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Απόςπαςμα από το βιβλίο του Jorge Bucay με τίτλο « Να ςου πω μια ιςτορία » 
 
Όταν ιμουν μικρόσ μου άρεςε πολφ το τςίρκο, και ςτο τςίρκο μου άρεςαν πιο πολφ 
τα ηϊα.  
Μου ζκανε τρομερι εντφπωςθ ο ελζφαντασ που, όπωσ ζμακα αργότερα, είναι το 
αγαπθμζνο ηϊο όλων των παιδιϊν. Στθν παράςταςθ, το κεόρατο ηϊο ζκανε 
επίδειξθ του τεράςτιου βάρουσ του, του όγκου και τθσ δφναμισ του… 
Όμωσ, μετά τθν παράςταςθ και λίγο προτοφ επιςτρζψει ςτθ ςκθνι, ο ελζφαντασ 
ςτεκόταν δεμζνοσ ςυνεχϊσ ςϋ ζνα μικρό ξφλο μπθγμζνο ςτο ζδαφοσ. Μια αλυςίδα 
κρατοφςε φυλακιςμζνα τα πόδια του.  
Ωςτόςο, το ξφλο ιταν αλθκινά μικροςκοπικό και ζμπαινε ςε ελάχιςτο βάκοσ μζςα 
ςτο ζδαφοσ. 
Μολονότι θ αλυςίδα ιταν χοντρι και ιςχυρι, φαινόταν ολοφάνερο ότι ζνα ηϊο που 
μποροφςε να ξεριηϊνει δζντρα με τθ δφναμθ του, κα μποροφςε εφκολα να λυκεί και 
να φφγει. Το κεωροφςα αλθκινό μυςτιριο.  
Μα τι τον κρατάει ; Γιατί δεν το ςκάει; 
Πριν από μερικά χρόνια ανακάλυψα – ευτυχϊσ για μζνα – ότι κάποιοσ είχε αρκετι 
ςοφία ϊςτε νϋ ανακαλφψει τθν απάντθςθ. Ο ελζφαντασ του τςίρκου δεν το ςκάει 
γιατί τον ζδεναν ςϋ ζνα παρόμοιο παλοφκι από τότε που ιταν πολφ, πολφ μικρόσ. 
Είμαι βζβαιοσ ότι τότε το ελεφαντάκι είχε ςπρϊξει, τραβιξει και ιδρϊςει παςχίηον-
τασ να ελευκερωκεί.  
Μα, παρϋ όλεσ τισ προςπάκειζσ του, δεν τα είχε καταφζρει, γιατί το παλοφκι ιταν 
πολφ γερό για τισ δυνάμεισ του. 
… Ώςπου μια μζρα, μια φρικτι μζρα για τθν ιςτορία του, το ηϊο παραδζχτθκε τθν 
αδυναμία του και υποτάχκθκε ςτθν μοίρα του. 
Αυτόσ ο πανίςχυροσ και κεόρατοσ ελζφαντασ που βλζπουμε ςτο τςίρκο δεν το ςκάει 
γιατί νομίηει ότι δεν μπορεί, ο δυςτυχισ. Η ανάμνθςθ τθσ αδυναμίασ που ζνιωςε 
λίγο μετά τθν γζννθςι του είναι χαραγμζνθ ςτθν μνιμθ του. Και το χειρότερο είναι 
ότι ποτζ δεν αμφιςβιτθςε ςοβαρά αυτι τθν ανάμνθςθ. Ποτζ μα ποτζ δεν ξανα-
προςπάκθςε να δοκιμάςει τισ δυνάμεισ του… 
Κάποιεσ νφχτεσ ονειρεφομαι ότι πλθςιάηω τον αλυςοδεμζνο ελζφαντα και του λζω 
ςτο αφτί : « ξζρεισ κάτι; Εμείσ οι δφο μοιάηουμε. Νομίηεισ ότι και εςφ δεν μπορείσ να 
κάνεισ κάποια πράγματα επειδι, μια φορά, προςπάκθςεσ και δεν τα κατάφερεσ. 



Πρζπει να καταλάβεισ ότι ο καιρόσ πζραςε και ςιμερα είςαι πια πιο μεγάλοσ και 
πιο δυνατόσ από παλιά. Αν ικελεσ ςτα αλικεια να απελευκερωκείσ, είμαι ςίγουροσ 
ότι κα μποροφςεσ να το πετφχεισ. Γιατί δεν το δοκιμάηεισ ; »  
Μερικζσ φορζσ ξυπνάω με τθν ςκζψθ ο ελζφαντάσ μου, τελικά, κάποια μζρα το 
επιχείρθςε και κατάφερε να ξεριηϊςει το ξφλο. Τότε χαμογελάω και φαντάηομαι ότι 
το τεράςτιο ηϊο ςυνεχίηει να ταξιδεφει με το τςίρκο επειδι χαίρεται να βλζπει τα 
παιδιά να διαςκεδάηουν, αλλά χωρίσ αλυςίδα.” 
 
Όλοι είμαςτε λίγο-πολφ ςαν τον ελζφαντα τοφ τςίρκου.  
Περιδιαβαίνουμε τον κόςμο δεμζνοι ςε εκατοντάδεσ παλοφκια που μασ ςτεροφν 
τθν ελευκερία. Ζοφμε πιςτεφοντασ ότι δεν μποροφμε να κάνουμε ζνα ςωρό 
πράγματα, απλϊσ επειδι μια φορά, πριν από πολφ καιρό, όταν είμαςτε μικροί, 
προςπακιςαμε και δεν τα καταφζραμε. 
Πάκαμε τότε το ίδιο με τον ελζφαντα. Χαράξαμε ςτθν μνιμθ μασ αυτό το μινυμα : 
“ Δεν μπορϊ, δεν μπορϊ και ποτζ δε κα μπορζςω ”. 
Ο μοναδικόσ τρόποσ να μάκεισ εάν μπορείσ, είναι να προςπακιςεισ ακόμα μια 
φορά με όλθ ςου τθν ψυχι… Με όλθ ςου τθν ψυχι ! 
 
 

VIDEO - Ο ΑΛΥΣΟΔΕΜΕΝΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ ► 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l5gd6IqAwCk

