
Πάσχω από ελκώδη κολίτιδα. 

Την πρώτη φορά που εµφανίστηκε το πρόβληµα ήταν ∆εκέµβρης του 1997. Η 

αλήθεια είναι ότι όταν είδα το γνωστά συµπτώµατα για πρώτη φορά, περισσότερο 

τροµάξανε οι γύρω µου παρά ο ίδιος. Βλέπετε ήµουν και εξακολουθώ να είµαι αρκετά 

αισιόδοξος σαν άνθρωπος οπότε και θεώρησα ότι αυτό που έγινε απλά µου έτυχε. Η 

αλήθεια είναι ότι τη συγκεκριµένη περίοδο ήµουν πολύ πιεσµένος και 

στρεσσαρισµένος (από µόνος µου είναι επίσης η αλήθεια). Ακολούθησε η γνωστή 

διαδικασία (κολονοσκόπηση, θεραπεία µε χάπια και κλύσµατα) και καθώς το 

πρόβληµα ήταν µικρό και χαµηλά (στο ορθό) µέσα σε 2 µήνες ήταν σαν να µη 

συνέβη τίποτα.  

Από  τον Απρίλη του 1998 µέχρι και τον Ιούνιο του 2004, και χωρίς να παίρνω χάπια 

ή να κάνω οτιδήποτε άλλο το πρόβληµα ήταν άφαντο. Ούτε διάρροιες, ούτε αίµα, 

ούτε πόνοι, τίποτε απολύτως. Από τον Ιούνιο του 2004 µέχρι Νοέµβρη του 2004 

έκανα µια θεραπεία καθώς εµφανίστηκε πάλι το πρόβληµα (σε πολύ µικρή έκταση 

όπως και το 1997). Και φτάνουµε στο Νοέµβρη του 2004. 

Ακόµα θυµάµαι την κατάσταση που ήµουνα τις 5 µέρες πριν τις 9 Νοεµβρίου, τη µέρα 

που µπήκα στο νοσοκοµείο εσπευσµένα. Ακόµα θυµάµαι τα λόγια του γιατρού όταν 

µου λέει ότι είναι πλέον πανκολίτιδα (είχε νοσήσει σχεδόν όλο το παχύ έντερο) και ότι 

πρέπει να µπω στο νοσοκοµείο τώρα. Παρόλα αυτά και ενώ καταλάβαινα πόσο 

σοβαρή είναι η κατάσταση ουδέποτε τρόµαξα. Απλά έλεγα ότι πάλι µου έτυχε, και ότι 

αυτά συµβαίνουν και ότι υπάρχουν και πολύ χειρότερα. 

Έκατσα µέσα 9 µέρες. Έχασα 6 κιλά. Κάπου στο ενδιάµεσο τρόµαξα όταν τα 

αποτελέσµατα της βιοψίας λέγανε ότι αυτό που είχα µπορεί να είναι κολίτιδα, µπορεί 

όµως και Crohn, αλλά γενικά να είναι κάτι αλλά και όχι.  

Βγαίνοντας από το νοσοκοµείο είπα τέρµα ποτέ ξανα. ΑΛΛΑ..... υπολόγιζα χωρίς τον 

ξενοδόχο που δεν είναι άλλος από το απρόβλεπτο της συγκεριµένης ασθένειας. 

Από τοτε έχουν περάσει 6 χρόνια µε θεραπείες, µε κορτιζόνες, χάπια κλύσµατα, 

αζαθεοπρίνες, οµοιοπαθητική, σπαθόλαδα, κολονοσκοπήσεις και ξανά 

κολονοσκοπήσεις, προετοιµασίες για κολονοσκόπηση.  Και µαζί µε όλα αυτά η 

ακράτεια, η τσάντα µε το δεύτερο παντελόνι και εσώρουχο, οι πόνοι, οι διάρρροιες, η 

κούραση σωµατική και ψυχική, η απογοήτευση του να είσαι η εξαίρεση σε ότι αγωγή 

και να έχεις δοκιµάσει. Να θες να πας κάπου και να σκέφτεσαι αν εκεί που θα πας 

έχει τουαλέτα. Να πρέπει να έχεις µεταφορικό µέσο για να προλάβεις. Να πρέπει να 

γυρίσεις σπίτι έτσι ξαφνικά γιατί δεν αισθάνεσαι καλά (µάλλον κρύωσα), ενώ στην 

πραγµατικότητα δεν πρόλαβες να πας τουαλέτα. Και και και και και και και και. Να 

ηρεµέις για ένα διάστηµα ελπίζοντας ότι δεν θα εµφανιστεί κανένα σύµπτωµα, αλλά 

ξαφνικά και χωρίς να υπάρχει αιτία να εµφανίζεται πάλι. Και ξανά θεραπεία, ένας 

µεγάλος φαύλος κύκλος. Και να υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηµατικό για το αν τελικά 

θα απαλλαγώ από την ασθένεια που όσο και να µην το θέλω και να προσπαθώ, 

υπάρχουν µέρες που µου αλλάζει τα φώτα και µου καθορίζει τη ζωή, µου επιβάλλει 

τους ρυθµούς της. Κάπου έχω µάθει να ζω έτσι, κάπου στο βάθος έχω αρχίσει να 

πιστεύω ότι δεν έχω και πολλές επιλογές και όλα οδηγούν προς την εγχείρηση, αργά 



ή γρήγορα. Και µέσα σε όλα αυτά να σου λένε ότι η κορτιζόνη έχει αρχίσει να 

δηµιουργεί προβλήµατα αλλού (σπονδυλική στήλη, µάτια).  

Η αλήθεια είναι ότι η αντιµετώπιση που υπάρχει και οι θεραπείες (πλην εγχείρησης) 

µου θυµίζει την πυροσβεστική. Σβήνουν µια φωτιά µε ένα ή περισσότερα µέτωπα, και 

µετά κάθονται και περιµένουν την αναζωπύρωση για να την ξανασβήσουν κτλ. 

Ουσιαστικά είναι κουκούλωµα του προβλήµατος και όχι θεραπεία. Και να έχεις την 

απορία ''Μα έκανα ότι µου είπε ο γιατρός, µα τι άλλο να κάνω, µα γιατί πάλι, δεν θα 

σταµατήσει ποτέ? '' Μέχρι και να το αγνοήσω επιχείρησα όταν συνέβαινε αλλά ούτε 

και αυτό έπιασε. Επίσης έχω 

Σε όλη αυτή την ιστορία µε έχουν βοηθήσει αφάνταστα οι γονείς µου αλλά και η 

κοπέλα που έχω δίπλα µου εδώ και 4 χρόνια. Αλλά και οι φίλοι µου, οι πραγµατικοί 

όµως όχι οι υποτιθέµενοι φίλοι. Όλοι οι άνθρωποι που πολλές φορές έχουν ανεχτεί 

και υποστεί τις εκρήξεις θυµού που συνοδεύουν την απογοήτευση του πάλι τα ίδια, 

πάλι συµπτώµατα.  

Τώρα τι θα γίνει στο µέλλον είναι άγνωστο. Ελπίζω µόνο να είναι καλύτερο από ότι 

έχει υπάρξει τα τελευταία 2 χρόνια 
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