
Γεια σας, 
 
Είµαι πλέον 41 ετών και δεν έχω πρόθεση να γράψω λεπτοµέρειες προκειµένου να σας 
δείξω κατι που όλοι και όλες γνωρίζουµε. 
 
Ναι, πιστεύω πως όλοι µας είµαστε οι εκλεκτοί στο να σηκώσουµε ένα αρκετά µεγάλο 
βάρος όµως ας κοιτάξουµε πόσο χειρότερες καταστάσεις υπάρχουν. 
 
Το πρόσωπο της κακής πεθεράς µου crohn το είδα πριν περίπου 10 χρόνια. 
 
Η παλιόγρια ξύπνησε µετά από µια µακρόχρονη περίοδο της ζωης µου γεµάτη στρες και 
στενοχώρια. 
 
Το 2003 έµαθα το όνοµα της και έως το 2007 την πολεµούσα µε σύµµαχο τον γιατρό µου 
και την οµάδα του, αρωγούς την πολύ κοντινή οικογένεια µου και την άρνηση µου να 
υποταχθώ σε αυτήν. 
 
Όλο αυτό τον καιρό δεν έπαψα ποτέ να εργάζοµαι, δεν αποκάλυψα σε κανέναν εκτός 
όσων σας προανέφερα το τι µου σύµβαινε και είχα αρχίσει να συνηθίζω τον πόνο, τα 
δέκατα, την ατονία, τις δοιάριες κτλ. 
 
Η δουλειά µου µε υποχρέωνε να ταξιδεύω αρκετά εντός και εκτός Ελλάδας οπότε 
οποιαδήποτε αγωγή µου δινόταν µου ηταν δύσκολο να την ακολουθήσω κατά γράµµα 
καθώς και την διατροφή µου. 
 
Θα πρέπει να αναφέρω πως ο γιατρός µου προσπαθούσε και εξακολουθεί να προσπαθεί 
να µην παρεκλείνω των όσων πρέπει να τηρώ. 
 
Το 2007 οι φλεγµονές είχαν δηµιουργήσει µια απίστευτη στένωση, δεν έτρωγα σχεδόν 
τίποτα και µετά από τρεις ηµέρες επαναλαµβανοµένων κολικών συνοδευµένων από 40 και 
πλέον βαθµών πυρετού µε πήγαν στο νοσοκοµείο οπού µου ανακοίνωσαν πως πρέπει 
άµεσα να χειρουργηθώ. 
 
Οι µέρες ηταν δύσκολες και ειλικρινά νόµισα πως η ζωή µου είχε τελειώσει. 
 
Μετά όµως την εγχείρηση, και ενώ ακόµα βρισκόµουν στο χειρουργικό τραπέζι λίγο πριν 
µε µεταφέρουν στο κρεβάτι µου, ένιωσα πως πραγµατικά ο εφιάλτης τελείωσε. 
 
Σε 10 µέρες βρήκα από το νοσοκοµείο και σε 20 µέρες έπιασα ξανά δουλειά αρκούµενος 
την αναρρωτική άδεια. 
 
Όχι δεν είµαι ηλίθιος, απλά είχα τόσο ανάγκη να νιώσω ξανά ζωντανός που δεν άντεχα να 
περιµένω. 
 
Από την στιγµή εκείνη άρχισα να κάνω όνειρα ξανά, έκανα διατροφή ώστε να πάρω ξανά 
τα 25 κιλά που είχα χάσει, βρήκα νέα δουλειά, νοίκιασα ένα όµορφο σπίτι, αγόρασα ένα 
τζιπ, αγόρασα µια µοτοσικλέτα, γνώρισα µια κοπέλα. 
 
Κάποιο βράδυ σήκωσα το κεφάλι µου στον ουρανό και είπα στον θεό πως δεν είναι εντάξει 
απέναντι µου, φαίνεται πως τελικά µε δοκίµαζε για να µου κάνει το µεγαλύτερο δώρο που 
έχω ποτέ πάρει. 
 
Σε 5 µήνες θα γίνω πατέρας και δεν έχω καµιά µα καµιά πρόθεση να µην χαρώ το παιδί 
µου για πολλά χρόνια. 
 
Φιλικά  
 
Θ. Φ. 


