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(Τα βιβλία θα διαβαστούν από τους μαθητές το καλοκαίρι και θα επεξεργαστούν στο 

μάθημα των Λογοτεχνικών Διαδρομών στη Βιβλιοθήκη κατά τη διάρκεια του έτους). 

Boyne, John. Μείνε εκεί που είσαι και μετά φύγε. Ψυχογιός, 2014.  

 (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ BOY) 

«Τη μέρα που ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο πατέρας του 

Άλφι ορκίστηκε ότι δε θα πήγαινε στο μέτωπο - αλλά την αμέσως 

επόμενη μέρα έσπασε τον όρκο του. Τέσσερα χρόνια μετά, ο Άλφι δεν 

ξέρει τίποτε άλλο για τον μπαμπά του εκτός του ότι είναι σε μια ειδική, 

μυστική αποστολή. Μια μέρα, ενώ γυαλίζει παπούτσια στον σταθμό του 

Κινγκς Κρος στο Λονδίνο, ο Άλφι βλέπει το όνομα του πατέρα του σε 

μια δέσμη από χαρτιά που ανήκει σ' έναν στρατιωτικό γιατρό. 

Συνειδητοποιεί ότι είναι κλεισμένος σ' ένα νοσοκομείο όπου 

νοσηλεύονται ασθενείς με περίεργα συμπτώματα. Ο Άλφι είναι αποφασισμένος να σώσει 

τον πατέρα του απ' αυτό το παράξενο μέρος...»       

       - από το οπισθόφυλλο 

 

Kamkwamba, William - Mealer Bryan. Το αγόρι που δάμασε τον άνεμο. Εκδόσεις 

Παπαδόπουλος, 2017. (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΚΑΜ) 

«Ο Γουίλιαμ Καμκγουάμπα γεννήθηκε στο Μαλάουι, σε μια χώρα και σε 

μια εποχή στην οποία ακόμα βασίλευε η μαγεία, η επιστήμη 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 

Βιβλιοθήκη 

https://www.epbooks.gr/author.asp?catid=2058&title=kamkwamba-william-mealer-bryan


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".»      

        - από το οπισθόφυλλο 

 

 


