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Θα μπαίνατε ποτέ μέσα σε έναν σκοτεινό ερει-
πωμένο πύργο; Όχι; Κι αν ξέρατε ότι εκεί κρύβο-
νταν μυστικά και πολύτιμοι θησαυροί; Πάλι όχι; 
Κι αν αυτοί οι θησαυροί κινδύνευαν να πέσουν 
σε… λάθος χέρια; Ε λοιπόν, με αυτή την πρόκληση 
ήρθαν αντιμέτωποι εκείνη τη μέρα ο μικρός Κο-
πέρνικος και η παρέα του. 
Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή.
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Εκείνο το πρωινό ο μικρός Κοπέρνικος, απί-
στευτα νυσταγμένος και με τα μάτια ακόμη μισό-
κλειστα από τον ύπνο, άνοιξε το παντζούρι του 
δωματίου του και αντίκρισε κάτι που τον έκανε 
φοβερά χαρούμενο. 

«ΧΙΟΝΙ! Παχύ, αφράτο χιόνι! Μα τι τύχη εί-
ναι αυτή!» ξεφώνισε χοροπηδώντας στο κρεβά-
τι του. Ο δρόμος, τα δέντρα, οι φράχτες και οι 
σκεπές ήταν όλα χιονισμένα, και ο Κοπέρνικος 
ήξερε καλά τι σήμαινε αυτό: Τα σχολεία θα παρέ-
μεναν κλειστά και όλη η ημέρα θα ήταν αφιερω-
μένη στο παιχνίδι! 

«∆εν πρέπει να χάσουμε ούτε στιγμή. Ντυθείτε 
καλά κι ελάτε στον μεγάλο λόφο» ήταν οι οδηγίες 
που έδωσε μιλώντας στο τηλέφωνο με τους φί-
λους του, τον Μιχαήλ, τη ∆άφνη και τον Φοίβο. 
Κι έτσι, μέσα σε λίγη ώρα, η παρέα συναντιόταν 
στην κορυφή του λόφου της πίσω γειτονιάς, όλοι 
τους ντυμένοι με γάντια, μπότες και κασκόλ. 

Ο Μιχαήλ έφτασε τελευταίος, σέρνοντας πίσω 
του ένα παλιό ξύλινο έλκηθρο. 

«Είναι δώρο του παππού μου. Το έφτιαξε μό-
νος του όταν ήταν ακόμα παιδί!» είπε ετοιμάζο-
ντας το όχημα για την πρώτη του γλίστρα. 
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«Ποπό, για να αντέχει τόσα χρόνια, θα πρέπει 
να είναι το πιο γερό έλκηθρο του κόσμου!» σχολία-
σε εντυπωσιασμένος ο Φοίβος. 

«Θα τρέχει σαν σίφουνας! Ανυπομονώ να το 
δοκιμάσω!» πρόσθεσε η ∆άφνη, και τα μάτια της 
άστραψαν. 

«Εμπρός λοιπόν! Τι καθόμαστε; Ας ξεκινήσουμε 
τις γλίστρες. Μιχαήλ, εσύ πρώτος!» είπε ο Κοπέρ-
νικος και ο Μιχαήλ όρμησε στη θέση του οδηγού. 
Η ∆άφνη πήδηξε πίσω του και ο Κοπέρνικος με 
τον Φοίβο τούς έσπρωξαν δυνατά. Το έλκηθρο 
ανέπτυξε ταχύτητα και γλίστρησε στην πλαγιά 
μέχρι που σταμάτησε απαλά στους πρόποδες 
του λόφου. 
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«Τώρα η σειρά μας!» φώναξε ο Κοπέρνικος μα, 
προς μεγάλη του έκπληξη, είδε τους δύο φίλους 
του να ανεβαίνουν τον λόφο χωρίς το έλκηθρο. «Τι 
συμβαίνει;» ρώτησε.



Θα μπαίνατε ποτέ μέσα σε έναν σκοτεινό ερειπω-
μένο πύργο; Όχι; Κι αν ξέρατε ότι εκεί κρύβονταν 
μυστικά και πολύτιμοι θησαυροί; Πάλι όχι; Κι αν 
αυτοί οι θησαυροί κινδύνευαν να πέσουν σε… λά-
θος χέρια; Ε λοιπόν, με αυτή την πρόκληση ήρθαν 
αντιμέτωποι εκείνη τη μέρα ο μικρός Κοπέρνικος 
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