
 

"Ο ελέφαντας της Έρικας": Γιατί θέλω η κόρη μου να διαβάσει αυτό 

το βιβλίο   

 

 
Περνάνε τα μαθήματα ζωής μέσα από το διάβασμα; 

Η εμπειρία μου ως μαμά μιας κόρης που λατρεύει τα βιβλία λέει ότι, ναι, μέσα 

από το διάβασμα μπορείς να περάσεις στο παιδί σου βαθιά, ουσιαστικά 

νοήματα με τον πιο απλό τρόπο. 

-Αν έχεις κι εσύ τη συνήθεια να διαβάζεις στο παιδί σου ένα βιβλίο (ή έστω 

μερικές σελίδες του) πριν κοιμηθεί, ξέρεις ότι αυτή είναι μια γλυκιά ώρα όπου 

ναι μεν είστε και οι δυο ξεθεωμένοι, είστε όμως και χαλαροί. Ξαπλωμένοι 

δίπλα δίπλα στο κρεβάτι, μαζί με τις πιο σπουδαίες αλήθειες. 

-Με αφορμή το θέμα του βιβλίου, το παιδί σίγουρα θα έχει ερωτήσεις. Εσύ θα 

έχεις απαντήσεις; Νομίζω πως ναι. Και θα τις εκφράσεις με μια φράση, με 

δυο λόγια. Κι εάν δεν έχεις, μην ανησυχείς. Ένα καλό βιβλίο θα τις δώσει για 

σένα! 

"Εάν έπρεπε να διαλέξεις ανάμεσα σε μένα και σε ένα ζωάκι, τι θα έκανες, 

μαμά;" μου είπε μια μέρα η κόρη μου. 

Τι ακούς από τα παιδιά είναι το κάτι άλλο!  



Γαι αυτό ακριβώς θα ήθελα να της διαβάσω (ή να διαβάσει μόνη της) το 

παιδικό μυθιστόρημα "Ο ελέφαντας της Έρικας" που μόλις κυκλοφόρησε 

από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. 

-Καταρχάς, με ιντριγκάρει το καλαίσθητο εξώφυλλο- πάντα επηρεάζομαι από 

την εικόνα. 

-Κατά δεύτερον, η συγγραφέας του, η Sylvia Bishop, είναι μόλις 23 ετών και 

αυτό είναι το πρώτο της βιβλίο. Έχω την αίσθηση ότι έχει κάνει μια δυνατή 

αρχή. 

-Τρίτον, λατρεύω την ιστορία και τα μηνύματα του βιβλίου αυτού: 

Πρόκειται για την ιστορία ενός 10χρονου κοριτσιού (της Έρικας, φυσικά) που 

απέκτησε έναν ελέφαντα ή... ενός ελέφαντα που απέκτησε ένα κορίτσι! Η Έρικα 

βρίσκει τον ελέφαντα στο κατώφλι του σπιτιού της την ημέρα των γενεθλίων της 

και από τη στιγμή εκείνη ξεκινά μια ανατρεπτική περιπέτεια. 

Μέσα από αυτή, το κορίτσι θα κληθεί να απαντήσει σε μερικά σημαντικά 

ερωτήματα όπως: 

Πού στηριζόμαστε όταν σχηματίζουμε την άποψή μας για έναν άλλον 

άνθρωπο; (τεράστιο ερώτημα, είναι η αλήθεια) 

Και Ποιοι είναι τελικά πιο περίπλοκοι, οι άνθρωποι ή τα ζώα;  

Και τέλος, αναρωτιέμαι κι εγώ: Δεσποινίς Bishop, μήπως θα μπορούσατε να 

απαντήσετε και στο ερώτημα της κόρης μου; 

Ευχαριστώ!  

Πληροφορίες: 

-Τη μετάφραση στα ελληνικά έχει κάνει η βραβευμένη συγγραφέας Αργυρώ 

Πιπίνη (που γράφει και η ίδια εξαιρετικά βιβλία) ενώ τα σκίτσα ανήκουν 

στον εικονογράφο Ashley King. 

-Η έκδοση περιλαμβάνει και σημαντικές πληροφορίες για τους ελέφαντες για 

να τους γνωρίσουν καλύτερα τα παιδιά.   

-Ιδανικό για παιδιά 8 και άνω ετών.  

http://www.allyou.gr/psychology/paidi/25225-o-elefantas-tis-erikas-giati-thelo-i-kori-mou-

na-diavasei-afto-to-vivlio 
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