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ÅéêïíïãñÜöçóç: Κατερίνα Χαδουλού

Συµµετέχουν κατά λεξικογραφική σειρά:

Μερκούριος Αυτζής, Βαγγέλης Ηλιόπουλος,

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, Μάνος Κοντολέων,

Εύη Κοντόρα, Νίκη Λεωνίδου, Κώστας Μάγος,

Ράνια Μπουµπουρή, Ελένη Σβορώνου



Ο κρυμμένος θησαυρός

Τι είναι φιλαναγνωσία;

Η βιβλιοθήκη του χωριού μας

Μια μέρα που πονούσε το αυτάκι του

Η δεύτερη ιστορία (κεφάλαια από τη ζωή
ενός αδιάβαστου βιβλίου)

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η Κατερίνα

Ο παράξενος θησαυρός του δάσους

Π



Η Βιβή και τα βιβλία

Το ωραιότερο βιβλίο του κόσμου



Ο κρυμμένος θησαυρός

Μεγάλη αναστάτωση στο σχολείο της οδού
Βιβλιομανίας.

Τα παιδιά είναι στο πόδι. Φωνές, ψίθυροι,
χάχανα, τσακωμοί… Σωστό πανδαιμόνιο.

Η κυρία Σοφία, η δασκάλα εκδηλώσεων
του σχολείου, θέλοντας να φέρει περισσότε-
ρους μαθητές κοντά στο βιβλίο, διοργάνω-
σε ένα διαγωνισμό-γρίφο για δυνατούς εξε-
ρευνητές.

Την ίδια ώρα ο Χάρι και οι φίλοι του δεν
πίστευαν στα μάτια τους.

Ένα ολοκαίνουριο κόκκινο ποδήλατο 24
ταχυτήτων βρισκόταν σε έκθεση έξω από το
γραφείο του διευθυντή.
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«Παιδιά, τρέξτε να δείτε!» κατέφτασε κι ο
Πέρι.

«Τι είναι αυτό, κυρία;» ρώτησαν τα παιδιά.
«Είναι το έπαθλο για το νικητή», τους είπε

χαμογελώντας η δασκάλα.
«Για το νικητή; Ποιο νικητή;»
«Σε κάποιο σημείο του σχολείου έχω κρύ-

ψει ένα σπουδαίο θησαυρό. Όποιος τον βρει
και μου τον φέρει θα κερδίσει το ποδήλατο.
Λοιπόν, τι λέτε;»

«Λέω πως το έπαθλο είναι κιόλας δικό
μου!» έκανε ο Πέρι κι έσπευσε να το πάρει.

«Μωρέ, τι μας λες που είναι δικό σου!» αντι-
γύρισε ο Λέων.

«Κάτω τα χέρια από το ποδήλατό μας!»
φώναξε και ο Σόφο και τα τρία παιδιά πιά-
στηκαν στα χέρια.

«Σιγά! Δε νομίζετε πως βιάζεστε λιγάκι;»
τους χώρισε η δασκάλα. «Είπαμε, πρώτα το
θησαυρό. Λύστε αυτόν το γρίφο και θα τον
βρείτε:
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»Δεν ανήκει σε κανέναν, είναι πάντα
ανοιχτό,

βρίσκεται σ’ ένα σημείο και παντού στον
κόσμο αυτό! Τι είναι;»

«Παντού; Άρα…»
Τα παιδιά σκόρπισαν στη στιγμή.
«Εγώ ξέρω πού είναι!» είπε καμαρώνοντας

ο Πέρι και, δίχως να χάσει χρόνο, έτρεξε προς
τα παρτέρια της αυλής. Θα έψαχνε ανάμε-
σα στους θάμνους, γιατί σκέφτηκε πως και
οι δύο λέξεις αρχίζουν από «θήτα».

Ο Λέων με τον Σόφο έσκασαν στα γέλια.
Αυτοί πίστευαν πως ο θησαυρός δεν έχει
καμιά σχέση με το «θήτα» και ότι θα είναι
καλά κρυμμένος σε σημείο μοναδικό.

«Λοιπόν, θα ψάξουμε σ’ όλο το σχολείο
και ό,τι σπουδαίο βρούμε, μικρό ή μεγάλο,
θα το μαζέψουμε», είπε ο Λέων.

Κι ο Σόφο, που δεν του έλεγε ποτέ “όχι”,
τον ακολούθησε.

Ο Χάρι έμεινε για λίγο σκεφτικός… «Δεν
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ανήκει σε κανέναν, είναι πάντα ανοιχτό,
βρίσκεται σ’ ένα σημείο και παντού στον κό-
σμο αυτό!» επανέλαβε το γρίφο και το πρό-
σωπό του φωτίστηκε στη στιγμή. «Τι είμαι;»
ψέλλισε αμέσως μετά αινιγματικά μέσα από
τα χείλη του. Έσκασε ένα πονηρό χαμόγε-
λο κι έδωσε την απάντηση στον εαυτό του.
«Είμαι βιβλιοφάγος, έτσι με φωνάζουν όλοι,
και ως βιβλιοφάγος τι θέλω; Λοιπόν…

θέλω ο θησαυρός να είναι στη βιβλιο-
θήκη του σχολείου…

θέλω μαζί μου και όλα τα παιδιά, γιατί ο
θησαυρός αυτός δεν ανήκει σε κανέναν…

και θέλω τα γυαλιά μου!
Ο Χάρι έβαλε τότε σε εφαρμογή το σχέ-

διό του.
Βρήκε τους φίλους του, τη Σέβη, τον Φά-

ρες, την Ερμίνα και τον Ωρίωνα, τους εμπι-
στεύτηκε τις σκέψεις του, αυτοί άκουσαν με
πολλή προσοχή όσα τους είπε, ενθουσιά-
στηκαν με την ιδέα να είναι τα βιβλία ο θη-
σαυρός και συμφώνησαν να συναντηθούν
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το μεσημέρι στη βιβλιοθήκη του σχολείου,
όχι μόνοι αλλά φέρνοντας τέσσερις συμμα-
θητές τους ο καθένας.

Στο μεταξύ, ο Πέρι, ψάχνοντας στους θά-
μνους, βρήκε ένα βερίκοκο σε αποσύνθεση,
μια μισοφαγωμένη τυρόπιτα, ένα μπουκα-
λάκι του νερού πατικωμένο κι ένα κόκκινο
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καπέλο που έγραφε στο γείσο του «δεν είναι
εδώ ο θησαυρός».

Και ο Λέων με τον Σόφο, που έψαξαν σε
όλα τα απίθανα σημεία, βρήκαν στο φεγγίτη
της πίσω εισόδου μια χελιδονοφωλιά, στην
αίθουσα τελετών το ραβδί ενός ταχυδακτυ-
λουργού –φαίνεται το είχε ξεχάσει εκεί την
προπερασμένη εβδομάδα που είχε δώσει
παράσταση–, ένα σαμιαμίδι την ώρα που πή-
γαινε να πιει νερό στη βρύση και ένα αρχαίο
νόμισμα –με αρχαίο τους φάνηκε– στην απο-
θήκη με τους χάρτες.

Το μεσημέρι ο Χάρι, η Σέβη, ο Φάρες, η
Ερμίνα, ο Ωρίων και άλλα δεκαέξι παιδιά τή-
ρησαν τη συμφωνία τους και βρέθηκαν έξω
από τη βιβλιοθήκη. Χτύπησαν την πόρτα, η



υπεύθυνη τους άνοιξε και… δεν πίστευαν
στα μάτια τους.

«Πότε έγιναν όλα αυτά;» απόρησαν κοι-
τάζοντας το ένα το άλλο.

Ο χώρος δεν ήταν ποτέ άλλοτε τόσο
ωραίος. Με χρώματα ζεστά, κίτρινο και πορ-
τοκαλί στους τοίχους, πράσινο στις κουρτί-
νες και στα μαξιλάρια. Με μοκέτα στη γωνιά
ανάγνωσης, μεγάλες μαξιλάρες στην πλάτη
και ζωγραφιές παιδιών, πολλές ζωγραφιές,
μαζί με αφίσες σπουδαίων συγγραφέων από
πάνω σε κολάζ. Και στα ράφια βιβλία, πολλά
βιβλία για όλες τις ηλικίες.

Τα παιδιά διάλεξαν από ένα, κάθισαν σε
μια αναπαυτική γωνιά και βυθίστηκαν στις
σελίδες τους… Άλλος παρέα με τον Θησέα,
άλλος με τον Ηρακλή, τον Μόγλη και τον
Νιλς Χόλγκερσον, τη Ματίλντα και την Πίπη
Φακιδομύτη, τον Μάγκα και τον Αλήτη, τον
Απελλή, τον Δομίνικο, την Κωνσταντίνα, τη
Χριστίνα, τις Αρσακειάδες, τον Ορφέα, την
Κόννη…
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