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Δρ. Μιχάλη Αγκαστινιώτη, Ιατρικό Σύμβουλο της ΔΟΘ, για τις συστάσεις του

Kα. Άνδρεα Ιωάννου, Συντονίστρια Μαθησιακής Υποστήριξης στο Junior School 
Λευκωσίας, για την ανάληψη αυτού του πιλοτικού έργου

Τη διοίκηση, το προσωπικό και τους μαθητές του Junior School Λευκωσίας, για την 
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Αφιέρωση

Αφιερώνουμε αυτό το βιβλίο στα παιδιά με θαλασσαιμία σε όλο 
τον κόσμο, στην ακατάβλητη θέλησή τους για επιβίωση, στην 

εμπνευσμένη μάχη τους έναντι της ασθένειας, στα όμορφα όνειρά 
τους για μια καλή ζωή και ένα λαμπρό μέλλον, με τις εγκάρδιες 
και ειλικρινείς ευχές μας για μια μακρά, υγιή και πάνω απ’ όλα 

ευτυχισμένη ζωή.

Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας



Γεια! Είμαι ο Χάρης και είμαι φίλος σου – 
ένας μικροσκοπικός φίλος που ζει μέσα σου! 
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Έχεις γρατζουνίσει ποτέ το γόνατό σου 
στην παιδική χαρά;
Είδες ένα κόκκινο υγρό πάνω στο 
δέρμα σου; Αυτό λέγεται αίμα. 

Όλοι έχουν αίμα, γεμάτο 
μικροσκοπικούς φίλους σαν εμένα. 
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Ανήκω σε μια τεράστια 
οικογένεια που λέγεται 
Ερυθρά Αιμοσφαίρια.

Έχουμε κόκκινο χρώμα 
και μοιάζουμε με 
μικρά πιάτα. 
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Η δουλειά μας είναι να μεταφέρουμε 
οξυγόνο σε όλο σου το σώμα. 

Το οξυγόνο προέρχεται από τον αέρα 
που αναπνέεις και δίνει ενέργεια σε 
κάθε μέρος του σώματός σου, έτσι ώστε 
να μπορείς να τρέχεις, να γελάς, να 
χοροπηδάς και να παίζεις.
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Για να μας βοηθήσει να μεταφέρουμε το οξυγόνο στα διάφορα μέρη του 
σώματός σου, το κάθε ένα από εμάς, τα Ερυθρά Αιμοσφαίρια, έχει το δικό του 
μικρό βοηθό που λέγεται αιμοσφαιρίνη, και κάθε ένα από εμάς περιέχουμε 
πολλά κομμάτια αιμοσφαιρίνης που μπορούν να μεταφέρουν οξυγόνο
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Η οικογένειά μου, τα Ερυθρά 
Αιμοσφαίρια, δεν είναι μόνη της μέσα 
στο αίμα! Άλλες δύο οικογένειες 
φίλων κυκλοφορούν τριγύρω: η 
οικογένεια των Λευκών Αιμοσφαιρίων, 
η οικογένεια των Αιμοπεταλίων και ο 
φίλος μας το Πλάσμα. 

Όλοι μας έχουμε διαφορετικές 
δουλειές να κάνουμε, και επίσης 
έχουμε διαφορετική εμφάνιση! Αλλά 
όλοι μας δουλεύουμε μαζί για να 
διατηρήσουμε το σώμα σου υγιές και 
δυνατό. 

Οι φίλοι μας, τα Λευκά 
Αιμοσφαίρια, έχουν 
ακανόνιστο σχήμα και 
είναι άσπρα. 

Λειτουργούν σαν 
μικροί στρατιώτες που 
πολεμούν τα μικρόβια για 
να σε κρατάνε υγιή.

Λευκά Αιμοσφαίρια
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Αιμοπετάλια

Οι φίλοι μας στην οικογένεια 
των Αιμοπεταλίων μοιάζουν με 

μικροσκοπικά αυγά. Αν χτυπήσεις, 
μαζεύονται και ενώνονται μαζί όπως 

τα τούβλα για να σε βοηθήσουν να 
σταματήσεις να αιμορραγείς. 

Πλάσμα

Ο φίλος μας, το Πλάσμα, είναι το κιτρινωπό υγρό μέσα στο οποίο 
κολυμπάμε όλοι εμείς, τα Ερυθρά Αιμοσφαίρια, τα Λευκά Αιμοσφαίρια και τα 
Αιμοπετάλια. Το Πλάσμα μεταφέρει πολλά θρεπτικά υλικά που χρησιμοποιεί 

το σώμα σου για να σε κρατάει υγιή και δυνατό. 

11



Ξέρεις από πού προέρχεται το αίμα και όλοι εμείς που 
βρισκόμαστε μέσα του; 
Λοιπόν, όλοι εμείς προερχόμαστε από ένα εργοστάσιο που 
βρίσκεται ακριβώς μέσα στα κόκκαλα σου! 

Μερικές φορές, όμως, υπάρχει ένα 
πρόβλημα στο εργοστάσιο και δεν 
μπορεί να φτιάξει Ερυθρά Αιμοσφαίρια 
με το σωστό βοηθό που βρίσκεται μέσα 
τους, την αιμοσφαιρίνη.
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Όταν συμβαίνει αυτό, η οικογένειά μου, τα 
Ερυθρά Αιμοσφαίρια, δεν μπορεί να μεταφέρει 
αρκετό οξυγόνο στο σώμα σου. 

Χωρίς αυτό, το σώμα σου αισθάνεται 
κουρασμένο και έτσι φαίνεσαι αδύναμος και 
χλωμός. Οι γιατροί αυτό το λένε αναιμία ή 
θαλασσαιμία.
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Πολλά παιδιά σε όλο τον κόσμο έχουν θαλασσαιμία.
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Αν έχεις θαλασσαιμία, η οικογένειά μου, τα Ερυθρά Αιμοσφαίρια, είναι 
αδύναμα. Οπότε, χρειαζόμαστε βοήθεια από έναν γιατρό. Ο καλύτερος 
τρόπος με τον οποίο μπορεί ο γιατρός να μας βοηθήσει είναι να σου δώσει 
μερικά καινούρια, δυνατά Ερυθρά Αιμοσφαίρια. Αυτό λέγεται μετάγγιση. 

Μπορείς να κάνεις 
μεταγγίσεις στο 
νοσοκομείο, όπου 
υπάρχουν πολλοί 
άνθρωποι που ξέρουν 
πώς να σε βοηθήσουν!
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Για να αρχίσει η μετάγγιση, 
ο γιατρός ή η νοσοκόμα βάζει 
μια μικρή βελονίτσα στο 
χέρι σου. Αυτό δεν πονάει 
ιδιαίτερα!

Η βελόνα ενώνεται με 
μια πλαστική σακούλα 
γεμάτη υπέροχα, 
καινούρια, δυνατά 
Ερυθρά Αιμοσφαίρια, 
τους μικροσκοπικούς 
σου φίλους που θα σε 
βοηθήσουν να αισθανθείς 
καλύτερα.
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Στο νοσοκομείο, θα έχεις το χρόνο να κάνεις 
μερικά από τα αγαπημένα σου πράγματα. 
Τι σου αρέσει να κάνεις; 
Σε μερικά παιδιά αρέσει να διαβάζουν 
ιστορίες, να λένε αστεία ή να βλέπουν 
τηλεόραση. Στο νοσοκομείο, θα κάνεις και 
πολλούς νέους φίλους!
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Η επίσκεψη στο νοσοκομείο μπορεί να σου 
φανεί παράξενη την πρώτη φορά. 

Όμως μετά την μετάγγισή σου, θα έχεις 
πολλά καινούρια Ερυθρά Αιμοσφαίρια για 
να βοηθήσουν στη μεταφορά οξυγόνου στο 
σώμα σου.

Τότε, θα νοιώσεις γεμάτος ενέργεια!
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Όμως… αυτά τα Ερυθρά Αιμοσφαίρια δεν μένουν για πολύ στο 
αίμα σου! Μετά από λίγο καιρό καταστρέφονται και το σώμα σου 
αισθάνεται ξανά κουρασμένο. 

Ο γιατρός το ξέρει αυτό, γι’ αυτό μετά από μερικές εβδομάδες θα 
σου ζητήσει να ξαναπάς στο νοσοκομείο για να πάρεις καινούρια 
Ερυθρά Αιμοσφαίρια. 

Με αυτό τον τρόπο, το σώμα 
σου θα αισθανθεί ξανά υγιές και 
δυνατό. Και αυτό θα συμβαίνει 
κάθε ένα μήνα περίπου. Με 
τις μεταγγίσεις, θα έχεις πολύ 
ενέργεια για να τρέχεις, να 
χοροπηδάς, να γελάς και να 
παίζεις με τους φίλους σου 
ξανά!
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Όλα αυτά τα καινούρια Ερυθρά 
Αιμοσφαίρια προσφέρουν μεγάλη βοήθεια 
στο σώμα σου. 

Όμως, χρειάζεσαι λίγη ακόμη βοήθεια. 
Θυμάσαι την Αιμοσφαιρίνη, τη φίλη 
μας που βοηθάει εμάς, τα Ερυθρά 
Αιμοσφαίρια, να μεταφέρουμε οξυγόνο 
στο σώμα σου; Λοιπόν, αυτό το κάνει 
επειδή η Αιμοσφαιρίνη έχει σίδηρο 
ενωμένο πάνω της. 

Ο σίδηρος είναι μια ειδική ουσία με την 
οποία συνδέεται το οξυγόνο.

Μετά από μερικές εβδομάδες, 
όταν τα καινούρια Ερυθρά 
Αιμοσφαίρια καταστραφούν, 
ο σίδηρος που βρίσκεται μέσα 
τους κυκλοφορεί ελεύθερος στο 
αίμα. 

Αυτό συμβαίνει λίγες βδομάδες 
μετά από κάθε μετάγγιση που 
κάνεις.
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Όλος αυτός ο επιπλέον σίδηρος που βγαίνει όταν 
τα Ερυθρά Αιμοσφαίρια καταστρέφονται βρίσκει 
ένα μέρος μέσα στο σώμα σου για να παραμένει. 

Αυτό μπορεί να δυσκολεύει το σώμα σου από το 
να λειτουργεί κανονικά.

Το δέρμα σου τότε γίνεται πιο 
σκούρο, αισθάνεσαι αδύναμος και δεν 
αναπτύσσεσαι κανονικά. 

Οπότε τώρα πρέπει να αφαιρέσεις αυτό 
τον σίδηρο που περισσεύει από το σώμα 
σου. 
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Ο γιατρός το γνωρίζει αυτό και θα σου δώσει κάποιο ειδικό 
φάρμακο που θα μαζέψει αυτά τα κομμάτια επιπλέον σιδήρου, 
σαν μαγνήτης, και θα τα μεταφέρει έξω από το σώμα σου όταν 
θα πηγαίνεις στην τουαλέτα. Αυτό λέγεται αποσιδήρωση.
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Υπάρχουν διάφορα είδη 
φαρμάκων που μπορούν να 
αφαιρέσουν αυτό τον επιπλέον 
σίδηρο από το σώμα σου. 

Για να χρησιμοποιήσεις ένα από 
αυτά τα φάρμακα, θα χρειαστείς 
τη βοήθεια μιας μικρής βελόνας 
και μιας αντλίας! 

Και θα χρειάζεται να έχεις 
αυτή τη βελόνα στο δέρμα σου 
για αρκετές ώρες κάθε μέρα ή 
νύχτα. 

Αυτό δεν είναι πάντα πολύ βολικό. Όμως μόλις το συνηθίσεις, θα αισθάνεσαι 
όλο και καλύτερα. 

Μπορείς να φοράς την αντλία σου ενώ κοιμάσαι ή όπου κι αν είσαι – στην 
παιδική χαρά, στο σχολείο, στο σπίτι σου ή στο σπίτι ενός φίλου.

Όπως κι εγώ, η αντλία είναι ένας καλός σου φίλος!
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Τα άλλα φάρμακα που 
μπορούν να αφαιρέσουν 
τον σίδηρο από το σώμα 
σου είναι χάπια. Μπορείς 
να τα καταπιείς όπως 
κάθε άλλο χάπι μαζί με 
νερό ή χυμό. 
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Όποιο φάρμακο και να σου δώσει ο γιατρός σου, η μαμά και ο 
μπαμπάς σου θα σε βοηθήσουν να το πάρεις σωστά μέχρι να 
μεγαλώσεις και να μάθεις να το κάνεις μόνος σου! Το σώμα σου 
χρειάζεται οπωσδήποτε αυτό το φάρμακο για να παραμένει υγιές. 
Και μην ξεχνάς, δεν είσαι μόνος! Παίρνεις πολλή αγάπη από 
τους γονείς και την οικογένειά σου, πολλή φροντίδα από τους 
γιατρούς σου και τις νοσοκόμες και πολλή βοήθεια από πολλούς, 
πολλούς φίλους τριγύρω σου. 
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Τώρα γνωρίζεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι 
σχετικά με εμάς, τα Ερυθρά Αιμοσφαίρια, τους άλλους 

φίλους μας στο αίμα, και τη θαλασσαιμία. 

Μπορείς να μοιραστείς όλες αυτές τις πληροφορίες 
με άλλα παιδιά που έχουν κι αυτά θαλασσαιμία ή που 

θέλουν να μάθουν γι’ αυτήν!
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Σχετικά με τους Εκδότες

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ

Η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, 
μη κυβερνητικός, ασθενοκεντρικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1986 με 
έδρα τη Λευκωσία στην Κύπρο. Η αποστολή της ΔΟΘ είναι η εξασφάλιση 
ίσης πρόσβασης σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη για κάθε ασθενή με 
θαλασσαιμία σε όλο τον κόσμο. Η ΔΟΘ συνεργάζεται επισήμως με την 

Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) από το 1996 και το εκπαιδευτικό της 
πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικών 
εργαστηρίων και συνεδρίων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο για ασθενείς, 

επαγγελματίες υγείας και το ευρύ κοινό.

Αυτό το βιβλίο δημιουργήθηκε με πολλή αγάπη για τα παιδιά με 
θαλασσαιμία που έχουν ανάγκη να κατανοήσουν την κατάστασή τους, 

να την αποδεχθούν και να αντλήσουν δύναμη από αυτήν τη γνώση 
για να οικοδομήσουν ένα καλύτερο μέλλον για τους εαυτούς τους.



Σχόλια από νεαρούς 
μαθητές που διάβασαν 
το βιβλίοΜου άρεσε αυτή η

ιστορία επειδή όταν

είσαι άρρωστος, η 

οικογένειά σου και 

οι φίλοι σου βρίσκονται

εκεί για να σε βοηθήσουν. 

Η ιστορία ήταν 

ενδιαφέρουσα.

Μου άρεσε αυτό 
το βιβλίο επειδή 
αν έχεις θαλασσαιμία, 
μπορείς να ξέρεις 
τι να κάνεις.

Μου άρεσε τόσο πολύ 
επειδή ήταν σχετικό με 
το σώμα μας και τώρα 
που άκουσα την ιστορία 
γνωρίζω τα πάντα
σχετικά με το αίμα 
μας.

Λάτρεψα τις εικόνες. 

Έμαθα ότι τα 

ερυθρά αιμοσφαίρια 

παράγονται στον μυελό 

των οστών. Νομίζω 

ότι το βιβλίοήταν 

εξαιρετικά 

ενδιαφέρον.

Μου άρεσε 
αυτό το βιβλίο 
επειδή έμαθα 
πολλά καινούρια 
πράγματα 
σχετικά με το 
σώμα μου.

Μου άρεσε η ιστορία 

επειδή έμαθα και οι 

γιατροί βοήθησαν

τα παιδιά.

Το καλύτερο από όλα είναι ότι δεν ήτανιστορία φαντασίας. Επίσης, διαβάζεται εύκολα.
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