


   Λίγα λόγια για την υπόθεση του βιβλίου… 

            Οι πρωταγωνιστές του βιβλίου  είναι ο Τζον Γουίλιαμς,  

πολυάσχολος επιτυχημένος επιχειρηματίας, και ο Σιμόν, ένας 

περιπλανώμενος που ζει στην Ακτή των Ονείρων. Κάποια μέρα 

γνωρίζει  τον πλούσιο επιχειρηματία. Ο κ. Γουίλιαμς δεν είναι  

ευτυχισμένος, για την ακρίβεια, δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος 

από τη ζωή του. Είναι πλούσιος, επιτυχημένος, διευθύνει μια μεγάλη 

εταιρεία, έχει ένα μεγάλο σπίτι που «βλέπει» τη θάλασσα, ταξιδεύει 

συχνά, αλλά στα σαράντα του νιώθει πως η ζωή του είναι κενή, πως 

έχει ξεχάσει τα όνειρά του. 

         Ο Σιμόν μιλά μαζί του κάθε απόγευμα στην Ακτή των Ονείρων. 

Μιλούν για το παρελθόν, για την ευτυχία, για το πώς η καρδιά μας 

και τα συναισθήματά μας μάς δείχνουν αρκετές φορές το δρόμο που 

πρέπει να ακολουθήσουμε. Ο κ. Γουίλιαμς  τελικά αλλάζει τρόπο 

ζωής… 

 

 



    Ο Σέρτζιο Μπαμπάρεν, Περουβιανός 

συγγραφέας, λέει πως: 

 

    «Η καρδιά είναι ελεύθερη. Όμως, 

χρειάζεται θάρρος για να 

ακολουθήσετε τις προσταγές της». 



   Λίγα λόγια για τον συγγραφέα… 

             Γεννήθηκε το 1960 στη Λίμα του Περού. Στην εφηβεία του 

μετακόμισε με την οικογένειά του στο Τέξας των ΗΠΑ, όπου 

σπούδασε χημικός μηχανικός και κατόπιν βρέθηκε στην 

Αυστραλία, όπου άρχισε μια σπουδαία καριέρα. «Όταν άρχισα 

να ανεβαίνω επαγγελματικά και η μία προαγωγή ακολουθούσε 

την άλλη, όλοι μού έλεγαν πόσο επιτυχημένος ήμουν. Κι εγώ 

σκεφτόμουν: τότε γιατί εγώ αισθάνομαι ότι δεν έχω τίποτα;» 

Είχε έρθει η στιγμή που... «δεν έμενε τίποτε άλλο παρά να 

ακολουθήσω τον εντελώς δικό μου δρόμο». Έκανε την 

επανάστασή του κι έγινε συγγραφέας, με πωλήσεις 

εκατομμυρίων αντιτύπων. Τώρα, έχει επιστρέψει στην πατρίδα 

του, μένει μόνιμα στη Λίμα  και μοιράζει το χρόνο του ανάμεσα 

στο γράψιμο και στις απαιτήσεις της θέσης του ως αντιπροέδρου 

της μη κυβερνητικής περιβαλλοντικής οργάνωσης Mundo Azul 

(Γαλάζιος Κόσμος), που αγωνίζεται για την προστασία των 

θαλασσών και των πλασμάτων τους. 



    Γιατί διάλεξα αυτό το βιβλίο 

      

     Αυτό το βιβλίο  μου άρεσε ιδιαίτερα. Το διάβασα ευχάριστα 

και είχε απρόβλεπτες εξελίξεις . Επίσης, το βιβλίο αυτό μπορεί 

να σε κάνει να δεις τον κόσμο με διαφορετική ματιά. 

    «Ονειρέψου το. Κάντο. Και θα τα καταφέρεις» μας προτρέπει 

ο Σιμόν, ο ήρωας του βιβλίου, σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι 

προτιμούν τις ανέσεις  τους και τις σταθερές της ζωής τους 

από το κυνήγι των ονείρων τους, τις προκλήσεις και την  

αποτυχία. Η Ακτή των Ονείρων μας δείχνει ότι τα όνειρά μας 

μπορεί και να πραγματοποιηθούν.  
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