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1ο ΔΗΜ. Χ. ΑΙΓΙΝΑ 

ΣΜΗΜΑ: Ε2 

ΜΑΘΗΣΗ: ΠΑΤΛΟ Χ. 

 

Η ΑΝΘΗ ΠΕΡΝΑΕΙ ΚΑΛΑ ΣΗΝ ΚΑΡΑΝΣΙΝΑ 

 

 
 

   Η μικρι Ανκι είναι ζνα κορίτςι με κινθτικά προβλιματα. Από πολφ μικρι βριςκόταν 

εγκλωβιςμζνθ ςτο καροτςάκι τθσ. Πλα τα παιδιά τθσ θλικίασ τθσ, ζπαιηαν, χόρευαν, 

πιγαιναν βόλτεσ. Εκείνθ όμωσ δεν μποροφςε να κάνει τίποτε απ’ όλα αυτά. Ριγαινε 

ςχολείο και μετά γυρνοφςε ςπίτι και κλεινόταν ςτο δωμάτιό τθσ . Μοναδικοί τθσ φίλοι ιταν 

το μικρό γατάκι  που τριβόταν ςυνεχϊσ ςτα πόδια τθσ, ζνα λοφτρινο  λιονταράκι, το ρολόι 

του παπποφ (ωσ οικογενειακό κειμιλιο),μια μινιατοφρα μ’ ζναν μικρό ψαρά που τθσ κφμιηε 

πόςο πολφ τθσ άρεςε να ψαρεφει (από τα λίγα πράγματα που μποροφςε να κάνει) και τα 

βιβλία τθσ. Τα βιβλία ιταν το καταφφγιό τθσ. Μζςα από αυτά ξαναγεννιόταν. Μζςα απ’ 

αυτά ονειρευόταν. ‘Αλλοτε  ςτενοχωριόταν και λυπόταν με τισ ιςτορίεσ που διάβαηε, όπωσ 

το άγαλμα που κρφωνε, τισ  περιπζτειεσ που πζραςε ο Πλιβερ Τουίςτ μζχρι να βρει τθν 

ευτυχία, άλλοτε ζβριςκε τον πρίγκιπα που κα τθσ άλλαηε για πάντα τθ ηωι και ταξίδευε ςτα 

πιο μακρινά μζρθ όπωσ ο Φιλζασ Φογκ ςτον γφρο του κόςμου ςε 80 θμζρεσ. 
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   Ξαφνικά θ κακθμερινότθτα τθσ Ανκισ αλλάηει. ‘Πλοι  μζνουν  ςπίτι. Οι γονείσ τθσ Ανκισ 

ςταματοφν τθ δουλειά και τ’ αδζρφια τθσ βρίςκονται ςυνεχϊσ ςπίτι. Πλοι αιςκάνονται 

περίεργα. Πλοι αιςκάνονται ανιμποροι. Η νζα πραγματικότθτα φζρνει τα πάνω κάτω. Πλοι 

κάκονται ςπίτι και είναι κλιμμζνοι. 

   Η Ανκι βλζπει πρϊτθ φορά τθν οικογζνειά τθσ να κάκονται όλοι μαηί ςτο ςαλόνι. Φζρνει 

μερικά από τα βιβλία τθσ και αρχίηει να διαβάηει ιςτορίεσ. Ιςτορίεσ που  ταξιδεφουν όλουσ. 

Και μικροφσ και μεγάλουσ. 

 

    Κάκε απόγευμα θ Ανκι  ςυγκζντρωνε τθν οικογζνεια και τουσ διάβαηε βιβλία. Πλα 

άλλαξαν. Πλοι άλλαξαν. Η μαμά ετοίμαηε λαχταριςτά φαγθτά και λιχουδιζσ και ζτρωγαν 

όλοι μαηί ςτο τραπζηι. Ο μπαμπάσ περιποιόταν τον κιπο και μαςτόρευε και τ’ αδζρφια τθσ 

,ζπαιηαν ,τραγουδοφςαν  και χόρευαν με τθ μικρι Ανκι . Κάκε απόγευμα διάβαηαν βιβλία 

και ταξίδευαν με τισ ιςτορίεσ και κάκε βράδυ ζπαιηαν επιτραπζηια και ζβλεπαν όλοι μαηί 

τθλεόραςθ.  

 

- Ρόςο  (ανάπθροι) ιμαςταν τελικά ! (είπε μια μζρα ο μπαμπάσ)…. 

 


