“Θέλω ανθρώπους που κάνουν την ψυχή µου να
χαµογελά!”
Ο ΑΛ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΕΡΔΙΣΕ
ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Συνέντευξη στην Άννα Κωνσταντουλάκη
«Υπάρχουν αυτοί που φοβικά λένε ότι δεν πρέπει να ανοίγοµαι, αλλά εγώ
µιλάω για την ασθένειά µου γιατί µε βοηθάει να συµβιβαστώ µε τη νέα
πραγµατικότητα αλλά είµαι και της άποψης ότι ένας υγιής νους βλέπει τη
δύναµη και τον µαχητή και όχι την πληγή”.
Ο διευθύνων σύµβουλος του οµίλου “Aldemar Resorts” Αλέξανδρος
Αγγελόπουλος, ο οποίος διαγνώστηκε πριν λίγα χρόνια µε πολλαπλή
σκλήρυνση κατά πλάκας, µιλάει στην “Π” για τις αλλαγές στη ζωή του από την

ηµέρα που άκουσε τον γιατρό να του ανακοινώνει από τι πάσχει. “Μετά από
µια τέτοια διάγνωση ακούς τα πάντα από τους γύρω σου” λέει και τονίζει ότι
αντιµετωπίζει το σήµερα και το αύριο µε ρεαλισµό και αισιοδοξία κάνοντας
ουσιαστικότερα πράγµατα στη ζωή και έχοντας δίπλα του ανθρώπους που
κάνουν την ψυχή του να χαµογελά. Η συζήτηση µε τον Αλέξανδρο
Αγγελόπουλο, τον οποίο ευχαριστούµε για τη διάθεση να µοιραστεί µαζί µας
µε εµπιστοσύνη ένα θέµα τόσο ευαίσθητο και προσωπικό, ακολουθεί.

Τα πρώτα συµπτώµατα
Ερωτ: Πότε διαγνωστήκατε µε σκλήρυνση κατά πλάκας και τι συµπτώµατα
είχατε πριν προχωρήσετε σε εξειδικευµένες εξετάσεις;
Απ: Η διάγνωση έγινε το 2015, η παρακολούθηση όµως είχε ξεκινήσει από το
2009. Νωρίτερα, παρατηρούσα µικροδιαταραχές στην όρασή µου, που
κλιµακώθηκαν εκείνο το διάστηµα. Λάτρης του τένις, δυσκολευόµουν να
εστιάσω στη µπάλα και τα χτυπήµατά µου δεν είχαν ακρίβεια, αφού έβλεπα τη
µπάλα είτε σε άλλη θέση από αυτήν που πραγµατικά βρισκόταν, είτε διπλή. Η
συµπτωµατική διπλωπία ήταν το σύµπτωµα που µε οδήγησε στον έλεγχο,
αρχικά των µατιών µου και στη συνέχεια στον µαγνητικό τοµογράφο, µε την
υποψία ότι η βλάβη ήταν στον εγκέφαλο. Αν και δεν είχαµε ιστορικό στην
οικογένεια, είχα τη βεβαιότητα ότι ήταν πολλαπλή σκλήρυνση, και µε το
Google να έχει καταλάβει τη ζωή µου, η έρευνα ήταν µια πρώτη αντίδρασή
µου. Σε κάθε περίπτωση, έχοντας εξαιρετικό νευρολόγο, δεν µπήκα στο
τρυπάκι να κάνω αυτοδιάγνωση, αλλά ακολούθησα όλο το πρωτόκολλο που
µου δόθηκε µέχρι την διάγνωση και αργότερα τη θεραπεία.

“Δεν φοβήθηκα, ανακουφίστηκα”
Ερωτ: Όταν σας κάλεσε ο νευρολόγος στο ιατρείο του και σας είπε από τι
πάσχετε, πώς νιώσατε, φοβηθήκατε;
Απ: Ήµουν πλέον σίγουρος για κάτι που υποπτευόµουν. Όχι µόνο δεν
φοβήθηκα, αλλά ανακουφίστηκα. Με τροµάζει η άγνοια και η αγωνία της
αναζήτησης, αλλά η έγκαιρη και σωστή πληροφόρηση µε βοήθησε να
ηρεµήσω και να συγκεντρωθώ στο τι είναι σηµαντικό και ποιο είναι το πλάνο
από εκείνο το σηµείο και ύστερα. Καθοριστικό ρόλο παίζει το ότι ο γιατρός το
παρουσίασε όπως πρέπει, µε σωστή πληροφόρηση, δίνοντάς µου µάλιστα τη
διαβεβαίωση ότι έχω σηµαντικό µερίδιο στην επιτυχή διαδροµή µου µε τη ΠΣ.
Είµαστε άλλωστε πλέον συνοδοιπόροι και τα «αν» και τα «γιατί» δεν
εξυπηρετούν κάποιο σκοπό.

«Η γυναίκα µου κάνει πράξη το “µαζί”»
Ερωτ: Πώς αντέδρασαν οι δικοί σας άνθρωποι όταν το έµαθαν;
Απ: Σε µια τέτοια διάγνωση ακούς τα πάντα. Έχεις αυτούς που στηρίζουν,
αυτούς που δίνουν συµβουλές, µε ή χωρίς γνώση του θέµατος, αυτούς που
το αντιµετωπίζουν µε άρνηση ή άγνοια, και αυτούς που βαδίζουν δίπλα σου
και σε βοηθούν σε θέµατα διατροφής, άσκησης και καλής ψυχολογίας. Η
γυναίκα µου, η Λουίζα, µετά το αρχικό σοκ, µου είπε: «Μαζί θα το
αντιµετωπίσουµε» και το σηµαντικότερο είναι ότι ισχύει.

Η καθηµερινή ζωή
Ερωτ: Μετά την αρχική διάγνωση, ποια βήµατα έπρεπε να ακολουθήσετε;
Ξέρω ότι έχετε ένα καθηµερινό απαιτητικό πρόγραµµα εργασίας µε
συναντήσεις, συνεργασίες, πολλά ταξίδια κ.ά. Αλλάξατε συνήθειες και τρόπο
ζωής;
Απ: Με εξαίρεση τις µεγάλες ζέστες, που µε καθηλώνουν, είµαι πολύ καλά και η
ζωή µου είναι φυσιολογική. Είµαι άλλωστε τυχερός, καθώς µου φέρεται καλά
η ασθένεια. Δεν την αφήνω να µε απασχολεί στην καθηµερινότητά µου. Κάνω
τη θεραπεία µου, γυµνάζοµαι (όχι µε µεγάλη συνέπεια, είναι η αλήθεια),
προσέχω τη διατροφή µου και µια φορά το µήνα διαβάζω για την πρόοδο
στην έρευνα κατά της ΠΣ. Στη δουλειά δεν έχω κάνει υποχωρήσεις, αλλά
διαλέγω πού κατανέµω το χρόνο µου και πού αφιερώνω την ενέργειά µου. Η
αποχώρηση από το ΣΕΤΕ, αλλά και η µετέπειτα εµπλοκή µου µε την Ένωση
Ξενοδόχων Ηρακλείου δε συνιστά µείωση των ασχολιών µου, αλλά

προσεκτικότερη επιλογή, αφού θέλω πια να γίνεται έργο και όχι να µετέχω
τυπικά σε προεδρεία.
Η άσκηση και η διατροφή είναι κοµβικά. Το πρόγραµµα Elements που
παρουσιάσαµε πριν τρία χρόνια στο ξενοχείο µας στην Κρήτη, το Royal Mare,
ξεκίνησε από τις προσωπικές µου αναζητήσεις και από έρευνα που σχετίζεται
µε τα αυτοάνοσα και άλλα ζητήµατα υγείας που αντιµετωπίζουν φίλοι και
γνωστοί. Η επιτυχία του και οι βραβεύσεις του είναι και αυτές λόγος να
αισιοδοξώ ότι πολλές λύσεις είναι δίπλα µας, στα χέρια µας.

“Το δικό µου µπλε χαπάκι”
Ερωτ: Πώς σκέφτεστε το µέλλον; Με αισιοδοξία ή και κάποια ανησυχία;
Απ: Η αισιοδοξία µου πηγάζει από τον ρεαλισµό µου. Βλέπω την πρόοδο στις
έρευνες, έχω δίπλα µου γιατρούς και συνεργάτες που µου δίνουν ενέργεια και
µε στηρίζουν. Στην καθηµερινότητα µού λείπει το τένις, αλλά κατά τα άλλα όλα
κυλούν οµαλά και χωρίς υποχωρήσεις στα θέλω µου. Τα συµπτώµατα είναι
ελάχιστα και η θεραπεία, µετά από ένα διάστηµα προσαρµογής, πηγαίνει
καλά. Μάλιστα αστειεύοµαι συχνά για το µπλε χαπάκι που παίρνω και
προκαλώ τον κόσµο µε παραποµπή σε άλλο µπλε χαπάκι… Σε κάθε
περίπτωση, το µπλε είναι το αγαπηµένο µου χρώµα.
Ερωτ: Μιλάτε άνετα για την ασθένειά σας σε φίλους και συνεργάτες;
Απ: Η ζωή, µε τα θετικά και τα αρνητικά της, είναι ένα οµαδικό άθληµα και το
θεωρώ χρήσιµο να µοιραζόµαστε τις εµπειρίες µας. Όλο και κάποιον που
ίσως νιώθει µόνος σ’ αυτό που περνάει θα βοηθήσεις, αν το κάνεις.
Από την πρώτη στιγµή µιλάω ανοιχτά. Κρίνω πως βοηθάει κι εµένα να
συµβιβαστώ µε τη νέα πραγµατικότητα, αλλά και όλους όσοι εγκλωβίζονται σε
παρόµοιες καταστάσεις και αναζητούν ένα στήριγµα. Υπάρχουν και αυτοί που
φοβικά λένε ότι δεν πρέπει να ανοίγοµαι, αλλά είµαι της άποψης ότι ένας υγιής
νους βλέπει τη δύναµη και τον µαχητή και όχι την πληγή, που άλλωστε
επουλώνεται από υγιείς ανθρώπινες σχέσεις και δηµιουργική απασχόληση. Η
µιζέρια δεν µου ταιριάζει και δε ζω στο παρελθόν, αλλά στο παρόν µε όσα
αυτό προσφέρει. Άλλωστε έχω αποµακρύνει από τη ζωή µου ανθρώπους
που έκρινα πως είναι τοξικοί και εγωκεντρικοί και απολαµβάνω τον χρόνο µου
µε εκείνους που κάνουν την ψυχή µου να χαµογελά. Αυτό για εµένα, αλλά και
για όλους, πιστεύω ότι είναι πολύ σηµαντικό.
Πηγή: https://www.patris.gr/2019/04/23/thelo-anthropoys-poy-kanoyn-tinpsychi-moy-na-chamogela/

