
ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΟΥ 

      Με λένε Μαρία και είμαι έντεκα χρονών. Είμαστε μια τετραμελής οικογένεια. 

Η οικογένεια μου αποτελείται από τον πατέρα μου, τη μητέρα μου και από τη 

μεγάλη μου αδελφή την Ελένη. 

          Το σπίτι μου είναι καινούριο. Μόλις πριν τρία χρόνια εγκατασταθήκαμε 

εκεί και είναι πολύ μεγάλο. Έχει τρεις ορόφους. Απ’ έξω είναι βαμμένο με μπεζ 

και καφέ χρώμα με σκούρα καφέ παράθυρα. Η στέγη του είναι καλυμμένη με 

κοκκινωπά κεραμίδια.   

  Στο δεύτερο όροφο έχω τον προσωπικό μου χώρο, το δωμάτιο μου, το οποίο 

δεν είναι και πολύ μεγάλο. Μόλις ανοίξεις την μωβ πόρτα του εντυπωσιάζεσαι, 

επειδή βλέπεις ένα δωμάτιο ντυμένο στα χρώματα. Το κρεβάτι μου είναι μωβ και 

είναι ένα διπλό κρεβάτι, για να μπορώ  να προσκαλώ τις φίλες μου για ύπνο. 

Επίσης πάνω από το κρεβάτι μου έχω ένα τούλι, το οποίο έχει πάνω πάρα πολλές 

νότες όπως και οι κουρτίνες μου. 

Ακόμα στο δωμάτιο μου έχω μέσα 

ένα τεράστιο μαύρο πιάνο που μου 

αγόρασε πρόσφατα ο πατέρας μου! 

Μπροστά από το μαύρο πιάνο μου 

βρίσκεται το στρογγυλό μου 

παράθυρο το οποίο μπορείς να δεις 

για θέα τη θάλασσα. Λίγο πιο 

αριστερά βρίσκεται το μωβ γραφείο μου που είναι πολύ μεγάλο. Πάνω στο 

γραφείο μου είναι ο υπολογιστής μου, η κασετίνα μου και άλλα πολλά πού 

χρειάζεται ένα γραφείο. Εκεί μελετώ τα μαθήματα του σχολείου και της 

μουσικής που παρακολουθώ. Στο δωμάτιο μου έχω και μια γκαρνταρόμπα για να 

φυλάω τα ρούχα μου αντί για ερμάρι. Η γκαρνταρόμπα μου έχει χρώμα μωβ με 

άσπρο. Και κάτι ακόμα που έχω στο δωμάτιο μου είναι μια κόκκινη κιθάρα 

ηλεκτροακουστική και ένα καφέ βιολί. Εκτός από το πιάνο ασχολούμαι και με 

αυτά μαθαίνοντας κιθάρα και βιολί. 



  Αυτό είναι το δωμάτιο μου και νιώθω πολύ τυχερή 

που το έχω γιατί έχω ένα δικό μου προσωπικό χώρο.  

Εκεί περνώ πολύ χρόνο με την αδελφή μου, τις φίλες 

μου αλλά και μόνη μου μελετώντας τα μαθήματά 

μου, τη μουσική μου και τα μουσικά όργανα μου 

μαθαίνω. 

 

Μαρία Η.    Στ΄ 


