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α παιδιά, με την ευαισθησία και την αγάπη για παιγνίδι, μάθηση και δράση που διαθέτουν, μπορούν καλύτερα από τον καθένα να αγκαλιάσουν και να προωθήσουν μηνύματα κοινωνικής πτροσφοράς και εθελοντισμού.
Στα παραμύθια υπάρχει το πρόσωπο που προσπαθεί, που κρατάει την ελπίδα ζωντανή και δίνει
συνέχεια στον μύθο. Το ίδιο και στη ζωή. Ένα τέτοια πρόσωπο, για πολλά χρόνια και για πολλούς ανθρώπους, είναι η Ελένη Αναστασίου-Webster που στο σεντούκι της ψυχής της φυλάει
ελπίδες για όποιον έχει ανάγκη. Έτσι έγινε χορηγός αγάπης και σε αυτή την ιστορία.
Η Λιάνα Δενεζάκη, με το «Ένα δώρο για την Μελένια», προσφέρει ένα πολύτιμο δώρο στα παιδιά που από την τρυφερή ηλικία, μέσα από ένα συγκινητικό παραμύθι, γνωρίζουν την σημασία
της ανιδιοτελούς προσφοράς και ετοιμάζονται να γίνουν και αυτά εθελοντές δότες αιμοποιητικών κυττάρων.
Ευχαριστούμε την κα Δενεζάκη που μέσα από το παραμύθι της στέλνει ένα βαθιά συγκινητικό
μήνυμα και γίνεται πολύτιμη αφηγήτρια και πρέσβειρα των σκοπών μας στον τρυφερό κόσμο
των παιδιών μας.
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ο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας δημιουργήθηκε από την επιθυμία του Αν. Καθηγητή Παιδιατρικής Αιματολογίας κ. Στέλιου Γραφάκου και της
εθελόντριας κ. Ελένης Αναστασίου να ενημερώσουν, ευαισθητοποιήσουν
και συστρατεύσουν, όσο το δυνατόν περισσότερους εθελοντές δότες μυελού των
οστών, για την θεραπεία παιδιών, που νοσούν από καρκίνο του αίματος.
Το σωματείο Εθελοντικής Αρωγής και φροντίδας «νέοι ορίζοντες», αγκάλιασε
με ευαισθησία και ενθουσιασμό την ιδέα της έκδοσης του βιβλίου και προχώρησε
στην υλοποίησή της, με σκοπό τη διάδοση του μηνύματος.
Ευχαριστούμε θερμά, την συγγραφέα και εικονογράφο παιδικών βιβλίων
Λιάνα Δενεζάκη για την συγγραφή και εικονογράφηση του βιβλίου, την Oμότιμη
Καθηγήτρια Ψυχιατρικής κα Μένη Μαλλιώρη για τη επιστημονική επιμέλεια
του κειμένου, τους χορηγούς: αρτοποιεία Τσατσαρωνάκη «το Μάννα», τον κ. Στέφανο
Κασιμάτη, τον κ. Αθανάσιο Σίννη, καθώς και όλους όσοι πρόθυμα συνετέλεσαν,
με οποιονδήποτε τρόπο, στην πραγματοποίηση της έκδοσης.
Ευχή όλων μας το μήνυμα να καρποφορήσει και να δώσει ελπίδα στα παιδιά που δίνουν
σκληρό αγώνα κατά της ασθένειας.
Το Δ.Σ. του Σωματείου Εθελοντικής Αρωγής και Φροντίδας «νέοι ορίζοντες»
Πρόεδρος
Χρυσούλα Κοσμοπούλου
Αντιπρόεδρος: Νότα Γαλανού
Γραμματέας: Αργυρώ Τογρίδη
Ταμίας: Σταματίνα Βασιλείου
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Ο Ζαχαρίας, ο μεγαλύτερος από τα αδερφάκια της Μελένιας, έφαγε βιαστικά μια μπουκιά κερασόπιτα και πετάχτηκε από το τραπέζι. Στην αγκαλιά του κρατούσε το καλαθάκι του πικ νικ που είχε ετοιμάσει ο μπαμπάς.
«Άντε, βιαστείτε!» φώναξε ο Ζαχαρίας με ανυπομονησία και τα δίδυμα
τον ακολούθησαν χοροπηδώντας.
Μόνο η Μελένια δεν κουνήθηκε από τη θέση της. Εκείνο το πρωί δεν
αισθανόταν καθόλου καλά, όμως προσπαθούσε να το κρύψει.
«Μελένια, καλύτερα να το πεις στη μαμά και τον μπαμπά σου», της είπε
ο Τσίου, ο φτερωτός της φίλος.
«Σιγά μη το πω και χάσω το πικ νικ!» τον μάλωσε η Μελένια και έβαλε τα
δυνατά της για να σηκωθεί χωρίς να την καταλάβουν.

«Η Κυριακή είναι η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας!»
είπαν με μια φωνή όλα τα ζωάκια όταν συναντήθηκαν στο μεγάλο ξέφωτο του δάσους. Η Μελένια
δεν τους άκουσε γιατί είχε μείνει πίσω. Ζαλιζόταν κι
ένιωθε τα ποδαράκια της βαριά, το ίδιο και τα βλέφαρά της. Μέρες τώρα αισθανόταν συνεχώς κουρασμένη και νύσταζε. Νύσταζε. Νύσταζε τόοοοοοσο πολύ που παραλίγο να την πάρει ο ύπνος πάνω σ’
ένα... δέντρο.

Το άλλο πρωί, η Μελένια αποκοιμήθηκε μέσα στην τάξη.
«Ε, υπναρού ξύπνα! Ώρα για παιχνίδι!» τη σκούντηξε ο Ασβός
όταν χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα, αλλά η Μελένια
δεν είχε καμία όρεξη για παιχνίδι. Δικαιολογήθηκε λέγοντας πως δεν είχε κοιμηθεί καθόλου το προηγούμενο βράδυ γιατί διάβαζε ένα παραμύθι που της άρεσε πολύ. Όμως,
δεν μπορούσε να ανοίξει τα μάτια της από τη νύστα ούτε
όταν χτύπησε το κουδούνι για να σχολάσουν.
Κι έτσι, η δασκάλα ειδοποίησε τους γονείς της να έρθουν
για να την πάρουν από το σχολείο.

Όταν έφτασαν στο σπίτι, οι γονείς της την έβαλαν να ξαπλώσει και
κάλεσαν τον γιατρό.
«Χμ!» έκανε εκείνος αφού την εξέτασε. Έτριψε το αριστερό του
αυτί, όπως έκανε κάθε φορά που δυσκολευόταν να κάνει μια διάγνωση.
«Νομίζω πως αυτό που έχει η μικρή σας δεν θα περάσει με ένα απλό
σιροπάκι. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να την πάτε στο
νοσοκομείο για μικρά αρκουδάκια», είπε τελικά.
Όπως κι έγινε!

«Μη φοβάσαι, καρδούλα μου», της
είπε η γιατρός όταν έφτασαν στο
Νοσοκομείο για μικρά αρκουδάκια.

«Ένα τσιμπηματάκι θα νιώσεις μόνο,
ελαφρύ σαν κουνουπάκι», της είπε πριν
της πάρει αίμα για αναλύσεις. Έπειτα,
της εξήγησε ότι θα χρειαστεί να παραμείνει στο νοσοκομείο για να πάρει φάρμακα που θα διώξουν την αρρώστια από το κορμάκι της και θα της
φέρουν πάλι τη χαρά και την όρεξη για
παιχνίδια.

«Ορισμένα φάρμακα μπορεί, για πολύ λίγο, να σου δημιουργήσουν
μερικά προβλήματα, όπως να νιώσεις κούραση ή στομαχόπονο ή
ζαλάδα. Θα χρειαστεί να προσέχεις. Θα σε φροντίζουν όμως μαζί
με τους γονείς σου, οι γιατροί, οι νοσηλεύτριες και όλο το προσωπικό», της είπε με απαλή φωνή και συνέχισε: «Αλλά για να αποφεύγουμε τα τσιμπηματάκια, θα βάλουμε επάνω σου ένα μαγικό
παράσημο που θα επιτρέψει στα φάρμακα να μπαίνουν στον οργανισμό σου για να γίνεις γρήγορα καλά! Σύμφωνοι;»
«Σύμφωνοι!» μουρμούρισε η Μελένια και έπιασε να διαβάζει τις
κάρτες με τα «περαστικά» που της έστειλαν τα ζωάκια.

Ο καιρός περνούσε κι η Μελένια είχε αρχίσει να χάνει όχι μόνο την υπομονή αλλά και το υπέροχο πεταχτό τσουλούφι της.
«Μην ανησυχείς, αυτό γίνεται από τα φάρμακα», την καθησύχασε η
γιατρός. «Σε λίγο καιρό τα μαλλάκια σου θα ξαναφυτρώσουν, πιο δυνατά και πιο λαμπερά από πρώτα και θα τους βάζεις όσα φιογκάκια θες!»
Όμως, η Μελένια στεναχωριόταν. Ειδικά, όταν έβλεπε τρίχες στο μαξιλάρι της.
«Θέλεις να σου πλέξω ένα ωραίο καπέλο ώσπου να βγει πάλι το τσουλουφάκι σου;» τη ρώτησε η μαμά της.
«Όχι, δεν θέλω!» απάντησε με πείσμα η Μελένια.
«Εγώ θέλω! Θέλω ένα μπλε σκουφί με φούντα παρακαλώ, για να ταιριάζει με το κασκόλ μου», πετάχτηκε ο Τσίου.
«Τελικά, θέλω κι εγώ ένα ίδιο με του Τσίου, αλλά σε ροζ. Κι ένα ροζ κασκόλ», άλλαξε γνώμη η Μελένια.
Μια μέρα η γιατρός της είπε:
«Μελένια, μπορείς να είσαι περήφανη που παίρνεις τα φάρμακά σου και κάνεις τη θεραπεία σου με τόσο θάρρος» και συνέχισε: «Έχουμε ακόμα ένα πολύ σημαντικό, τελευταίο βήμα
να κάνουμε. Χρειάζεσαι μόσχευμα, αλλά για να το βρούμε χρειάζεται
ένας συμβατός δότης».
Ο Τσίου απόρησε: «Τι είναι δότης; Και
γιατί να τον βρούμε; Έχασε τον δρόμο του;»

«Συμβατός δότης είναι εκείνο το ένα και μοναδικό αρκουδάκι που
μπορεί να χαρίσει το δώρο της ζωής στη Μελένια μας. ‘‘Μόσχευμα’’
το λένε αυτό το δώρο και τη συγκεκριμένη θεραπεία ‘‘μεταμόσχευση’’», εξήγησε η γιατρός στους γονείς της Μελένιας.
«Συνήθως ο συμβατός δότης είναι κάποιο μέλος από την οικογένεια αλλά, στην περίπτωση της Μελένιας, δεν σταθήκαμε τυχεροί.
Οπότε πρέπει να αναζητήσουμε άλλον δότη. Το πρόβλημα είναι
πως δεν ξέρουμε ούτε ποιο είναι το κατάλληλο αρκουδάκι, ούτε
πού μένει. Και ίσως πάρει καιρό».
Τότε, ο Τσίου σκέφτηκε να ζητήσει βοήθεια από τις φίλες του, τις
πεταλούδες. Μόλις ήρθαν, άρχισε να τους τραγουδά:
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Σ’ αγαπώ!

Πράγματι, οι πεταλούδες πέταξαν παντού για να
εξηγήσουν σε όλους πόσο σημαντικό είναι να γίνει
κάποιος δότης. Δεν άργησαν να πείσουν τις άλλες
αρκούδες να αφιερώσουν λίγο από τον χρόνο τους για
να πάνε σε ένα νοσοκομείο και να ελέγξουν αν είναι
συμβατοί δότες για τη Μελένια. Μα, κι αν δεν ήταν,
δίνοντας μόσχευμα θα βοηθούσαν άλλα
αρκουδάκια που αντιμετώπιζαν
το ίδιο ή και ανάλογο
πρόβλημα.

Ευτυχώς, ο συμβατός, για τη Μελένια, δότης
δεν άργησε να βρεθεί. Τον έλεγαν Γελαστούλη.
Ο Γελαστούλης μόλις έμαθε πως εκείνος ήταν ο
τυχερός που θα χάριζε ένα τόσο σπουδαίο δώρο,
ενθουσιάστηκε κι ας μην την ήξερε τη Μελένια.
Αμέσως, ανέβηκε στο ποδήλατό του
και πήγε στο αρκουδονοσοκομείο τής
πόλης του προκειμένου να δώσει το
μόσχευμα.

Υπήρχαν φορές, που η Μελένια δεν είχε όρεξη ούτε να βγει από το δωμάτιό της. Τις καλές μέρες, όμως, έπαιζε με τα άλλα αρκουδάκια που
νοσηλεύονταν όπως κι εκείνη. Συναντιόντουσαν στον αρκουδοπαιχνιδότοπο του νοσοκομείου κι έβλεπαν ταινίες. Καμιά φορά έτρωγαν ποπ κορν, έπαιζαν επιτραπέζια παιχνίδια, ζωγράφιζαν ή
διάβαζαν παραμύθια. Ώσπου έφτασε η ώρα η Μελένια να
επιστρέψει στο σπίτι της. Στο δάσος τα ζώα διοργάνωσαν ένα μεγάλο πάρτι για να την υποδεχθούν ενώ λίγο
καιρό αργότερα, οι γονείς της προσκάλεσαν τον Γελαστούλη σπίτι τους για να τον ευχαριστήσουν.
«Τι όμορφη έκπληξη!» είπε η Μελένια.

Η Μελένια πήρε το μόσχευμα,
αλλά τα πράγματα για εκείνη,
δεν έφτιαξαν από τη μια
στιγμή στην άλλη.

Και, τότε στον Τσίου ήρθε μια ακόμα ιδέα!

«Να κάνετε την ιστορία σας παραμύθι, για να μάθουν όλοι, πόσο σπουδαίο είναι να γίνει κάποιος εθελοντής δότης μυελού των οστών!» τιτίβισε.
«Ωραία ιδέα! Έτσι τα παιδιά θα κάνουν για άλλα παιδιά ότι έκαναν για
μένα οι πεταλούδες», είπε η Μελένια
«Μόνο τα παιδιά έχουν τη δύναμη να διαδώσουν το μήνυμά μας», συμπλήρωσε ο Γελαστούλης και στρώθηκε μαζί τους στο γράψιμο. Το παραμύθι
τους είχε τίτλο «Ένα δώρο για τη Μελένια» και ταξίδεψε σε όλα τα μέρη
της Γης, για πει σε μικρούς και μεγάλους πόσο σημαντικό είναι να χαρίσουν ξανά το χαμόγελο και να κάνουν δώρο την ελπίδα και τη ζωή σε
μια οικογένεια. Στο Δάσος της Μελένιας έγινε γιορτή μεγάλη και
ο Τσίου τραγουδούσε:
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Η Λιάνα Δενεζάκη είναι συγγραφέας και εικονογράφος παιδικών βιβλίων.
Μέχρι σήμερα έχει γράψει 22 βιβλία για παιδιά κι ένα μυθιστόρημα για ενήλικες. Έχει εικονογραφήσει περισσότερα από 250 βιβλία για λογαριασμό
πολλών εκδοτικών οίκων, ενώ έχει συμμετάσχει στη δημιουργία εκπαιδευτικών, διαδραστικών εφαρμογών που έχουν μεταφραστεί σε οκτώ γλώσσες.
Έχει λάβει μέρος σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ βιβλία της
κυκλοφορούν και σε άλλες γλώσσες.
Έχει τιμηθεί με τον Έπαινο Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας του
Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου «Πηνελόπη Μαξίμου» για το βιβλίο
της «Ένας Γενναίος Σκύλος», εκδ. Λιβάνη και με με το Βραβείο του Κύκλου
του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου Μέσης Σχολικής Ηλικίας «Φανής Αποστολίδου», για το βιβλίο της «Μαρδούκ!» εκδ. Λιβάνη. Ανήκει στη συντακτική
ομάδα του «Μαγικού Κόσμου» που έχει βραβευτεί ως το καλύτερο Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. Το 2015 επιλέχθηκε για να συμμετάσχει στο Διακρατικό-Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα 100 mirrors που υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή 5 ευρωπαϊκών
χωρών και να παρουσιάσει την πορεία της στο Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
liana.denezaki@gmail.com

