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Μηα δηαθσλία κεηαμύ ηνπ δεπγαξηνύ κπνξεί εύθνια λα εμειηρζεί ζε θαπγά. Τέηνηνπ είδνπο 

αςηκαρίεο παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν δηόηη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο βνεζνύλ λα θαηαιάβνπκε ηνλ 

ζύληξνθν καο θαιύηεξα. Ωζηόζν, απηό δε ζεκαίλεη όηη ε θαηάζηαζε πξέπεη λα λαη αλεμέιεγθηε 

αιιά όηη νθείινπκε λα βάδνπκε όξηα.  

Γηαηί καιώλεηο όκσο; 

Οη δηαθσλίεο ππάξρνπλ ζε όιεο ηηο ζρέζεηο θαη απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη θάζε άλζξσπνο 

είλαη δηαθνξεηηθόο θαη θέξεη απηή ηε δηαθνξεηηθόηεηα ηνπ, κέζα ζηε ζρέζε ηνπ. Βέβαηα, δελ 

είλαη απαξαίηεην όηη θάζε δηαθσλία νθείιεη λα θαηαιήγεη ζε έληνλν θαπγά, επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ή μεζπάζκαηα. Πξέπεη πάληα λα ρνπκε ζην κπαιό καο όηη νη πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο 

επηβηώλνπλ όρη  ιόγσ ηεο νκνηόηεηαο ησλ ζπληξόθσλ  αιιά ιόγσ ηεο ζπκπιεξσκαηηθόηεηαο 

ηνπο. Τα επηπρηζκέλα δεπγάξηα αλαθαιύπηνπλ πάληα κεζόδνπο λα ηζνξξνπνύλ ηηο αδπλακίεο 

ηνπο, ν έλαο κέζα από ηνλ άιιν.  

Σπκβαίλεη ζπρλά νη πεξηζζόηεξεο δηαθσλίεο κε ηνλ ζύληξνθν ζνπ λα νδεγνύλ ζε θαπγά;  

 Ίζσο ηηο ρεηξίδεζαη κε κε ιεηηνπξγηθό ηξόπν θαη απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ έρεηο 

αλαθαιύςεη ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ησλ ζπγθξνύζεσλ. 

Πσο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηο ηηο δηαθσλίεο πξηλ θαηαιήμνπλ ζε θαπγά; 

1.Απόυσγε την εγωιστική σσμπεριυορά 

Ζ δηακάρε κεηαμύ ζαο δελ ζα ζηακαηήζεη πνηέ εάλ θαη νη δύν θαηαδεηθλύεηαη εγσηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Ο θαιύηεξνο ηξόπνο αληηκεηώπηζεο ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ είλαη λα θάλεηε κηα 

παύζε. Ίζσο αλ βγείηε γηα ιίγν από ην ρώξν, λα κπνξέζεηε λα εξεκήζεηε. 

2. Μην κολλάς στο θέμα 

Γελ ππάξρεη ιόγνο ζπλέρεηα λα αλαθέξεζαη ζηα ίδηα γεγνλόηα. Γώζε ρξόλν ηόζν ζε ζέλα όζν 

θαη ζην ζύληξνθν ζνπ, λα εξεκήζεηε. Όηαλ ν ζύληξνθνο ζνπ είλαη θνξηηζκέλνο θαη  εζύ είζαη 

επίκνλε, δελ βνεζάο θαζόινπ ηελ θαηάζηαζε αιιά ηελ δπζρεξαίλεηο.   

 

3. Άσε το παρελθόν, στο παρελθόν 

http://www.mothersblog.gr/to-sex-einai-zoi/story/48439/pos-mporo-na-exo-thetiki-stasi-apenanti-soy


Γελ είλαη θαζόινπ ιεηηνπξγηθό λα αλαθαιείο γεγνλόηα από ην παξειζόλ. Μελ επηκέλεηο  ζε 

ζέκαηα πνπ έρνπλ ζπκβεί πξηλ από θαηξό εηδηθά αλ ηα έρεηο ζπδεηήζεη  θαη ηα έρεηο μεθαζαξίζεη. 

Τν κνλαδηθό πνπ κπνξείο λα πεηύρεηο είλαη λα ππξνδνηήζεηο πεξηζζόηεξν ηελ ήδε ηεηακέλε 

θαηάζηαζε. 

4. Γίνε καλός ακροατής 

Ο θηιόζνθνο Εήλσλ έιεγε όηη  έρνπκε δύν απηηά  θαη έλα ζηόκα γηα λα αθνύκε πεξηζζόηεξα από 

όζα ιέκε. Αμηνπνίεζε ηε θξάζε ηνπ θηιόζνθνπ, αλεμάξηεηα από ην πόζν κεγάιν ή κηθξό, 

ζεκαληηθό ή αζήκαλην είλαη ην ζέκα ηεο δηαθσλίαο ζνπ, θαη άθνπ πξνζερηηθά ηη έρεη λα ζνπ πεη 

ν ζύληξνθνο ζνπ. Δίλαη ζεκαληηθό λα ηνπ δνζεί ε επθαηξία λα αθνπζηεί.  

5. Απόυσγε την παρέμβαση ενός τρίτοσ προσώποσ 

Γύζθνια, θάπνηνο δηθόο ζνπ άλζξσπνο ζα κπνξέζεη λα είλαη αληηθεηκεληθόο θαη λα ζε βνεζήζεη 

πξαγκαηηθά δηόηη ην πην πηζαλό είλαη λα πξνβάιεη δηθέο ηνπ αλαπαξαζηάζεηο θαη πξνζσπηθέο 

πεπνηζήζεηο. Ζ εκπινθή ηνπ ζηε δηαθσλία ζνπ δελ ζα βνεζήζεη απαξαίηεηα ηελ θαηάζηαζε. 

6. Σσγτώρεση 

Μηα δηαθσλία είλαη απιά κηα δηαθσλία. Πξνζπάζεζε λα επαλνξζώζεηο θαη λα κελ πεηζκώλεηο.  

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα αλαγλσξίδεηο ην ιάζνο ζνπ θαη λα δεηάο ζπγγλώκε. Όινη θάλνπλ ιάζε 

θαη θαλείο δελ είλαη ηέιεηνο. 

 

Μελ μερλάο όηη ηα πξνβιήκαηα είλαη γηα λα ιύλνληαη!! 
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