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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Πριν από πέντε ακριβώς χρόνια, την 1η Σεπτεμβρίου του 2008, 
η ζωή μας πήρε μια αναπάντεχη τροπή. Το μεγαλύτερο από τα 
δύο μου παιδιά διαγνώστηκε με διαβήτη τύπου ένα, έτσι ξαφ-
νικά και χωρίς καμία προειδοποίηση. Ήταν τότε οκτώ χρονών. 
Όπως είναι γνωστό, η πάθηση αυτή έχει μόνιμο χαρακτήρα 
και η αντιμετώπισή της γίνεται είτε με ενέσεις ινσουλίνης, σε 
καθημερινή βάση και περισσότερες από μία την ημέρα, είτε με 
τη χρήση αντλίας ινσουλίνης.

Μέσα σε αυτό το διάστημα των πέντε χρόνων βιώσαμε, το 
παιδί μου κι εγώ, αλλά και η υπόλοιπη οικογένεια, ένα τσου-
νάμι συναισθημάτων και καταστάσεων. Η δύναμη που άσκη-
σαν επάνω μας αυτά τα συναισθήματα και οι αλλαγές στον 
τρόπο ζωής μας τα πρώτα λεπτά, τις πρώτες ημέρες, τους 
πρώτους μήνες με το διαβήτη μας έκαναν να πιστέψουμε πως 
τα βιώματα αυτά θα είχαν μόνιμη επίδραση στη ζωή μας, ότι 
θα τη βάραιναν στο μέλλον με τον ίδιο συγκλονιστικό τρόπο 
που τη βάραιναν στην αρχή, όσα χρόνια κι αν περνούσαν. Τότε, 
στην αρχή της συμβίωσής μας με τον τύπου ένα διαβήτη, αι-
σθανόμουν πως η αγωνία, η απόγνωση, η πίκρα, ο φόβος και η 
ανασφάλεια που αισθανθήκαμε θα μας συνόδευαν με την ίδια 
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ένταση και συχνότητα για το υπόλοιπο της ζωής μας και θα 
κουτσούρευαν έτσι οποιαδήποτε προσπάθειά μας και θέληση 
για ζωή.

Όμως δεν είναι έτσι. Στο πέρασμα των πέντε χρόνων από 
τη διάγνωση συνέβησαν πολλές αλλαγές στον ψυχοκοινωνι-
κό μου κόσμο και σε αυτόν του παιδιού μου, ή μάλλον των 
παιδιών μου. Οι εμπειρίες που αποκτήσαμε μέσα από την 
απότομη αλλαγή πορείας στη ζωή μας και τα συνακόλουθα 
της αλλαγής αυτής συναισθήματα περιγράφονται σε αυτό το 
βιβλίο. Στο μεγαλύτερο μέρος του γίνεται περιγραφή των 
δικών μου συναισθημάτων, αλλά και ερμηνεία των συναι-
σθημάτων του διαβητικού παιδιού μου μέσα από δικές μου 
παρατηρήσεις και συζητήσεις μαζί του από τη στιγμή της 
διάγνωσης μέχρι σήμερα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον 
οποίο η ψυχοσωματική κατάσταση του παιδιού, καθώς και 
η κοινωνική του πορεία και εξέλιξη μέσα από το βίωμα του 
διαβήτη, που περιγράφονται εδώ, είναι χρωματισμένες με το 
υποκειμενικό στοιχείο. Ο αναγνώστης θα μάθει πώς εγώ πα-
ρατηρούσα και ερμήνευα τις αλλαγές, όχι μόνο σ’ εμένα την 
ίδια και στο παιδί μου, αλλά και στο περιβάλλον μου, σε όλες 
του τις ψυχοκοινωνικές πτυχές. 

Η διάγνωση του διαβήτη στο παιδί μου δεν άφησε κανένα 
μέλος της οικογένειας αδιάφορο. Ο λόγος για τον οποίο στο 
βιβλίο το βάρος δίνεται στα δικά μου βιώματα και στις δικές 
μου ερμηνείες της καινούριας πραγματικότητας είναι ότι αυτά 
είμαι σε θέση να περιγράψω με απόλυτη ακρίβεια και γι’ αυ-
τών των περιγραφών τον ειλικρινή χαρακτήρα και την αυθε-
ντικότητα μπορώ να εγγυηθώ. Ο λόγος για τον οποίο το βάρος 
δίνεται επίσης στον τρόπο με τον οποίο ο διαβήτης επηρέασε 

τη ζωή του παιδιού μου είναι, πιστεύω, αυτονόητος. Ωστόσο 
θα ήταν παράλειψη να μη γίνει αναφορά στο μικρότερο παιδί 
της οικογένειας, το οποίο παραμένει δέκτης όλων των εντάσε-
ων και των αλλαγών που συμβαίνουν λόγω του διαβήτη, έστω 
και αν η αναφορά αυτή δεν είναι εκτεταμένη.

Σκοπός μου όταν άρχισα να γράφω δεν ήταν να γεμίσω 
απλώς κάποιες άσπρες σελίδες με μαύρα γράμματα. Η από-
φαση για την καταγραφή και τη δημοσίευση τόσο προσωπικών 
εμπειριών πάρθηκε για διάφορους και διαφορετικούς λόγους. 
Μέσα από το γράψιμο του βιβλίου υποχρεώθηκα να βιώσω 
ξανά καταστάσεις του παρελθόντος και να κάνω έτσι πραγμα-
τικότητα την προσωπική μου ανάγκη για ανασκόπηση συναι-
σθημάτων και καταγραφή ψυχοκοινωνικών αλλαγών. Η ανα-
δρομή στο παρελθόν με έκανε να συνειδητοποιήσω από πού 
ξεκίνησα και πού έχω φτάσει πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση. 
Γράφοντας το βιβλίο αυτό μπήκα σε διαδικασία ακόμη πιο 
εντατικής αυτοπαρατήρησης από αυτήν που είχα καταφέρει 
μέχρι τότε και μπορώ να πω πως αισθάνομαι ευγνώμων για 
τον λυτρωτικό χαρακτήρα όσων ήρθαν ξανά στην επιφάνεια, 
στο συνειδητό μου.

Μέσα από την αναδρομή στο παρελθόν αισθάνομαι πως 
επιτεύχτηκε επίσης ένα είδος ψυχικής κάθαρσης. Το να ανα-
τρέξω στο παρελθόν, να θυμηθώ πράγματα και καταστάσεις, 
με βοήθησε να ταξινομήσω πολύτιμες για μένα εμπειρίες, να 
τους αφιερώσω το χρόνο που τους άξιζε, ως αναγνώριση της 
συμβολής τους στην ψυχική μου ωρίμανση, εμπειρίες οι οποίες 
άλλαξαν σε έναν ορισμένο βαθμό τις προτεραιότητες και τα 
ενδιαφέροντά μου. Το γράψιμο αυτού του βιβλίου ήταν μια 
καλή αφορμή για προσωπική ενδοσκόπηση, για αναγνώριση 
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των παραγόντων οι οποίοι έγιναν ο λόγος της ψυχικής μου 
εξέλιξης, μιας χρήσιμης αλλαγής αν θέλω να βρίσκομαι στο 
πλευρό των ανθρώπων που με χρειάζονται με εποικοδομητικό 
τρόπο.

Το μεγαλύτερο κίνητρο όμως στην απόφασή μου να δημο-
σιεύσω μέρος της προσωπικής μας ζωής αποτέλεσε η ανάγκη 
που αισθανόμουν για πολύ καιρό να βοηθήσω συμπάσχοντες 
γονείς διαβητικών παιδιών, και ειδικά τις μητέρες τους, να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τα προβλήματα με δύναμη 
και αισιοδοξία. Μέσα σε αυτή την πενταετία συνάντησα μητέ-
ρες τύπου ένα διαβητικών παιδιών οι οποίες δεν έδειχναν να 
έχουν βρει τον τρόπο να αποδεχτούν το διαβήτη του παιδιού 
τους, ακόμη και με το πέρασμα σημαντικού χρονικού διαστή-
ματος από τη διάγνωσή του, ή δεν έδειχναν να έχουν βρει με 
επιτυχία διέξοδο στον πόνο που βίωναν. Συνάντησα μητέρες 
οι οποίες δεν τολμούσαν να κοιτάξουν την πραγματικότητα 
κατάματα, ίσως επειδή ο πόνος ήταν παραπάνω από αισθητός 
ή ίσως επειδή φοβούνταν να αποδεχτούν την πραγματικότητα.

Συγχρόνως έμαθα πως κάποιες από τις μανάδες αυτές δε 
ζητούν απαραίτητα βοήθεια από κάποια, οποιαδήποτε, πηγή. 
Μένουν μόνες, κλεισμένες σε έναν βασανιστικό κόσμο αρνητι-
κών συναισθημάτων, χωρίς την παραμικρή προσπάθεια από-
κλισης από τον τρόπο που σκέφτονται. Ανεξαρτήτως εθνικότη-
τας, οι μητέρες αυτές μου έδωσαν με διαφορετικούς τρόπους 
να καταλάβω ότι αισθάνονται ευγνωμοσύνη όταν βρεθεί κά-
ποιος να τις καθοδηγήσει, να τους συμπαρασταθεί, να κατα-
νοήσει τον πόνο που νιώθουν. Μου έδωσαν να καταλάβω ότι 
χρειάζονται να ακούσουν λόγια ελπιδοφόρα, παρηγορητικά 
από κάποιον που βρίσκεται και ζει στον ίδιο χώρο, που βιώνει 

το ίδιο πρόβλημα μ’ εκείνες. Μητέρες διαβητικών παιδιών που 
συνάντησα με έκαναν να καταλάβω πως ζητούν να ακούσουν 
εναλλακτικούς τρόπους σκέψης και εναλλακτικούς τρόπους 
ζωής με το διαβήτη και την αντιμετώπισή του, για να πάρουν 
έτσι δύναμη και να ζήσουν.

Ελπίζω το βιβλίο αυτό να φτάσει στα χέρια και μανάδων 
με παιδί το οποίο μόλις διαγνώστηκε με τύπου ένα διαβήτη. 
Ίσως η ανάγνωση των δικών μου εμπειριών να καταφέρει να 
συνοδεύσει τις γυναίκες αυτές και το άμεσο περιβάλλον τους 
στις υπερβολικά δύσκολες πρώτες ώρες με το διαβήτη και 
να μην τις αφήσει να τρομάξουν τόσο πολύ όσο τρόμαξα εγώ 
τότε, στην πρώτη μου επαφή με την πάθηση. Έτσι, το βιβλίο 
αυτό γράφτηκε και για τις μανάδες του μέλλοντος, αυτές που 
θα έρθουν στον δικό μας κόσμο, τον κόσμο του διαβήτη, αλλά 
δεν το ξέρουν ακόμη.

Η προσπάθειά μου να μοιραστώ με τον αναγνώστη πολύ-
τιμες γνώσεις που απέκτησα μέσα από τη διάγνωση που έγινε 
στο παιδί μου είναι η δική μου συμβολή στο να απαλυνθεί ο 
ψυχικός πόνος που μου είναι τόσο οικείος, είναι η συμβολή 
μου στο να μειωθεί η αγωνία και ο φόβος που προκαλεί η 
διάγνωση του τύπου ένα διαβήτη σε παιδιά, και αυτό ελπίζω 
να καταφέρω. Ακόμη κι αν δε γνωρίζω όλες αυτές τις υπάρ-
ξεις προσωπικά, τα μηνύματα που στέλνω μέσω της γραφής 
μου τα στέλνω με απόλυτη κατανόηση του τι σημαίνει για 
τον γονιό να πάσχει το παιδί του από αυτή την πάθηση, κάτι 
που με οδηγεί στο να αισθάνομαι συμπόνια. Μοιράζομαι τις 
γνώσεις και τις εμπειρίες μου με τον άγνωστο αναγνώστη με 
την ειλικρινή ελπίδα ότι θα συμβάλω έτσι σε ένα βαθμό στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Ελπίζω ακόμη να βοηθήσω 
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συμπάσχοντες να συνειδητοποιήσουν πως η ζωή δε σταματάει 
όταν μπαίνει ξαφνικά και ατίθασα ο διαβήτης σ’ αυτή.

Μέσω του βιβλίου αυτού γίνεται επίσης προσπάθεια έκ-
κλησης προς μη πάσχοντες, προς την ομάδα των ανθρώπων 
οι οποίοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο απαρτίζουν τον πε-
ρίγυρο του διαβητικού παιδιού, να ευαισθητοποιηθούν απέ-
ναντι στη διαφορετικότητα των συνανθρώπων τους, με όποια 
μορφή κι αν εμφανίζεται αυτή. Το βιβλίο απευθύνεται σε 
συγγενείς, φίλους και φυσικά στους επαγγελματίες που αντι-
μετωπίζουν καθημερινά τον πόνο, την αγωνία και το φόβο 
της οικογένειας του διαβητικού παιδιού, δηλαδή σε γιατρούς, 
νοσηλεύτριες και άλλους ειδικούς. Ελπίζω με αυτό τον τρό-
πο να ευαισθητοποιήσω τις ομάδες αυτές των ειδικών, αλλά 
και την ευρύτερη κοινωνία, ως προς τον τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίζουν ανθρώπους με ιδιαιτερότητες, ανθρώπους οι 
οποίοι προσπαθούν περισσότερο από άλλους να επιβιώσουν. 
Γίνεται έκκληση οι τρίτοι να σκύψουν περισσότερο και με 
μεγαλύτερη ευαισθησία πάνω από ανθρώπους που παλεύουν 
καθημερινά με τον ψυχικό και σωματικό πόνο τους, ανθρώ-
πους που βρίσκονται μόνιμα αντίπαλοι με αντιξοότητες, και 
να αφουγκραστούν τα μαθήματα ζωής τα οποία προσφέρο-
νται από αυτούς.

Καθώς οδηγούσα σήμερα σε ένα δρόμο στενό, με στροφές, 
ανηφόρες και κατηφόρες, σκέφτηκα πως ήταν απαραίτητο να 
χαμηλώσω την ένταση του ραδιοφώνου, όσο κι αν μου άρεσε 
το τραγούδι που έπαιζε, ώστε να μπορώ να ακούω καλύτερα 
τη μηχανή του αυτοκινήτου και να αλλάζω ταχύτητες έγκαι-
ρα, αν ήθελα η μηχανή να αποδώσει στον μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό. Σκέφτηκα πως κάπως έτσι πρέπει να επικοινωνούν 

και οι άνθρωποι μεταξύ τους. Αν θέλουν να βοηθήσουν τον 
συνάνθρωπό τους να λειτουργήσει όσο το δυνατόν καλύτε-
ρα, ειδικά όταν εκείνος βιώνει μια ιδιαίτερη δυσκολία, τότε 
θα πρέπει να δείξουν την ειλικρινή πρόθεση να ακούσουν τι 
πραγματικά τους λέει και να προσαρμόσουν τα λεγόμενά τους 
και τις πράξεις τους στην ιδιαίτερη αυτή κατάσταση.

Ελπίζω το βιβλίο αυτό να γίνει η αφορμή ώστε όσοι δε 
ζουν με τις προκλήσεις του τύπου ένα διαβήτη να χαμηλώσουν 
τους τόνους και την ταχύτητα της δικής τους πραγματικότη-
τας, οποιονδήποτε κοινωνικό ρόλο κι αν έχουν αναλάβει, και 
να προσπαθήσουν να ακούσουν με μεγαλύτερη ευαισθησία 
τα προβλήματα των διαβητικών παιδιών και των οικογενειών 
τους. Αυτός είναι, πιστεύω, ένας κατάλληλος τρόπος να κατα-
νοήσουν καλύτερα πόσες αντιξοότητες αντιμετωπίζουν, κυρίως 
το διαβητικό παιδί. Η καλύτερη κατανόηση του προβλήματος 
ενός ανθρώπου που πάσχει είναι η βασική προϋπόθεση για την 
εκδήλωση της κατάλληλης αντίδρασης απέναντί του.

Δε θα μπορούσα να μπω στη διαδικασία του γραψίματος, 
όσο μεγάλη κι αν ήταν η προσωπική μου ανάγκη να το κάνω, 
αν δεν έπαιρνα τη συναίνεση του παιδιού μου, της Δανάης, της 
κύριας πρωταγωνίστριας του καινούριου σεναρίου της ζωής 
μας. Την ευχαριστώ απέραντα για την ψυχική της γενναιο-
δωρία, για την ετοιμότητά της να προσφέρει και να συμβάλει 
στην καλύτερη συμβίωση με τον τύπου ένα διαβήτη. Η απόφα-
σή της είναι πολύτιμη. Ίσως το γραπτό αυτό να εμπνεύσει και 
να παρακινήσει την ίδια στο μέλλον για μια δική της αναδρομή 
στο παρελθόν, για μια δική της περιγραφή και ερμηνεία των 
συναισθημάτων της από τότε που άλλαξαν τόσο πολλά τόσο 
ξαφνικά.
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Αναγνωρίζω επίσης την πολύτιμη βοήθεια και συνεισφορά 
των παιδιών μου και του πατέρα τους, την ηθική τους υποστή-
ριξη στο γράψιμο αυτού του βιβλίου. Με την κατανόηση που 
έδειξαν και την πίστη τους σ’ εμένα έκαναν το όνειρό μου να 
φτάσει το επίπεδο του εφικτού. Ευχαριστώ τα παιδιά μου για 
τις φορές που έκλεισαν την πόρτα του γραφείου μου, ώστε να 
μπορέσω να συνεχίσω το γράψιμο, για τα τρυφερά τους φιλιά 
και τις ζεστές παιδικές τους αγκαλιές, για το ζεστό τσάι και 
τα μαγειρέματά τους, για την πεποίθησή τους πως το βιβλίο 
αυτό πρέπει να βγει προς τα έξω· όλα σημάδια αναγνώρισης 
εκ μέρους τους της σπουδαιότητας αυτού του έργου για μένα.

Πρόσφατα βρεθήκαμε σε ένα μουσείο του Βερολίνου, όπου 
ο καθένας μπορούσε να γράψει σε ένα κομμάτι χαρτί σε σχή-
μα ροδιού μια ευχή του και να την κρεμάσει στο δέντρο που 
υπήρχε στο χώρο. Η Δανάη έγραψε «Θέλω να γίνει το βιβλίο 
της μαμάς μου μπεστ σέλερ» και αυτό ήταν για μένα σαν να 
έδωσε την έγκρισή της και γραπτώς στην απόφασή μου να 
δημοσιεύσω προσωπικά μας δεδομένα.

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω πως από σεβασμό στο δικαί-
ωμα της ανωνυμίας έχουν παραλλαχτεί τα ονόματα όσων ανα-
φέρονται σε αυτό το βιβλίο και δε σχετίζονται με την οικογέ-
νειά μου. Ωστόσο, και τα δύο μου παιδιά πήραν την απόφαση 
να αναφερθούν στο βιβλίο με τα πραγματικά τους ονόματα. 

Σκοπός μου και ελπίδα μου είναι να μιλήσω, ως μάνα, τη 
γλώσσα της ειλικρινούς επικοινωνίας, τη γλώσσα της καρδιάς 
και μέσω αυτής να δώσω δύναμη. Ελπίζω να το πετύχω. 

Με αγάπη
Δέσποινα Μαργιωρή 
Γερμανία, 1/9/2013

ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ ΑΚΟΜΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

Εκείνο το απόγευμα Δευτέρας στο ιατρείο του παιδίατρου 
της Δανάης ήταν η τελευταία φορά που εκείνη κι εγώ παίζαμε 
κρεμάλα χωρίς να μας απασχολεί ο διαβήτης. Περιμέναμε να 
έρθει η σειρά της να την εξετάσει ο γιατρός, ο οποίος την ήξε-
ρε πολύ καλά, μια και ανέλαβε να είναι ο παιδίατρός της από 
τη γέννησή της. Στο δωμάτιο αναμονής του ιατρείου υπήρχαν 
διάφορα παιχνίδια για την απασχόληση των παιδιών. Η Δανάη 
όμως, οκτώ χρονών, έβρισκε διασκεδαστική την πρόκληση της 
κρεμάλας, μια και έχει μάθει να γράφει ελληνικά πολύ καλά, 
αν και γεννήθηκε και ζει στη Γερμανία.

Ανυποψίαστες για το τι επρόκειτο να συμβεί σε λίγα λεπτά, 
ανυποψίαστες για το πόσο θα άλλαζε η ζωή μας, της Δανάης, 
η δική μου, του πατέρα της και της αδελφής της, βρήκαμε μια 
κιμωλία και με ένα πονηρό χαμόγελο στο πρόσωπο, που δή-
λωνε «Θα σου βάλω μια δύσκολη να δούμε αν θα τη βρεις», 
αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε τον πίνακα του ιατρείου. Το 
βρεγμένο χοντρό κίτρινο σφουγγάρι στο άλλο χέρι, έτοιμο να 
σβήσει ό,τι δε θέλαμε να βλέπουμε άλλο. Όχι όπως στην πραγ-
ματικότητα της ζωής. Αυτή δε σου παρέχει κανένα σφουγγάρι 
για να σβήσεις ό,τι δε σου αρέσει.

Κάθε Δευτέρα συνηθίζεται όλα τα ιατρεία της Γερμανίας 
να γεμίζουν κόσμο. Αυτό το ξέραμε. Είναι επειδή το σώμα 


