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Βαγγέλης Ελευθερίου

ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ



Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ κατάγεται από την Ασω-
πία Θηβών. Σπούδασε παιδαγωγικά, φιλολογία
και δηµοσιογραφία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Είναι επίσης κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµα-
τος στη λογοτεχνία. Τα συγγραφικά του ενδια-
φέροντα αφορούν στην παιδική λογοτεχνία, στο
παιδικό θέατρο και στην εφαρµογή των νέων τε-
χνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη. Έχει συ-
νεργαστεί µε το συγγραφέα και σκηνοθέτη Νέ-
στορα Μάτσα για την παραγωγή µορφωτικών
ταινιών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Επίσης,
έχει ασχοληθεί µε τη γλωσσική επιµέλεια βιβλίων.
Άρθρα του έχουν δηµοσιευτεί στον ηµερήσιο
και περιοδικό Τύπο. Έχουν εκδοθεί τα βιβλία
του: Η γλώσσα µου, παίζω και µαθαίνω (εκπαι-
δευτικό λογισµικό πακέτο) από την εταιρεία
Conceptum, το 2005, Τούµπα Κούµπα Λουµπα-
µπά από τις εκδόσεις Modern Times, το 2009 και
Ο βασιλιάς Χαρτούρος και οι Ιππότες της Χαµέ-
νης Ανακύκλωσης από τις εκδόσεις Modern Ti-
mes, το 2010, Ο Τρι το τριγωνάκι από τις εκδό-
σεις Τετράγωνο, το 2010, ενώ από τις Εκδόσεις
ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορεί το βιβλίο του Η ∆ΕΚΑΤΗ
ΤΡΙΤΗ ΘΕΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΓΛΥΠΤΑ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε το συγγραφέα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: georgekatselis@gmail.com
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Στα παιδιά… που µε τη φαντασία
κάνουν τ’ αδύνατα όλα δυνατά!
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Τ
ούτη η αληθινή ιστορία, αυτό το παρά-
ξενο παραµύθι δεν έγινε µια φορά κι
έναν καιρό, αλλά χίλιους καιρούς πριν,

χίλια κι άλλα τόσα χρόνια πριν. Μου την είχε
διηγηθεί ένα αστεράκι πριν πέσει και χαθεί
οριστικά από τον ξάστερο ουρανό. Του την εί-
χε πει σε µια σύναξη πλανητών, σε ένα πλα-
νητικό συνέδριο, ο βασιλιάς Ήλιος. Μιλούσε
για έναν παράξενο πλανήτη όπου όλα λει-
τουργούσαν διαφορετικά. Ο πλανήτης αυτός,
που βρισκόταν τριακόσια εξήντα πέντε χιλιά-
δες εννιακόσια είκοσι τέσσερα έτη φωτός µα-
κριά από τη Γη, ήταν ο Πλανήτης της Φαντα-
σίας, γνωστότερος στους αστρονοµικούς κύ-
κλους ως ο πλανήτης Φι.
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Σ’ εκείνο τον πλανήτη γίνονταν τα πιο πα-
ράξενα και φανταστικά πράγµατα. Οι δείκτες
των ρολογιών γύρισαν ανάποδα και ο χρό-
νος κυλούσε προς τα πίσω, τα αεροπλάνα κι-
νούνταν πάνω στις ράγες και τα τρένα πετού-
σαν στον ουρανό, οι δάσκαλοι, όταν δεν
έκαναν µαγικά κόλπα, κάθονταν στα θρανία
και οι µαθητές τούς έκαναν µάθηµα, οι πα-
παγάλοι ήξεραν, εκτός από ξένες γλώσσες,
ξένους χορούς, οι γάτες γάβγιζαν και οι σκύ-
λοι νιαούριζαν, οι αγελάδες έκαναν «κοάξ
κοάξ» και οι βάτραχοι «µου µου µου». Επί-
σης, οι βιολιστές δεν έπαιζαν στην όπερα αλ-
λά πάνω στις στέγες των σπιτιών, ενώ οι πα-
λαιστές δεν πάλευαν στην παλαίστρα αλλά
τραγουδούσαν στην όπερα. Αυτά κι άλλα
πολλά γίνονταν στον πλανήτη Φι.

Οι κάτοικοι που ζούσαν στον Πλανήτη
της Φαντασίας είχαν περισσότερη φαντα-
σία και από εµάς που ζούµε εδώ στη Γη αλ-
λά κι απ’ όλους όσοι ζούσαν στους άλλους
πλανήτες του Γαλαξία. Μόνο ένα πράγµα δεν
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µπορούσαν να φανταστούν: γιατί είχαν τό-
ση φαντασία και τι θα γινόταν αν την έχα-
ναν; Είχαν, βλέπετε, τόση φαντασία κι ήταν
πραγµατικά τόσο ευτυχισµένοι που δεν ανα-
ρωτιόνταν πώς συνέβαινε αυτό, µια και τα πιο
απίθανα πράγµατα τους φαίνονταν φυσιολο-
γικά. Όπως ο καινούριος τους βασιλιάς, ο
βασιλιάς Πληκτρολόγιος, ο διάδοχος του βα-
σιλιά Λεξιλόγιου, που τον είχε διαδεχτεί στο
θρόνο, όταν ο τελευταίος αρρώστησε βαριά.

Ο Πληκτρολόγιος δεν έµοιαζε καθόλου
µε τον προκάτοχό του. Από την αρχή, µάλι-
στα, έδειξε ότι τους χώριζαν τεράστιες δια-
φορές. Ούτε καν στο παλάτι του Λεξιλόγιου,
που ήταν γεµάτο βιβλία, δεν εγκαταστάθη-
κε. Προτίµησε να κατοικήσει σε ένα καινού-
ριο δικό του παλάτι που το έφτιαξε στ’ αλή-
θεια µε πολύ πολύ κόπο.

Το παλάτι του βασιλιά Πληκτρολόγιου δεν
είχε πανύψηλους πύργους και βαριές κα-
στρόπορτες που άνοιγαν σαν καταπέλτες. Τα
ρούχα του δεν ήταν από χρυσάφι, ασήµι και
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µετάξι. Η κορόνα του δεν είχε αστραφτερούς
πολύτιµους λίθους, διαµάντια και µπριλάντια.
∆εν κρατούσε βασιλικό σκήπτρο στο δεξί του
χέρι. ∆ε χρειαζόταν άλογα για να µετακινείται
ούτε παπύρους για να γράφει διαταγές.

Όλα εκεί ήταν ξεχωριστά. Αντί για πύργους
έβλεπες παντού δορυφορικές κεραίες και δο-
ρυφορικά πιάτα. Αντί για κρυστάλλινους κα-
θρέφτες, οι τοίχοι του παλατιού ήταν στολι-
σµένοι µε τεράστιες λεπτές οθόνες τηλεορά-
σεων. Στο κεφάλι του δε φορούσε κορόνα
αλλά ένα ηλεκτρονικό κράνος µε ακουστικά
και τρισδιάστατα γυαλιά για να βλέπει τις
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αγαπηµένες του ταινίες στην τηλεόραση. Για
σκήπτρο, κρατούσε στο χέρι του ένα πολύ-
χρωµο τηλεκοντρόλ. Πότε πότε το µεταχειρι-
ζόταν σαν µικρόφωνο και τραγουδούσε:

Η ζωή µου όλη είναι µια ταινία
σαν ανοίξω την τιβί, δε µε νοιάζει η εξουσία!

Η αλήθεια είναι ότι η τηλεόραση ήταν µια
καταπληκτική εφεύρεση που είχε συνεπά-
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ρει το βασιλιά. Από τη στιγµή που ο µεγάλος
εφευρέτης του παλατιού, ο δόκτωρ Φούσκας
Μπουρµπουλήρθας Ντε Λα Ρος Μυαλοκου-
κούτσης, του την είχε κάνει δώρο µόλις ανέ-
βηκε στο θρόνο, ο βασιλιάς είχε ξετρελαθεί
από τη χαρά του. ∆ε ζούσε παρά µόνο για
την ηµέρα που θα σκηνοθετούσε και θα πρω-
ταγωνιστούσε σε µια δική του ταινία.

Όλη την ηµέρα ο βασιλιάς Πληκτρολό-
γιος, από το πρωί µέχρι το βράδυ, στεκόταν

µπροστά σε µια οθόνη κι έβλεπε, έβλεπε,
έβλεπε τις αγαπηµένες του ταινίες στην τη-
λεόραση. Και το βράδυ, αντί να πηγαίνει για
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ύπνο, άρχιζε να παίζει ηλεκτρονικά παιχνί-
δια. Έτσι δεν του έµενε καθόλου χρόνος
ούτε για ξεκούραση. Πολλές φορές ξεχνιό-
ταν για µέρες, εβδοµάδες, ακόµα και µήνες
µπροστά στις οθόνες του και δεν ήξερε πό-
τε ξηµέρωνε και πότε νύχτωνε.

Τις περισσότερες υποθέσεις του παλατιού
τις είχε αναθέσει στους αυλικούς του. Όσο
για τις διαταγές του, η ιδιαιτέρα γραµµατέας
του τις έστελνε παντού µε το ηλεκτρονικό τα-
χυδροµείο του υπολογιστή του. Ο ίδιος δε
δεχόταν ποτέ ακροάσεις υπηκόων στο παλά-
τι του. Όποτε ήταν µεγάλη ανάγκη να δει κά-
ποιον απεσταλµένο, αντί να τον δεχτεί στην
αίθουσα του θρόνου, προτιµούσε να µιλάει
µαζί του από απόσταση, µέσω των χιλίων
εξακοσίων πενήντα εφτά υπολογιστών και
των τριών χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα εν-
νιά τηλεοράσεων που ήταν τοποθετηµένα σε
κάθε γωνιά της χώρας και του παλατιού.

Στην αρχή όλα τού φαίνονταν τέλεια και
µαγικά. Ένιωθε ο πιο ευτυχισµένος βασιλιάς
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στον κόσµο. Μα όσο περνούσαν οι µέρες, οι
µήνες και τα χρόνια, όλο και περισσότερο
κλεινόταν στον εαυτό του, όλο και περισσό-
τερο γινόταν πιο χλωµός, βαριόταν αφόρητα
και δεν µπορούσε να κυβερνήσει το λαό του.
Μα το σπουδαιότερο, δεν µπορούσε να κάνει
και να σκεφτεί οτιδήποτε παρά µόνο έπρεπε
για όλα να ρωτάει τους συµβούλους του.
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O πλανήτης Φι δεν ήταν 
ένας συνηθισμένος πλα-

νήτης. Όλα εκεί λειτουργούσαν 
παράξενα και διαφορετικά. Οι 
δάσκαλοι έμοιαζαν με ταχυδα-
κτυλουργούς, οι βιολιστές με 
καπνοδοχοκαθαριστές, οι πα-
λαιστές με τραγουδιστές. Για-
τί συνέβαινε αυτό; Μα γιατί ο 
πλανήτης Φι ήταν ο Πλανή-
της της Φαντασίας. Όλα αυτά 
όμως μέχρι που ο βασιλιάς Λε-
ξιλόγιος αρρωσταίνει και στο 
θρόνο ανεβαίνει ο βασιλιάς 
Πληκτρολόγιος. Και ξαφνικά ο 
μεγάλος εφευρέτης Φούσκας 
Μπουρμπουλήθρας Ντε Λα Ρος 
Μυαλoκουκούτσης φέρνει τα 
πάνω κάτω με την καινούρια 
του εφεύρεση και η φαντασία 
χάνεται από τον πλανήτη Φι. 
Και τότε αναλαμβάνει δράση 
ο καλύτερος φαντασιοποιη-
τής του Διαστήματος, ο Ρίκος 
Μπιριρίκος.
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