
Η δηθή κνπ ηζηνξία είλαη - θάπσο - κεγάιε, επεηδή ζηελ πιάηε κνπ δελ 

θνπβαιάσ κόλν ηελ ειηθία κνπ, κα θαη ηελ Crohn γηα 20 ρξόληα από ηε δσή 

κνπ. Σα κηζά από απηά, ηα πέξαζα ρσξίο λα ζπκάκαη ηελ αζζέλεηα, ρσξίο 

γηαηξνύο, εμεηάζεηο, θαη θάξκαθα, θαη εληειώο θαιά ζαλ λα κε δηαγλώζηεθε 

πνηέ ην ζεξίν κέζα κνπ. Σν γηαηί νθείιεηε ζηελ ςπρνινγία κνπ ίζσο. 

Ξαλαεξσηεύηεθα, κεηά από καξηύξηα πνύ πέξαζα 6 νιόθιεξα ρξόληα κε ηνλ 

πξώην κνπ γάκν, θαη ν πξώηνο κνπ ζύδπγνο είλαη ν θύξηνο ππεύζπλνο γηα ηελ 

αζζέλεηά κνπ. 

Αο ηα πάξνπκε από ηελ αξρή, γηαηί έηζη κπνξώ λα δώζσ έλα κήλπκα ζε 

αλζξώπνπο, γηα ηνλ ηξόπν πνύ πξέπεη λα ρεηξηδόκαζηε ηα δηάθνξα 

ρηππήκαηα ηεο δσήο. 

Παληξεύηεθα κηθξή, έθαλα 2 ππέξνρα παηδηά, θαη γηα κέλα ε νηθνγέλεηα είλαη 

ην ΠΑΝ. Ο άληξαο κνπ θαη ηα παηδηά κνπ ήηαλ ε ίδηα κνπ ε δσή, θαη ν ιόγνο 

πνύ αλέπλεα. Πσξσκέλε κε ηνλ άληξα κνπ, ηνπ είρα ηπθιή εκπηζηνζύλε. 

Έηζη ηνλ πίζηεςα, όηαλ κεηά 13 ρξόληα γάκνπ, ηνλ ηζάθσζα ζε -αθαηάιιειε 

θάζε- κε ηελ θαιύηεξε θίιε κνπ, όηαλ κνπ είπε «έια κσξέ ήκαζηαλ 

κεζπζκέλνη θαη ζπλέβε». Σνλ ίδην κήλα όκσο έθπγε θαη πήγε λα δήζεη καδί 

ηεο, κε ηνλ άληξα ηεο θπξίαο, θαη ηα 2 ηνπο παηδηά, ην δε ηειεπηαίν –ην 

λενγέλλεην- ήηαλ ηνπ άληξα κνπ, πξάκα πήξα ρακπάξη, όηαλ άξρηζε λα ηνπ 

κνηάδεη. Γηα δηαδύγην; Ούηε ιόγνο, αθνύ ήζεια ηνλ άληξα κνπ πίζσ. Οη 2 ηνπο 

ζθέθηεθαλ όηη πξέπεη λα κε βαζαλίζνπλ γηα λα πάςσ λα ηνλ δηεθδηθώ. Έηζη 

άξρηζε ην μύιν. Ζνύζα κηα παξάλνηα, πνύ πηζηέςηε κε όκνηά ηεο δελ ππάξρεη. 

Εξρόηαλ καδί ηεο ζην ζπίηη, θαη απηή ηνπ έιεγε - κπξνζηά ζηα παηδηά κνπ – 

«δείξε ηελ γηα λα δσ αλ κ' αγαπάο», ή θάπνηα θνξά κε θάιεζε λα κηιήζνπκε 

πνιηηηζκέλα ιέεη, θαη κνύ είπε «θνίηαμε επεηδή είλαη άληξαο δηθόο ζνπ, ζα 

θάλσ κηα ππνρώξεζε. Η εβδνκάδα έρεη 7 εκέξεο, ηηο 4 κέξεο λα έξρεηαη ζε 

ζέλα επεηδή είλαη άληξαο ζνπ, θαη 3 ζε κέλα». 

Καη εγώ κεηά από ηόζν μύιν, θαη ηέηνηα ζπκβάληα, ήκνπλ θξεκαζκέλε πάλσ 

από ην ηειέθσλν, κήπσο ρηππήζεη θαη αθνύζσ έζησ ηε θσλή ηνπ. Πέξαζαλ 

3 ρξόληα κε θαζαξίεο θαη μύιν… Σνλ Θαλνπάξην ηνπ 90' αξρίδνπλ νη πξώηεο 

δηάξξνηεο πνύ θπζηθά δελ έδσζα ζεκαζία, θαη ην πξόβιεκα επηδεηλώζεθε 

ζηνπο επόκελνπο κήλεο. Δελ κπνξνύζα πιένλ λα θάσ ηίπνηε, επέκελα κε 

δηάθνξα γηαηξνζόθηα λνκίδνληαο γηα απιή δηάξξνηα, αιιά ήηαλ ηίπνηα ην ίδην. 

ηνλ γηαηξό δελ ήζεια λα πάσ, γηαηί θνβόκνπλ κε κε θξαηήζεη κέζα, θαη 

ράζσ ηελ ηειεθσληθή θσλή εθείλνπ. Έηζη έκεηλα 29 θηιά, έηνηκε γηα ηα 

πεπθάθηα. Καη ηόηε αληέδξαζαλ νη δηθνί κνπ, θαη κε πήξε ην αζζελνθόξν γηα 

ην λνζνθνκείν. Δηαγλώζηεθε Crohn, πέξαζα από καξηύξηα κε ηηο εμεηάζεηο 

γηαηί ην 90' δελ θάλαλε θαλελόο είδνπο λάξθσζε, ελώ ζήκεξα απηό 

απαγνξεύεηαη. Πήξα ζην λνζνθνκείν 7 θηιά, θαη όηαλ ήξζε ή επινγεκέλε ώξα 

λα θύγσ, κνύ έδσζαλ νδεγίεο γηα ηα θάξκαθά κνπ πνύ δελ έπξεπε λα ακειώ 

αθνύ ζα ηα έπαηξλα γηα όιε κνπ ηε δσή. ην ζπίηη πιένλ ήκνπλ θαιά από 

πγεία, αιιά δελ ηαθηνπνηήζεθε ε δσή κνπ. Εθείλνο έκπαηλε από ηα 



παξάζπξα, θαη έηξσγα μύιν αθόκα. Σα θάξκαθά κνπ ηα πήξα γηα 2 κήλεο, θαη 

κεηά δηέθνςα. Από πγεία έζθαγα. Έλνησζα θαιά, πνιύ θαιά, θαη άξρηδε ζηγά-

ζηγά ή απεμάξηεζε από ηνλ άληξα κνπ. 

Μέρξη πνύ ην 93' κπήθε ζηε δσή κνπ θάπνηνο άιινο εληειώο μαθληθά, θαη 

ρσξίο λα ην επηδηώθσ. Πέηαγα. Έλνησζα παηδί. Ξεπεξλνύζα ην θάζε 

πξόβιεκα. Η Crohn; Ξεράζηεθε εληειώο. Πέξαζα 10 νιόθιεξα ρξόληα, ρσξίο 

γηαηξνύο θαη θάξκαθα, έηξσγα όηη ιαρηαξνύζε ε ςπρή κνπ. Μέρξη πνύ ζηηο 

αξρέο ηνπ 2000 κε ζπκήζεθε ην μεραζκέλν ζεξίν. Καη απηή ηε θνξά 

εθδηθήζεθε πνύ ην εγθαηέιεηςα ηόζα ρξόληα. Θύκσζε πνιύ, θαη μαλάξζε ζηε 

δσή κνπ πνιύ-πνιύ άγξην. Η έμαξζε θξάηεζε 10 κήλεο. Γύξηζα πνιινύο 

γηαηξνύο, θαη ην ιάζνο ηνπο ήηαλ πνύ θαλείο δελ κε θξάηεζε ζην λνζνθνκείν, 

παξά κνύ δώζαλε «αδαθόι» θαη δίαηηα, θαη θύγε λα γίλεηο θαιά. Σνλ Ννέκβξε 

ηνπ 2001 θάλσ πεξηεδξηθό απόζηεκα, θαη 3 κήλεο κεηά ην πξώην κνπ 

ζπξίγγην. 2 εμάξζεηο ην ρξόλν πνύ θξαηνύζαλ 4κηζη κήλεο θαη ήκνπλ θαιά 

κόλν ηνπο 3 ζεξηλνύο  κήλεο. Καλέλαο γηαηξόο δελ κνύ κίιεζε γηα θαηλνύξηα 

θάξκαθα, ή άιιε αγσγή εθηόο από ηα «ζαινθάιθ» πνύ άιιαμα θαη έπαηξλα. 

Σν 2004 θάλσ 2ν ζπξίγγην. Έηζη απνγνεηεπκέλε πνύ ήκνπλ ζεξθάξηδα ζην 

ίληεξλεη θαη δηάβαδα γηα όηη αθνξά ηελ αζζέλεηά κνπ, θαη έηζη βξήθα ηνλ 

ζύιινγό καο. Ήξζα ζε επαθή θαη γξάθηεθα. Πείζηεθα λα αιιάμσ γηαηξό, 

έκαζα γηα άιια θάξκαθα, βξήθα θαηλνύξηα ζπκπάζρνληα αδέξθηα, θαη 

ζήκεξα θάλσ ην humira κε απνηέιεζκα λα έρσ ειαθξύηεξεο εμάξζεηο, θαη 

δηαθνξεηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

Καη λνηώζσ ηελ ππνρξέσζε λα γξάςσ 2 ιόγηα γηα ηνλ ζύιινγν. Νόκηδα όηη 

είκαη ε κόλε πνύ πέξαζα κέζα από ηνλ πόλν ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο 

αζζέλεηαο, κηινύζα ζε γλσζηνύο θαη κνπ ιέγαλε -ηη είλαη απηό; ηη λνηώζεηο;- 

Καη νη δηθνί κνπ άλζξσπνη λαη κελ κε ζπκπνλνύλ, αιιά ΔΕΝ ζπκπάζρνπλ, θαη 

κνύ ιέλε -εζύ έρεηο ηελ πείξα, εζύ μέξεηο θαιύηεξα- ηνλ ζύιινγν ινηπόλ 

βξήθα αλζξώπνπο πνύ γηα όηη κηιήζσ, ζα κε θαηαιάβνπλ, ζα κε λνηώζνπλ, 

δελ ζα ξσηήζνπλ ηη είλαη απηό, γηαηί ΑΤΣΟ βίσζαλ θη' απηνί. Σνλ ίδην πόλν, ηα 

ίδηα ζπκπηώκαηα, ηηο ίδηεο εμεηάζεηο, θαη είλαη νη άλζξσπνη πνύ μέξνπλ 

αθξηβώο γηα ηη πξάγκα κηιάο, πώο αθξηβώο λνηώζεηο, θαη όινη έρνπλ θαη κηα 

ηζηνξία κε ηελ αζζέλεηα. Μόιηο θαλείο έξζεη ζε επαθή κε όινπο απηνύο ηνπο 

αλζξώπνπο αξρίδεη λα λνηώζεη νηθεία, ζαλ λα ηνπο ήμεξεο από παιηά, ζαλ 

βαζκόο ζπγγέλεηαο, ΕΘΝΑΘ ηά αδέξθηα καο εμ αζζελείαο, θαη όινη καδί 

ελώλνπκε ηε θσλή καο γηα λα θσλάμνπκε, ΤΠΑΡΥΟΤΜΕ. Αζζελείο 

νκνηνπαζείο, ειάηε λα βξείηε ηελ παξεγνξηά θαη ελώζηε ηε θσλή ηνπ πόλνπ 

καδί καο. 
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