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■ Στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλαος Λιᾶκος» τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Φυλῆς

«Συνάξεις Γονέων» ● Περίοδος Β’ 2017-2018 
Διάλεξις Β’ 

«Προβλήματα καὶ ἐμπόδια
στὴν ἐπικοινωνία τῶν συζύγων»

23η Ὀκτωβρίου 2017 ἐκ. ἡμ.

Τὴν Κυριακή, 23η Ὀκτωβρίου 2017 ἐκ. 
ἡμ., † Μνήμη τοῦ  Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰα-

κώβου, ἐπραγματοποιήθη μὲ τὴν προτρο-
πή, εὐλογία καὶ τὴν ἐνεργὸ παρουσία τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Κυ-

πριανοῦ, ἡ δεύτερη ἀπὸ τὶς ἐννέα προ-
γραμματισμένες Συνάξεις Γονέων, τὶς ὁποῖες

  συνδιοργανώνουν ἡ Ἱερὰ Μητρόπολίς μας 
᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ ἡ Δημοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς, γιὰ τὴν 
περίοδο 2017-2018, στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλαος Λιᾶκος».

Μέλη τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξων Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλά-
ρετος ὁ Ἐλεήμων», μὲ τὴν Πρόεδρο κα Δέσποινα Λιβίζου -
Πάγκαλη, ὡς καὶ τοῦ Συνδέσμου Ἐθελοντῶν τῆς Μητροπό-
λεώς μας, εἶχαν ἀναλάβει τὴν ἑτοιμασία τῆς Συνάξεως, τὴν 
φροντίδα γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τῶν προσερχομένων 
καὶ τὴν μικρὴ Ἔκθεσι βιβλίων στὴν εἴσοδο τοῦ 
Δημαρχείου.

* * *
Στὴν δεύτερη αὐτὴ Σύναξι παρίσταντο 

μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ὁ πολυσέ-
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βαστος Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος, Καθη-
γούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυ-
πριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας, ὡς καὶ ἡ Ἀξιότιμος Πρό-
εδρος τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Φυλῆς κα 

Ἑλένη Λιάκου.
                           * * *

Στὴν Διάλεξί της, ἡ Καθηγήτρια-Συγγραφέας - Ψυχολό-
γος Ἀναστασία Κοτσοπούλου-Κομισοπούλου ἀνέπτυξε τὸ 
θέμα: «Προβλήματα καὶ ἐμπόδια στὴν ἐπικοινωνία τῶν 
συζύγων», μὲ θαυμαστὴ ἐπικοινωνιακὴ ἱκανότητα, ἄνεσι 
λόγου καὶ πληρότητα.

Ἔθεσε τὸ ἐρώτημα, γιὰ ποιὸ λόγο οἱ παρόντες στὴν Αἴθου-
σα ἔγγαμοι συνεζεύχθησαν, διευκρινίσασα ὅτι ἀπευθύνεται 
σὲ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ὡς Μέλη τῆς Ἐκκλησίας, κάνουν τὴν 
ἐλεύθερη ἐπιλογή τους γιὰ πάντα.

Ἀφοῦ ἐξέθεσε διαφόρους τύπους σχέσεως, οἱ 
ὁποῖοι καλλιεργοῦνται στὸν Γάμο (ἀποκλει-
στικότητα, φιλία, «δεκανίκι», ἀποξένωσις, 
ἐξιδανίκευσις, ἕλξις ἀντιθέτων), διεπίστωσε 
ὅτι στὶς περισσότερες περιπτώσεις οἱ σχέσεις 
αὐτὲς μὲ τὸν καιρὸ μεταβάλλουν τὸ σπίτι σὲ 
πεδίο μάχης ἢ αἴθουσα δικαστηρίου.

Ἀρκετὰ ζευγάρια ξεκινοῦν τὴν συμβίωσί τους ξέγνοιαστα, 
καὶ «ὅπου μᾶς πάει ἡ ζωή». Ἐκεῖ παραμονεύει τὸ κενό, ἢ ἡ 
κρίσις, ὅταν ἔλθη κάποια δοκιμασία.

Ἡ μεγάλη πληγὴ στὴν ἐπικοινωνία τῶν συζύγων εἶναι   
συνήθως, ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο τὸ μέλος ποὺ ὑποφέρει 
ἐκφράζει τὶς ἀνάγκες ἢ τὸ πρόβλημά του: γκρίνια, κριτική, 
ἄρνησις συνεργασίας, ἐπιθετικότης, κηρύγματα, σπασμω-
δικὲς ἀντιδράσεις, παράπονα, ἀπομόνωσις...

Ἐπιστημονικὲς μελέτες ἔχουν ἀποδείξει τὴν 
σχέσι προσωπικότητος καὶ φροντιστῶν στὴν 

μικρὴ ἡλικία (γονεῖς, παππούδες κλπ.): οἱ πε-
ρισσότερες συμπεριφορὲς τῶν συζύγων με-
ταξύ τους καὶ προς τὰ τέκνα τους ἔχουν ὡς 
μοντέλο τὴν συμπεριφορὰ τῶν γονέων τους 

καὶ τῶν φροντιστῶν.
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Ἡ θεραπεία τῶν σχέσεων θεμελιώνεται 
στὴν αὐτογνωσία καὶ τὴν ὑγιῆ αὐτοεκτίμησι 
τοῦ κάθε μέλους, ὡς καὶ στὴν συνεχῆ φρον-
τίδα νὰ δώσουμε καὶ νὰ λάβουμε ἀγάπη. 

Τὰ κύρια λάθη, τὰ ὁποῖα γίνονται αἰτία 
διαμαχῶν ἢ καὶ χωρισμοῦ ὀφείλονται κυρίως 
στὸ ὅτι 

● δουλεύουμε πολύ καὶ δὲν φροντίζουμε νὰ διαθέσουμε χρό-
νο γιὰ οὐσιαστικὴ ἐπικοινωνία·

● ζοῦμε μὲ ἐπίκεντρο τὰ παιδιά, ἀλλὰ τὰ παιδιὰ δὲν ἀντικα-
θιστοῦν τὸν/ τὴν σύζυγο·

● ἐπιμένουμε καὶ θέλουμε νὰ περάση τὸ δικό μας θέλω·
● ἡ ζήλεια· 
● ἡ δημιουργία ἄλλης σχέσεως (17% τῶν χωρισμῶν)·
● ἡ διαχείρισις τῶν οἰκονομικῶν θεμάτων: χρειάζονται κοι-

νὲς ἀποφάσεις·
● ἡ μὴ ὑγιὴς ἀπομυθοποίησις μιᾶς ἐξιδανι-

κευμένης σχέσεως.
Οἱ δὲ λανθασμένες, ἀλλὰ συχνὲς ἀντι-

δράσεις στὰ προβλήματα αὐτὰ εἶναι:
● ἡ συνεχὴς ἐσωτερικὴ ἐνασχόλησις καὶ 

πικρία·
● ὁ καυγάς·

● ἡ λεκτικὴ κακοποίησις·
● ἡ ἐπίρριψις τῆς εὐθύνης στὸν ἄλλο·
● τὸ νὰ τὸ συζητᾶμε μὲ τὸν/τὴν φίλο/η μας καὶ ὄχι μὲ τὸν/

τὴν σύζυγο· 
Συνήθως στὰ ξεσπάσματα τὰ ὁποῖα γίνονται, 
οἱ μὲν ἄνδρες προσπαθοῦν νὰ τερματίσουν τὸ γρηγορώτε-

ρο δυνατό, τὴν συζήτησι, ἀσχολοῦνται μὲ τὴν λύσι καὶ ὄχι τὴν 
αἰτία, θέλουν νὰ ἔχουν τὸν τελευταῖο λόγο,

οἱ δὲ γυναῖκες τὸ θεωροῦν μία εὐκαιρία νὰ ἀνα-
λύσουν τὰ θέματα, τὰ ὁποῖα τοὺς ἀπασχολοῦν, 
ἀσχολοῦνται μὲ τοὺς λόγους καὶ ὄχι μὲ τὴν 
λύσι τοῦ ζητήματος, ἔχουν τὴν αἴσθησι, ὅτι ὁ 
σύζυγος «δὲν μὲ καταλαβαίνει»...

Ἀφοῦ περιέγραψε διάφορες χαρακτηριστι-
κὲς συμπεριφορὲς ἀμφοτέρων τῶν μελῶν, ἡ Ὁμι-
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λήτρια ἔθεσε τὸ ἐρώτημα: μποροῦμε νὰ ἀλλά-
ξουμε;

Ναί, μποροῦμε, ἂν βεβαίως θέλουμε...
● ἂν κατανοήσουμε, ὅτι δὲν εἶναι ἀπαραίτη-

το νὰ ὑπάρχη σὲ ὅλα ἀπόλυτη συμφωνία·
● ἂν δὲν ἀφήνουμε τὰ προβλήματα νὰ γίνουν 

γιὰ μᾶς ἀφορμὴ «ἀγῶνος δυνάμεως»·
● ἂν μάθουμε νὰ εἴμαστε ἀκροατὲς («70% νὰ ἀκοῦς, 30% 

νὰ μιλᾶς...»), ἀφήνουμε τὸν ἄλλον νὰ ἐκφρασθῆ καὶ μπαίνουμε 
στὴν ἰδική του/της ὀπτικὴ γωνία ( ἐνσυναίσθησις)·

● ἂν βιάσουμε τὸν ἑαυτόν μας νὰ μιλήση ἤρεμα·
● ἂν δὲν ἀρχίζουμε ἀδιακρίτως τὴν συζήτησι, ἀλλὰ προσ-

έχουμε νὰ εἶναι γιὰ τοὺς δύο στὴν κατάλληλη στιγμή.  
Γενικώτερα, γιὰ νὰ καλλιεργοῦμε μία σχέσι 

καὶ νὰ τὴν ἐμβαθύνουμε, χρειάζεται ἐμπιστο-
σύνη καὶ εἰλικρίνεια τοῦ ἑνὸς πρὸς τὸν ἄλλον, 
προσπάθεια μὲ ἀγάπη καὶ σεβασμὸ νὰ ἑρμη-
νεύουμε τὴν συμπεριφορά του/της συζύ-
γου γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὶς ἀνάγκες καὶ 
τὶς εὐαισθησίες του/της, καλλιέργεια κοινῶν 
ὀνείρων, καὶ πρωτίστως συχνὴ καὶ ἀνοικτὴ ἐπι-
κοινωνία.

Γιὰ νὰ ὁλοκληρωθοῦν καὶ νὰ ἀγαπηθοῦν θὰ πρέπει ὁ καθ᾿ 
ἕνας ἀπὸ τοὺς συζύγους νὰ εἶναι ἕτοιμος νὰ πάρη τὴν εὐθύ-
νη τὴν ὥρα τῆς δοκιμασίας καὶ νὰ πιστεύη: θὰ εἴμαστε  μαζὶ 
γιὰ πάντα καὶ ὅ,τι προκύψει θὰ τὸ ἀντιμετωπίζουμε μαζί.

* * *
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας εὐχαρίστησε θερμῶς

τὴν χαρισματικὴ Ὁμιλήτρια, ἐπισημάνας χαρακτηριστικῶς, 
ὅτι ὁ τόσο ἐπικοινωνιακὸς τρόπος της ἔκανε τὴν Διάλεξί της 
νὰ εἶναι ἤδη διάλογος.

Παρατήρησε ἐπίσης, ὅτι τὰ προβλήμα-
τα, τὰ ὁποῖα συναντᾶ στὰ ἐξομο-

λογούμενα ζευγάρια εἶναι αὐτὰ 
ἀκριβῶς, τὰ ὁποῖα περιέγραφη-
σαν καὶ ὅτι οἱ συμβουλές του πρὸς 

τοὺς πιστούς, ἀντλημένες ἀπὸ τὴν 
Πατερικὴ Συμβουλευτική, συμπίπτουν
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μὲ αὐτές, τὶς ὁποῖες ἐξέθεσε ἡ κ. Κομισοπούλου, ἐφ᾿ ὅσον καὶ 
αὐτὴ δὲν τονίζει τὴν ὑπεράσπισι τοῦ ἐγώ, ὅπως κάνουν μερι-
κοὶ Ψυχολόγοι, ἀλλὰ τὴν ἀνάληψι τῆς εὐθύνης καὶ τὴν προ-

τροπὴ γιὰ ἀλλαγή.
Μερικὰ ζευγάρια φυλακίζονται στὰ 

προβλήματά τους, διότι ὁ καθ᾿ ἕνας 
θεωρεῖ λύσι τὸ νὰ ἀλλάξη ὁ ἄλλος, νὰ 
γίνη ὅπως τὸν/τὴν θέλει.

Ὅμως σὲ κανένα δὲν ἔχει ἀνατεθῆ ὁ ρό-
λος νὰ ἀλλάξη τὸν ἄλλο, ἀλλὰ μόνον νὰ 

τὸν ἀγαπᾶ, ὥστε ὁ καθ᾿ ἕνας μόνος του νὰ ἀλλάξη χάριν τοῦ 
ἄλλου.

Ἡ καλλιέργεια τῆς αὐτογνωσίας καὶ ἡ ἐγρήγορσις μᾶς βο-
ηθοῦν νὰ ἀποδεσμευθοῦμε ἀπὸ τὶς συμπεριφορές, τὶς ὁποῖες 
ἔχουμε «κληρονομήσει» ἀπὸ τὴν παιδική μας ἡλικία καὶ νὰ 
πραγματώνουμε μέσῳ τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου τὸ ἄδεια-
σμα ἀπὸ τὸ ἐγώ μας.

Ἔτσι, διὰ τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης, τῆς ὄντως ἀγάπης, ἐπι-
τελεῖται καὶ τὸ ἄνοιγμα τῆς ὑπάρξεώς μας στὴν παρουσία 
τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ γινώμεθα κακοικητήρια τοῦ Θεοῦ, ἅγιοι...

* * *
Ἡ κα Ἀναστασία Κοτσοπούλου-

Κομισοπούλου ὑποσχέθηκε νὰ οἰ-
κονομήση χρόνο ἀπὸ τὸ πολὺ βε-
βαρημένο πρόγραμμά της, ὥστε νὰ 
ἐπανέλθη ἐντὸς τῆς Β’ Περιόδου, 
νὰ μοιρασθῆ μὲ τοὺς παρόντες τὴν 
πολύτιμή της γνῶσι καὶ πεῖρα.

Ἡ ἑπόμενη Σύναξις Γ´ ἔχει προγραμματισθῆ γιὰ τὴν Κυ-
ριακή, 10η Δεκεμβρίου 2017 πολ. ἡμ. 

Θὰ ὁμιλήση ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανός.

† Γ.῾Ι. Μ.


