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Ελληνικά Στ’-Εν. 11-Έκθεση: 



      Η μητέρα μου; Έκθεση για τη μητέρα μου; Τι θα 

προγράψω σκέφτηκα όταν μας ανέφερε ο δάσκαλος μας 

ότι αυτό θα ήταν το θέμα της έκθεσης μας, επειδή η 

μητέρα μου είναι ένα υπέροχος άνθρωπος με πολλά και 

ανάμικτα συναισθήματα! Ένας όμορφος χαρακτήρας, 

πρόθυμος να βοηθήσει τον καθένα! Εγώ την ζω 

καθημερινά όλες μου οι όμορφες στιγμές της μέρας είναι 

μαζί της και με την υπόλοιπη μου οικογένεια φυσικά, 

αλλά με την μαμά μου είναι το κάτι άλλο! Ένας λόγος 

που  με την μαμά μου είμαι σχεδόν όλη τη μέρα μαζί τη 

είναι, επειδή η μαμά μου δεν μας αφήνει ποτέ μόνους 

μας, πάντα πριν κάνει κάτι  θα μας σκεφτεί ακόμη και 

όταν το κάνει θα είμαστε στο πίσω μέρος του μυαλού 

της! Είναι μια πάρα πολύ καλή μαμά και σύζυγος, 

αγαπάει την οικογένεια της και την σέβεται! 

Η μαμά μου= 

  Στο χωριό μου δεν υπάρχει καμιά γυναίκα με 

τέτοια όμορφη εξωτερική εμφάνιση! Όταν φυσάει το 

αεράκι έξω στην αυλή και ανεμίζει τα πολύ μακριά και 

καφέ μαλλιά της σαν χαίτη αλόγου και τότε αστράφτουν 



τα τρία μικρά σκουλαρικάκια που έχει στο κάθε αυτί, 

τότε μου αρέσει πάρα πολύ να την παρακολουθώ! Αλλά 

κάποτε τα καταπράσινα της μάτια καρφώνονται πάνω 

μου, τότε μου ζητά να την βοηθήσω στις κηπουρικές της 

εργασίες, που είναι η αγαπημένη της εργασία στο σπίτι 

και πραγματικά απορώ γιατί, αφού πρέπει να σκύψει 

από εκεί ψηλά που είναι είτε για να φυτέψει κάτι ή για 

να ποτίσει κ.τ.λ. Αυτό το λέω, επειδή η μαμά μου είναι 

πολύ ψηλή και αυτό την βοηθάει να έχει ωραίο κορμί 

σχετικά με το βάρος που έχει! Πολλοί  άνθρωποι μου 

λένε ότι μοιάζω με την μαμά μου, και άλλοι στον 

μπαμπά μου! Δεν πιστεύω όμως εγώ ότι της μοιάζω 

επειδή ο κάθε άνθρωπος έχει την δική του εξωτερική 

εμφάνιση!  

   Όσο και η εξωτερική  εμφάνιση της μαμάς μου είναι 

όμορφη ακόμη τόσο είναι η εσωτερική! Είναι ευγενική 

και δεν της αρέσει να εξαρτιέται από του άλλους, της 

αρέσει ότι κι αν κάνει να το κάνει μόνη της, είναι 

υπερήφανη! Η μαμά μου αγαπάει την οικογένεια της 

όμως κάποιες φορές δεν καταλαβαίνει κάτι που της λέμε 

και είναι σωστό και αυτό είναι ένα ελάττωμα  της! Ότι 

κι αν κάνει όμως δεν πάβει να είναι μαμά μου, έτσι για 

πάντα θα την αγαπώ!  

   Ό,τι κι αν κάνω με την μαμά μου είναι μια συνήθεια 

μια όμορφη στιγμή ακόμη και οι δουλειές του σπιτιού, 

όμως η αγαπημένη μου είναι όταν βγαίνουμε έξω στον 



κήπο και «κηπουρεύουμε» όπως λέμε! Δεν θέλω να 

χαθούν αυτές οι όμορφες στιγμές, θέλω η μαμά μου να 

είναι  πάντα καλά στο δικό μου πλευρό και εγώ στο δικό 

της όπως τώρα! Είναι η γυναίκα που με έφερε στη ζωή, 

είναι η γυναίκα που με μεγαλώνει και με ανέχεται! 

Αυτή είναι η μαμά μου και την αγαπώ!             

 

 

 

 

 

 

 

Ράνια!!! 


