Pythagoras Greek School
Mother’s Day Student Competition Winners 2022

Έλλη Ζήσκου (Νηπιαγωγείο)

Αλίκη Μπερκ (Α’ Δημοτικού)

Άννα Χρυσάφη (Β’ Δημοτικού)
Εγώ σ’ αγαπώ Μαμά

Σταύρος Καρπαθάκης (Γ’ Δημοτικού)

Μαμά
H μαμά μου η Σοφία
Την μαμά μου την λένε Χρυσούλα.
H μαμά μου είναι ευγενική,
αστεία και φωτεινή σαν το φως.
Είναι έξυπνη και είναι αστέρι.
Μου δείχνει αγάπη και στοργή κάθε μέρα.
Την αγαπάω μέχρι το φεγγάρι και πίσω χίλιες φορές.
Θα είναι πάντα στη ζωή μου.

Της αρέσει να με βοηθάει με τη δουλειά του
σχολείου γιατί θέλει πάντα το καλύτερο για εμένα.
Της αρέσει να παίζουμε παιχνίδια
γιατί θέλει πάντοτε να είμαστε γελαστός.
Της αρέσει να μαγειρεύει
γιατί ευχαριστιέται να τρώμε τα φαγητά της.

Aναστασία Καλογεροπούλου (Δ’ Δημοτικού)

Η μαμά μου

Της αρέσει το χρώμα μπλε
και όταν κοιτάζω τον ουρανό μου θυμίζει τη μαμά
μου και τη μεγάλη καρδιά της.

Μαμά, μου αρέσει ο τρόπος που χαμογελάς και γελάς
μαζί μου.

Την αγαπάω τη μαμά μου γιατί είναι η καλύτερη
μάνα του κόσμου.

Μου αρέσει που μπορείς να με βοηθάς με το σχολείο
όταν το χρειάζομαι.

Γιάννης Ρούμπος (Α’ Γυμνασίου)

Μου αρέσει όταν με συμβουλεύεις.

Αγαπητή μου μητέρα

Μου αρέσει όταν κάνουμε ποδήλατο μαζί.

Η δική μου μητέρα είναι η πιο καλή μητέρα του
κόσμου. Στέκεται πάντα δίπλα μου και με στηρίζει σε
όλες τις ενέργειές μου. Είναι φιλική, ευγενική και
είναι η καλύτερή μου φίλη. Είναι σπουδαίο να
γιορτάζουμε όχι μόνο τη δική μου μητέρα, αλλά όλες
τις μητέρες. Είναι η κεντρική δύναμη της οικογένειας
και του σπιτιού και παίζει το πιο σημαντικό ρόλο στις
ζωές ολονών μας. Η αγάπη της μητέρας δεν γνωρίζει
όρια και χωρίς τις μητέρες μας οι ζωές μας θα ήταν
ατελείς.

Μου αρέσει που είσαι πάντα ευγενική.
Στο τέλος της ημέρας μου αρέσει να ξαπλώνω στον
καναπέ μαζί σου και να βλέπουμε ταινίες.
Σε ευχαριστώ που είσαι η καλύτερη μαμά.
Ερίκος Χρυσάφης (Ε’ Δημοτικού)

Η μητέρα μου
Ότι κάνεις για εμένα το κάνεις με χαρά.
Είσαι σαν ένα δώρο από ψηλά.
Σε αγαπάω με όλη μου την καρδιά.
Και ποτέ δεν θέλω να φύγεις μακριά.
Μαγειρεύεις το πιο νόστιμο φαγητό.
Όπως πίτα, κότα και ψητό.
Να έχεις μια χαρούμενη γιορτή μητέρα.
Με γέλια και χαρά αυτήν την ημέρα.
Χριστίνα Σουβλή (ΣΤ’ Δημοτικού)

Όταν ήμουν τριών ετών και πήγαινα σε ένα μακρινό
νηπιαγωγείο, η μαμά μου με οδηγούσε για τέσσερις
ώρες κάθε μέρα πηγαίνοντας και έρχοντας από το
σχολείο. Ο σκοπός της ήταν να μου δώσει την
καλύτερη αρχή και εμπειρία στην εκπαιδευτική μου
οδοιπορία. Είναι πάντα πρόθυμη να βάλει τα
συμφέροντα αλλονών μπροστά από τα δικά της –
ειδικά σε σχέση με τα παιδιά της και την οικογένειά
της.
Η μητέρα είναι θαυμαστική, εξαιρετική, αξιέπαινη και
το πιο σεβαστό και σημαντικό άτομο στη ζωή μου.
Κάνει το παν για εμένα. Γεμίζει τη ζωή μου με αγάπη
και χαρά και γι’ αυτό την αγαπώ με όλη μου την
καρδιά.
Γιώργος Καρπαθάκης (Β’ Γυμνασίου)

Ψυχή
H μητέρα μου
Η μητέρα μου είναι η μισή μου ψυχή.
Η αγάπη της μητέρας μου
Η ζεστασιά της
Η στοργή της
Το ζεστό χέρι της χαϊδεύει το πρόσωπό μου
Νιώθω ασφαλής
Η μητέρα νιώθει τον πόνο μου
Με προστατεύει
Με διδάσκει
Σε κάθε δυσκολία μάνα θα φωνάξω
Η μητέρα μου, μου δίνει δύναμη και κουράγιο
Σαν την μάνα κανείς δεν σε προσέχει
Και χαρά σ’ εκείνον που την έχει.

Δεν είναι ποιήτρια, αλλά είναι σαν ποίημα: τέλεια,
οργανωμένη και όμορφη.
Μερικές φορές δεν καταλαβαίνω το ποίημα, όμως τις
περισσότερες φορές το καταλαβαίνω.
Είναι σαν ένα βιβλίο που δεν μπορείς να σταματήσεις
να διαβάζεις. Θέλεις να μάθεις τα πάντα. Θέλεις να
μάθεις τα πάντα για αυτήν.
Είναι σαν ένα ημερολόγιο που δεν μπορείς να
σταματήσεις να γράφεις. Θέλεις να γράψεις τα καλά
της χαρακτηριστικά που δεν τελειώνουν ποτέ.

Γιαννάκης Χωλ (Β’ Γυμνασίου)

Πέρυσι
Πέρυσι ζήσαμε μία δύσκολη χρονιά
Και θα ήταν πιο τρομερή χωρίς την λαμπερή μαμά
Κάθε μέρα ακούγαμε στις ειδήσεις για θανάτους και
κρούσματα
Η μητέρα ήταν άφοβη και γενναία
Προστάτευε πρώτον με αγάπη, χαμόγελο και
αγκαλιές
Με πρακτικές ασκήσεις ξεχάσαμε την πανδημία
Θαυμάσιο γλυκό με μπανάνα και βατόμουρα
Γελάγαμε συνεχώς βλέποντας παλιές και κομικές
ταινίες
Έμαθα την μητέρα μου να βάζει γκολ
Η τρυφερότητα και συμβουλές της θα μου μείνουν
αξέχαστες.
Σταύρος Σωτηρόπουλος (Γ’ Γυμανσίου)

Διαβάζω πολλά βιβλία. Συνήθως, διαβάζω ρομαντικά
βιβλία και είναι σαν το κορίτσι σε αυτά. Τέλειο με
παρελθόν. Αυτό το κορίτσι συναντά έναν άντρα και
ερωτεύονται. Φαντάζομαι αν η μητέρα μου ήταν σε
αυτό το βιβλίο, ο άντρας θα ερωτευόταν τόσο
γρήγορα.
Αναστασία Ρούμπου (A’ Λυκείου)

