
 

 

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου και την 

ενότητα “Ζούμε με την οικογένεια”, τα παιδιά έγραψαν ένα mail στους γονείς τους με 

την οποία ζητούν από τους τους να πραγματοποιήσουν κάποιες επιθυμίες, όχι 

απαραίτητα υλικές. 

(τα κείμενα των παιδιών παρουσιάζονται ανώνυμα) 

 

 

 

 

Να με ακούτε πιο πολύ στις ανάγκες που έχω. 

Να καθόμαστε να μιλάμε και να παίζουμε επιτραπέζια. 

Να πηγαίνουμε περιπάτους. 

Να διοργανώσουμε μια διήμερη εκδρομή στη δύση.  

Να κάνουμε πράγματα σαν οικογένεια. 

Να συζητάω μαζί σας ό, τι θέλω και με ενοχλεί. 

 

-------------------------- 

 

Μαμά θέλω να γίνεις πιο καλή προς έμενα. 

Μαμά θέλω να αλλάξεις λίγο την συμπεριφορά σου προς έμενα.  

Θέλω να φωνάζεις λιγότερο για της ζημιές που κάνω.  

Να μην με αδικείς.  

Να ασχολείσαι πιο πολύ με εμένα και να με καταλαβαίνεις περισσότερο. 

Κατά τα άλλα είσαι εντάξει μαμά. 

---------------------------- 

 

 

Μαμά, μπαμπά 

 

Θα ήθελα αν μπορούσατε να καταλάβετε αυτά που θα σας πω και να τα εφαρμόσετε 

 

Πρώτον θα ήθελα να έχετε εμπιστοσύνη σε εμένα και όχι καχυποψία για φίλους και 

μέρη που πάω. 

Να με καταλαβαίνετε και να συγχωρείτε τα λάθη μου γιατί όλοι κάνουμε λάθη. 

Να μην με πιέζετε να κάνω κάτι όταν δεν θέλω  

Επίσης, θα μπορούσατε να μου κάνετε κάποιες χάρες οι οποίες είναι λογικές και 

μπορούμε να της υποστηρίξουμε. 

Τέλος, θα ήθελα να μου δείχνετε πιο συχνά την φροντίδα σας και την συντροφιά σας 

και ότι έχω πάντα κάπου να στηρίζομαι. 

---------------------------- 

 



 

 

Μπαμπά,  

με την μητέρα και εσένα έχουμε καλή σχέση.  

Σας αγαπώ, με αγαπάτε και το δείχνουμε ο ένας στον άλλον.  

Προσπαθείτε να μου κάνετε όλες τις χάρες που ζητάω και σας ευχαριστώ για αυτό 

αλλά όπως ΟΛΟΙ οι έφηβοι, εντάξει...  

Θέλω ακόμα μερικά πράγματα από εσάς! 

Πρώτον, θα ήθελα να με αφήνατε έξω μέχρι πιο αργά, όπως τα άλλα παιδιά. Ξέρω, 

είναι βράδυ και ανησυχείτε αλλά είναι μια επιθυμία μου αυτό.. 

Δεύτερον, θα ήθελα να με αφήνατε να πηγαίνω βόλτες χωρίς να με παίρνει η μαμά 

τηλέφωνο συνέχεια για να μάθει τι κάνω.  

Τρίτον, θα ήθελα να μου παίρνατε εκείνα τα ωραία ρούχα που είχα δει σε εκείνο το 

κατάστημα και μη μου λέτε ότι δεν χρειάζεται επειδή έχω παρόμοια (χαχα)..  

Τέταρτον, θα ήθελα να μην είστε συνέχεια μπροστά από μια οθόνη όπως όλοι οι 

γονείς πλέον, θα ήθελα καθόμαστε όλοι μαζί και να παίζουμε ένα επιτραπέζιο τα 

βράδια της Παρασκευής και του Σαββάτου.  

Αλλά, πέμπτον, δεν θέλω και συνέχεια να με "ενοχλείτε". Θέλω και εγώ την ησυχία 

μου.  

Έκτη επιθυμία μου είναι εκείνα τα ωραία παπούτσια που είχα δει σε μια βιτρίνα 

προχτές. Ελάτε τώρα, Αφού το ξέρετε ότι ταιριάζουν γάντι με το μαύρο μου τζιν και 

την άσπρη μπλούζα.  

Έβδομη, δεν θα ήταν κακό αν με αφήνατε να κάνω πιτζάμα πάρτυ με τις κολλητές 

μου 2-3 φορές την εβδομάδα. Όλα τα κορίτσια στην ηλικία μου χρειάζονται συνέχεια 

δίπλα τους τις κολλητές τους!.  

Όγδοη, το ωραίο κινητό που συζητούσαμε χτες για να πάρω; Τι έγινε;. Ένατη 

επιθυμία είναι να μου πάρετε ωραία βιβλία να διαβάζω. Ξέρω, έχω, αλλά τα έχω 

διαβάσει και είναι λίγο βαρετά!  

Τελευταία επιθυμία μου είναι να πάμε μαζί με τις ξαδέρφες, τον θείο και την θεία, 

ένα μικρό ταξιδάκι το καλοκαίρι για ξεκούραση... 

Φυσικά και αν δεν μου κάνετε καμία από αυτές τις χάρες, εγώ πάλι το ίδιο θα σας 

αγαπώ!  

Και πάλι, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ για όλες τις επιθυμίες που μου έχετε 

πραγματοποιήσει! 

                                                                                                    Με αγάπη,  

                                                                                                      η κόρη σας  

---------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Θα ήθελα από γονείς μου να μην είναι τόσο νευριασμένοι. 

θα ήθελα να ζητήσω πολλά πράγματα όπως ένα ποδήλατο,ps4 και άλλα πολλά. 

θα ήθελα να ζητήσω κάτι από την αδερφή μου, να έρχεται πιο συχνά στο σπίτι. 

Θα ήθελα να μου δίνουν και έμενα σημασία. 

θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στους γονείς μου άλλα πότε δεν το τόλμησα γιατί με 

έχετε πάντα στην απέξω. 

θα ήθελα να ήμασταν ευτυχισμένοι γιατί τώρα έχουμε καταλήξει να είσαι εσύ μαμά 

στο τηλέφωνο και ο μπαμπάς απασχολημένος με το αμάξι του. Δεν μου δίνετε 

σημασία και μετά λέτε ότι εγώ δεν κάνω τίποτα. 

Εδώ και πολύ καιρό έχω καταλάβει ότι όλοι απομακρύνονται από μένα και αυτό δεν 

μου αρέσει. Απομακρύνονται γιατί κάθονται όλοι στα κινητά και στις τηλεοράσεις.   

Δεν γίνεται όμως να μην μπορώ να μιλήσω στο σπίτι γιατί πάντα βλέπουν έργο. Αν 

πάω να μιλήσω την ώρα που βλέπουν κάτι στην τηλεόραση αρχίζουν να μου λένε 

ησυχία και το ένα και το άλλο. 

θα ήθελα να παίζουμε επιτραπέζια και άλλα πολλά.  Δεν μπορώ να τους βλέπω στα 

τηλέφωνα,  νευριάζω γιατί λένε ότι εγώ κάθομαι πολύ ώρα στο τηλέφωνο αλλά  εγώ 

θα βγω και την βόλτα μου. Δεν θα είμαι όλη μέρα στο σπίτι με ένα τηλέφωνο,  θα βγω 

λίγο έξω να μιλήσω με τους φίλους μου. 

 


