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Μάρω Αλεξάνδρου

ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ
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Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ κατάγεται από την Ασωπία Θηβών. Σπούδασε παιδαγωγικά, φιλολογία
και δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη
λογοτεχνία. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα βιβλία του Η ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ ΘΕΑ ΚΑΙ
ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΓΛΥΠΤΑ, ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΗΣ
ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ και ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ» ΘΕΑ».
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συγγραφέα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: georgekatselis@gmail.com
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Στα παιδιά όλης της Γης,
που έχουν δικαίωµα
σε ένα καλύτερο µέλλον...
Στους µαθητές µου, που πάντα
µου «µαθαίνουν» περισσότερα
απ’ όσα τους «διδάσκω»...
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Στην ιστοσελίδα των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ θα βρείτε
πλήθος δραστηριοτήτων φιλαναγνωσίας και πληροφοριακού υλικού για τον εκπαιδευτικό και τον γονιό.
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Μια συγκλονιστική ανακάλυψη

ίναι καιρός τώρα που τα βράδια δεν µπορώ να κλείσω µάτι. Βλέπετε, κι εµείς οι
επιστήµονες έχουµε τις απνίες και τις αγωνίες µας. Μπορεί να φταίει η γάτα µου η Σερενάτα, που νιαουρίζει στα κεραµίδια της σοφίτας µου κάνοντας καντάδες στον γάτο του

Ε
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απέναντι σπιτιού. Μπορεί να φταίει όµως και
κάτι άλλο που –δε γίνεται– θα το ανακαλύψω, ελπίζω, σύντοµα.
Κάθε φορά λοιπόν που δυσκολεύοµαι να
κοιµηθώ, παίρνω τον Πολύφηµο, το περίφηµο τηλεσκόπιό µου, ανεβαίνω στη σοφίτα του σπιτιού µου και παρατηρώ µακρινούς
πλανήτες. Σας φαίνεται παράξενο το όνοµα
του τηλεσκοπίου µου; Όχι και τόσο, θα σας
απαντούσα. Τον βάφτισα Πολύφηµο από τον
µονόφθαλµο Κύκλωπα της Οδύσσειας. Ο δικός µου Πολύφηµος, βέβαια, είναι κι αυτός
τεράστιος σαν τον Κύκλωπα, είναι µονόφθαλµος –τι άλλο θα µπορούσε να είναι ένα
τηλεσκόπιο άλλωστε– και όχι µόνο δεν είναι
τυφλός, αλλά βλέπει πεντακάθαρα. Κι όχι
µόνο βλέπει και παραβλέπει, αλλά έχει ενσωµατωµένα πάνω του κάτι τελευταίας τεχνολογίας ειδικά µικρόφωνα για να πιάνει
τους πιο απίθανους διαστηµικούς ήχους.
Χθες το βράδυ, λοιπόν, ανακάλυψα κάτι
συγκλονιστικό. Τόσο συγκλονιστικό, µάλι10
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στα, που θα ταράξει τα νερά όχι µόνο της Αλφαβήτας, αλλά και της Επιστήµης. Καθώς
έστρεφα τον Πολύφηµο 120 µοίρες ανατολικά και ύστερα 130 µοίρες βόρεια του Πλανήτη των ∆ιαστηµικών Παιχνιδιών, είδα κάτι που έµοιαζε µε τριγωνάκι χριστουγεννιάτικο. Κάτι που δεν είχα ξανασυναντήσει ποτέ. Και καθώς το εξερευνούσα προσεκτικά
µε το τηλεσκόπιο από πάνω µέχρι κάτω και
12
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από δεξιά µέχρι αριστερά, συνειδητοποίησα
ότι είχα ανακαλύψει τον Πλανήτη ∆έλτα.
Έστησα αυτί, δυναµώνοντας
την ένταση του µικροφώνου,
έκανα ζουµ µε τον υπερευαίσθητο τηλεφακό του Πολύφηµου και δεν άργησα
να καταλάβω ότι συνταρακτικά πράγµατα
συµβαίνουν εκεί. Τόσο συνταρακτικά που,
µόλις τα ακούσετε, θα πεταχτείτε από καρέκλες, πολυθρόνες, κρεβάτια, καναπέδες, ντιβάνια, πισίνες, τραµπολίνα, βιβλιοθήκες, όσοι είστε βιβλιοφάγοι, και τηλεοράσεις,
αν είστε –που δεν το εύχοµαι–
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ταινιοφάγοι. Τροµερά νέα έχω για εσάς που
ενδιαφέρεστε να µάθετε άµεσα.
Ο Πλανήτης ∆έλτα, φίλοι µου, είναι ο
Πλανήτης των ∆ικαιωµάτων. Όχι όποιων κι
όποιων δικαιωµάτων µα των δικών σας δικαιωµάτων, των δικαιωµάτων των παιδιών.
Κι απ’ ό,τι άκουσα, είναι ένας πλανήτης που
κατοικήθηκε πρόσφατα. Κι αυτό γιατί τα δικαιώµατά σας –φοβισµένα, κυνηγηµένα και
περιορισµένα όπως ήταν εδώ στη Γη– αποφάσισαν να φύγουν και να µετακοµίσουν
κάπου µακριά, σε άλλον πλανήτη, για να
προστατευτούν.
Κάθε δικαίωµα είχε κρυφτεί µέσα σε κάποιο αγαπηµένο του και πολύ πολύ ξεχωριστό αντικείµενο που είχε φέρει µαζί του από
τη Γη. Το ∆ικαίωµα στην Αγάπη είχε µπει
µέσα σε µια κόκκινη καρδιά, το ∆ικαίωµα
στη Στέγη σε ένα όµορφο ροζ σπιτάκι µε
λουλουδένιο κήπο. Το ∆ικαίωµα στην Εκπαίδευση σε ένα µολύβι, το ∆ικαίωµα στη
Γνώση σε ένα Παραµύθι, το ∆ικαίωµα στο
14
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σελίδες δραστηριοτήτων για παιδιά,
ενώ δραστηριότητες φιλαναγνωσίας και
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