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Η Ελληνίδα tattoo artist που δίνει ελπίδα στις
γυναίκες με μαστεκτομή -Κάνει nipple tattoo
δωρεάν
Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα / Θεολογία και Ζωή

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από όλο τον κόσμο, από καρκίνο του μαστού θα

νοσήσει μία στις 9 με 12 γυναίκες, αναλόγως της χώρας στην οποία ζει.
Όπως αναφέρει και στο site της η ελληνική αντικαρκινική εταιρεία, τα νέα
περιστατικά που καταγράφονται κάθε χρόνο στη χώρα μας υπολογίζονται, κατά
προσέγγιση, στα 4.500, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 25% των περιπτώσεων
καρκίνου που εμφανίζονται στις Ελληνίδες.
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι γυναίκες θα χρειαστεί να μπουν στο χειρουργείο
και να αφαιρέσουν είτε τμήμα, είτε ολόκληρο τον μαστό -κάποιες φορές και τους
δύο μαστούς. Την οδυνηρή επέμβαση, θα ακολουθήσουν πιθανότατα κάποιοι κύκλοι
χημειοθεραπειών, ψυχολογικές μεταπτώσεις και η αίσθηση ότι κάτι λείπει. Μια
μικρή λεπτομέρεια. Το στήθος δεν είναι πια το ίδιο καθώς η θηλή στις πιο πολλές
επεμβάσεις αφαιρείται.
Αυτή τη μικρή λεπτομέρεια έρχεται να διορθώσει και να μοιράσει πολλά χαμόγελα
σε όσες γυναίκες το επιθυμούν, μια Ελληνίδα tattoo artist. Η κρητικιά Γιώτα
Τζανίδου, η οποία από σήμερα κάνει δωρεάν σε όσες γυναίκες θελήσουν nipple
tattoo. Προσθέτει δηλαδή τη θηλή ως τατουάζ στο σημείο που βρισκόταν πριν την
επέμβαση.
Μιλώντας στο Bovary.gr η Γιώτα, η οποία ζει και εργάζεται στα Χανιά της Κρήτης,
αναφέρει: «Σκεφτόμουν καιρό να κάνω κάτι τέτοιο. Αυτό που με ώθησε να πάρω
αυτή την απόφαση είναι η περίπτωση μιας φίλης που το έχει περάσει και ήθελε να
της κάνω την ροζ κορδέλα, σύμβολο του καρκίνου του μαστού. Είμαι πολύ
ευαισθητοποιημένη με τέτοια θέματα γιατί είμαι κι εγώ γυναίκα και θέλω να
στηρίξω όσο μπορώ με όποιον τρόπο μπορώ. Υπάρχουν τόσες γυναίκες που
παλεύουν, που φοβούνται και που ντρέπονται.. ακόμα και μικρές κοπέλες
ντρέπονται να βγάλουν το μπλουζάκι τους σε μια επαφή με τον σύντροφό τους.
Είναι κρίμα αφού μπορώ να βοηθήσω γιατί να μην το κάνω; Επίσης θα αισθάνονται
άνετα μαζί μου, γιατί οι περισσότεροι τατουατζίδες είναι άντρες. Με καλή
διάθεση και πίστη στον Θεό μπορούμε να δώσουμε λίγη χαρά στους ανθρώπους.
Δεν γίνονται όλα για τα λεφτά σε αυτόν τον κόσμο. Όσοι έχουν παλέψει για την
υγεία τους θα το καταλάβουν..»
Η Γιώτα Τζανίδου απηύθυνε κάλεσμα στις γυναίκες μέσα από το προφίλ Tattooholic
στο Facebook:
Προσφέρω ΔΩΡΕΑΝ nipple tattoo σε όσες γυναίκες έχουν δώσει μάχη με τον
καρκίνο και το χρειάζονται..
Κάποια πράγματα στη ζωή δεν είναι δεδομένα. Ένα από αυτά είναι και η υγεία.
Μπορεί πολλές φορές να το ξεχνάμε αλλά πάντα κάποιος ή κάτι έρχεται να μας το
υπενθυμίσει. Εμένα μου το θυμίζουν καθημερινά εκείνες οι ηρωίδες…

Γυναίκες που δεν ντρέπονται να ξεστομίσουν τη λέξη ”καρκίνος” και μιλούν
γι’αυτόν χωρίς υπεκφυγές και τρόμο. Γυναίκες που υπέστησαν μαστεκτομή.
Γυναίκες που υποφέρουν από φρικτούς πόνους, τους οποίους όμως ξεχνούν
μπροστά στην ανάγκη να ζήσουν για εκείνες αλλά και για όσους τις αγαπούν.
Ας δώσουμε λίγη χαρά και εμείς σε αυτές της γυναίκες.!!!
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