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(Ο «Ονειροκουβαλητής» ήταν ένας γλάρος που έφερνε όμορφα όνειρα στον ύπνο των 
παιδιών, στο παραμύθι «Ο κύριος Αύριο- βράδυ» του Χρήστου Μπουλώτη.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράψε κι εσύ στο oneirokouvalitis@gmail.com 



2 
 

ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΥΧΗ, ΒΟΗΘΩ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ 

 
Μαθητές, δάσκαλοι και γονείς πραγματοποιούμε τη  δραστηριότητα: 
«Κάνω  μια ευχή, βοηθώ ένα παιδί». 
Γράφουμε  σ' ένα από τα αστέρια  που  βρίσκονται κάτω από το Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο μια ευχή και το κρεμάμε  στα κλαδιά του. Επίσης  ζωγραφίζουμε  και κολλάμε 
τις ζωγραφιές  σε έναν πίνακα ανακοινώσεων και γράφουμε κι εκεί ευχές. Όσοι 
μπορούν  βάζουν  χρήματα στο κουτί του Άι Βασίλη που βρίσκεται μπροστά στον 
πίνακα με τις ζωγραφιές. Με τα χρήματα που θα συγκεντρώσουμε θα αγοράσουμε 
τρόφιμα  για άπορα παιδιά ή οικογένειες της γειτονιάς μας. Στις γιορτές που έρχονται 
ας σκεφτούμε αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Η μεγαλύτερη χαρά είναι η χαρά που 
δίνεις! 
 
Σ.Ο. 
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ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΚΙ 
Θέλετε να βελτιώσετε την απόδοση σας στο σκάκι και να γίνετε 
καλύτεροι; 
Σας προτείνουμε βιβλία που θα σας βοηθήσουν! 
 

     
 

 
Ασκήσεις και προβλήματα για παιδιά 5 ως …95 ετών! 
 

ΣΚΑΚΙ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ 

Κώστας Γιουβαντσιούδης, Ειρήνη Μουσιάδου 
εικονογράφηση: Μαρκ Γουαϊνστάιν 
Κέδρος, 2004 

Τι είναι το ΜΑΤ, το ΠΑΤ και το ΣΑΧ; 
Πώς κάνεις ΡΟΚΕ; 
Πώς κινείται η Βασίλισσα και πώς αμύνεται ο Βασιλιάς; 
Τι μπορεί να απειλήσει τον Πύργο; 
Μετά το γνωστό σκακιστικό παραμύθι Μια φορά κι έναν καιρό ήταν το 
σκάκι, το Σκάκι και φαντασία θα ενθουσιάσει τους μικρούς και μεγάλους 
φίλους του σκακιού. 
Ένα πρωτότυπο βιβλίο που θα γνωρίσει στα παιδιά τα μυστικά του 
δημοφιλούς αυτού παιχνιδιού και θα διασκεδάσει τους μεγάλους. 
Παιχνίδια, ασκήσεις, σπαζοκεφαλιές και παγίδες, χωρίς πολλή θεωρία αλλά 
με πολύ κέφι. Μη βιαστείτε όμως να κοιτάξετε τις λύσεις στο τέλος του 

βιβλίου! Το σκάκι θέλει εξάσκηση, υπομονή και πάνω απ' όλα φαντασία. 

http://www.biblionet.gr/author/52745/Κώστας_Γιουβαντσιούδης�
http://www.biblionet.gr/author/52746/Ειρήνη_Μουσιάδου�
http://www.biblionet.gr/author/6919/Μαρκ_Γουαϊνστάιν�
http://www.biblionet.gr/com/21/Κέδρος�
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Συγγραφέας: 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΣΚΑΚΙ 
Γιουβαντσιούδης, Κώστας Μουσιάδου, Ειρήνη 

Εικονογράφος: Χριστοφορίδης, Χριστόφορος 
Εκδότης: Κλειδάριθμος 
 

Το "Μια φορά κι έναν καιρό ήταν το σκάκι" είναι ο ιδανικός οδηγός για να 
διδάξετε στα παιδιά σας εύκολα και διασκεδαστικά τα πάντα για το 
δημοφιλές και εποικοδομητικό αυτό παιχνίδι. 
 
Το βιβλίο ακολουθεί μια πρωτότυπη μεθοδολογία και χωρίζεται σε τρία 
μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει ένα υπέροχο παραμύθι που τα παιδιά θα 
απολαύσουν. Το δεύτερο μέρος αποτελεί ένα εγχειρίδιο διδασκαλίας του 
παιχνιδιού που θα χρησιμοποιήσουν με απρόσμενη ευκολία οι μεγάλοι 
προκειμένου να μυήσουν τα παιδιά στους κανόνες και τον τρόπο σκέψης 
που απαιτεί το παιχνίδι. Τέλος, στο τρίτο μέρος περιγράφεται μια 
πληθώρα διασκεδαστικών δραστηριοτήτων που εξοικειώνουν τα παιδιά με 
το σκάκι μέσα από το παιχνίδι. 

 
Με άλλα λόγια, οι συγγραφείς του βιβλίου, με έναν πρωτότυπο και ταυτόχρονα ισορροπημένο 
συνδυασμό της λογικής και του συναισθήματος, παρουσιάζουν το σκάκι ως ένα συναρπαστικό 
παιχνίδι που πολύ εύκολα και ευχάριστα θα μπορέσουν να μάθουν όλα τα παιδιά. 
 
Αν λάβουμε υπ' όψιν τη μοναδική δύναμη του σκακιού να καλλιεργεί τη μνήμη και την 
αυτοσυγκέντρωση, να αναπτύσσει την αναλυτική σκέψη και την αυτοκριτική, αλλά και να βοηθά το 
παιδί να οριοθετεί τις δυνάμεις του σε σχέση με τους άλλους, τότε σίγουρα αυτό το βιβλίο είναι 
απαραίτητο σε κάθε οικογένεια. 
 
Η μέθοδος του βιβλίου έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε εκατοντάδες παιδιά και συνιστά μια 
επιτυχημένη και αδιαμφισβήτητη συνταγή για την εκμάθηση του σκακιστικού παιχνιδιού σε μικρούς 
αλλά και μεγάλους... 

 
ΣΚΑΚΙ 

 
Προχωρημένο για νεαρούς παίχτες  
Συγγραφέας: Maugridien, Ronald Macleod, William T. 
Μεταφραστής: Γεωργιάδης, Θανάσης 
Εικονογράφος: Colbus 
Εκδότης: Μίνωας 
Ηλικια απο: 8 ετών. 
 

 

http://www.bibliopolio.gr/Γιουβαντσιούδης-Κώστας-h-52745.html�
http://www.bibliopolio.gr/Μουσιάδου-Ειρήνη-h-52746.html�
http://www.bibliopolio.gr/Χριστοφορίδης-Χριστόφορος-h-26939.html�
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ΣΚΑΚΙ! ΓΙΑ ΝΕΑΡΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ 

Schach! Für junge Einsteiger  
Συγγραφέας: Kindermann, Stefan 
Μεταφραστής: Αγγελίδου, Μαρία 
Εικονογράφος: Franke, Anne 
Εκδότης: Οιωνός 
ISBN: 960-89507-2-4 
Έτος Έκδοσης: 2007 

Σαχ! Ο λευκός βασιλιάς κινδυνεύει. Έχει χάσει την αγαπημένη του 
βασίλισσα. Ο ίδιος, όμως, θα προσπαθήσει να γλιτώσει. Και όσο ο πιστός 
του στρατιώτης μένεις το πλευρό του, έτοιμος να τον υπερασπιστεί, οι 
ελπίδες δεν έχουν ακόμα χαθεί. Γιατί ο μικρός αλλά γενναίος στρατιώτης 
έχει ένα μυστικό όπλο· μια κρυφή θαυμαστή δύναμη... 
 
Σ αυτό το διασκεδαστικό και διδακτικό βιβλίο ο Στέφαν Κίντερμαν, Grand 
Master στο σκάκι, παίρνει από το χέρι τους μικρούς αρχάριους και τους 
καθοδηγεί στο παιχνίδι βήμα-βήμα. Δεν τους μαθαίνει μόνο τους κανόνες, 
αλλά και τη συναρπαστική ιστορία του σκακιού. Τους συστήνει τα πιόνια 
και τους εξηγεί διάφορες δυνατότητες κίνησης, καθώς και ενδιαφέροντα 
στρατηγικά κόλπα. Με τη βοήθεια των προβλημάτων μπορεί ο μικρός 

αναγνώστης να διαπιστώσει τι έχει καταλάβει και τι όχι. Και οι διάφορες μικρές ασκήσεις τού δίνουν 
τη δυνατότητα να εξασκήσει τις καινούργιες του γνώσεις. Στο παράρτημα βρίσκει συνοπτικά και 
περιληπτικά όλα όσα του είναι απαραίτητα. 
Και το παιχνίδι μπορεί ν΄ αρχίσει! 

 
Το πρώτο μου βιβλίο για το σκάκι 

ΜΑΤ 

Garry Kasparov 
μετάφραση: Μαριλένα Ταμιωλάκη 
επιμέλεια: Θεμιστοκλής Αργυρακόπουλος 
Σαββάλας, 2006 
98 σελ. 

 

Μάθετε να παίζετε σκάκι με δάσκαλο τον Garry Kasparov, τον νούμερο 
ένα σκακισκή στον κόσμο, τον πιο διάσημο παίχτη στην ιστορία του 
παιχνιδιού αυτού. Ανακαλύψτε τα διάφορα κομμάτια, τον βασιλιά, τη 
βασίλισσα, τον ίππο, τον αξιωματικό και τα πιόνια. Μάθετε πώς κινούνται 
και ποια είναι η αξία του καθενός, πώς να επιτίθεστε και πώς να 
αμύνεστε, πώς να αιχμαλωτίζετε και πώς να χρησιμοποιείτε κινήσεις όπως 
το ροκέ, πώς να καταγράφετε τις παρτίδες και πώς να δίνετε σαχ και ματ.  

Ανακαλύψτε τις διάφορες παγίδες που μπορείτε να στήσετε στους απρόσεκτους αντιπάλους σας 
και, το σημαντικότερο, μάθετε πώς να αποφύγετε να πέφτετε εσείς οι ίδιοι σε αυτές τις παγίδες. Με 
τη βοήθεια του Garry Kasparov θα είστε έτοιμοι για την πρώτη σας σκακιστική μονομαχία με τους 
γονείς σας, με τους φίλους σας, με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, στο διαδίκτυο ή σε κάποιον 
αγώνα. 

Βλαστάρης Νίκος - Γαϊτανίδης Δημήτρης - Σταυρούδης Γρηγόρης 

http://www.bibliopolio.gr/kindermann-stefan-h-72362.html�
http://www.bibliopolio.gr/Αγγελίδου-Μαρία-h-796.html�
http://www.bibliopolio.gr/franke-anne-h-72361.html�
http://www.biblionet.gr/author/58997/Garry_Kasparov�
http://www.biblionet.gr/author/61002/Μαριλένα_Ταμιωλάκη�
http://www.biblionet.gr/author/59805/Θεμιστοκλής_Αργυρακόπουλος�
http://www.biblionet.gr/com/49/Σαββάλας�
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ΣΚΑΚΙ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ  

Σύγχρονος οδηγός για να μάθετε και να βελτιώσετε τις γνώσεις σας εύκολα και ευχάριστα  
Συγγραφέας: Κουρκουνάκης, Ηλίας 
Εικονογράφος: Νιάρχος, Κώστας 
Επιμελητής: Γιαννούλα, Έλενα 
Εκδότης: Διόπτρα 
Έτος Έκδοσης: 2005 

 
 
 
 

 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

Ηχογραφήσαμε τρείς ραδιοφωνικές εκπομπές στην Ε.Ρ.Α. Καβάλας. 

«Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στους νέους»: μιλήσαμε για τα προβλήματα που 
δημιουργεί η οικονομική κρίση σε  μας τα παιδιά και στους νέους.  

«Παιδικές εκπομπές που άφησαν εποχή»: μιλήσαμε για τη θεία Λένα, το μπαρμπα- Μυτούση, τη 
Λιλιπούπολη, την Παραμυθοσαλάτα  και για άλλα που άκουγαν οι μεγάλοι όταν ήταν παιδιά.  

«Το αγόρι που ζωγράφιζε καλικάντζαρους»: από τα Χριστούγεννα δε λείπουν οι καλικάντζαροι, γι’ 
αυτό διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο του Χρήστου Μπουλώτη, που μιλά για τον Μάρκο που 
ζωγράφιζε καλικάντζαρους στην πόλη μαζί με την παρέα του. Ωραία ήταν, σα να ‘μαστε 
δημοσιογράφοι, με τα ακουστικά στα αυτιά! 

Σ.Ο. 

 
 

http://www.bibliopolio.gr/Σκάκι-για-αρχάριους-και-όχι-μόνο-p-97802.html�
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ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
 

Να, μερικά βιβλία για να αγαπήσετε τα μαθηματικά: 

Εικονογραφημένο παραμύθι για παιδιά πάνω από 4 ετών με ευφυή κείμενα και πολύ 
όμορφες ζωγραφιές.  

 
ΜΑΘΗΜΑΓΙΚΑ 

Τα Μαθημαγικά είναι η ξεχωριστή ιστορία των μαθηματικών από τους αρχαίους 
σοφούς έως τον κόσμο της σύγχρονης επιστήμης, μια διασκεδαστική και γεμάτη 
δράση περιπέτεια. Είναι ένας υπέροχος, μαγικός τρόπος για να ανακαλύψεις πως 
λειτουργούν τα πάντα γύρω μας. 

Ηλικία: Από 8 έως 13 ετών  

 

 
 

 
ΔΕΣ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΑΝ ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ!  
Ο Ρόμπερτ είναι ένα αγόρι που όπως τα περισσότερα αγόρια του 
κόσμου απεχθάνεται οτιδήποτε έχει σχέση με αριθμούς, πράξεις 
και σύμβολα. Και μόνο που ακούει τη λέξη «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» τον 
πιάνει τρέλα. Ένα βράδυ, όμως, βλέπει ένα παράξενο όνειρο… 
Ηλικία: από 9-10 χρονών 
 
Σ.Ο. 
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 Παιδί και κινηματογράφος: «Το καναρινί ποδήλατο» 

Το Σχολείο μας  το Σάββατο 24 Νοεμβρίου παρουσίασε την 
ταινία «Το καναρινί ποδήλατο» στον Κινηματογράφο 
«Απόλλων» στο πλαίσιο του προγράμματος «Κινηματογράφος 
και παιδί». 
Η είσοδος ήταν ελεύθερη.  Η ταινία είναι ελληνικής παραγωγής  
του 1999 με σεναριογράφο και σκηνοθέτη το Γιάννη Σταύρακα 
και και έχει θέμα ένα   πραγματικό επεισόδιο: 
Ένας νεαρός δάσκαλος ο Άρης, αναλαμβάνει την έκτη τάξη σ' 
ένα δημοτικό σχολείο της Αθήνας. Ανάμεσα στους μαθητές του, 
διακρίνει ένα μαθητή που δεν μπορεί να διαβάσει και γενικά 
αδυνατεί να παρακολουθήσει την πρόοδο των υπολοίπων 
παιδιών και τότε… 
Η ταινία μας άρεσε,  γιατί μας δείχνει πως αν προσπαθήσουμε 
μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Βέβαια πολύ μας άρεσαν και 
τα ποπ κορν! 
  
Πετρίδου Σοφία 
Παναγιωτοπούλου Γαλήνη 
Ξυδά Γεωργία 
 
 
 

«Η ΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ» 

Το 2ο Νηπιαγωγείο και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας  παρουσίασαν την 
παράσταση κουκλοθεάτρου «Η ΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ»  που έγινε   την Πέμπτη 13/ 12/ 
2012  και την απόλαυσαν μικροί και μεγάλοι. Η παράσταση δόθηκε από τις 
Νηπιαγωγούς μας κυρία Ελευθερία και κυρία Λίνα.  
Σ.Ο. 
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 «Φυτεύω και παίζω» 

 
 

Την Κυριακή  16 Δεκεμβρίου 2012, φυτέψαμε και παίξαμε  στο «Δασάκι 
Πεντακοσίων». Ο καιρός δεν ήταν πολύ καλός για παιχνίδι, ήταν όμως καλός για 
δεντροφύτευση!  
 
Η ομάδα της δεντροφύτευσης: 
Βαλσαμίδης Βασίλης 
Βαλσαμίδου Ξένια 
Μήτρακα Έλενα 
Τουνάι Δέσποινα 
Κουτίδης Γιώργος 
Κουτίδης Δημήτρης 
Παναγιωτοπούλου Γαλήνη 
Καλύμνιος Βαγγέλης 
Κιάκος Μιχαήλ 
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ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΜΑΣ… 

 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

Στις  18/11/2012  ξεκίνησε το 13ο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Καβάλας. Μια ξεχωριστή 
γιορτή που την περιμέναμε χρόνια ! Οι όμιλοι είναι οι εξής: 
 

ΑΓΟΡΙΑ 
        

Α' 
ΟΜΙΛΟΣ 

Β΄ 
ΟΜΙΛΟΣ 

Γ' 
ΟΜΙΛΟΣ 

Δ΄ 
ΟΜΙΛΟΣ 

Ε΄ 
ΟΜΙΛΟΣ 

Ζ΄ 
ΟΜΙΛΟΣ 

Η΄ 
ΟΜΙΛΟΣ 

ΣΤ΄ 
ΟΜΙΛΟΣ 

22ο 15ο 25ο 7ο 9ο 24ο 18ο 16ο 

19ο ΠΑΛΗΟ 8ο 5ο 13ο 12ο 4ο 10ο 

Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ 1οΚΡΗΝΙΔΩΝ 11ο ΑΜΥΓ. 17ο 2οΚΡΗΝΙΔ 14ο 
 

20ο 

       2ο 

   
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

Α΄ 
ΟΜΙΛΟΣ 

Β΄ 
ΟΜΙΛΟΣ 

Γ' 
ΟΜΙΛΟΣ 

Δ' 
ΟΜΙΛΟΣ 

24ο Ν.ΚΑΡΒΑΛΗ 12ο 5ο 
7ο ΑΜΥΓΔΑΛ. 19ο 22ο 

ΠΑΛΗΟ 11ο 25ο 2ο 

   18ο 
 

Στις 18/11/2012 η ομάδα των αγοριών  του 2ου Δημοτικού Σχολείου  αντιμετώπισε   το 20ο  
στα γήπεδα ποδόσφαιρου 5x5  στα Σφαγεία. Το ματς ήρθε ισόπαλο. Ήταν πραγματικά ένα 
ντέρμπι ανάμεσα στις δυο ομάδες. Το σκορ  έληξε 3-3. Τα γκολ για το σχολείο μας 
σημειώθηκαν από τον Εμμανουηλίδη Σταύρο, αρχηγό  της ομάδας.  
Στις 18/11/2012 η ομάδα των κοριτσιών του 2ου αντιμετώπισαν την ομάδα του 18ου στα 
γήπεδα ποδόσφαιρου 5*5 στα Σφαγεία. Το ματς ήταν εύκολο για την ομάδα των κοριτσιών 
αφού συνέτριψαν με 8-0 την ομάδα του 18ου. Τα γκολ σημειώθηκαν από την Αγγελική 
Μουλάλι που σημείωσε 6 γκολ, την Στέλλα Τζούτζια που έβαλε 1 γκολ και ένα αυτογκόλ από 
την αντίπαλη ομάδα. 
Στις 25/11/12 η ομάδα των αγοριών του σχολείου μας κέρδισαν το 16ο. Το σκορ έληξε 7- 3. 
Ήταν μια σημαντική νίκη για την ομάδα μας. Τα 3 γκολ  σημειώθηκαν από τον Χρήστο 
Μελισσοπουλο, 3 γκολ από τον Εμμανουηλίδη Σταύρο και 1 γκολ από τον Δημήτρη Κουτίδη. 
Στις 25/11/12 διεξάγει ο αγώνας ανάμεσα στη γυναικεία ομάδα του σχολείου μας που 
αντιμετώπισε την ομάδα του 22ου. Η ομάδα μας νίκησε 3-1. Τα γκολ σημειώθηκαν  2 από την 
Αγγελική Μουλάλι, 1 γκολ από την Στέλλα Τζούτζια. 
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Στις 2/12/12 διεξάγει ο αγώνας της ομάδας των αγοριών του σχολείου μας με το 10ο  
δημοτικό. Η ομάδα μας κέρδισε 7-0 και πέρασε  πρώτη  στον όμιλό της. Πέρασε στους 16. 
Τώρα πια τα παιχνίδια είναι νοκ αουτ. Τα γκολ σημείωσαν, ο Σταύρος Εμμανουηλίδης  5 
γκολ και ο Δημήτρης Κουτίδης 2 γκολ. 
 

 
 
Στις 2/12/12 διεξάγει ο αγώνας της ομάδας των κοριτσιών του σχολείου μας  με το 5ο 
δημοτικό. Η ομάδα  μας, αν και δυσκολεύτηκε, κέρδισε 2-0 και πέρασε πρώτη στο όμιλό της. 
Τα γκολ σημείωσαν: η Στέλλα Κατσούνη και η Στέλλα Τζούτζια. 
 

 
 
Στις 16/12/12 η ομάδα των αγοριών του σχολείου μας αντιμετώπισε  την ομάδα του 4ου στις 
φάσεις των νοκ-αουτ. Ήταν ένας  εύκολος αγώνας για την ομάδα μας αφού επικράτησε  με 
8-1 της αντίπαλης ομάδας. Τα γκολ έβαλαν: 2 γκολ ο Κουτίδης  Δημήτρης, 1 γκολ   ο Παύλος 
Χλωρόπουλος, 4 γκολ ο Εμμανουηλίδης Σταύρος και 1 γκολ ο αγαπημένος της κερκίδας 
Αντώνης Φιστινιός. Η ομάδα μας προκρίθηκε στην επομένη φάση της διοργάνωσης. 
Στις 16/12/12 η ομάδα των κοριτσιών του σχολείου μας αντιμετώπισε την ομάδα του 12ου. 
Παρότι χάναμε στην αρχή, τα κορίτσια μας δεν το έβαλαν κάτω και τελικά κέρδισαν 3-1. Τα 
γκολ σημείωσαν: 2 γκολ η  Τζούτζια Στέλλα και 1 γκολ η Αγγελική Μουλάλι. Τα κορίτσια μας 
προκρίθηκαν και συνεχίζουν ακάθεκτα. 
Σταύρος Εμμανουηλίδης 
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Ιδέες: τι μπορώ να κάνω το άχρηστο υλικό ώστε να 
γίνει χρήσιμο 

 
Αφιερωμένο σ΄ όλα τα παιδιά που σκέφτονται πριν πετάξουν…. 
Πρωταγωνιστές: άχρηστο υλικό 
 

1. Ένα παλιό σκισμένο μποτάκι 
2. Ένα χάρτινο κουτί απορρυπαντικό 
3. Ένα σπασμένο τηλεκοντρόλ  
4. Ένα ζευγάρι σπασμένα γυαλιά του παππού 
5. Δύο χαρτάκια από καραμέλα λεμόνι. 

 
Δευτέρα πρωί περνάει το σκουπιδιάρικο 
από τη γειτονιά μας. Μεγάλο φορτηγό μ΄ 
έναν κάδο τεράστιο που γυρίζει και κάνει 
φασαρία. Με ξυπνάει κιόλας…. Απαίσιος 
θόρυβος… απαίσιος σας λέω. 
Την περασμένη Δευτέρα αποφάσισα πως 
έπρεπε αυτό να σταματήσει. Αν χώριζα 
τα σκουπίδια και τα χρησιμοποιούσα για 
να φτιάξω κάτι χρήσιμο. Σε τελική 
ανάλυση όσα σκουπίδια μπορούσα. 
Ανέβηκα λοιπόν με μια μαύρη σακούλα 
σκουπιδιών στο πατάρι της μαμάς , να το 
καθαρίσω κιόλας. Θησαυρός  το πατάρι 
της μαμάς! Μάζεψα από μια γωνιά ένα 
παλιό σκισμένο μποτάκι μου… που δεν 
ξέρω πώς ξέμεινε εκεί δίχως το ζευγάρι του. Μπαίνει στη σακούλα.  
Ένα κουτί χάρτινο  απορρυπαντικό που η μαμά το έχει…. δεν ξέρω γιατί. Μπαίνει στη σακούλα.  
Ένα σπασμένο τηλεκοντρόλ, που του έλειπαν τα επάνω κουμπιά. Μπαίνει στη σακούλα. 
Ένα ζευγάρι μπλε σπασμένα γυαλιά του παππού που του έλειπαν και τα δυο γυαλάκια. Μπαίνει στη 
σακούλα.  
Και τέλος δυο χαρτάκια από καραμέλα λεμόνι- μοσχομύριζαν ακόμη. Μπαίνουν κι αυτά στη 
σακούλα. 
Έκατσα λοιπόν και σκέφτηκα τι μπορώ να κάνω όλα αυτά τα άχρηστα υλικά-σκουπίδια για να γίνουν 
πιο χρήσιμα. Εσείς τι νομίζετε πως μπορούν να γίνουν αυτά τα σκουπιδάκια;  Εγώ πάντως να τι 
έκανα: 
 

1. Το παλιό μου μποτάκι το γέμισα με χώμα και φύτεψα μέσα χρυσάνθεμα. Ανθισμένα καθώς 
ήταν, το παλιό μου μποτάκι έγινε η ωραιότερη γλάστρα του κόσμου. Από το μπροστινό 
σκισμένο μέρος του βγήκαν υπέροχα χρυσάνθεμα σαν χεράκια που με χειροκροτούσαν! 

2. Το κουτί το απορρυπαντικό της μαμάς μιας και ήταν άδειο το έκοψα κάπου στη μέση και 
έκανα ένα τεράστιο πι (Π) σαν πόρτα. Μετά το τύλιξα με γυαλιστερά χαρτιά περιτυλίγματος . 
Το επάνω μέρος το έκοψα σαν πολεμίστρες και … έτοιμο το κάστρο μου! Τοποθέτησα δίπλα 
και το ανθισμένο μποτάκι μου για κήπο. 
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3. Το παλιό σπασμένο τηλεκοντρόλ το καθάρισα και στη θέση των σπασμένων κουμπιών 
έφτιαξα από κανσόν χαρτί στο χρώμα του δέρματος  ένα πρόσωπο , το κόλλησα εκεί που 
ήταν το σπάσιμο κι έβαλα και ψεύτικα μαλλιά από ένα κουβάρι της μαμάς, ένα καπέλο από 
κανσόν χρωματιστό και τέλος κόλλησα δυο χεράκια στο πλάι. Έτοιμος ο φύλακας του 
κάστρου. 

4. Στα μάτια του έβαλα και τα γυαλιά του παππού για να βλέπει καλύτερα τους εχθρούς που 
θέλουν να ποδοπατήσουν το κάστρο του. 

5. Όσο για τα δυο χαρτάκια από καραμέλα λεμόνι, αυτά τα έστριψα στην μέση κι έγιναν δυο 
ωραιότατες πεταλούδες που τις κόλλησα πάνω στον τοίχο του κάστρου μου για μια νότα 
ανοιξιάτικη. 

 
Τελικά κοιτάζοντας την κατασκευή μου ένιωσα τόσο χρήσιμη που δεν πέταξα αλλά ζωντάνεψα αυτά 
τα άχρηστα υλικά και έβαλα το μυαλό μου να σκεφτεί τι άλλο μπορώ να κάνω με τέτοια υλικά. 
Εσείς τι μπορείτε να κάνετε; 
Γράψτε τις ιδέες σας. 
Με αγάπη, 
Έλενα Μήτρακα 
 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Δευτέρα και Τρίτη στις 16.20. 
Υπεύθυνη: κ. Μπίνου Αγγελική, 
Ζωγράφος –Κεραμίστρια.   

Εικαστικά: 

 

Παρασκευή στις 16.20. Υπεύθυνη: κ. 
Φουρναράκη Στυλιανή, μέλος του Δ.Σ. 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας. 

Θεατρικό παιχνίδι: 

 

Σάββατο  στις  09.15  οι τάξεις Α΄,Β΄,  και στις 10.00, οι τάξεις Γ΄,Δ΄ Ε΄, ΣΤ΄. 
Υπεύθυνος:  Μαλγαρινός Σπύρος, δάσκαλος του Σκακιστικού Ομίλου 

Σκάκι: 

 
Καλαθοσφαίριση (μπάσκετ
Σάββατο  από τις 10.00 ως τις 11.00 (Α΄,Β,΄Γ΄) και από τις 11.00 ως τις 12.00  
(Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄). Υπεύθυνος: κ. Ασλανίδης Δημήτρης, Καθηγητής Φ.Α.   

): 

 
Σ.Ο. 
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ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ 

 
Περάσαμε τέλεια  στην εκδρομή που κάναμε στην Ονειρούπολη Δράμας. 
Μπορεί να … παγώσαμε, μα δεν μετανιώσαμε!!! 
 

       
 

      
Σ.Ο. 

Ονειρεμένοι τόποι 

 

 
 
Ο καλύτερος παράδεισος του κόσμου, όπου θα ήθελε να είναι κάθε άνθρωπος. 
Γεωργιάδης Γιώργος 
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Χριστουγεννιάτικες Συνταγές 

Χριστουγεννιάτικα αστεράκια 
Υλικά: 

• 100 γραμ. βούτυρο 
• 125 γραμ. μαύρη ζάχαρη 
• 200 γραμ. αλεύρι 
• ½  κουταλάκι μπέικιν 
• 50 γραμ. αμύγδαλα ψιλοκομμένα 
• λίγο αλάτι 
• 2 κουταλιές γάλα 
• 10 γραμ. κανέλα 

 
Εκτέλεση: 
Αναμειγνύουμε  καλά όλα τα υλικά .Αφήνουμε τη ζύμη 10 λεπτά στο ψυγείο και μετά την 
απλώνουμε με τον πλάστη και κόβουμε αστεράκια. Τα τοποθετούμε πάνω σε λαδόκολλα  
και τα ψήνουμε στους 200ο C σε προθερμασμένο φούρνο  για 15 λεπτά. 
 
Κουραμπιέδες 
Υλικά: 

• 500 γραμ. φρέσκο βούτυρο 
• 1 φλιτζάνι του τσαγιού ζάχαρη 
• 2 φλιτζάνια του τσαγιού αμύγδαλα (ασπρισμένα και καβουρδισμένα) 
• ξύσμα από ένα πορτοκάλι 
• περίπου ένα κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις (όσο πάρει) 
• ζάχαρη άχνη για το πασπάλισμα 

Εκτέλεση: 
Χτυπάμε το βούτυρο μέχρι να γίνει αφράτο και προσθέτουμε την ζάχαρη. Στην συνέχεια  
ρίχνουμε το ξύσμα και το αλεύρι μέχρι η ζύμη να γίνει λεία και σφιχτή. Τέλος ρίχνουμε  
τα αμύγδαλα και πλάθουμε σε ότι μέγεθος και σχήμα θέλουμε. Ψήνουμε σε μέτριο φούρνο  
μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα. Μόλις βγουν από τον φούρνο τους τυλίγουμε σε ζάχαρη άχνη. 
 

Σ.Ο. 
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Να τι ζήτησα από τον  Αϊ-Βασίλη! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γεωργιάδης Γιώργος  

Η γωνιά του γέλιου! 

ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Ρωτάει ο δάσκαλος τον Τοτό:  
- Η μητέρα σου αγοράζει ένα πουκάμισο προς 30 ευρώ, μια φούστα προς 35 ευρώ, ένα καπέλο προς 
15 ευρώ και ένα ζευγάρι παπούτσια προς 40 ευρώ. Πες μου τι κάνουν όλα αυτά;  
-Όλα αυτά κύριε κάνουν τον μπαμπά μου θηρίο! 
 
ΑΔΕΙΟ... 
Μαμά, γιατί σε πονάει το στομάχι; ρωτά ο μικρός. 
"Γιατί είναι άδειο παιδί μου" απαντά η μαμά 
Εκείνη την στιγμή μπαίνει μία φίλη τής μαμάς. 
"Μήπως έχεις καμία ασπιρίνη; Με πονάει φοβερά το κεφάλι μου" λέει 
Και ο μικρός: "Σάς πονάει κυρία γιατί είναι άδειο"... 
 
ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 
Στο μάθημα της Γεωγραφίας:  
- Τάκη, για δείξε μας στο χάρτη πού είναι η Αμερική.  
- Εδώ!  
- Μπράβο παιδί μου.  
- Τώρα εσύ Νατάσσα, για πες μας, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;  
- Ο Τάκης!! 
 
ΕΜΑΘΑ ΝΑ ΓΡΑΦΩ 
Μαθητής ευτυχισμένος ανακοινώνει στην μητέρα του: 
-Μαμά μαμά σήμερα μας έμαθαν να γράφουμε. 
-Α ναι, και τι γράψατε; 
-Δεν ξέρω δεν μας έμαθαν να διαβάζουμε ακόμη! 
 
 

Σ.Ο. 
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