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Κεφάλαιο ένα 

 

 

ΜΑ ΠΩΣ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΥΝ; 

 Ένα μυριόστομο επιφώνημα θαυμασμού υψώθηκε 
καθώς περισσότεροι από τρεις χιλιάδες θεατές δεν μπο-
ρούσαν να συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους βλέπο-
ντας τα εκπληκτικά άλματα και τα άλλα ακροβατικά που 
έκαναν οι φάλαινες-δολοφόνοι. Ήταν μία ακόμη παρά-
σταση στο Στάδιο Σέιμου στον Κόσμο της Θάλασσας. 
Όλα τα μάτια από τις κερκίδες ήταν καρφωμένα πάνω 
στα τεράστια κήτη και στους εκπαιδευτές τους, κι έτσι 
κανείς δεν πρόσεχε τα έντονα συναισθήματα που ζω-
γραφίζονταν πάνω στο πρόσωπο ενός άντρα με χακί κο-
στούμι και μπλε πουκάμισο που καθόταν ανάμεσα στους 
θεατές. Κάθε φορά που το πλήθος ξεσπούσε σε ζητω-
κραυγές και επευφημίες, καθώς οι φάλαινες εκτελούσαν 
ένα ακόμη εντυπωσιακό κατόρθωμα, τα μάτια του άντρα 
άστραφταν από έκπληξη και αγαλλίαση. Άλλες στιγμές 
όμως, το πρόσωπό του συννέφιαζε και το βλέμμα του 
γινόταν απόμακρο. 
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 Ο Γουές Κίνγκσλεϋ είχε έρθει στο Ορλάντο για ένα 
επαγγελματικό συνέδριο. Καθώς το πρόγραμμα άφηνε 
στους συνέδρους άφθονο χρόνο να αναπαυθούν, να παί-
ξουν γκολφ, ή να επισκεφθούν κάποιο από τα αξιοθέατα 
της περιοχής, ο Γουές αποφάσισε ότι μια επίσκεψη σ' 
αυτό το ξακουστό σ' όλο τον κόσμο θαλάσσιο ζωολογι-
κό πάρκο θα τον βοηθούσε να ξεχάσει για λίγο τις σκο-
τούρες του. 

 Χαιρόταν πολύ που είχε πάρει αυτή την απόφαση. 
Νωρίτερα, πήρε τη θέση του ανάμεσα στους άλλους α-
νυπόμονους θεατές στις κερκίδες πάνω από τα γαλάζια 
νερά της κεντρικής πισίνας. Ένας εκπαιδευτής τούς είχε 
καλωσορίσει και τους είχε επισημάνει μερικούς βασι-
κούς κανόνες ασφαλείας, και ύστερα μια μυστηριώδης 
ομίχλη άρχισε να τυλίγει την επιφάνεια της πισίνας. Από 
πίσω και πάνω τους, ακούστηκε η κραυγή ενός θαλασ-
σαετού. Το ρωμαλέο πουλί ξαφνικά αιωρήθηκε πάνω 
από τα κεφάλια τους, βούτηξε προς την πισίνα, και άρ-
παξε τη λεία του μέσα στα τυλιγμένα στην ομίχλη νερά. 
Καθώς ο θαλασσαετός ξαναπέταξε, ψηλά, τεράστια πτε-
ρύγια ξεπρόβαλαν από την επιφάνεια, και οι θεατές έ-
μειναν άναυδοι βλέποντας την πισίνα να είναι γεμάτη με 
τερατώδεις μαύρες φιγούρες που έκαναν κύκλους. Μέσα 
από την ομίχλη βγήκε ένας εκπαιδευτής, με στολή δύτη, 
που κωπηλατούσε ένα καγιάκ, το οποίο αμέσως περικύ-
κλωσαν με τα πτερύγιά τους οι γιγαντιαίες φάλαινες-
δολοφόνοι. 

 Ύστερα από αυτή την δραματική έναρξη, οι θεατές 
παρακολούθησαν ένα τρίο από φάλαινες να εκτελούν 
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μια σειρά από εκπληκτικά ακροβατικά άλματα και βου-
τιές· ήταν μια αρσενική φάλαινα βάρους πέντε τόνων 
και δύο θηλυκές των δυόμισι τόνων. Αυτά τα θαλάσσια 
θηλαστικά είναι από τα πιο φοβερά αρπακτικά στον ω-
κεανό, εδώ όμως ανέμιζαν τα θωρακικά πτερύγιά τους 
προς το κοινό σαν να χαιρετούσαν, άφηναν τους εκπαι-
δευτές να κάνουν σέρφινγκ στην πισίνα ισορροπώντας 
πάνω στη ράχη τους, και πλατάγιζαν τις τεράστιες ουρές 
τους καταβρέχοντας τους θεατές στις πρώτες δέκα κερ-
κίδες με κρύο νερό. Τα ομηρικά γέλια, τα επιφωνήματα 
αγωνίας και θαυμασμού, και τα βροντερά χειροκροτή-
ματα έδειχναν πόσο πολύ διασκεδάζουν οι θεατές. 

 Ο Γουές Κίνγκσλεϋ μαγεύτηκε κι αυτός από το θέαμα 
που ξετυλιγόταν μπροστά του. Μέχρι να έρθει το φινά-
λε, όταν οι τρεις θαλάσσιοι πρωταγωνιστές κατευθύνθη-
καν σε ένα ανυψωμένο τμήμα της πισίνας, και εκεί όρ-
θωσαν τα αστραφτερά κορμιά τους με τη μαύρη πλάτη 
και την άσπρη κοιλιά και υποκλίθηκαν στο κοινό, είχε 
κρατήσει αρκετές βιαστικές σημειώσεις στο μικρό 
μπλοκάκι του. 

 Καθώς το πλήθος έβγαινε από το στάδιο, πολλοί έ-
σταζαν ακόμη από το κατάβρεγμα που μετά χαράς είχαν 
δεχτεί στις δέκα πρώτες κερκίδες, τη "ζώνη του κατα-
βρέγματος". Παρά το ότι είχαν γίνει μούσκεμα — ή ίσως 
εξαιτίας αυτού — τα πρόσωπά τους άστραφταν χαμογε-
λαστά. Καθιστός ακόμα στη θέση του στο επάνω διάζω-
μα των κερκίδων που άδειαζαν, ο Γουές Κίνγκσλεϋ έμε-
νε να κοιτάζει στοχαστικός την πισίνα. Τα γαλάζια βάθη 
της, που μέχρι πριν από λίγο ήταν ταραγμένα με μεγάλα 
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κύματα αλλά τώρα είχαν ηρεμήσει, φαίνονταν να αντη-
χούν τη διάθεσή του. 

 Όταν πια οι θεατές είχαν φύγει και ο τόπος είχε ησυ-
χάσει, άνοιξε ένα υπόγειο άνοιγμα και μια γιγαντιαία 
μαύρη φιγούρα μπήκε στην πισίνα και άρχισε να κάνει 
κύκλους. Από μια πόρτα ήρθε ένας εκπαιδευτής και πή-
γε μέχρι το χείλος της πισίνας. Η τεράστια φάλαινα-
δολοφόνος αμέσως κολύμπησε προς το μέρος του. "Μια 
χαρά τα πήγες, χοντρούλη", είπε ο εκπαιδευτής και της 
χάιδεψε το κεφάλι. "Ώρα για παιχνίδι, τώρα, το αξίζεις." 
Ο εκπαιδευτής σηκώθηκε και περπάτησε παράλληλα με 
την άκρη της πισίνας και η φάλαινα τον ακολούθησε. 
Φαινόταν να προσπαθεί να μείνει όσο το δυνατόν πιο 
κοντά του. 

 Ο άντρας με το μπλε πουκάμισο στις κερκίδες κού-
νησε έκπληκτος το κεφάλι και σκέφτηκε, Θα περίμενε 
κανείς ότι ύστερα από μια ολόκληρη παράσταση, η φά-
λαινα θα ήθελε να μείνει ήσυχη στον ελεύθερο χρόνο 
της. Κι όμως, τι θέλει να κάνει; Να παίξει με τον εκπαι-
δευτή της! Ένα ερώτημα σχηματιζόταν στο μυαλό του 
άντρα, μια ανάγκη να μάθει, ανάγκη που γεννήθηκε 
από την αρχή της παράστασης και όλο και μεγάλωνε. 
Ένιωσε την παρόρμηση να πλησιάσει τον εκπαιδευτή 
και να τον ρωτήσει, αλλά ντρεπόταν. Ξαφνικά σηκώ-
θηκε απότομα από το κάθισμά του και κατέβηκε γρή-
γορα τα σκαλοπάτια. 

 "Συγνώμη", φώναξε ο Γουές καθώς έφτασε στο επί-
πεδο της πισίνας και κατευθύνθηκε προς τον εκπαιδευ-
τή. 
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 Ο εκπαιδευτής τον κοίταξε έκπληκτος και έδειξε με 
το χέρι προς μια πόρτα. "Η έξοδος είναι από εκεί, κύ-
ριε." 

 "Το ξέρω. Πρέπει όμως να σας ρωτήσω κάτι." Ο Γου-
ές πλησίασε με ύφος ανθρώπου που δεν εννοεί να δεχτεί 
το "όχι" ως απάντηση. 

 "Ευχαρίστως", είπε ο εκπαιδευτής. "Τι θέλετε να μά-
θετε;" 

 Βγάζοντας ένα πορτοφόλι από την τσέπη του, ο Γουές 
πρόσφερε δύο χαρτονομίσματα των πενήντα δολαρίων 
στον εκπαιδευτή. "Είμαι διατεθειμένος να σας πληρώσω 
για τις πληροφορίες που θα μου δώσετε. Αυτό που θέλω 
να μάθω είναι πιθανότατα η απορία όλων εκείνων που 
βλέπουν τα θαύματα της παράστασής σας: Ποιο είναι το 
μυστικό σας; Με ποιο κόλπο ξεγελάτε αυτά τα ζώα και 
τα καταφέρνετε να εκτελούν τα νούμερά τους; Τα κρα-
τάτε νηστικά;" 

 Ο άντρας με τη στολή του δύτη συγκράτησε την πα-
ρόρμηση να αντιδράσει με θυμό στο θράσος του επισκέ-
πτη. Υπομονετικά και ήρεμα είπε, "Δεν έχουμε κόλπα, 
δεν ξεγελάμε τα ζώα, και δεν τα κρατάμε νηστικά. Και 
μπορείτε να κρατήσετε τα χρήματά σας." 

 "Εντάξει τότε, αλλά ποιο είναι το μυστικό; Τι κάνε-
τε;" ρώτησε επίμονα ο Γουές. Όταν όμως ο άλλος τον 
αντιμετώπισε με τη σιωπή, το ύφος του Γουές μαλάκω-
σε. Συνειδητοποιώντας ότι είχε προσβάλει τον άλλον, 
έβαλε τα χρήματά του στην τσέπη του. "Συγνώμη," είπε, 
τείνοντας το χέρι. "Λέγομαι Γουές Κίνγκσλεϋ. Δε θέλω 
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να σας γίνω φορτικός, αλλά πραγματικά πρέπει να μάθω 
πώς καταφέρνετε αυτά τα ζώα να δίνουν τόσο εξαιρετι-
κή παράσταση." 

 "Ντέηβ Γιάρντλεϋ", είπε ο εκπαιδευτής σφίγγοντάς 
του το χέρι. "Είμαι υπεύθυνος της εκπαίδευσης των ζώ-
ων εδώ, οπότε μου φαίνεται ότι ήρθατε στο κατάλληλο 
πρόσωπο. Η απάντηση στην ερώτησή σας είναι ότι έ-
χουμε δασκάλους. Θα θέλατε να συναντήσετε έναν;" 

 Ο Κίνγκσλεϋ κοίταξε γύρω του για να δει αν είχε έρ-
θει κανείς άλλος κοντά του. Όταν ξανακοίταξε τον Ντέ-
ηβ, τον είδε να δείχνει τη φάλαινα. "Να ένας από τους 
δασκάλους μας. Λέγεται Σέιμου. Αυτός, κι όλες οι άλλες 
φάλαινες εδώ στον Κόσμο της Θάλασσας μας έμαθαν 
όσα ξέρουμε σχετικά με τη συνεργασία μας με αυτά τα 
θαυμάσια ζώα." 

 Ο Γουές μισόκλεισε δύσπιστα τα μάτια. "Ελάτε τώρα. 
Το λέτε στα σοβαρά ότι εκπαιδευτήκατε από ένα ζώο; 
Εγώ νόμιζα ότι γίνεται το αντίστροφο." 

 Ο Ντέηβ κούνησε το κεφάλι. "Ο Σέιμου είναι μια από 
τις μεγαλύτερες φάλαινες-δολοφόνους που ζουν σε ζωο-
λογικό πάρκο. Όσο για το ποιος εκπαιδεύει ποιον, να 
σας το πω ως εξής: όταν έχετε να κάνετε με ένα ζώο βά-
ρους πέντε τόνων, που δε μιλάει αγγλικά, αναγκάζεστε 
να μάθετε πολλά." 

 Ο Γουές έριξε μια ματιά στις σειρές των μεγάλων δο-
ντιών, πέντε πόντους το καθένα, στο τεράστιο στόμα τού 
Σέιμου. "Θα έλεγα ότι το μόνο πράγμα που θα είχε να με 
διδάξει είναι να μην του πηγαίνω κόντρα." 
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 "Σοφή άποψη που στηρίζεται από άφθονα δεδομένα," 
είπε ο Ντέηβ. "Οι φάλαινες-δολοφόνοι είναι από τα πιο 
επίφοβα αρπακτικά του ωκεανού. Μπορούν να σκοτώ-
σουν και να καταβροχθίσουν οτιδήποτε βρεθεί στο δρό-
μο τους." 

 "Υποθέτω ότι, όταν δε μαθαίνει το μάθημά του, δεν 
τον βάζετε τιμωρία στη γωνία, έτσι;" είπε ο Γουές. 

 "Πολύ σωστά υποθέτετε. Ένα από τα πρώτα πράγμα-
τα που μάθαμε ήταν ότι δεν είναι καλή τακτική να τιμω-
ρείς μια φάλαινα δολοφόνο και μετά να στέλνεις έναν 
εκπαιδευτή να μπει στο νερό πλάι της." 

 "Εκτός βέβαια αν θέλει να τερματίσει πρόωρα την 
καριέρα του!" σχολίασε ο Γουές. Και μετά, καθώς θυ-
μήθηκε τα εντυπωσιακά άλματα που είχε κάνει ο Σέιμου 
στην παράσταση, πρόσθεσε, "Δύσκολα πιστεύει κανείς 
ότι ένα πλάσμα τέτοιου μεγέθους θα μπορούσε να πηδή-
ξει τρία μέτρα έξω από το νερό. Πώς τον κάνατε να το 
πετυχαίνει;" 

 "Θα έλεγα ότι δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη", 
είπε ο Ντέηβ. "Ο Σέιμου μάς δίδαξε την υπομονή." 

 "Πώς αυτό;" 

 "Ο Σέιμου δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει το παρα-
μικρό για μένα ή για οποιονδήποτε άλλον εκπαιδευτή 
όσο δε μας είχε εμπιστοσύνη. Καθώς δούλευα μαζί του, 
κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να τον εκπαιδεύσω αν πρώ-
τα δεν τον έπειθα για τις προθέσεις μου. Κάθε φορά που 
παίρνουμε καινούργια φάλαινα, για ένα διάστημα δεν 
προσπαθούμε καθόλου να την εκπαιδεύσουμε. Το μόνο 
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που κάνουμε είναι να φροντίζουμε να μην πεινάει. και 
μετά βουτάμε στο νερό και παίζουμε δίπλα της, μέχρι να 
την πείσουμε." 

 "Τι να την πείσετε;" 

 "Ότι δε θέλουμε το κακό της." 

 "Δηλαδή, να της δείξετε ότι θέλετε να σας εμπιστευ-
θεί;" ρώτησε ο Γουές. 

 "Σωστά. Αυτή είναι η κεφαλαιώδης αρχή που χρησι-
μοποιούμε στη δουλειά με όλα μας τα ζώα." 

 Ο Γουές έβγαλε το μπλοκάκι του και στυλό και άρχι-
σε να γράφει. 

 "Γράφετε άρθρο;" ρώτησε ο Ντέηβ. "Ή μαζεύετε 
στοιχεία για έρευνα;" 

 Ο Γουές Κίνγκσλεϋ χαμογέλασε πικρά. "Υποθέτω 
πως θα μπορούσατε να το πείτε έρευνα προσωπικού χα-
ρακτήρα. Πρέπει να μάθω μερικά καινούργια πράγματα 
κι εγώ, αλλιώς…" 

 Ο Ντέηβ Γιάρντλεϋ περίμενε κοιτάζοντάς τον. Αυτός 
ο τύπος δυσκολεύεται πολύ να εμπιστευθεί τους άλλους, 
σκέφτηκε. Γι' αυτό φέρθηκε τόσο άγαρμπα στην αρχή. 

 Ύστερα από μια μεγάλη παύση ο Γουές μίλησε, απο-
φεύγοντας να κοιτάξει τον εκπαιδευτή στα μάτια. "Ζω 
κοντά στην Ατλάντα και εργάζομαι σε μια μεγάλη επι-
χείρηση βιομηχανικών ειδών. Ήρθα στη Φλόριντα για 
να ξεφύγω λίγες μέρες, χρησιμοποιώντας ως πρόφαση 
ένα επαγγελματικό συνέδριο. Αλλά όταν βρέθηκα στο 
ξενοδοχείο ανάμεσα σε άλλους μάνατζερ σαν εμένα, το 
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μόνο που σκεφτόμουν ήταν ότι δε θέλω καθόλου να ξα-
ναγυρίσω πίσω και να αντιμετωπίσω τα ίδια παλιά προ-
βλήματα." 

 Ο Ντέηβ τον άκουγε με φανερό ενδιαφέρον. 

 "Εδώ και πολύ καιρό δυσκολεύομαι να κάνω τους 
ανθρώπους που έχω υπό την επίβλεψή μου στη δουλειά 
να αποδίδουν καλά", συνέχισε ο Γουές και ύστερα πρό-
σθεσε, με πικρό χαμόγελο, "Το ίδιο δυσκολεύομαι με τα 
παιδιά στο σπίτι, να τα πείσω να βοηθάνε λίγο στο νοι-
κοκυριό και να διαβάζουν περισσότερο τα μαθήματά 
τους. Μια φορά που παραπονέθηκα για την κατάσταση 
σε ένα φίλο μου, μου πρότεινε εύλογα ότι, αφού είχα 
προβλήματα διοίκησης και στη δουλειά και στο σπίτι, 
ίσως θα ήταν έξυπνο να αναζητήσω τον κοινό παρονο-
μαστή." 

 "Δηλαδή;" ρώτησε ο Έντυ. 

 "Ο φίλος μου είπε: 'Δε μου λες, όταν δεν πάνε καλά 
τα πράγματα στη ζωή σου, πρόσεξες ποτέ ποιος είναι 
πάντοτε παρών;'" 

 Γέλασαν και οι δύο. "Ξέρω ότι υστερώ στο μάνα-
τζμεντ", συνέχισε ο Γουές, "και ότι υπάρχει κίνδυνος να 
χάσω τη δουλειά μου. Για να μιλήσω ειλικρινά, έχω αρ-
χίσει να απελπίζομαι." 

 Ο Ντέηβ πρόσεξε την αγωνία που χρωμάτιζε το σχε-
δόν ικετευτικό ύφος του Γουές, και είπε: "Ελάτε να σας 
κάνω ένα γύρο των παρασκηνίων. Εκεί θα συζητήσουμε 
με την ησυχία μας." 
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 Ο Ντέηβ οδήγησε τον Γουές από μια πόρτα και μετά 
σε μια εκπαιδευτική πισίνα, όπου λίγα μέτρα πιο κάτω 
έβλεπαν τις τεράστιες μαύρες ράχες και τα πτερύγια από 
δύο φάλαινες-δολοφόνους να γλιστρούν στα καθαρά γα-
λάζια νερά. Τα ρωμαλέα σώματά τους ανέδιδαν ηρεμία 
και ταυτόχρονα έδιναν την υπόσχεση εκρηκτικής δύνα-
μης. Καθώς οι δύο άντρες περνούσαν από τη μια πισίνα 
στην άλλη, ο εκπαιδευτής κατονόμαζε την κάθε φάλαινα 
συνοδεύοντας την αφήγησή του με ενδιαφέροντα ανέκ-
δοτα. 

 "Χρειάζεται πολύς καιρός για να οικοδομήσουμε ε-
μπιστοσύνη και φιλία με την κάθε φάλαινα", είπε ο Ντέ-
ηβ. "Σ' αυτή την εμπιστοσύνη και τη φιλία στηρίζονται 
όλα όσα είδατε στην παράσταση. Αυτά εδώ τα ζώα δε 
διαφέρουν και πολύ από τους ανθρώπους. Όταν δεν τους 
αρέσει ο τρόπος που τα μεταχειρίζεσαι, θα σου το δεί-
ξουν. Εσύ είσαι επιχειρηματίας, ξέρεις λοιπόν ότι σήμε-
ρα το παν είναι να ικανοποιηθεί ο πελάτης — και βασι-
κό συστατικό στοιχείο αυτού είναι να ικανοποιήσεις 
τους εργαζομένους σου. Όταν οι φάλαινες-δολοφόνοι 
παύουν πια εντελώς να μας φοβούνται, η θετική επικοι-
νωνία ανάμεσα σ' αυτές και σ' εμάς μεταφέρεται στο 
κοινό." 

 "Πολύ σωστό αυτό", είπε με έμφαση ο Γουές. "Η πα-
ράσταση προκαλεί μεγάλη χαρά στο κοινό. Το έβλεπα 
στα πρόσωπά τους καθώς έφευγαν από το στάδιο. Οι μι-
σοί έσταζαν ολόκληροι από το κατάβρεγμα που είχαν 
φάει, κι όμως χαμογελούσαν μέχρι τ' αυτιά." 
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 "Το βλέπει κανείς και στις φάλαινες", είπε ο Ντέηβ. 
"Όταν αρχίζει η παράσταση, όλες τους τρέχουν στην 
πύλη, στριμώχνονται ποια θα μπει πρώτη. Είναι ολοφά-
νερο ότι θέλουν να συμμετέχουν. Ξέρουν ότι πρόκειται 
να είναι μια θετική εμπειρία." 

 "Εντάξει, τη γενική αρχή την έπιασα. Αλλά τι κάνετε 
με τις φάλαινες για να οικοδομήσετε αυτή την εμπιστο-
σύνη;" 

 "Καλύτερα να κρατήσεις σημειώσεις", είπε χαμογε-
λαστά ο Ντέηβ. "Λοιπόν, καταρχήν… 

 

∆ίνουμε έμφαση στα θετικά 

 

 "Χμμ", έκανε σκεπτικά ο Γουές. "Κάτι μου θυμίζει 
αυτό." Έβγαλε το μπλοκ του και άρχισε να γράφει. 
"Λοιπόν, είπαμε… Οικοδόμηση εμπιστοσύνης… Έμφαση 
στα θετικά. Σωστά;" 

 "Σωστά. Δίνουμε έμφαση στα θετικά, όχι στα αρνητι-
κά. Δίνουμε μεγάλη σημασία όταν το ζώο κάνει αυτό 
που του ζητάμε και εκτελεί σωστά μια άσκηση." 

 "Ωραία όλα αυτά", είπε με επίμονο ύφος ο Γουές, 
"αλλά τι γίνεται όταν δεν κάνει αυτό που του ζητάτε ή 
το κάνει λάθος;" 




