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Ο Άρης το μικρό αρκουδάκι δεν αγαπάει τα απογεύματα 
από τότε που ξεκίνησε το σχολείο. Το απόγευμα είναι η 
ώρα  που διαβάζει και έτσι χάνει το παιχνίδι στο δάσος με 
τους φίλους του. Το αρκουδάκι λοιπόν, παίρνει την 
απόφαση να ζητήσει από την Ημέρα να εξαφανίσει τα 
απογεύματα, χωρίς αυτά δεν θα υπάρχει διάβασμα για το 
σχολείο. Μπορεί όμως να υπάρξει μέρα χωρίς απόγευμα; 
Και φταίει πράγματι το σχολείο και το απόγευμα που ο 
Άρης δε βλέπει πια τους φίλους του;  

Το παρόν παραμύθι απευθύνεται σε παιδιά πρώτης 
σχολικής ηλικίας και αφορά στη σωστή οργάνωση και 
διαχείριση του χρόνου. Με την ολοκλήρωσή του το παιδί 
μαθαίνει πως με καλό προγραμματισμό, είναι εφικτό να 
ευχαριστηθεί το παιχνίδι, ενώ ταυτόχρονα να είναι 
συνεπής και στις υποχρεώσεις του σχολείου.  

Το Αρκουδάκι που δεν Αγαπούσε τα Απογεύματα 
περιλαμβάνει και φύλλα δραστηριοτήτων, που βοηθούν το 
μαθητή μέσα από παιγνιώδη τρόπο να κατανοήσει 
καλύτερα το παραμύθι.  

 

 

 

 

 

Συγγραφέας:  
 
Γιώργος Μπουμπούσης 
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο 

Κιάτο Κορινθίας σε εποχές που το 

παραμύθι της γιαγιάς είχε 

μεγαλύτερη δύναμη από την 

εικόνα της τηλεόρασης. 

Ονειρευόταν να γίνει δάσκαλος 

και έτσι πέρασε στο τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Φλώρινας. Στην πορεία των εκεί  

φοιτητικών χρόνων ένιωσε την 

ανάγκη να εμβαθύνει στην 

ψυχολογία των παιδιών. Συνέχισε 

τις σπουδές του στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου πήρε 

το πτυχίο ψυχολόγου με 

μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης 

στην Σχολική Ψυχολογία. 

Εργάστηκε αρκετά χρόνια ως 

παιδοψυχολόγος πριν μπει στη 

σχολική τάξη με την ιδιότητα του 

δασκάλου. Τα τελευταία χρόνια 

ασχολείται και με μια άλλη 

μεγάλη του αγάπη, τη συγγραφή. 

Βιβλία του κυκλοφορούν από την 

Ελληνοεκδοτική, τις εκδόσεις 

ΣΑΙΤΗΣ και το Γράφημα. 
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