
1. Ακροάσου  
 Άκου τον/τη σύντροφό σου χωρίς να διακόπτεις, 

ακόμη και όταν διαφωνείς με τα λεγόμενα του/της 
και με τον τρόπο  που σκέφτεται. 

 Δώσε προσοχή σε αυτά που θα εκφράσει. Με αυτό 
τον τρόπο θα δείξεις ότι είσαι πρόθυμος/η  να    
ακούσεις και να κατανοήσεις τους οποιουσδήποτε 
προβληματισμούς του/της συντρόφου σου.  

2.  Χρησιμοποίησε μηνύματα του «εγώ»  
 Όταν  ζητάς κάτι από το σύντροφό σου και δεν βλέ-

εις αποτέλεσμα σκέψου ότι ίσως μπορείς να δοκι-
μάσεις να επικοινωνήσεις με διαφορετικό τρόπο τα 
αιτήματά σου. Μπορεί να σε βοηθήσει να μιλήσεις 
περισσότερο για τα δικά σου συναισθήματα ή ανά-
γκες.   

     Για παράδειγμα αντί  
«Ποτέ σου δεν με βοηθάς στις δουλειές του σπιτιού 

και φέρεσαι εγωιστικά»,  
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το πρώτο πρόσωπο:  

«Εγώ νιώθω πολύ αγχωμένη/ος όταν σκέφτομαι πως 
όταν σχολάσω θα πρέπει να κάνω τις δουλειές του 

σπιτιού, θα ήθελα να με βοηθήσεις». 
 3. Συμφωνήστε  από πριν το θέμα της συζήτησης και 

παραμείνετε σε αυτό 
 Όταν συζητάτε ένα σημαντικό θέμα για τη σχέση 

σας, φροντίστε να παραμένετε στο θέμα και τις 
συνέπειες που δημιουργεί στη σχέση σας, χωρίς να 
ξεφεύγετε σε άλλα θέματα.  Συζητήστε τι βρίσκεται 
πίσω από την ένταση που πιθανόν να επικρατεί. 

4.   Κάντε διαλείμματα όπου χρειάζεται 
 Όταν η ένταση αυξάνεται και ή ξεπερνά το σημείο 

με το οποίο νιώθετε άνετα, μπορείτε να ζητήσετε 
ένα μικρό διάλειμμα. Φροντίστε να ξανασυζητήσε-
τε το θέμα όταν θα είστε πιο ήρεμοι.  

«Μικρές συμβουλές» για τις Σχέσεις: 
1. Επικοινωνήστε!  
2. Ρίξτε μια ματιά στη σχέση σας σαν «τρίτος»! 
3. Παίξτε μαζί παιγνίδια!  
4. Σπάστε τη ρουτίνα της καθημερινότητας! 
5. Θέστε  κοινούς στόχους! 
6. Φροντίστε την ερωτική σας ζωή! 
7. Αποδεχτείτε τις διαφορές σας! 
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Τρόποι για να  
φροντίζετε τη σχέση σας  

 Είναι κάποτε βοηθητικό να βγάζεις τον 
εαυτό σου λίγο από τη σχέση και να την 
κοιτάξεις από το πρίσμα του τρίτου.    

 Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσεις να 
αναγνωρίσεις στοιχεία και δικές σου 
συμπεριφορές  που πιθανόν να προκα-
λούν ένταση στη σχέση σου.  

 Σκεφτείτε για παράδειγμα:                      
Τι θα συμβούλευα ένα φίλο μου αν α-
ντιδρούσε με αυτό τον τρόπο σε μια 
κατάσταση;.  

1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ! 

ΜΚ/ΑΙ/201602//WORKSHOPS/TIPS.HANDOUT  

2. ΡΙΞΤΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗ  

ΣΧΕΣΗ ΣΑΣ ΣΑΝ «ΤΡΙΤΟΣ»! 

3. ΠΑΙΞΤΕ ΜΑΖΙ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ! 

 Τα παιχνίδια με τον/την σύντροφό σας 
θα σας βοηθήσουν να ψυχαγωγηθείτε 
μαζί, να μάθετε περισσότερα ο ένας για 
τον άλλο και να κατανοήσετε τον/τη 
σύντροφό σας βαθύτερα.  

 Μπορείτε για παράδειγμα μέσα από 
ένα παιγνίδι να μοιραστείτε αγαπημέ-
νες σας εμπειρίες, όνειρα, ευχές και 
επιθυμίες σας, να δημιουργήσετε νέες 
κοινές εμπειρίες…  

https://www.facebook.com/ucystudentaffairs
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Μπορείτε να συζητήσετε τα κοινά όνειρα και τις 
επιθυμίες που έχετε ως ζευγάρι.  

Μπορείτε να τις καταγράψετε, χωρίζοντας τις σε 
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες,  να τις κα-
ταγράψετε, και να φτιάξετε ένα πλάνο για να τις 
πραγματοποιήσετε, στηρίζοντας ο ένας τον άλλο 
στη διαδικασία .  

4. ΣΠΑΣΤΕ ΤΗ ΡΟΥΤΙΝΑ ΤΗΣ  
    ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ! 

5. ΘΕΣΤΕ  ΚΟΙΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ! 

1. Με ένα ταξίδι ή μια εκδρομή.   

Μην περιμένετε μόνο τις διακοπές!  

Φροντίστε να επιδιώκετε ένα μονοήμερο ή διήμερο  
μαζί με το ταίρι σας, μακριά από τα προβλήματα της 
καθημερινότητας όπως η δουλειά ή τα οικονομικά 
προβλήματα. 

2. Βγαίνοντας έξω.  

Μπορείτε να βγείτε μαζί βόλτα στη θάλασσα στο 
πάρκο ή όπου αλλού εσείς προτιμάτε. Αυτό ίσως 
σας βοηθήσει να εστιαστείτε και σε νέα θέματα για      
συζήτηση πέρα από τα καθημερινά «τετριμμένα». 

Μπορείτε επίσης να συνδυάζετε κάποιες εξόδους με 
φίλους για να ενισχύσετε την κοινωνικοποίησή σας 
ως ζευγάρι.  

3. Με κοινές Δραστηριότητες.   

Μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε μαζί σε κάποιο 
σπορ, π.χ. κολύμπι, γυμναστική, ποδηλασία,  ή σε 
κάποια ψυχαγωγική δραστηριότητα π.χ. χορό, εικα-
στική δημιουργία, γράψιμο. 

4. Ταυτόχρονα, εντοπίστε και ενισχύστε τις 
«υγιείς» σας ρουτίνες!   

Παραδείγματα “υγιούς” ρουτίνας είναι να τρώτε  
κάθε βράδυ μαζί βραδινό και να συζητάτε πώς πε-
ράσατε τη μέρα σας, ή να προγραμματίζετε καθημε-
ρινά μερικά λεπτά χαλάρωσης μαζί.  

Εντοπίστε ή δημιουργήστε, εφαρμόστε, και           
αξιοποιήστε μερικές δικές σας «υγιείς ρουτίνες».  

6. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΖΩΗ! 

Αφιερώστε χρόνο στην ερωτική συνομιλία, νιώστε 
άνετα να μιλήσετε ελεύθερα για τις προτιμήσεις 
και τις φαντασιώσεις σας.  

Τα αγγίγματα με τον/τη σύντροφό σας ενισχύουν 
το συναισθηματικό σας δεσμό, ενώ αντίθετα η σε-
ξουαλική απόσταση μπορεί να δημιουργήσει χά-
σμα στη σχέση σας.  

Σε περίπτωση που νιώσετε έλλειψη σεξουαλικής 
επιθυμίας συζητήστε με τον/την  σύντροφό σας για 
το θέμα που ίσως να σας προβληματίζει ή αναζητή-
στε επαγγελματική βοήθεια. 

7. ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΣΑΣ!  

Μια υγιής σχέση δεν είναι απαραίτητο ούτε να   
αποτελείται από άτομα ίδια μεταξύ τους, ούτε από 
«τέλειους» ανθρώπους.  

Να θυμάστε πως είστε δυο «μη τέλειοι» άνθρωποι 
που θέλετε να βρείτε τρόπους να συνυπάρξετε και 
να δημιουργήσετε μαζί.  

Ο καθένας σας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, 
ιδιοσυγκρασίες, ίσως και απόψεις που δεν           
συμβαδίζουν απόλυτα με τις απόψεις του/της     
συντρόφου του.  

Γνωρίζοντας και κατανοώντας τη διαφορετικότητα 
στις απόψεις και στην προσωπικότητα του            
συντρόφου σας, μπορείτε να μάθετε να κατανοείτε  
τρόπους σκέψης διαφορετικούς από το δικό σας, 
και να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας ακούγοντας τα 
πράγματα και από διαφορετικές οπτικές γωνίες!   
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