
 

 

 

 

 


 

Εξομολόγηση… 

 

«Ποτέ δεν πίστευα ότι η συγκεκριμένη μέρα θα με αφορούσε ποτέ, αλλά έλα που η ζωή  

έχει απρόβλεπτα σχέδια… 

Απρόβλεπτα μεν, αλλά όπως τα αποκαλώ, «μεταμφιεσμένες ευλογίες». Κάποιες φορές  

η ζωή μας κρύβει κάποια μαθήματα. 

Είναι τόσο τρελό για μένα το πόσο άλλαξε η ζωή μου, εκπληκτικά προς το θετικό.  

Υπάρχει μια φράση που μου αρέσει πολύ, «μετά τη βροχή λάμπει πάλι ο ήλιος».  

Δυστυχώς σ’ αυτήν την ασθένεια δεν είναι όλα ηλιαχτίδες και ουράνια τόξα.  

Κάποιες φορές είναι μόνο αστραπές και βροντές.  

Αλλά με τη θετική σκέψη και την πίστη κάπου κρύβεται και ο ήλιος. 

Με αυτήν την περιπέτεια, νιώθω ότι ξαναγεννήθηκα, ότι είμαι η πιο καλή «έκδοση» του 

εαυτού μου. Ήταν ένα ταρακούνημα για να ξυπνήσω και να δω πόσο δεν εκτιμούμε  

τη ζωή και πόσο όλα μπορούν πραγματικά να χαθούν από τη μια στιγμή στην άλλη. 

Έτυχε πολλές φορές να μου πουν, «μπράβο, δεν ξέρω πως τα καταφέρνεις, είσαι δυνατή 

κλπ», αλλά πιστεύω ότι για τον οποιοδήποτε αν κινδύνευε να έχανε τη ζωή του, 

θα πολεμούσε μέχρι το τέλος, όσο δύσκολα και να ήταν τα πράγματα. 

Ακόμα και αν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεγελούν και φαίνομαι σαν μια  

καρκινοπαθής που ανάρρωσε, υπάρχει και μια εγχείρηση αφαίρεσης όγκου που  

εκκρεμεί. Και δυστυχώς το ξέρω ότι θα με πάρει αρκετά βήματα πίσω από  

τη «φυσιολογική» ζωή που ζω τώρα. Αλλά... 

Με τον καρκίνο μου κατάλαβα ότι δυστυχώς υπάρχει σε κάθε σπίτι.  

Είναι η πικρή αλήθεια ότι είναι τόσο συχνός πλέον. Αλλά είναι αυτό που με κάνει  

να ελπίζω πως θα ωθήσει τον κόσμο να ακούει το σώμα του, να κάνει τους ελέγχους  

που πρέπει να κάνει, γιατί το να αγνοούμε ένα πρόβλημα, δε σημαίνει πως δεν υπάρχει.  

Ο καρκίνος δε νοιάζεται αν είσαι καλός άνθρωπος, τι εθνικότητα είσαι,  

πόσα χρήματα έχεις. Απλά επιτίθεται.  

Σήμερα, Παγκόσμια Μέρα κατά του καρκίνου, και κάθε μέρα, τιμούμε όσους έδωσαν  

μάχη με τον καρκίνο, αλλά έφυγαν από τη ζωή (γιατί δεν υπάρχουν νικητές  

και χαμένοι σ’ αυτόν τον αγώνα). 

Εύχομαι δύναμη και κουράγιο σε όσους αγωνίζονται τώρα, και θαυμάζω αυτούς που το 

ξεπέρασαν». 

Α. Σ.,  4 Φεβρουαρίου 2022 

 

Για την αντιγραφή ΔΔ. 

 


