ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ
Το ςπύτι μου βρύςκεται ςτο Φικϊρδου και εύναι ϋνα
μικρό ςπιτϊκι ηλικύασ 11 χρονών. Το ςπύτι μου το
ϋχτιςε ϋνασ κτύςτησ με την βοόθεια του παππού μου
Κωςτϊκη Κυριϊκου.
Εξωτερικϊ εύναι χτιςμϋνο από πϋτρεσ και οι τούχοι το
ύδιο. Η ςτϋγη εύναι μυτερό με πολλϊ καφετύ
κεραμύδια. Ακόμη πϊνω από μερικϊ κεραμύδια ϋχει
φωτοβολταώκϊ, περύπου ςτα ϋικοςι. Τα παρϊθυρα
εύναι ξύλινα όπωσ και οι πόρτεσ. Παρϊθυρα ϋχουμε
επτϊ και πόρτεσ ϋχουμε για εύςοδο δύο.
Η αυλό μασ εύναι μεγϊλη με ϋνα εκκληςϊκι ςτην
γωνύα και γύρω γύρω ϋχει πολλϊ και όμορφα
λουλούδια. Έχουμε ϋνα κλουβύ ςτο οπούο βϊζουμε
εμεύσ τα δύο ςκυλιϊ μασ, το ϋνα εύναι μεγϊλο και το
ϊλλο εύναι μικρό. Επύςησ ϋχουμε κϊτω ϋνα γόπεδο
ποδοςφαύρου και δύπλα από ϋνα υπόςτεγο ϋχουμε
τςουλόθρα και δύο κούνιεσ .
Η εςωτερικό εμφϊνιςη του ςπιτιού μου εύναι εξύςου
όμορφη. Έχουμε ϋνα ςαλόνι με μύα τηλεόραςη , ϋνα
ψυγεύο, δύο καναπϋδεσ και μύα όμορφη και κόκκινη

ξυλόςομπα όπου την ανϊβουμε τον χειμώνα που
κρυώνουμε.
Έχουμε τϋςςερα υπνοδωμϊτια και το ϋνα εύναι δικό
μου. Ακόμη ϋχουμε ϋνα διϊδρομο με μύα εικόνα τησ
Παναγύασ πϊνω ςτον τούχο. Επύςησ μϋςα ςτο ςπύτι
υπϊρχουν δύο μπϊνια με μύα τουαλϋτα το καθϋνα.
Το ϋνα μπϊνιο και η τουαλϋτα εύναι μϋςα ςτο
υπνοδωμϊτιο του πατϋρα μου και τησ μητϋρασ μου.
Το υπνοδωμϊτιο μου εύναι μικρό και ϋχει τϋςςερα
ερμϊρια, το ϋνα εύναι του πατϋρα μου που βϊζει
κϊποια ρούχα και τα παπούτςια του, το ϊλλο εύναι
τησ αδελφόσ μου που μϋνει μαζύ μου, το ϊλλο εύναι
τησ μητϋρασ μου, και το ϊλλο εύναι το δικό μου που
ϋχω τα ρούχα μου. ΄Εχω ϋνα κρεβϊτι που κοιμϊμαι
εγώ με την αδελφό μου και ϋχω κι ϋνα γραφεύο όπου
κϊνω τα μαθόματϊ μου που μασ βϊζει η δαςκϊλα
μασ. Μου αρϋςει το δωμϊτιο μου γιατύ μπορώ να
κϊνω ότι θϋλω μϋςα ςε αυτό.
Ωσ οικογϋνεια παύζουμε, μαγειρεύουμε, τραγουδϊμε,
διαβϊζουμε και το βρϊδυ προςευχόμαςτε όλοι μαζύ
πρωτού πϊμε για ύπνο.
Για το ςπύτι μου νιώθω υπϋροχα, δηλαδό νιώθω
χαρϊ, ενθουςιαςμό , ευτυχύα και ευχαρύςτηςη προσ
τουσ γονεύσ μου που ζω ςε ϋνα τϋτοιο ςπύτι και που
ϋχω φαγητό για να τρώω. Επύςησ ϋχω γονιούσ,

αδϋλφια που μου κϊνουν παρϋα, που παύζω μαζύ
τουσ και που με βοηθούν όταν ϋχω κϊποιο
πρόβλημα ό που θϋλω βοόθεια για κϊτι ϊλλο.
Λατρεύω το ςπύτι μου !!!

