
Όλα ξεκίνησαν το 1992, λίγους µήνες µετά το θάνατο του πατέρα µου σε ηλικία 14 

ετών. ∆ιάρροιες, απώλεια  βάρους, ανορεξία, καταβολή. Καµία ενέργεια για το τι 

γίνεται, τι συµβαίνει. Όλοι στην οικογένεια, χαµένοι στο πένθος. 

1 µήνας ήταν αρκετός για να γίνει η ζηµιά…Η διάγνωση: Ελκώδης κολίτιδα, πολύ 

επιθετικής µορφής. Θεραπείες µε κορτιζόνες, υποκλυσµούς, υποβολή πολύ συχνά σε 

κολονοσκοπήσεις, αιµορραγίες. Η ζωή µου είχε σταµατήσει, ακόµα και το να πάω 

σχολείο ήταν για µένα πραγµατικός γολγοθάς. Ο πόνος και οι διάρροιες µε 

συντρόφευαν καθηµερινά µε πολύ µικρά κενά ύφεσης.  Τέλος Λυκείου, εισαγωγή 

µου στο ΤΕΙ Τεχνολόγων Γεωπονίας Θεσσαλονίκης µε γενικό βαθµό απολυτηρίου 

20. Μαζί µου και η ελκώδης κολίτιδα, που όσο µεγάλωνα και πείσµωνα, το ίδιο και 

αυτή γινόταν επιθετικότερη. Η αιµορραγία πήγαινε σύννεφο, δεν µπορούσα να σταθώ 

στα πόδια µου πόσο µάλλον στη σχολή µου. 1997, η κατάσταση έχει φτάσει στο 

απροχώρητο. Έχει προσβληθεί το µεγαλύτερο µέρος του παχέως εντέρου, καµία 

αγωγή δεν µε πιάνει. Γίνεται το πρώτο χειρουργείο, µε προσωρινή κολοστοµία. Το 

σοκ δεν περιγράφεται… εγώ να συνεχίσω να ζω έτσι??? Περίµενα πως και πώς να 

γίνει σύγκλειση αυτής……αλλά τα υπολόγιζα µόνη µου… Γίνεται η σύγκλειση, 

έχουµε συστροφή του θυλάκου, νέκρωση και λεπτού εντέρου και τελικά..τελική 

ειλεοστοµία. Αργότερα λόγω των συµφύσεων έβγαλα και την µια ωοθήκη, αργότερα 

τις  2 σάλπιγγες, µελανώµατα στην περιοχή της στοµίας και δεν ξέρω τι θα 

ακολουθήσει… 

Έχασα τα καλύτερα χρόνια της ζωής µου παλεύοντας µε τη νόσο, είδα όµως την 

αγάπη των δικών µου ανθρώπων. 

Ζω και θα πεθάνω µε µια «παρα φύσην έδρα» ή όπως µε χαρακτήρισε κάποιος «µη 

φυσιολογικός άνθρωπος», όµως έγινα πολύ δυνατή και παλεύω καθηµερινά και ζω 

και απολαµβάνω µια όµορφη ζωή παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν… 

Σκέφτοµαι όλα όσα βίωσα και απολαµβάνω την κάθε ηµέρα, την κάθε στιγµή. Είµαι 

έτοιµη να αντιµετωπίσω ότι και αν έρθει. Η δοκιµασία µε την ελκώδη κολίτιδα και 

πλέον µε την µόνιµη ειλεοστοµία µου δείχνουν καθηµερινά πως µέσα µας έχουµε 

δύναµη να αντιµετωπίσουµε τα πάντα. 
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