
Πώς πέρασα τις διακοπές του καλοκαιριού 

  Φέτος το καλοκαίρι αφού είχαν κλείσει τα σχολεία είχα πολύ ελεύθερο 

χρόνο. Πήγα σε πολλά μέρη με την οικογένειά μου, με τις φίλες μου και 

με τα αδέλφια μου. 

  Μια ηλιόλουστη μέρα και πολύ όμορφη, αποφάσισα να ρωτήσω την 

μαμά μου αν μπορώ να επισκεφτώ για λίγες μέρες την ξαδέλφη μου και 

η μαμά μου δέχτηκε. Φόρεσα τα ρούχα μου και έβαλα ακόμη και άλλα 

ρούχα σε μια μικρή τσάντα γιατί θα έμενα δύο εβδομάδες στην 

ξαδέλφη μου.  Όταν πήγα εκεί μου παίζαμε διάφορα παιχνίδια. Παίζαμε 

μπάλα, με τον υπολογιστή και πολλά άλλα. Έμεινα στην ξαδέλφη μου 

για περίπου δυο εβδομάδες και μετά επέστρεψα πίσω στο σπίτι μου. 

  Μέτα από περίπου μια εβδομάδα πήγα με την οικογένεια μου στον 

παππού και στην γιαγιά. Ο παππούς και στη γιαγιά δεν είχαν 

υπολογιστή. Έτσι τις πιο πολλές φορές πηγαίναμε έξω στην αυλή για να 

παίξουμε, κάποτε βλέπαμε και τηλεόραση. Επίσης η γιαγιά μας έκανε 

διάφορα γλυκά. Περάσαμε πολύ ωραία εκεί. Μείναμε για τέσσερις 

μέρες εκεί και ύστερα γυρίσαμε πίσω. 

  Ακόμα κάποιες μέρες των διακοπών πήγαινα με τις φίλες μου στη 

θάλασσα, κάποτε με την οικογένεια μου και με τα αδέλφια μου, όπου 

κολυμπούσαμε ή σκάβαμε πολύ βαθιά στην άμμο. Κάποτε όμως 

πηγαίναμε και σε πισίνα. 

  Τις πιο πολλές μέρες όμως δεν πηγαίναμε κάπου. Όταν έμενα σπίτι 

ξύπναγα η ώρα 9.00 π.μ. Μετά πήγαινα και έπαιρνα το πρωινό μου. 

Κάποτε το πρωί έτρωγα δημητριακά, κάποτε έπινα γάλα ή έτρωγα  

φρυγανιά. Όταν μου το ζητούσε πήγαινα και βοηθούσα τη μαμά μου 

στο σπίτι και στην ετοιμασία του φαγητού. Το μεσημέρι αρκετές φορές 

μετά το φαγητό έπαιζα με το κινητό μου. Κάποιες φορές το απόγευμα 

έβγαινα έξω με τα αδέλφια μου σε ένα κοντινό πάρκο δίπλα από το 

σπίτι μου για να παίξουμε με τους φίλους μας που μαζεύονταν εκεί. 



  Τις τελευταίες μέρες το Σεπτέμβρη πριν ανοίξουν τα σχολεία 

πηγαίναμε σε διάφορα μαγαζιά για να αγοράσουμε σχολικά πράγματα 

για το σχολείο. 

Αυτό το καλοκαίρι μου άρεσε πολύ γιατί πήγα σε διάφορα μέρη και 

έκανα διάφορα πράγματα. Θα ήθελα όμως κάποια άλλη χρονιά να πάω 

και στο εξωτερικό. Πέρασα  όμως τελικά  πολύ όμορφα τώρα που το 

θυμάμαι. 

 

Μαρία Μπ.   

Στ΄   

 


