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ΕισαγωγήΕισαγωγή
Πώς είναι να είσαι καρχαρίας; Για ποιο πράγμα είναι περισσότερο 

περήφανη μια γαλάζια φάλαινα; Το γιγάντιο καλαμάρι επιτίθεται σε πλοία; 

Τα σαλάχια μάντα έχουν σκεφτεί ποτέ να φορέσουν ρούχα; Μπορεί να σου 

φαίνονται ανόητες αυτές οι ερωτήσεις, αλλά ΕΓΩ ΤΙΣ ΕΚΑΝΑ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ. 

Ήθελα να μάθω τις απαντήσεις και αν θες να τις μάθεις κι εσύ, 

τότε έχεις στα χέρια σου το ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΒΙΒΛΙΟ.

Πριν από μερικά χρόνια, εφηύρα κατά τύχη μια μηχανή που μου 
επιτρέπει να ΜΙΛΑΩ ΣΤΑ ΖΩΑ! Ναι, το ξέρω ότι είναι δύσκολο 
να το πιστέψεις αλλά είναι αλήθεια, οπότε συνέχισε να διαβάζεις. 
Και το καλύτερο είναι ότι η μεταφραζωϊκή μηχανή (όπως τη λέω) 
δουλεύει και ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ.

Έτσι, είπα να το τολμήσω και έβαλα το ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ 
μου ΚΟΣΤΟΥΜΙ (ένα απλό κοστούμι που το έβαλα για 
την κατάδυση) και βούτηξα στη θάλασσα για να πάρω 
συνέντευξη από δέκα απίθανα γιγάντια πλάσματα που 
υπάρχουν στους ωκεανούς. Μετά, βγήκα αμέσως πάλι 
έξω από το νερό για να βάλω μάσκα και αναπνευστήρα 
που τα είχα ξεχάσει…

ΛΕΣ ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΓΕΥΣΗ 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ;



9

Τέλος πάντων, φοβόμουν λίγο. Εντάξει, φοβόμουν πολύ 
γιατί θα συναντούσα από κοντά έναν καρχαρία ταύρο, 
μια τεράστια όρκα και ένα τρομακτικό γιγάντιο καλαμάρι, 
αλλά τελικά μίλησα με όλα αυτά τα πλάσματα και μπορείς 
να διαβάσεις εδώ πέρα τι είχαν να μου πουν. Ελπίζω να 
το απολαύσεις γιατί μου είπαν, 
στ’ αλήθεια, μερικά πολύ 
ενδιαφέροντα πράγματα…

ΤΙ ΓΝΩΜΗ 
ΕΧΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ;



Συνέντευξη με ένανΣυνέντευξη με έναν  

Καρχαρία ΤαύροΚαρχαρία Ταύρο
Είμαι κάτω από το νερό τώρα και νιώθω μια σταλίτσα 

ΑΓΧΟΣ γιατί ο πρώτος μου καλεσμένος έχει μήκος 

τρία μέτρα, τεράστιο στόμα για δαγκωνιές 

και κτηνώδη δύναμη! Σας παρουσιάζω τον γκρινιάρη 

και μεγαλοπρεπή ΚΑΡΧΑΡΙΑ ΤΑΥΡΟ!

Ε: Πώς είναι να είσαι καρχαρίας;
Α: Ποιος ρωτάει;

Ε: Εεε, εγώ. Με λένε Άντι και είμαι συγγραφέας.
Α: ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟ ΤΣΙΜΠΟΥΡΙ μάλλον θες να πεις.

Ε: Λοιπόν, πώς είναι να είσαι καρχαρίας;
Α: Αχ, τι ανόητη ερώτηση… Πώς είναι να είσαι μπούφος; 
ΚΑΡΧΑΡΙΕΝΙΑ είναι, πώς θέλεις να είναι!

Ε: Συγγνώμη, θα προσπαθήσω να κάνω καλύτερες ερωτήσεις.
Α: Ωραία, τελείωνε.

Ε: Μάλιστα. Γιατί σε λένε ταύρο;
Α: Γιατί οι ταύροι είναι μεγαλόσωμοι, 
γεροδεμένοι και συχνά ευέξαπτοι. ΓΚΡΡΡ!



Ε: Αμάν. Εντάξει, σε πιστεύω! Εεε, πού ζεις;
Α: Στη θάλασσα. Α, θέλεις κι άλλες πληροφορίες… καλά, αφού επιμένεις, 
μάθε ότι ζω κοντά στις ακτές της Ινδίας σε ρηχές θάλασσες. Αλλά καρχαρίες 
ταύροι υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, σε μέρη που τα νερά δεν είναι κρύα.

Ε: Γιατί όχι σε βαθιά νερά;
Α: Λοιπόν, πρώτον, κύριε Ενοχλητικέ, υπάρχουν πολλά ψάρια για φαγητό 
στα ρηχά νερά και δεύτερον, έτσι είμαστε πιο κοντά σε ποτάμια.

Ε: Σε ποτάμια;
Α: Κουφός είσαι;

Ε: Κολυμπάτε και σε ποτάμια;
Α: Και βέβαια. Εμείς οι καρχαρίες ταύροι είμαστε ιδιαίτεροι, 
ξέρεις. Μπορούμε να επιβιώσουμε και στο αλμυρό νερό 
της θάλασσας ΚΑΙ στο γλυκό των ποταμών.
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Έλα, αν τολμάς, να βουτήξουμε στα βαθιά 

και να γνωρίσουμε 10 γλιστερά πλάσματα που θα μας ξαφνιάσουν 

καθώς κολυμπούν προς το μικρόφωνο και εξομολογούνται 

αληθινές ιστορίες για τις συνήθειές τους, τη συμπεριφορά τους, 

αυτά που τους αρέσουν κι αυτά που αντιπαθούν, 

τις αγαπημένες τους τροφές και άλλα πολλά!

Τις –ξεκαρδιστικές– συνεντεύξεις των θαλάσσιων γιγάντων 

παίρνει ο γενναίος, βραβευμένος συγγραφέας Άντι Σιντ, 

που ρισκάρει τη ζωή του για να κάνει τις ερωτήσεις 

που πάντα ήθελες να κάνεις.

 Συμμετέχουν ένα ναρβάλ, μια γαλάζια φάλαινα, ένα σαλάχι μάντα, 

ένα γιγάντιο καλαμάρι και άλλα πολλά – το κάθε ζώο 

έχει τη δική του ιστορία να μας διηγηθεί.

Γιατί είναι ευέξαπτοι οι Γιατί είναι ευέξαπτοι οι ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ ΤΑΥΡΟΙ;ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ ΤΑΥΡΟΙ;
       Πώς κυνηγούν οι  Πώς κυνηγούν οι ΟΡΚΕΣ;ΡΚΕΣ; 

Τι ονειρεύονται ταΤι ονειρεύονται τα ΜΟΥΓΓΡΙΑ; ΜΟΥΓΓΡΙΑ;


