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Επικοινωνία εφήβων-γονέων μέσω επιστολών

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΦΗΒΩΝ – ΓΟΝΕΩΝ
Επικοινωνία εφήβων - γονέων μέσω επιστολών
Αγαπητή μαμά,
Έχω κάποια παράπονα από σένα που θέλω να σου τα πω. Λοιπόν, πρώτα απ’ όλα
κάθε φορά που προσπαθώ να σου μιλήσω δεν με ακούς ποτέ. Δεν γίνεται όμως άλλο
έτσι. Πάντα θες να γίνεται μόνο το δικό σου. Θέλεις να σου μιλάω μόνο όταν εσύ είσαι
καλά. Δεν έχεις καθίσει ποτέ να ακούσεις όλα αυτά που θέλω να σου πω. Αν έχω
κάποιο πρόβλημα που θέλω να ζητήσω τη γνώμη σου πού αλλού να στραφώ, αν δεν
μπορώ να τα πω σε σένα που είσαι η μαμά μου;
Ας αλλάξει αυτή η κατάσταση, γιατί δεν πάει άλλο.
Αντωνία
Αγαπητοί μου γονείς,
Όλα αυτά τα χρόνια με μεγαλώσατε εξαιρετικά και όπως κάθε παιδί θα ήθελε, ωστόσο
έχω ένα παράπονο από εσάς.
Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι η υπερπροστατευτικότητα που μου δείχνετε.
Κάθε φορά που θα πάω κάπου φέρεστε παράλογα και μου επιβάλλετε επίσης
παράλογα πράγματα. Μου ζητάτε να κουβαλάω το κινητό μου ακόμα και σε πολύ
μικρές αποστάσεις και φυσικά να είναι ενεργοποιημένο. Αγχώνεστε χωρίς λόγο και
στενοχωριέστε και το χειρότερο είναι ότι κάποιες φορές μου το μεταδίδετε και σε μένα.
Επίσης έχω συζητήσει το θέμα της υπερπροστατευτικότητας με τους κοντινούς μου
φίλους και έχω διαπιστώσει ότι δεν είμαι το μοναδικό παιδί που του συμβαίνει αυτό.
Παλιά δίκαια ανησυχούσατε αφού ήμαστε μικροί και απροστάτευτοι. Τώρα όμως
έχουμε μεγαλώσει, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα με ωριμότητα και
μπορούμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας.
Το μόνο που ζητάω από σας είναι να μου δείξετε εμπιστοσύνη και να καταλάβετε ότι
δείχνοντας εμπιστοσύνη σε μένα είναι σα να δείχνετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και
στον τρόπο που εσείς με μεγαλώσατε. Σας το διαβεβαιώνω: με μεγαλώσατε πολύ
καλά. Μη φοβάστε, εμπιστευτείτε με και όλα θα πάνε καλά.
Με αγάπη, ο γιος σας, Ηλίας
http://logotexnikhdrashpallatideiou.blogspot.gr/2013/04/blog-post_6575.htm
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Ασκήσεις
1. Ποιες απαντήσεις, νομίζετε ότι θα έδιναν οι γονείς στα παιδιά τους, από τη
δική τους σκοπιά;
2. Ανατρέχοντας και στις προσωπικές σας εμπειρίες, ποια προβλήματα στην
επικοινωνία των εφήβων με τους γονείς θεωρείτε σημαντικότερα; Να
αιτιολογήσετε τις απόψεις σας.
3. Να σχολιάσετε το ύφος των κειμένων και να μετατρέψετε
την πρώτη επιστολή σε ημερολογιακή σελίδα. βλ. και
Έκφραση-Έκθεση Β΄λυκείου σ.108.
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