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Η μητέρα μου έχει μια όμορφη ζωή. Ζει με την οικογένεια της σε 

ένα ήσυχο χωριό. Έχει μια ωραία σχέση με τα τρία παιδιά της και τον 

σύντροφό της. 

Η όμορφη μαμά μου από την πρώτη όψη φαίνεται διατηρημένη. Τα 

μεγάλα καφέ της μάτια δίνουν μια λάμψη στο πρόσωπό της. Τα καφέ 

μαλλιά της ταιριάζουν με όλο της το σώμα. Είναι αρκετά ψηλή και 

σχετικά λεπτή. Το όμορφο πρόσωπό της της κρύβει αρκετά χρόνια 

είναι η αλήθεια. Αν και την μαμά μου δεν την νοιάζει πολύ για την 

ομορφιά. Δεν θέλει βέβαια να είναι άσχημη αλλά ούτε να τρώει τις 

ώρες της μπροστά από έναν καθρέφτη. 

Η μαμά μου ήταν πάντα προγραμματισμένη και οργανωμένη. Τα 

χαρτιά της, διαβατήρια, κάρτες, ταυτότητες πάντα στο δεύτερο συρτάρι 

του δωματίου της. Τα μαχαιροπίρουνα πάντα στο τρίτο ράφι της 

κουζίνας. Είναι η νοικοκυρά του σπιτιού και η μαγείρισσα του. Μαζί μου 

είναι τρυφερή και γλυκιά όμως όταν την κοροϊδεύουν χάνει κάθε είδος 

ευγένειας. Η μαμά μου είναι μια ηρωίδα, τα προλαβαίνει όλα και όλους. 

Τρέχει ασταμάτητα είτε για τη δουλειά της είτε για τα παιδιά της και 

ταυτοχρόνως βρίσκει ώρα για να βοηθάει τους άλλους. 

Η ευγενική μου μητέρα έχει λίγες ασχολίες αλλά καλές. Όταν 

μαγειρεύει όλη η γειτονιά μοσχοβολάει από τις αλχημείες της. Της 

αρέσει να έχει γνώσεις και πιστεύει ότι είναι ένα βασικό κίνητρο για 

μια καλή ζωή. Είναι περίεργο χόμπι της είναι να βοηθάει τα παιδιά της. 



Πάντα θα έχει χρόνο να τα στηρίξει στις δυσκολίες τους και να τα 

ενθαρρύνει. 

Μαζί της περνώ αρκετές ώρες χαράς και διασκέδασης. Είτε λίγη 

ώρα στην καφετέρια μαζί της είτε μια βόλτα στο χωριό πάντα με 

κάνει χαρούμενο και γελαστό. Κάποιες φορές νιώθω ότι δεν αξιοποιούμε 

πάρα πολύ χρόνο, όμως την καταλαβαίνω γιατί έχει ένα φορτωμένο 

πρόγραμμα. 

Η μαμά μου είναι αναντικατάστατη, δεν είναι σαν μια καθηγήτρια 

που θα την αντικαταστήσουν επειδή αρρώστησε. Κανένας δεν μπορεί 

να την αλλάξει από τη θέση της μητέρας γιατί είναι τέλεια! 
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