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Σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα βιβλίο, ένα παιδικό βιβλίο, που δεν είναι μόνο αγαπημένο των 
παιδιών, αλλά και δικό μου.

Το βιβλίο "Γιατί δεν έχω κέφια;" γράφτηκε πριν από 50+ χρόνια, την δεκαετία του '60 από την 
συγγραφέα Charlotte Zolotow αλλά παραμένει επίκαιρο και ενδιαφέρον μέχρι σήμερα. 
Επανακυκλοφόρησε φέτος από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος, με εικονογράφηση που θυμίζει τα 
δικά μου παιδικά βιβλία και δεν πρέπει να λείπει από την βιβλιοθήκη σας!

Μια καινούρια μέρα ξεκινά και ο μπαμπάς ετοιμάζεται να φύγει για την δουλειά. Φεύγοντας 
όμως ο μπαμπάς ξέχασε να φιλήσει τη μαμά και αυτή έχασε το κέφι της. Η μέρα της 
ξεκίνησε στραβά και έτσι όταν εμφανίζεται ο μικρός Φίλιππος η μαμά δεν του μίλησε 
καθόλου ευγενικά. Όμως κι αυτός με την σειρά του δεν μίλησε ευγενικά στην αδερφή του. 
Όπως κι αυτή στη συμμαθήτριά της... Και ο κύκλος της κακής διάθεσης συνεχίζεται. Ποιος 
άραγε θα σταματήσει και θα πάρει μακριά την κακή διάθεση; 

http://www.epbooks.gr/


Το βιβλίο "Γιατί δεν έχω κέφια" είναι μια αληθινή, τρυφερή ιστορία. Θα μπορούσε να είναι 
και η δική σας ιστορία! Σκεφτείτε πόσες φορές χάλασε η διάθεσή σας γιατί κάτι που θέλατε 
πολύ δεν έγινε. Δεν στράβωσε όλη σας η μέρα; Είχατε υπομονή να αντιμετωπίσετε την 
καθημερινότητα; Αμφιβάλλω... Περισσότερα από 50 χρόνια μετά η ανάγκη των ανθρώπων 
για επαφή, η ανάγκη να αναγνωρίζουμε τα θέλω μας, αυτά που μας γεμίζουν και μας 
κάνουν να χαμογελάμε, δεν έχουν αλλάξει και πολύ. Μια απλή αγκαλιά, ένα χάδι κι ένα φιλί
είναι αρκετά για να κάνουν όλη μας τη μέρα να δείχνει καλύτερη! Και ένα παιδικό βιβλίο 
είναι αρκετό για να μας ταρακουνήσει, να μας χτυπήσει στην πλάτη και να μας θυμίσει να 
μην ξεχνάμε ποτέ αυτούς που αγαπάμε, αυτούς που κάνουν την κάθε μας μέρα ξεχωριστή.



Ως ζωόφιλη δεν μπορώ παρά να σχολιάσω πως μέσα σε όλες τις παρεξηγήσεις, την κακή 
διάθεση και την αγένεια των ανθρώπων του βιβλίου, μικρών και μεγάλων, το σκυλάκι της 
οικογένειας είναι το μόνο που δεν χρειάστηκε τον ελάχιστο χρόνο για να προσφέρει αγάπη,
χάδια και απόλυτη κατανόηση στον άδικο φίλο του. Γιατί έπεσε όπως καταλαβαίνετε και 
αυτό θύμα της κακής διάθεσης των ανθρώπων. Αλλά τα ζώα αγαπούν ολοκληρωτικά, δεν 
θυμώνουν και συγχωρούν στη στιγμή! 



Η συγγραφέας του βιβλίου "Γιατί δεν έχω κέφια;" Charlotte Zolotow (1915-2013) 
εργάζονταν για πολλά χρόνια στο παιδικό τμήμα των εκδόσεων Harper Collins στις Η.Π.Α. 
Υπήρξε μια ξεχωριστή και παραγωγική συγγραφέας. Η συγγραφική ματιά της σε θέματα 
όπως ο θυμός, ο φθόνος και ο θάνατος ήταν δίχως συναισθηματισμούς αλλά όχι χωρίς 
συμπόνια. Αυθεντική, ευγενική και μερικές φορές με χιούμορ, αντιμετώπιζε με σοβαρότητα 
τα μικρά ή μεγαλύτερα προβλήματα των νεαρών αναγνωστών της. Ήταν παντρεμένη με το
διάσημο βιογράφο του Χόλιγουντ Maurice Zolotow και είχε δύο κόρες. Τα τελευταία 60 
χρόνια της ζωής της τα πέρασε στο Hastings-on-Hudson, ένα χωριό λίγο πιο έξω απ' την 
Νέα Υόρκη, στο σπίτι που μεγάλωσε τα παιδιά της. 

Θεωρώ πως το συγκεκριμένο βιβλίο είναι ένα απλό μάθημα του τι σημαίνει ενσυναίσθηση. Τι 
σημαίνει να σκέφτομαι τον άλλο και να προσφέρω απλόχερα όσα έχει ανάγκη, από ένα χάδι μέχρι 
έναν καλό λόγο. Απευθύνεται σε παιδιά 5+ ετών, παρότι θα σας πρότεινα να τολμήσετε να το 
διαβάσετε και με μικρότερα παιδιά.

Το μόνο βέβαιο είναι πως δεν θα σας απογοητεύσει! 
Είμαι σίγουρη πως καθώς θα γυρνάτε την τελευταία σελίδα θα σας κάνει να χαμογελάσετε.
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