
ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Αυτό το βιβλίο αφορά τις γυναίκες που: 

w Πιστεύουν ότι η ενημέρωση σημαίνει πρόληψη και επι-
θυμούν να προλάβουν μια τέτοια κρίση στη σχέση τους.

w Έχουν βιώσει την απιστία του συντρόφου τους, αλλά 
σήμερα επιθυμούν να προστατεύσουν τη σχέση τους από 
την επανάληψη μιας τέτοιας εμπειρίας.

w Υποψιάζονται, χωρίς να είναι απόλυτα σίγουρες, ότι ο 
σύντροφός τους απιστεί.

w Έχουν υπάρξει θύματα απιστίας και θέλουν να δώσουν 
μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, αλλά δεν γνωρί-
ζουν τον τρόπο.

w Επιθυμούν να τερματίσουν τη σχέση τους μετά την 
απιστία, αλλά δεν έχουν βρει τη δύναμη.

w Έχουν τραυματιστεί στο παρελθόν από την απιστία 
και νιώθουν αδύναμες να το ξεπεράσουν.

w Έχουν υπάρξει στο παρελθόν ή σήμερα βρίσκονται στη 
θέση του «τρίτου προσώπου».

w Πιστεύουν ότι ποτέ πια δεν θα αγαπήσουν ξανά, ποτέ 
δεν θα εμπιστευτούν, ποτέ δεν θα νιώσουν. 
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Η βία που επιβάλλεις στον εαυτό σου
για να γίνεις πιστός σε ό,τι αγαπάς
δεν διαφέρει καθόλου από την απιστία».

Δούκας ντε λα Ροσφουκώ

Η Αννίτα και ο Σπύρος ζούσανε μαζί από τα φοιτητικά 
τους χρόνια. Ο Σπύρος δημιούργησε μια εταιρεία υπολο-
γιστών. Ήταν κοινή απόφαση να παραμείνει η Αννίτα στο 
σπίτι και να ασχοληθεί με το μεγάλωμα των παιδιών. Η 
ζωή κυλούσε πολύ αρμονικά για εκείνους επί δέκα ολό-
κληρα χρόνια. 

Όταν τα παιδιά βρίσκονταν στις πρώτες τάξεις του 
δημοτικού σχολείου, η Αννίτα αποφάσισε ότι ήταν και-
ρός να κάνει κι εκείνη ένα επαγγελματικό ξεκίνημα. Είχε 
ανάγκη να δημιουργήσει κάτι έξω από τα πλαίσια της οι-
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κογένειας. Εξάλλου, εκείνη την εποχή, η επιχείρηση του 
Σπύρου είχε πολύ μεγάλα χρέη και ήταν στα πρόθυρα 
της πτώχευσης.

Αποφάσισε ν’ ανοίξει, μαζί με μια φίλη της, ένα με-
σιτικό γραφείο. Πολύ γρήγορα η δουλειά της πήγε καλά 
και ξαφνικά η Αννίτα άρχισε να λείπει πολλές ώρες την 
ημέρα. Σε λίγο καιρό έβγαζε πολύ περισσότερα χρήμα-
τα από τον Σπύρο. Καθώς δεν προλάβαινε να είναι συνε-
πής με τις υποχρεώσεις του σπιτιού, συχνά ζητούσε από 
τον Σπύρο να μαγειρεύει ή να ασχολείται περισσότερο 
με τα παιδιά.

Εκείνη ακριβώς την περίοδο, ο Σπύρος άρχισε να θυ-
μώνει μαζί της, να την πλησιάζει ερωτικά όλο και πιο 
σπάνια, και να βρίσκει αφορμές για συχνότερους καβγά-
δες. Η Αννίτα δεν μπορούσε να καταλάβει τη συμπεριφο-
ρά του. Θεωρούσε ότι, αφού η δουλειά του είχε σοβαρά 
προβλήματα και εκείνη πια στήριζε οικονομικά την οικο-
γένειά τους, ο Σπύρος δεν θα έπρεπε να αντιδρά αρνητι-
κά. Όμως η σχέση τους είχε ήδη αρχίσει να είναι γεμάτη 
από συγκρούσεις και πικρίες.

Μια μέρα ο Σπύρος ανακοίνωσε ότι θα έφευγε για 
δυο ημέρες για ένα επαγγελματικό ταξίδι στο Ναύπλιο. 
Την ίδια ημέρα του ταξιδιού του η Αννίτα σκόπευε να 
ταξιδέψει μέχρι το Λουτράκι για να δείξει σε έναν υπο-
ψήφιο αγοραστή μια εξοχική κατοικία της περιοχής. Στη 
διαδρομή είδε έκπληκτη το αυτοκίνητο του Σπύρου στα-
ματημένο σε ένα ειδυλλιακό σημείο με θέα. Ακριβώς δί-
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πλα στεκόταν ο Σπύρος, φορώντας το μπουφάν που του 
είχε κάνει εκείνη δώρο στα τελευταία του γενέθλια. Κρα-
τούσε σφιχτά στην αγκαλιά του μια μελαχρινή κοπέλα. Η 
Αννίτα έμεινε αποσβολωμένη.

Την Κυριακή όταν επέστρεψε από το «επαγγελματι-
κό του ταξίδι» του είπε ότι ήξερε την αλήθεια. Ήταν σί-
γουρη ότι είχε δει σωστά και του ζήτησε να φύγει από το 
σπίτι μέχρι να ηρεμήσει.

Μια εβδομάδα αργότερα ο Σπύρος ζήτησε να επισκε-
φτούν έναν σύμβουλο γάμου. Η Αννίτα δέχτηκε. Από τις 
συναντήσεις έγινε ξεκάθαρο και στους δυο το κίνητρο 
της απιστίας. Οι ισορροπίες της σχέσης τους είχαν αλ-
λάξει απότομα με την επαγγελματική κατάρρευση του 
Σπύρου και την ταυτόχρονη επαγγελματική επιτυχία της 
Αννίτας. Δούλεψαν πολύ σκληρά και οι δυο τους για να 
μπορέσουν να φέρουν μια νέα τάξη στη ζωή τους. Θέλη-
σαν να σώσουν αυτή τη σχέση και τα κατάφεραν!

Η απιστία προκύπτει περίπου στο 80% των ζευγαριών. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, αν βρεθείς στο ίδιο πάρτι με 
δέκα ζευγάρια, πιθανότατα οχτώ από αυτά να αντιμετω-
πίζουν ή να έχουν, στο παρελθόν, αντιμετωπίσει το πρό-
βλημα της απιστίας στη σχέση τους. Υποσχέσεις που δεν 
τηρήθηκαν και απραγματοποίητες προσδοκίες έχουν γί-
νει πια αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, 
ενώ όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν βοήθεια 
για να βρουν θεραπεία από αυτόν τον τραυματισμό.
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Η νέα εποχή της απιστίας περιλαμβάνει καινούριες 
απειλές, όπως τις εργασιακές ή τις διαδικτυακές γνωρι-
μίες. Η υπεραπασχόληση στη δουλειά, το διαδίκτυο, τα 
sms, τo msn, το facebook, διευκολύνουν στη σύγχυση των 
ορίων μεταξύ πλατωνικών συναισθημάτων και πραγμα-
τικών απιστιών.

Περισσότερες φορές, από αυτές που μπορώ να μετρή-
σω, έχω γίνει συνοδοιπόρος στην οργή, στον πόνο, στη 
συναισθηματική αποσταθεροποίηση και στον θρήνο γυ-
ναικών που προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν το τραύ-
μα μιας εξωσυζυγικής σχέσης που έπεσε σαν κεραυνός 
εν αιθρία στη ζωή τους. Οι περιπτώσεις απιστίας που 
συναντώ δεν προέρχονται μόνο από τους συστηματικά 
άπιστους άντρες, αλλά και από όσους δεν είχαν καμία 
πρόθεση να προδώσουν. Άντρες που, χωρίς να το έχουν 
σχεδιάσει, ξεπέρασαν τα όρια μιας ρομαντικής φιλίας 
και έζησαν μια μακροχρόνια ερωτική εμπειρία. Εξάλ-
λου οι έρευνες το επιβεβαιώνουν: το 82% των άπιστων 
αντρών δημιουργεί εξωσυζυγική σχέση με μια γυναίκα 
που υπήρξε αρχικά μια «καλή φίλη». 

Ωστόσο, η συντροφική απιστία σε καμία περίπτωση 
δεν σημαίνει το τέλος της σχέσης. Πολλές σχέσεις έχουν 
ισχυροποιηθεί μετά την αποκάλυψη της εξωσυζυγικής 
σχέσης, ακριβώς επειδή το ζευγάρι επέλεξε να επενδύ-
σει στην ειλικρίνεια, στην ενημέρωση και στους εύστο-
χους χειρισμούς, παρά στον θυμό και στην απογοήτευση. 

Αυτό το βιβλίο αποτελείται από μια σειρά απόλυτα 
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πραγματικών ερωτημάτων που οι ίδιες οι γυναίκες έχουν 
θέσει στις συνεδρίες μαζί μου, σε στήλες περιοδικών στα 
οποία έχω αρθρογραφήσει ή ακόμα σε ηλεκτρονικά μηνύ-
ματα όπου ζητούσαν απεγνωσμένα μια απάντηση. Δια-
βάζοντάς το, γρήγορα θα ανακαλύψεις ότι η τοποθέτη-
ση δεν είναι θεωρητική. Με βάση τα αξιόπιστα αποτελέ-
σματα επιστημονικών ερευνών των τελευταίων ετών, κα-
θώς και την εικοσαετή κλινική εμπειρία μου, απαντά σε 
όλα τα ερωτήματα που μπορεί να έχεις για το θέμα. Ξε-
καθαρίζει το τοπίο και σου προτείνει χρηστικές λύσεις. 

Ο άπιστος σύντροφος έχει πολλή δουλειά να κάνει με 
τον εαυτό του και τη σχέση. Όσο βαθιά και ν’ αγαπάμε, 
δεν θα έπρεπε ποτέ να συγχωρήσουμε όσους αρνούνται 
πεισματικά να παραδεχτούν την αλήθεια ή όσους δεν 
μπαίνουν καν στον κόπο να επουλώσουν τις πληγές που 
μας προκάλεσαν. Η πραγματική συγχώρεση δίνεται μόνο 
όταν ο σύντροφός σου ομολογήσει την απιστία, αισθανθεί 
ένοχος γι’ αυτή και δουλέψει υπομονετικά για να επα-
νασυνδεθεί μαζί σου. Με άλλα λόγια, καλείται να κερ-
δίσει την εμπιστοσύνη σου μέσα από ηρωικές συμπερι-
φορές που θα έχουν βαρύτητα και διάρκεια στον χρόνο.

Για τον λόγο αυτό, ορισμένες σελίδες του βιβλίου με 
την ένδειξη «διαβάστε το μαζί» δίνουν απαντήσεις σε 
ερωτήματα αντρών που απίστησαν, και οι απαντήσεις 
αυτές έχουν σκοπό να βοηθήσουν το ζευγάρι να χειριστεί 
με μεγαλύτερη ευστοχία την κατάσταση.

Ο τραυματισμός από την απιστία μπορεί να σε κάνει 
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να νιώσεις αποσταθεροποιημένη και ανοχύρωτη. Η πλη-
γωμένη καρδιά είναι ένα σημάδι που δείχνει ότι τουλά-
χιστον προσπάθησες για κάτι. Ωστόσο, η γνώση μπορεί 
να σε δυναμώσει και να μετατρέψει την οδυνηρή εμπει-
ρία σε μια ευκαιρία για υπέροχες, θετικές αλλαγές. Για-
τί, όταν γνωρίζεις, είναι πάντα καλύτερα. 


