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  Οταν γυρίσει η νόσος, πάλι θα παλέψω
Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 33 Ημερομηνία

έκδοσης:
29-01-2023

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

1589.3 cm² Κυκλοφορία: 14860

Θέματα: ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

ΓΕΥΜΑ

Βαγγέλης Μάστορας, δημοσιογράφος, ασθενής (επί πενήντα χρόνια) με διπολική διαταραχή

Οι σταθμοί του

1956
Γεννιέται στην ακρι- 
τική Σαγιάδα 
Θεσπρωτίας.

1972
Εμφανίζει τα πρώτα 
συμπτώματα διπολι
κής διαταραχής.

1974
Εισάγεται στο Πά- 
ντειο Πανεπιστήμιο.

1981
Ερχεται στον κόσμο 
το πρώτο παιδί του, 
θα ακολουθήσει 
και δεύτερο.

1994
Κάνει την πρώτη τη
λεοπτική εκπομπή.

1997
Εκδίδει την πρώ
τη του εφημερίδα, 
«θεσπρωτικός 
Λαός».

2002
Εκλέγεται δήμαρχος 
Σαγιάδας και επανε
κλέγεται το 2006.

2010
Βγάζει τη δεύτερη 
εφημερίδα του, 
«Διαβούλευση».

Οταν γυρίσει η νόσος, πάλι θα παλέψω
Είναι βασικό να συμφιλιωθείς μαζί της, να «εκπαιδευθείς» να συνυπάρξεις με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ

«Είμαι ακόμη ζωντανόε, παλεύω, 
αγωνίζομαι, δίνω μάχε3 καθημε- 
ρτνά να σταθώ όρθτοε. Πέφτω κατ 
σηκώνοματ, γτα να ξαναπέσω κατ 
να ξανασηκωθώ. Πτο δυνατόε; 
Οχτ απαραίτητα, αλλά σημασία 
έχει να σηκωθώ. Να βρω τρόπο 
από κάπου να πταστώ, να αγκι- 
στρωθώ γτα να μην ξαναπέσω. 
Τουλάχιστον να κρατηθώ όρθτοε, 
γτα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
δτάστημα. Γνωρίζω όττ αυτό δεν 
θα κρατήσετ γτα πάντα. Θα πέ
σω ξανά, αλλά η “μαγκτά” είνατ 
να επτνοείε εκείνες tts ασφαλτ- 
σττκέε δτκλίδεε που θα σε βοη
θήσουν να σηκωθείε ξανά κατ 
ξανά κατ ξανά...».

Ο Βαγγέληε Μάστοραε βρί- 
σκετατ, πενήντα χρόντα τώρα, 
σε ένα οδυνηρό ταξίδτ παρέα 
με τη νόσο τηε διπολικήε δτα- 
ταραχήε, αυτό που παλατότερα 
ήταν γνωστό cos μανιοκατάθλι
ψη. Οταν είνατ σε φάση μανίαε 
ατσθάνετατ κυρίαρχοε των πά
ντων, θεόε, όπωε μου λέετ. Αλλά 
όταν κυρταρχήσετ ο «άλλοε πό- 
λθ5», κάττ που συμβαίνετ συχνά, 
«μπορεί να κάνετε πράγματα που 
ξεφεύγουν». Ο αγώναε του εί- 
νατ σκληρόε κατ άντσοε από την 
άποψη όττ η νόσοε του είνατ, μέ- 
χρτ σττγμήε, αγιάτρευτη. Ξέρετ 
όττ θα πορευθούν «ετ$ σάρκα 
μίαν», μέχρτε ότου κλείσετ τα 
μάττα του, κοινώε θα την πά- 
ρετ μαζί του. Την παλεύετ όμωε 
γενναία, με όπλο την επτστήμη 
κατ το αξτοθαύμαστο προσωπτ- 
κό σθένοε. Εμαθε να τη δταχετ- 
ρίζετατ. Σε αυτή την αέναη δτ- 
ελκυστίνδα γνώρτσε ήττεε, αλλά 
σημείωσε κατ νίκεε.

Εκανε τρετε απόπετρεε αυ- 
τοκτονίαε. Εξελέγη, όμωε, κατ 
δύο φορέε δήμαρχοε! Πέρασε 
κατ περνάετ μεγάλα δταστήματα 
(αυτο)απομόνωσηε, στο γραφείο 
κατ στο σπίττ του. Το πτο δύσκο
λο γτα εκείνον: ατσθάνετατ μονί- 
μωε πάνω από το κεφάλι του τη 
δαμόκλετο σπάθη τηε υποτρο- 
πήε, που γνωρίζει όττ θα ’ρθετ 
σίγουρα κάποτα σττγμή. Κατ ττ 
(θα) κάνετ τότε; «Αυτό που κά
νω τόσα χρόντα, θα παλέψω».

Ηταν μόλτε δεκαέξτ χρόνων, 
έναε ανέμελοε έφηβοε γεμάτοε 
ζωντάντα που ονετρευόταν να 
γίνετ δημοστογράφοε, όταν γτα 
πρώτη φορά πρωτοεμφανίστη- 
κε η μετέπεττα μόντμη κατ επώ- 
δυνη «σύντροφόε» του. «Ηταν 
καλοκαίρτ του 1972 κατ άρχτσα

να εμφανίζω περίεργα συμπτώ
ματα, όπωε μτα ασυνήθτστη έωε 
τότε ενέργετα, κοτμόμουν όλο 
κατ λτγότερο, ήθελα να βρίσκο
μαι δταρκώε σε κίνηση κ.ά. Ενα 
μεσημέρτ, με το φορητό πτκάπ 
κατ κάποτουε δίσκουε ανά χείραε 
πήγα στο σπίττ τηε γταγτάε Κα- 
τέρωε, που ήταν η μητέρα τηε 
μητέραε μου. Τη σήκωσα, γρτά 
γυναίκα, από το κρεβάττ όπου 
λαγοκοτμόταν κατ χορεύαμε μα
ζί στην αυλή του πατρτκού τηε 
μάναε μου, με τη μουστκή στη 
δταπασών, μέχρτ τελτκήε πτώ- 
σεωε. Η καημένη η γταγτά μου 
πήρε, χωρίε να ανττδράσετ, μτα 
δόση από τη μετέπεττα “σχέση” 
μου. Λίγεε ημέρεε μετά η συμπε- 
ρτφορά μου άλλαξε απότομα, 
έκανε στροφή 180 μοτρών. Με 
κούραζαν τα πάντα, απέφευγα 
επαφέε με φίλουε κατ εξόδουε, 
είχα την αίσθηση ενόε απόλυ
του κενού».

Η διάγνωση
Η ζωή του Βαγγέλη Μάστορα 

έκτοτε θα αλλάξετ δραματικά. 
Εναε αγαπημένοε του θείοε, που 
δτέκρτνε «κάττ περίεργο» στη συ- 
μπερτφορά του, του πρότετνε να 
μεταβούν οτ δυο τουε στην Αθή
να δήθεν γτα να γνωρίσετ την πό
λη κατ εκεί τον έπετσε να επτσκε- 
φθούν κατ ένα γτατρό, ο οποίοε

Οταν έκανα την πρώτη 
απόπειρα αυτοκτονίας, 
είχα αποκτήσει 
τον γιο μου, ήμουν πολύ 
καλά, δημιουργικότατος, 
οπότε λέω «τι τα θέλω 
τα φάρμακα;» 
και τα πέταξα...

Σημασία για εμένα έχει 
να συμβάλω, στο ποσο
στό που μου αναλογεί, 
στην εξάλειψη, έστω στη 
μείωση, του κοινωνικού 
στίγματος για τις ψυχι
κές ασθένειες.

ανττλήφθηκε ττ συνέβατνε κατ 
συνέστησε ολτγοήμερη νοση
λεία σε ψυχτατρτκή κλτντκή κατ 
φαρμακευτική αγωγή. Ο μεγάλοε 
ανήφοροε γτα εκείνον κατ τουε 
δτκούε του μόλτε είχε ξεκτνήσετ 
κατ συνεχίζετατ ακόμη σήμερα. 
Τον πρώτο κατρό βρέθηκε σε 
κατάσταση άρνησηε κατ στουε 
ελάχτστουε ανθρώπουε του πο
λύ κονττνού του περτβάλλοντοε 
που το είπε το κράτησαν μυσττ- 
κό. «Μετάντωσα που δεν βγήκα 
από την αρχή να μτλήσω ανοτ- 
χτά γτ’ αυτό που ανττμετώπτζα. 
Οσοτ έχουν δταγνωστεί ωε δτπο- 
λτκοί κατ είνατ ακόμη στην αρ
χή τηε ασθένετάε τουε, πρέπετ 
να γνωρίζουν όττ το βαστκότερο 
κατ ουστασττκότερο είνατ να την 
αποδεχθούν, να συμφτλτωθούν 
μαζί τηε από τα πρώτα κτόλαε 
συμπτώματα που θα εκδηλω
θούν κατ να αρχίσουν να “εκπατ- 
δεύοντατ” στο πώε θα συνυπάρ
ξουν με όσο το δυνατόν λτγότερα 
προβλήματα. Να συμβιβαστούν 
με την τδέα όττ με αυτή την αρ- 
ρώσττα το πτθανότερο είνατ να 
περάσουν παρέα όλη την υπό- 
λοτπη ζωή τουε...».

Εκτοτε μάχετατ αδτάκοπα 
-«μπορεί να κάνετ την εμφάντ- 
σή τηε ανά πάσα σττγμή, ωε κε- 
ραυνόε εν ατθρία»- με όπλα τη 
θέληση κατ την Ιατρτκή. Νοση-

λεύθηκε αρκετέε φορέε, ζήτησε 
βοήθετα από πολλούε γτατρούε, 
άλλοτ τον βοήθησαν κατ άλλοτ 
θεωρεί πωε του έκαναν περτσσό- 
τερο κακό. «Εχω σχέση αγάπηε 
κατ μίσουε με τουε γτατρούε», 
τονίζετ, αλλά δεν απορρίπτετ την 
τατρτκή κατ τη φαρμακευτική 
βοήθετα. Κυρίωε τη χρήση ψυ
χοφαρμάκων. «Πώε νομίζετε όττ 
θα ήσουν χωρίε τα φάρμακα;», 
τον ρωτώ. «Οταν έκανα την πρώ
τη απόπετρα αυτοκτονίαε, είχα 
αποκτήσετ τον γτο μου, ήμουν 
πολύ καλά, δημτουργτκότατοε 
στη δουλετά μου, με ευεξία, οπό
τε λέω: “Ττ τα θέλω τα φάρμακα;” 
κατ τα πέταξα. Γτα δεκαπέντε-εί- 
κοστ ημέρεε εξακολουθούσα να 
είματ καλά. Κατ ένα βράδυ ξύπνη
σα κατ αποπετράθηκα να αυτο- 
κτονήσω πέφτονταε στη λίμνη 
των Ιωαννίνων, αλλά σώθηκα ωε 
εκ θαύματοε. Το μήνυμα, λοτπόν, 
προε τουε έξω είνατ “μη σταμα
τάτε τη φαρμακευτική αγωγή 
αν δεν συνατνέσετ ο γτατρόε”. 
Η δτακοπή τηε φαρμακευττκήε 
αγωγήε δεν ενδείκνυτατ, πρέπετ 
να μάθετε να ζετε με αυτά. Οπωε 
ο υπερταστκόε που παίρνετ κάθε 
πρωί το χάπτ γτα την πίεση, όπωε 
ο δταβηττκόε με την ινσουλίνη, 
το ίδτο κατ ο δτπολτκόε πρέπετ 
να παίρνετ το φάρμακό του, να 
πορεύεται με αυτό».

Η συνάντηση
Ηταν βιαστικός, έπρεπε να επιστρέ
φει στα Γιάννενα. Ετσι, με το πέρας 
της παρουσίασης του βιβλίου του, 
ήπιαμε έναν καφέ και συζητήσα
με στο βιβλιοπωλείο-πολυχώρο του 
Μαλλιαρή στη Θεσσαλονίκη. Αφήσα
με το «κύριο πιάτο», εν ευθέτω, στην 
πόλη του. Εδειχνε χαρούμενος, κα
μάρωνε για τον γιο του που τον συνό
δευε. «Πώς αισθάνεσαι, σε ποια φά
ση είσαι τώρα;» τον ρώτησα. «Είμαι 
στα καλά μου, είμαι μια χαρά, είμαι ο 
Βαγγέλης», απάντησε.

Βιβλίο ζωής

Ο Βαγγέλης Μάστορας, τη
λεοπτικός σχολιαστής με δι
κή του εκπομπή στο ITV, στην 
Ηπειρο, εκδότης εφημερίδας 
στην Ηγουμενίτσα, συνέγρα- 
ψε «μέσα σε τέσσερις νύχτες 
ξαγρύπνιας» ένα συναρπαστικό 
αυτοβιογραφικό βιβλίο με τίτλο 
«Ακροβασίες του μυαλού - Η 
ιστορία ενός διπολικού» (εκδ. 
Τόπος), στο οποίο περιγράφει 
με καθηλωτικό τρόπο τη δια
δρομή του και την πάλη με το 
«θηρίο». Οπως λέει, το έγραψε 
«με καθυστέρηση πολλών χρό
νων» και «μετά μια έντονη εσω
τερική διεργασία και παρόρμη- 
ση», καθώς «αισθάνθηκα την 
ανάγκη να παρουσιαστώ “γυ
μνός” μπροστά σε όλους, απο
καλύπτοντας και δημοσιοποι
ώντας ακόμη και τα μύχια της 
ψυχής μου, χωρίς να είμαι πλέ
ον υποχρεωμένος να υποκρίνο
μαι». Και υπογραμμίζει: «Σημα
σία για εμένα έχει να συμβάλω, 
στο ποσοστό που μου αναλογεί, 
στην εξάλειψη, έστω στη μεί
ωση, του κοινωνικού στίγματος 
για τις ψυχικές ασθένειες, στην 
αποτροπή της προκατάληψης».

Εμείς, οι ασθενείς, αποζητούμε αγάπη και κατανόηση
- Σε άκουσα να λεε πωε ο δτ
πολτκόε δεν είνατ απετλή γτα 
έναν «φυστολογτκό».

- Ακρτβώε. Ο δτπολτκόε το μό
νο έγκλημα που μπορεί να κά
νετ είνατ να σκοτώσετ τον εαυτό 
του, να αυτοκτονήσετ δηλαδή.

- Σου πέρασε από το μυαλό να 
κάνετε κακό σε άνθρωπο;

- Ποτέ. Αυτό που μπορεί να 
σου συμβεί σε τέτοτεε σττγμέε 
είνατ, π.χ., να οδηγείε κατ να 
εμπλακείε σε τροχαίο, αφού εί- 
σατ «αλλού» κατ επετδή δεν έχετε

τον έλεγχο του αυτοκτνήτου, να 
σκοτώσετε κάποτον. Μου έτυχε 
μτα φορά. Ετρεχα σε παράδρομο 
με 150 χτλτόμετρα κατ συγκρού- 
στηκα με αυτοκίνητο που ήταν 
μέσα μτα οτκογένετα. Υπήρξαν 
τραυματτσμοί, αλλά ευτυχώε 
όχτ θύματα. Γτατί αν σκοτωνό
ταν άνθρωποε θα είχα τελετώ- 
σετ εγώ...

- Βίωσεε κατ βτώνετε κοτνωντ- 
κό σττγματτσμό; Πώε τον δια
χειρίζεσαι; Είχε αντίκτυπο στη 
δουλειά σου;

- Ο ψυχτκά πάσχων ανττμετω- 
πίζετατ με προκατάληψη, επτφύ- 
λαξη, δυσπτστία και φόβο πολλέε 
φορέε. Συνήθωε τον αποφεύγουν 
οτ άλλοτ, οι «φυσιολογικοί», για ν’ 
αρχίσει να τουε αποφεύγει και 
εκείνοε και να δημιουργείται έτσι 
έναε φαύλοε κύκλοε, με τον πά- 
σχοντα να θεωρείται σταδιακά 
αποδτοπομπαίοε. Οτ άρρωστοι 
τηε ψυχήε επιδιώκουν, αποζη
τούν, αναζητούν απεγνωσμένα 
πολλέε φορέε, την αποδοχή από 
τουε άλλουε γΓ αυτό που είνατ 
κατ αγάπη, κατανόηση, τρυφε

ρότητα, συμπαράσταση, κυρί
ωε όταν είνατ σε έξαρση το πρό
βλημά τουε. Αυτό έχουν ανάγκη. 
Δυστυχώε δεν τη βρίσκουν σττε 
περτσσότερεε περτπτώσετε κατ 
υποχρεώνονται να απομονωθούν. 
Προσωπικά στη δουλειά μου η ερ- 
γοδότρτα δεν μου δημιούργησε 
κανένα πρόβλημα, αλλού όμωε 
μόλτε κάποτοε αναζητήσει εργα
σία θα του γυρίσουν την πλάτη.

- Με τόσεε και τέτοτεε κρτσετε 
νομίζετε όττ ζετε σήμερα από 
τύχη;

- Το σημαντικό είνατ όττ 
είματ ακόμη ζωντανόε, έπει
τα από τρετε απόπετρεε αυτο
κτονίαε. Πολλοί συμπάσχοντεε 
από την ίδια ασθένεια, όμωε, 
είχαν τραγική κατάληξη. Αν 
και ο αυτοκτοντκόε τδεασμόε 
δεν με έχετ εγκαταλείψει, έφθα- 
σα πολλέε φορέε στη λεπτή 
γραμμή μεταξύ ζωήε και θα
νάτου, αλλά κατάφερα να μην 
την υπερβώ. Μπορεί κάνετε να 
με δταβεβατώσετ με απόλυτο 
τρόπο όττ αυτό δεν θα ξανα- 
συμβεί ποτέ; Οχτ βέβαια, ούτε

καν εγώ τον ίδιο μου τον εαυτό.

- Πώε θα χαρακτήρτζεε τον 
αγώνα σου;

- Αισθάνομαι όττ ανεβαίνω 
τον Γολγοθά μου, αλλά χωρίε 
κανέναν... Κυρηναίο να σηκώσει 
γτα λίγο τον σταυρό μου. Γιατί 
ποτέ, πλην ελάχιστων περιπτώ
σεων δικών μου ανθρώπων, δεν 
ζήτησα από κανέναν να γίνει 
Σιμών στον βασανιστικό ανή
φορο μου. Κατ όμωε αντέχω, με 
ττε εξάρσετε κατ ττε υφέσετε τηε 
ασθένετάε μου.

Η «Κ» θέλει τη συνεργασία σαε για να ανακαλύψει και άλλουε ενδταφέροντεε ανθρώπουε ώστε να φιλοξενηθούν σε αυτή τη σελίδα. Στείλτε τιε τδέεε σαε στο email gevma@kathimerini.gr
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