρης μου, που 

μόλις ξεκίνησε να το διαβάζει. 

çɇɞ Ŭɔɧɟɘ ˊɞɡ ŭɎɛŬůŮ Űɞɜ ɎɜŮɛɞè κυκλοφορεί σε μετάφραση της ȷɟɔɡɟɩɠ 

Ʉɘˊɑɜɖ από τις ȺəŭɧůŮɘɠ ɄŬˊŬŭɧˊɞɡɚɞɠ και είναι ένα βιβλίο για όλους. 

Κλείνοντας θα παραθέσω το σχόλιο του βραβευμένου με Νόμπελ Ειρήνης 2006 

πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Αλ Γκορ, που αξίζει να διαβάσετε: 

«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 ανυψώσει τη ζωή και το πνεύμα των 

ανθρώπων της κοινότητάς του. 

Όσα κατάφερε να πραγματοποιήσει ο Γουίλιαμ Καμκγουάμπα χρησιμοποιώντας 

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». 

Απευθύνεται σε ηλικίες 10+, αλλά αξίζει να το διαβάσετε και να το διηγηθείτε και 

σε παιδιά μικρότερης ηλικίας. 

Άλλη μία απόδειξη ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε να ονειρευόμαστε και να 

κυνηγάμε με πείσμα τα όνειρά μας. 



Όταν συνεχίζουμε με πείσμα, δημιουργούμε ευκαιρίες για να τα ζήσουμε. 

Όπως ακριβώς συνέβη με τον William Kamkwamba. 
 

ɀŬɛɎ ɀŬɛŬŭɞˊɞɨɚɞɡ 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: https://goo.gl/MFgkUs 
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