
Ώρες με τη μητέρα μου





(αφίσα για τη γιορτή της μητέρας)



1. «Η μαμά μου ήταν ξεχωριστή»: πώς φαίνεται αυτό από το κείμενο;

Η μητέρα ήταν πράγματι ξεχωριστή και «ιδιαίτερη»  όπως αποκαλύπτει  και  η ίδια η 
συγγραφέας στο κείμενο.

Η μητέρα της είχε ξεχωριστή εμφάνιση: Τα μάτια της σκούρα γαλάζια, έμοιαζαν με τα μη με 
λησμόνει. 

Το ντύσιμό της ήταν «ιδιαίτερο»: Δεν ήξερα καμιά γυναίκα στο νησί να φοράει λουλούδια στα 
μαλλιά.

Ακόμη και οι καθημερινές ασχολίες της δεν ήταν συνηθισμένες για την εποχή εκείνη: 
Κάθε απόγευμα μετά τη δουλειά, χειμώνα καλοκαίρι, φορούσε αθλητική φόρμα και παπούτσια και 
χανόταν… Με λίγες «καλλιτεχνικές επεμβάσεις», όπως έλεγε η ίδια, έφτιαχνε αριστουργήματα……

Τέλος ξεχωριστή και «ιδιαίτερη» μπορεί να χαρακτηριστεί και η σχέση μαμάς και 
παιδιού: Μικρή πήγαινα κι εγώ μαζί της… Η μαμά δε βαριόταν να μου λέει και να μου ξαναλέει 
παραμύθια. Από εκείνη έμαθα να διαβάζω λογοτεχνικά βιβλία….



Η συγγραφέας τρέφει για την μητέρα της τεράστιο θαυμασμό. Εκτιμά τα πάντα πάνω της. 
Την θεωρεί όμορφη, ευχάριστη, δημιουργική και ιδιαίτερη. Νιώθει απέραντη αγάπη για το 
μεγαλείο αυτής της γυναίκας.

2. Πώς αισθάνεται για τη μητέρα της η συγγραφέας; Ποιες φράσεις του κειμένου φανερώ-
νουν τα αισθήματά της;

Οι φράσεις που φανερώνουν τα αισθήματα της συγγραφέας για την μητέρα της είναι:

 Η μαμά μου ήταν πάντα ξεχωριστή.

 Τα μάτια της σκούρα γαλάζια, έμοιαζαν με τα μη με λησμόνει* που φυτρώνουν την 
άνοιξη. Φαινόταν κοριτσάκι όταν την έβλεπες από πίσω, με την κομψή κορμοστασιά 
της και την ξανθιά κοτσίδα στην πλάτη. Το πιο όμορφο πάνω της όμως ήταν οι κινήσεις 
των χεριών της, και ό,τι έκανε το έκανε με χάρη. 

 Με λίγες «καλλιτεχνικές επεμβάσεις», όπως έλεγε η ίδια, έφτιαχνε αριστουργήματα 
που στόλιζαν τον κήπο και την αυλή μας.

 Από εκείνη έμαθα να διαβάζω λογοτεχνικά βιβλία. 



3. Στο κείμενο η συγγραφέας περιγράφει τη μητέρα της. Βάλτε τους τίτλους των παραγράφων στη 
σωστή σειρά.

•... Εξωτερική περιγραφή

•... Χειροτεχνήματα με υλικά της θάλασσας

•... Η αγάπη για τα λουλούδια

•... Οι ώρες μου με τη μητέρα

•... Πρόλογος - γενικός χαρακτηρισμός

Βλέπουμε λοιπόν ότι στην περιγραφή ενός ανθρώπου ακολουθούμε συνήθως μια συγκεκριμένη 
πορεία. Να ποια είναι τα βασικά της μέρη:
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δίνουμε έναν γενικό χαρακτηρισμό του προσώπου και μιλάμε για τη σχέση μας μαζί του
περιγράφουμε την εξωτερική του εμφάνιση

• πρώτα τη γενική εντύπωση που δίνει

• μετά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του

περιγράφουμε τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του

• μιλώντας για τα προτερήματα και τα ελαττώματά του

• αναφέροντας χαρακτηριστικά επεισόδια

κλείνουμε με μια γενική κρίση για το πρόσωπο που περιγράψαμε
σε όλη τη διάρκεια της περιγραφής μπορούμε να αναφέρουμε τις σκέψεις και
τα συναισθήματά μας
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Η μαμά δε βαριόταν να μου λέει παραμύθια.

Τα παράγγελνε η ίδια στο βιβλιοπωλείο της πλατείας.

Στις φράσεις αυτές παρατηρούμε ότι η γενική πτώση μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως με δυο 
τρόπους:

•στην πρώτη περίπτωση συμπληρώνει το νόημα του ρήματος και είναι δεύτερο (έμμεσο) 
αντικείμενο (βλέπε ενότητα Ατυχήματα): μου λέει παραμύθια ⇒ λέει σε μένα παραμύθια

•στη δεύτερη περίπτωση η γενική συμπληρώνει το νόημα ενός ουσιαστικού: το 
βιβλιοπωλείο της πλατείας⇒ η γενική δείχνει πού βρίσκεται το βιβλιοπωλείο



4. Από τις παρακάτω γενικές ξεχωρίστε ποιες συμπληρώνουν ένα ρήμα και ποιες ένα
ουσιαστικό:

•η μορφή μιας γυναίκας

•μου άρεσε να τσαλαβουτάω στην παραλία

•η κοτσίδα της μητέρας

•οι ευχές που τους έδωσε ο παπάς

•το σχήμα ενός πουλιού

•η θάλασσα τους έδινε ένα σχήμα

Η γενική μιας γυναίκας συμπληρώνει το ουσιαστικό η μορφή

Η γενική μου συμπληρώνει το ρήμα άρεσε

Η γενική της μητέρας συμπληρώνει το ουσιαστικό η κοτσίδα

Η γενική τους συμπληρώνει το ρήμα έδωσε

Η γενική ενός πουλιού συμπληρώνει το ουσιαστικό το σχήμα

Η γενική τους συμπληρώνει το ρήμα έδινε



σε ποιον ανήκει κάτι το σπίτι του Άρη

τον τόπο η μάχη της Κρήτης

τον χρόνο η τέχνη της αρχαιότητας

μια ιδιότητα, ένα χαρακτηριστικό σοκολάτα πολυτελείας

την αιτία η χαρά της επιστροφής

το περιεχόμενο σαλάτα λαχανικών

τη μέτρηση χώρου/χρόνου απόσταση εκατό μέτρων

τον σκοπό κουταλάκι του γλυκού

ένα σύνολο που διαιρείται τα αγόρια της τάξης

Όταν η γενική συνοδεύει ουσιαστικό, μπορεί να δηλώνει:



6. Ένας νέος συμμαθητής ή μια νέα συμμαθήτριά σας σας έχει καλέσει να περάσετε μαζί λίγες μέρες από τις
καλοκαιρινές διακοπές στο εξοχικό σπίτι του/της. Για να πείσετε τους γονείς σας, χρειάζεται να περιγράψετε τον φίλο
ή τη φίλη σας, τονίζοντας ιδιαίτερα τα προτερήματα του χαρακτήρα του/της. Μπορείτε ακόμα να αναφέρετε
χαρακτηριστικά περιστατικά που φανερώνουν την ξεχωριστή σχέση που σας ενώνει. Στην περιγραφή θα σας
βοηθήσουν οι παρακάτω ιδέες:

Δημήτρης
συνομήλικος

Όνομα και ηλικία

Κοντά στο σπίτι μου

Πού μένει;

Καθημερινά

Πόσο συχνά 

τον/τη βλέπω;

Αγάπη, σεβασμό,
θαυμασμό

Τι αισθάνομαι

γι’ αυτόν / αυτήν;
Ψηλός και αδύνατος 

Εξωτερική εμφάνιση

Γενική εντύπωση

Πρόσωπο (μάτια, χείλη, 

μύτη, μέτωπο, μαλλιά) 

Σώμα

Συζητάμε πηγαίνουμε 
περιπάτους, παίζουμε , 
ακούμε μουσική …

Πώς περνάμε μαζί, τι 

κάνουμε Υπέροχος άνθρωπος, γεμάτος χαρίσματα. 

Συμπεριφορά, χαρακτήρας 

(γενικός χαρακτηρισμός)

Προτερήματα, ελαττώματα

Oφίλος μου / η φίλη μου

Ευγενικός, πονόψυχος, 
εξυπηρετικός ,γελαστός,

και γλυκομίλητος. 

Ωραία εξωτερική 
εμφάνιση. 

Στρογγυλοπρόσωπος
μαύρα μαλλιά, 

εκφραστικά μάτια. 
Στόμα και χείλη κανονικά. 

Κανονικό.



Πρόκειται για έναν υπέροχο άνθρωπο, γεμάτο ψυχικά χαρίσματα, καλοσύνη και ανιδιοτελή αγάπη. Ο φίλος μου δεν ξέρει τι 
θα πει κακία, ενώ ο φθόνος, η ζήλια και ο εγωισμός δεν έχουν καμιά θέση στην ψυχή του. Είναι ευγενικός, πονόψυχος, εξυπηρετικός και 
έχει πάντα μια καλή κουβέντα στο στόμα του για όλους. Ποτέ δεν είδα το πρόσωπό του συννεφιασμένο. Πάντα είναι γελαστός, πρόσχα-
ρος και γλυκομίλητος. 

Ο Δημήτρης είναι ένα ψηλό και αδύνατο παιδί, στρογγυλοπρόσωπο. `Έχει μαύρα μαλλιά και μεγάλα εκφραστικά μάτια. Το 
στόμα του και τα χείλη του είναι κανονικά, ενώ όταν χαμογελά εμφανίζονται δύο σειρές κάτασπρα δόντια. Η μύτη του είναι μικρή και 
γαλλική. Γενικά, θα έλεγα ότι ο φίλος μου έχει ωραία εξωτερική εμφάνιση. 

Φίλους έχω πάρα πολλούς. Αυτόν όμως που ξεχωρίζω πιο πολύ και αγαπώ ιδιαίτερα είναι ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης είναι 
συνομήλικός μου. Γνωριστήκαμε φέτος, όταν ήρθε στο σχολείο μας για πρώτη φορά. Από την πρώτη στιγμή τον συμπάθησα και τον 
ξεχώρισα από τα άλλα παιδιά.

Oφίλος μου

Κάθε πρωί με περιμένει χαμογελαστός στην εξώπορτα του σπιτιού μου, για να πάμε μαζί στο σχολείο. Είναι  άριστος μαθητής. 
Όταν έχω κάποια απορία στα μαθήματα είναι πρόθυμος να με βοηθήσει. Τα λόγια του είναι μετρημένα και οι σκέψεις του ώριμες.

Ο Δημήτρης είναι πραγματικά ένας αξιολάτρευτος φίλος, γι' αυτό και νιώθω πολύ τυχερός που τον γνώρισα. Ανάμεσά μας 
δεν υπάρχουν μυστικά. Η φιλία μας στηρίζεται στην αμοιβαία αγάπη, στην ειλικρίνεια, στην ανιδιοτέλεια και στην αλληλοκατανόηση. 
Γνωρίζει τα πάντα για μένα κι εγώ γι' αυτόν. Σαν αδέλφια μοιραζόμαστε τόσο τις χαρές όσο και τις λύπες.  Μου συμπαραστέκεται πάντα 
στις δύσκολες στιγμές, ενώ με το καλό του λόγο καταφέρνει να με παρηγορήσει και να με κάνει να ξεχάσω τα προβλήματά μου. 

Τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο μου τον περνάω μαζί με τον αγαπημένο μου φίλο, καθώς τα σπίτια μας είναι πολύ κοντά. 
`Συναντιόμαστε τα απογεύματα και κάνουμε διάφορα μαζί. Μπορεί να συζητάμε ώρες ολόκληρες, να πηγαίνουμε μακρινούς περιπάτους, 
να παίζουμε με τα άλλα παιδιά της γειτονιάς μας, να ακούμε μουσική ή να βλέπουμε κάποιο ενδιαφέρον πρόγραμμα στην τηλεόραση. 
Δεν πλήττω ποτέ όταν είμαι μαζί του, αλλά αντίθετα οι ώρες περνούν χωρίς να το καταλαβαίνω.

Αισθάνομαι απέραντη αγάπη και σεβασμό, μα και θαυμασμό για τον φίλο μου. Ο φίλος μου είναι ένας πραγματικός 
θησαυρός. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ ευτυχισμένο και τυχερό που τον γνώρισα. Εύχομαι η φιλία μας να κρατήσει για πάντα και 
να μείνει αναλλοίωτη στο χρόνο. 




