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Η Χαρά και η Γιοσίμη είναι οι καλύτερες φίλες. Πάνε σχολείο μαζί και κάθονται στο ίδιο

θρανίο. Η Χαρά μαθαίνει πολλά από τη Γιοσίμη. Ζωγραφίζουν γιαπωνέζικα ιδεογράμματα,

φτιάχνουν οριγκάμι, πίνουν τσάι, ζωγραφίζουν χαρούμενα και λυπημένα δέντρα. Σήμερα η

Γιοσίμη δεν είναι καλά. Ρωτώντας, η Χαρά μαθαίνει ότι την επόμενη ημέρα, στην Ιαπωνία

είναι η γιορτή όπου κάθε οικογένεια επιστρέφει στο χωριό της, κοντά στους παππούδες και

τις γιαγιάδες. Η Γιοσίμη δεν μπορεί να πάει κι έτσι είναι πολύ στεναχωρημένη. Η φίλη της



προσπαθεί  με κάθε τρόπο να την κάνει  να νιώσει  καλύτερα,  όμως δεν τα καταφέρνει.

Τελικά, σκαρφίζεται μια ιδέα: καλεί όλη την οικογένεια της Γιοσίμη στο σπίτι της για τσάι.

Εκεί, η Χαρά έχει ετοιμάσει μια έκπληξη για την οικογένεια της Γιοσίμη που, όπως λέει και

το όνομά της, φέρνει πολλή χαρά σε όλους.

Μια τρυφερή ιστορία που αναδεικνύει τις αξίες της διαφορετικότητας, της φιλίας και της

δοτικότητας.  Οι  δύο  ηρωίδες  είναι  διαφορετικές.  Έχουν  διαφορετική  καταγωγή  και,

συνεπώς, τρόπο ζωής και συνήθειες. Η Χαρά μαθαίνει από τη Γιοσίμη έθιμα του τόπου της

και παίζουν με αυτά. Μαθαίνουν να κατανοούν και να αποδέχονται η μία την άλλη αλλά και

να επικοινωνούν με τους τόσο διαφορετικούς κώδικες που έχει κάθε χώρα. Γεγονός που

αποδεικνύει την αγάπη τους και την πρόθεση που γίνεται πράξη ώστε να δώσουν χαρά η

μία την  άλλη.  Γιατί,  τελικά,  οι  παιδικές  ψυχές  είναι  γεμάτες  απλότητα και  μπορούν να

αποδεχτούν και να χαρούν το διαφορετικό, έχοντας την επιθυμία να διορθώσουν ή/και να

αλλάξουν ό,τι στέκεται εμπόδιο σε αυτό.
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