
Το δωμάτιό μου 

  Είμαι η Μαρία και είμαι 11 χρονών. Πηγαίνω στην έκτη τάξη του  

Δημοτικού Σχολείου Αγίου Τύχωνα. Μένω στην τουριστική περιοχή, στα 

δυτικά του Αγίου Τύχωνα. Η οικογένεια μου αποτελείται από 7 άτομα, 

τους γονείς μου, έμενα και τα τέσσερα αδέλφια μου. Μένουμε σε ένα 

διαμέρισμα που βρίσκεται στον πρώτο όροφο μιας συνηθισμένης 

πολυκατοικίας που δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο στην εξωτερική της 

εμφάνιση. 

   Απ’ έξω το διαμέρισμα, όπως και όλη η πολυκατοικία είναι βαμμένο 

με άσπρο και μπεζ χρώμα. Τα παράθυρα είναι μεγάλα και το χρώμα 

τους είναι άσπρο.  

  Το διαμέρισμά μας είναι μεγάλο και έχει 3 δωμάτια. Μόλις μπεις έχει 

ένα μικρό χωλ και  ένα μικρό διάδρομο και μετά είναι το δωμάτιό μου. 

Δεν είναι μόνο δικό μου το δωμάτιο, το μοιραζόμαστε με την αδελφή 

μου. Από τα παράθυρα μπορείς να δεις την θάλασσα. Επίσης η πόρτα 

είναι ξύλινη και το χρώμα της είναι καφέ. Οι τοίχοι είναι βαμμένοι με 

μωβ χρώμα. 

  Μόλις μπεις στο δωμάτιο έχει στα δεξιά το κρεβάτι μου και στα 

αριστερά το κρεβάτι της αδελφής μου. Τα κρεβάτια μας είναι μονά. Το 

χρώμα του κρεβατιού μου είναι φούξια και της αδελφής μου μωβ. Στα 

δεξιά πάλι είναι το γραφείο μας όπου διαβάζουμε τα μαθήματά μας. Το 

γραφείο είναι μεγάλο και το χρώμα του είναι μαύρο. Ανάμεσα στα δύο 

κρεβάτια έχει ένα πολύ μικρό καναπέ. Ο καναπές είναι σε καφέ χρώμα. 

Στην άκρη του δωματίου έχει μια τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι μεγάλη 

και το χρώμα της είναι μαύρο. Πάνω από την τηλεόραση υπάρχει ένα 

μεγάλο αρκουδάκι. Ακόμα στα δεξιά όπου είναι το κρεβάτι της αδελφής 

μου είναι τα παράθυρα. Απέναντι από τα κρεβάτια σε μικρή απόσταση 

έχει ένα ντουλαπάκι. Η κάθε μια έχει δικό της ντουλαπάκι ξεχωριστά. 

Τα ντουλαπάκια είναι άσπρα και έχουμε κολλήσει σε αυτά μερικά  

χαριτωμένα αυτοκόλλητα με ήρωες που αγαπάμε. 

  Μου αρέσει πολύ το δωμάτιο μου και το αγαπώ. Εκεί περνώ αρκετό 

χρόνο και είναι το καταφύγιό μου.  Θα ήθελα όμως να είχα το δικό μου 



αποκλειστικό δωμάτιο. Θα ήθελα να είχε και μια δικιά μου βεράντα. 

Επίσης δε θα ήθελα το δωμάτιο μου να έχει τηλεόραση γιατί δεν την 

χρησιμοποιώ πολύ παρά μόνο η αδελφή μου. Ακόμα θα ήθελα να έχω 

στους τοίχους κάποιες αφίσες με ήρωες και σκηνές που αγαπώ. Μπορεί 

στο μέλλον να τα έχω αυτά. Όμως με αυτά που έχω τώρα είμαι πολύ 

ευχαριστημένη. Μου αρέσει το δωμάτιο μου! 

 

Μαρία Μπ.  Στ΄   


