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Γράφουν

1ο Γυμνάςιο Μελιςςίων
χολικι Εφθμερίδα του τμιματοσ Α1
Οι μακθτζσ του Α1:
Κ.Δεςτοφνθ,Ε.Γροςομανίδθ,Α.Γρθγοράκου,
Δ.Βαςιλείου,Μ.Θωμαδάκθ,Α.Καρακϊςτα.
Τπό τθν κακοδιγθςθ τθσ κ.Χατηθλία

Μια δθμιουργικι,ενκουςιϊδθσ,ςυνεργατικι
προςπάκεια των μακθτϊν του τμιματοσ Α1!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ!

…και εν μζσω καραντίνας!

Erasmus+ ςτο 1ο Γυμνάςιο Μελιςςίων
Θζματα
Διμοσ Πεντζλθσ: Προχωρά ςτθν
περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ και
προςταςία τεςςάρων δαςικϊν
χϊρων.
Δθμιουρ γικζσ εργαςίεσ για τον
εορταςμό τθσ επετείου τθσ 28θσ
Οκτωβρίου.
υνζντευξθ με τθ διευκφντρια του
ςχολείου μασ κα Μαραβζλια
οφία για τθν εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ.
Ζωοφιλία.
Ηλεκτρονικόσ υπολογιςτισ: μια
εφεφρεςθ που άλλαξε τον κόςμο.
Μζτρα ατομικισ υγιεινισ για
πρόλθψθ από τον ιό covid-19.
Περίλθψθ Βιβλίου: " Σο Ψζμα"
(Ζωρη αρι).

Μακθτζσ από όλεσ τισ τάξεισ του ςχολείου μασ
με υπεφκυνεσ εκπαιδευτικοφσ τισ κυρίεσ
Λζλε Χρυςοφλα, Ηωγοποφλου Ακαναςία και
Καρυωτάκθ Μαρία και με τθν πολφτιμθ
βοικεια τθσ διευκφντριάσ μασ κασ
Μαραβζλια οφίασ υλοποιοφν διετζσ
(2020-2022) ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+.
Ο τίτλοσ του προγράμματοσ είναι : “Jump
On-Board Your Fully Unprejudiced Life”
(“Καλωςόριςεσ ςε μια πραγματικότθτα χωρίσ
Προκαταλιψεισ”) και ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ
θ Βουλγαρία, θ Σουρκία , θ Ρουμανία, θ Πολωνία, θ λοβακία και θ
Ελλάδα εκπροςωπθμζνθ από το ςχολείο μασ.
Ωσ ςτόχο εκπαιδευτικοί και μακθτζσ ζχουν κζςει τθν ςυμπερίλθψθ και
τθν καλλιζργεια του διαπολιτιςμικοφ ςεβαςμοφ. Σο ςχολείο μασ ζχει
αναλάβει ωσ χζδιο Δράςθσ το ζργο με κζμα “Οι δρόμοι του ελλθνιςμοφ,
δρόμοι φιλίασ και ςυνεργαςίασ χωρίσ προκαταλιψεισ”. Είμαςτε όλοι
πολφ χαροφμενοι και υπεριφανοι που το ςχολείο μασ ςυμμετζχει ςε ζνα
τζτοιο πρόγραμμα που τρζφει τον αλλθλοςεβαςμό και τθν
διαπολιτιςμικότθτα.

Σο ιξερεσ ότι…
Σοπόςθμα του 1821 ςτα Μελίςςια!

Κωνσταντίνα Δεστοφνη

Εφκολεσ ςυνταγζσ για παιδιά.
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Διμοσ Πεντζλθσ: Προχωρά ςτθν περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ
και προςταςία τεςςάρων δαςικϊν χϊρων.
Σζςςερισ δαςικοί χϊροι του Διμου Πεντζλθσ, ςυνολικισ
ζκταςθσ 160 ςτρεμμάτων αςτικοφ πραςίνου, μπαίνουν
ςε διαδικαςία περιβαλλοντικισ αναβάκμιςθσ και
προςταςίασ τουσ. (13 Ιανουαρίου 2021)
Πρόκειται για το αςτικό δάςοσ ΝΙΕΝ και το πάρκο
Σςαγκάρθ, που βρίςκονται ςτθ δθμοτικι κοινότθτα
Μελιςςίων, το άλςοσ Προφιτθ Θλία και το αλςφλλιο
Πλαςτιρα ςτθ κζςθ Άγιοσ ίλασ, που βρίςκονται ςτθ
δθμοτικι κοινότθτα Νζασ Πεντζλθσ.
Ο Διμοσ ανζκεςε ςε δαςολόγο τθ μελζτθ για τουσ
παραπάνω χϊρουσ και ςκοπόσ αυτισ τθσ παρζμβαςθσ είναι θ ςυςτθματικι προςταςία τουσ, θ ανάδειξθ των
φυςικϊν πόρων, θ αιςκθτικι τουσ βελτίωςθ, θ αντιπυρικι προςταςία, θ ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ και θ
εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργικότθτάσ τουσ, ϊςτε να είναι χϊροι φιλικοί προσ τουσ πολίτεσ.
Γι’αυτό κα υπάρξει μελζτθ για κάκε ζναν από τουσ δαςικοφσ χϊρουσ ξεχωριςτά, ςτθν οποία κα προβλζπονται
επιτρεπόμενεσ από τθ δαςικι νομοκεςία παρεμβάςεισ για άκλθςθ και αναψυχι, ςφμφωνα με τθν ζκταςι τουσ
και τα φυςικά τουσ χαρακτθριςτικά.
Ζτςι, ο Διμοσ Πεντζλθσ κα καταςτιςει τισ ςυγκεκριμζνεσ δαςικζσ εκτάςεισ όμορφεσ και φιλικζσ ςτουσ πολίτεσ,
κα ενιςχφςει τουσ χϊρουσ δαςικισ αναψυχισ, ενϊ ανοίγει ο δρόμοσ και για τθν αναβάκμιςθ των ακλθτικϊν
υποδομϊν ςτθ Νζα Πεντζλθ.
Ο μεγάλοσ ςτόχοσ είναι να αναδεικνφεται ο φυςικόσ χαρακτιρασ του δάςουσ, με αποτζλεςμα τθν αναβάκμιςθ
τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.
Ειρήνη Γροσομανίδη
Πθγι: (https://www.real.gr/planet/arthro/dimos_ pentelis_proxora_stin_ periballontiki_anabathmisi_kai_prostasia_tessaron_dasikon_xoro n-704879/)

Δθμιουργικζσ εργαςίεσ για τον εορταςμό τθσ επετείου τθσ 28θσ Οκτωβρίου.
Με αφορμι τθν επζτειο τθσ 28θσ Οκτωβρίου το τμιμα
μασ αςχολικθκε με διάφορεσ δθμιουργικζσ εργαςίεσ
για τον εορταςμό τθσ επετείου. Διακοςμιςαμε τθν
τάξθ με εργαςίεσ και ηωγραφιζσ τισ οποίεσ δουλζψαμε
εμείσ. Παρουςιάςαμε ζνα μικρό απόςπαςμα από το
κεατρικό ζργο του τ. Ξεφλοφδα “Καλθςπζρα ςασ κφριε
Δικτάτορα” κακϊσ και ζνα ποίθμα του Γιάννθ Ρίτςου.
Με τθν πολφτιμθ βοικεια τθσ υπεφκυνθσ κακθγιτριάσ μασ,
κ. Χατηθλία, κάναμε επίςθσ μια ιςτορικι αναδρομι ςτα
γεγονότα του Β’ παγκοςμίου πολζμου. Όλθ αυτι θ
διαδικαςία μασ ζκανε να αναγνωρίςουμε τον δφςκολο
αγϊνα που ζδωςαν κάποιοι άνκρωποι για να
μποροφμε εμείσ ςιμερα να είμαςτε ελεφκεροι.

Όλοι οι μαθητζς
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υνζντευξθ με τθ διευκφντρια του ςχολείου μασ κα Μαραβζλια οφία για τθν εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ.
1θ Ερϊτθςθ: Πϊσ προετοιμάςτθκε το ςχολείο για τθν
τθλεκπαίδευςθ ; Τπιρξαν προβλιματα που ζπρεπε να
αντιμετωπιςτοφν;

τθν περίπτωςθ τεχνικϊν προβλθμάτων ςφνδεςθσ ςτο
Internet ι θλεκτροδότθςθσ ο γονζασ ενθμζρωνε το
ςχολείο και θ απουςία δεν καταχωρείτο.

Απάντθςθ: Θ εμπειρία που αποκτιςαμε τθν περαςμζνθ
Άνοιξθ ςτθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ (ςφγχρονθ και
αςφγχρονθ) μασ βοικθςε ϊςτε ςτισ 6 Νοεμβρίου του
2020, που κλθκικαμε εκ νζου να εφαρμόςουμε τθν
τθλεκπαίδευςθ, να είμαςτε καλφτερα προετοιμαςμζνοι
και οργανωμζνοι.
Αρχικά, ενθμερϊκθκαν οι γονείσ και οι μακθτζσ με
επιςτολι για τθν αναςτολι λειτουργίασ τθσ δια ηϊςθσ
διδαςκαλίασ και τθν ζναρξθ τθσ εξ αποςτάςεωσ.
Σονίςτθκε θ ανάγκθ ςυνζχιςθσ τθσ εκπαιδευτικισ
διαδικαςίασ, με ςοβαρότθτα και υπευκυνότθτα από
όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ, διαςφαλίηοντασ ζτςι τθν
ποιότθτα και το κφροσ τθσ.
Δόκθκαν οι απαραίτθτεσ οδθγίεσ ςτουσ μακθτζσ για τθ
χριςθ του περιβάλλοντοσ Webex και το ωράριο
λειτουργίασ των μακθμάτων. Εφαρμόςαμε το ωρολόγιο
πρόγραμμα μακθμάτων που είχαμε το τελευταίο
διάςτθμα ςτθ φυςικι μασ τάξθ. Γνωςτοποιικθκαν, ανά
τμιμα, οι θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ των ψθφιακϊν
τάξεων των διδαςκόντων και ο τρόποσ επικοινωνίασ των
γονζων/κθδεμόνων με τουσ διδάςκοντεσ προκειμζνου
να ςυνεχιςτεί απρόςκοπτα θ ενθμζρωςι τουσ για τθ
φοίτθςθ και τθν επίδοςθ των παιδιϊν τουσ.

Μεμονωμζνα προβλιματα ςυμπεριφοράσ μακθτϊν ι
και εξωτερικϊν παραγόντων αντιμετωπίςτθκαν άμεςα
και αποτελεςματικά.
Όλο το διάςτθμα τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ το
ςχολείο παρζμεινε ανοικτό. Σθν 1θ κιόλασ εβδομάδα
τθσ αναςτολισ λειτουργίασ πραγματοποιικθκε από
ςυνεργείο του Διμου απολφμανςθ ςε όλουσ τουσ
χϊρουσ του ςχολείου. Οι κακαρίςτριεσ ζκαναν γενικι
κακαριότθτα.
Πραγματοποι
ικθκαν
αρκετζσ
εργαςίεσ με τθ
ςυμβολι τθσ
ςχολικισ
επιτροπισ
Δ/κμιασ
εκπ/ςθσ του
Διμου
Πεντζλθσ,
όπωσ:
επιςκευι τθσ μόνωςθσ τθσ ταράτςασ, αντικατάςταςθ
ςτο ςτζγαςτρο του γυμναςτθρίου, τοποκετικθκαν
ςιτεσ
ςτα
παράκυρα
ςτισ
τουαλζτεσ
των
μακθτϊν/τριϊν.

Σθ Δευτζρα, 9-11-2020, πραγματοποιικθκε ςτο ςχολείο
ςυνάντθςθ όλων των εκπαιδευτικϊν. Παρουςιάςτθκε
διεξοδικά το περιβάλλον Webex, που ιμαςταν
υποχρεωμζνοι να χρθςιμοποιιςουμε. υηθτικθκαν
κζματα διαχείριςθσ και αςφάλειασ, τζκθκαν ερωτιματα
και δόκθκαν οδθγίεσ. Σαυτόχρονα, ενθμερϊκθκαν οι
ςυνάδελφοι για τθν ανάγκθ επικαιροποίθςθσ και
ενεργοποίθςθσ των ψθφιακϊν τουσ τάξεων ςτθν
αςφγχρονθ εκπαίδευςθ (Classroom).
Δθμιουργικθκε ομάδα υποςτιριξθσ από ςυναδζλφουσ
που ιταν και είναι ςτθ διάκεςθ μακθτϊν και
εκπαιδευτικϊν προκειμζνου να λφνονται τυχόν
προβλιματα. Σο πρϊτο διάςτθμα ςυνάδελφοι
παρζδιδαν τα διαδικτυακά τουσ μακιματα από το χϊρο
του ςχολείου. Ζγινε προςπάκεια αναβάκμιςθσ τθσ
γραμμισ Internet του ςχολείου μασ από 50 Mbps ςε 100
Mbps, χωρίσ όμωσ αποτζλεςμα.
Μακθτζσ και εκπαιδευτικοί που είχαν ανάγκθ
υλικοτεχνικισ υποςτιριξθσ ςτθρίχτθκαν από το ςχολείο
με tablet ι laptop, μικρόφωνα, θχεία ι και μικροφσ
αςπροπίνακεσ.

2θ Ερϊτθςθ: Κατά τθ διάρκεια τθσ τθλεκπαίδευςθσ θ
ςυμμετοχι των μακθτϊν ιταν ικανοποιθτικι; ε τι
βακμό ανταποκρίκθκε το ςχολείο ςτισ απαιτιςεισ τθσ
εξ'αποςτάςεωσ;
Απάντθςθ: ε όλθ τθ διάρκεια τθσ τθλεκπαίδευςθσ θ
ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτα εξ αποςτάςεωσ μακιματα
τθσ ςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ, κατά γενικι ομολογία,
ιταν και παραμζνει πολφ ικανοποιθτικι. τισ ελάχιςτεσ
περιπτϊςεισ που ο μακθτισ/τρια ζμπαινε ςτθν
ψθφιακι τάξθ, για να μθν πάρει απουςία αλλά επί τθσ
ουςίασ
δεν
παρακολουκοφςε,
ακολουκοφςε
επικοινωνία με τον γονζα και ανάλογθ ςφςταςθ ςτο
μακθτι/τρια από τουσ διδάςκοντεσ.Κάκε Παραςκευι
μεςθμζρι ο φλλογοσ Διδαςκόντων ςυμμετείχε ςε
τθλεδιάςκεψθ όπου ςυηθτοφςαμε πϊσ κφλθςε θ
εβδομάδα και από κοινοφ αποφαςίηαμε τα επόμενα
βιματα. Κακθμερινά θ εμπειρία των ςυναδζλφων
αποτυπωνόταν ςε Online ερωτθματολόγιο. Επίςθσ,
κακθμερινά καταχωροφνταν οι απουςίεσ των μακθτϊν.
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Οι
μακθτζσ
μασ,
ςτθν πλειοψθφία
τουσ,
ανταποκρίκθκαν με τθν ίδια ςυνζπεια και
ςτθν
αςφγχρονθ εκπαίδευςθ (Classroom). Κάποια ςθμάδια
αδιαφορίασ και αςυνζπειασ από τθν πλευρά οριςμζνων
μακθτϊν που παρατθρικθκαν παρά τισ επανειλθμμζνεσ
ςυςτάςεισ, κα αξιολογθκοφν ανάλογα.

πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ. Διατθριςαμε τθν
επαφι και τθν επικοινωνία μασ αναδεικνφοντασ ζτςι τα
κοινωνικά οφζλθ που απορρζουν από τα μζςα
επικοινωνίασ και δικτφωςθσ. υμμορφωκικαμε με τισ
οδθγίεσ των ειδικϊν και τθσ Πολιτείασ, ςυνεργαςτικαμε
και διαφυλάξαμε τθν Τγεία και τθν Αςφάλεια τθ δικι
μασ και των αγαπθμζνων μασ. υμμετείχαμε με αυτόν
τον τρόπο ςτθν παγκόςμια προςπάκεια ενάντια ςτον
αόρατο και επικίνδυνο εχκρό. Καταφζραμε και κάναμε
πραγματικότθτα κάτι που πριν λίγο καιρό φάνταηε
άπιαςτο όνειρο.

Θεωρϊ ότι το υπό–ερϊτθμα ςε τι βακμό ανταποκρίκθκε
το ςχολείο μασ ςτισ απαιτιςεισ τθσ εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθσ, ςε ζνα βακμό ζχει απαντθκεί και ςτθν
προθγοφμενθ ερϊτθςθ. Κάναμε ό,τι μποροφςαμε για να
διαςφαλίςουμε τθν Τγεία και τθν Αςφάλεια μακθτϊν
και εκπαιδευτικϊν, διατθρϊντασ ταυτόχρονα τθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία ςε υψθλό επίπεδο. Οι
ςυνάδελφοι
εκπαιδευτικοί
ανταποκρίκθκαν με
ευςυνειδθςία και μεράκι ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ.
Αρκετζσ ιταν οι φορζσ που υπερζβθςαν και τον ίδιο
τουσ τον εαυτό. τάκθκαν δίπλα ςτουσ μακθτζσ και ςτισ
μακιτριεσ ςτισ δφςκολεσ και πρωτόγνωρεσ αυτζσ
ςυνκικεσ, κρατϊντασ αμείωτο το ενδιαφζρον για τθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία. τιριξαν και βοικθςαν
ψυχολογικά, ςυναιςκθματικά και εκπαιδευτικά τουσ
μακθτζσ. Σουσ ευχαριςτϊ δθμόςια και τουσ ευγνωμονϊ
γιατί χωρίσ τθν αγάπθ, τθν αφοςίωςι τουσ και τθν
υπζρβαςθ που ζκαναν δεν κα πετφχαινε αυτό το
εγχείρθμα που κλθκικαμε να υλοποιιςουμε.
Κατακζτω ςυνθμμζνα κάποια ςτατιςτικά που
αποδεικνφουν τθ ςυμμετοχι εκπαιδευτικϊν και
μακθτϊν μασ ςτθν αςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ.

Θ εμπειρία μασ αυτι και θ καλλιζργεια αυτϊν των
δεξιοτιτων κα
αποτελζςει
για
όλουσ
μασ
παρακατακικθ για το μζλλον. ε κάκε δυςκολία (π.χ.
άςχθμεσ καιρικζσ ςυνκικεσ) όπου δε κα μποροφν να
πραγματοποιοφνται τα δια ηϊςθσ μακιματα κα ζχουμε
τθν υποδομι και τθ γνϊςθ για άμεςθ μεταφορά τθσ
φυςικισ τάξθσ ςτθν ψθφιακι τάξθ. Σαυτόχρονα, όλο
αυτό αποτελεί και ζνα μάκθμα ηωισ για όλουσ μασ.
Όταν υπάρχει ομοψυχία, ςυνεργαςία και κοινι
προςπάκεια ςτο τζλοσ ζρχεται θ δικαίωςθ.
Κωνσταντίνα Δεστοφνη

3θ Ερϊτθςθ: Παρόλο που θ δια ηϊςθσ διδαςκαλία δεν
μπορεί να αντικαταςτακεί από τθν εξ αποςτάςεωσ
υπάρχουν κετικά ςτοιχεία τα οποία αποκόμιςε θ
εκπαιδευτικι μασ κοινότθτα και μπορεί να τα
χρθςιμοποιιςει ςτο μζλλον;
Απάντθςθ: Θ ηωντανι διδαςκαλία μζςα ςτθ φυςικι
τάξθ είναι μια μοναδικι εμπειρία. Εκεί, κάκε ϊρα
επιτελείται κάτι μαγικό, κάτι ςυναρπαςτικό, κάτι
διαφορετικό. Μια αλλθλεπίδραςθ ατόμων που δεν
μπορεί κανείσ να τθ ςυναντιςει ςτθν ψθφιακι τάξθ.
Όμωσ ςε αυτι τθ δφςκολθ ςυγκυρία μζςα από τθν εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ τολμϊ να πω: ΝΑΙ
αποκομίςαμε και αρκετά οφζλθ. υνεχίςαμε τθν
εκπαιδευτικι μασ διαδικαςία ςε αυτζσ τισ δφςκολεσ για
τθν παγκόςμια κοινότθτα ςυνκικεσ. Χρθςιμοποιιςαμε
τισ
δυνατότθτεσ
τθσ
ψθφιακισ
τεχνολογίασ,
εξοικειωκικαμε εκπαιδευτικοί και μακθτζσ με τθν
πλατφόρμα τθσ ςφγχρονθσ και τθσ αςφγχρονθσ
τθλεκπαίδευςθσ, αξιοποιιςαμε το χρόνο μασ και
προχωριςαμε ςτθν φλθ. Εμπλουτίςαμε τισ γνϊςεισ μασ
και
καλλιεργιςαμε
τεχνολογικζσ
δεξιότθτεσ.
Προςαρμοςτικαμε ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ τθσ
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Ηωοφιλία
Ζςτθςαν ζνα μαγαηάκι ςτθ γειτονιά τουσ για να βοθκιςουν
τ’ αδζςποτα ηϊα
Θ Μιχαζλα, θ όνια, θ Αναςταςία και θ Ελζνθ, Μακιτριεσ
του δθμοτικοφ ςχολείου, ζςτθςαν ζναν πάγκο ςτθ
γειτονιά τουσ πουλϊντασ ςε φίλουσ, ςυγγενείσ και γείτονεσ
διάφορα μικροαντικείμενα και τα χριματα που
ςυγκζντρωςαν τα ζκλειςαν ςϋζνα φάκελο και τα
παρζδωςαν ςτθν ομάδα «Εκελοντζσ Κυνοκομείου Πτολεμαΐδασ». Θ προςφορά των κοριτςιϊν
ςυνοδευόταν κι από ζνα γράμμα που μεταξφ άλλων ζγραφε: «Όταν βλζπουμε ζνα ςκυλάκι αδζςποτο
ραγίηει θ καρδιά μασ».
Οι φιλόηωοι μζλθ τθσ ομάδασ «Εκελοντζσ Κυνοκομείου Πτολεμαΐδα σ» αναφζρουν γι’ αυτι τθν αξιζπαινθ
πρωτοβουλία των μακθτριϊν: «Με μεγάλθ ζκπλθξθ και πολφ ςυγκίνθςθ ανοίξαμε ζνα φάκελο που μασ
δόκθκε από κάποιον φίλο. Μζςα υπιρχαν χριματα κι ζνα γράμμα. Παιδιά δθμοτικοφ ζφτιαξαν ςτθ
γειτονιά τουσ ζνα μαγαηάκι, ζςτθςαν ζναν πάγκο και πουλοφςαν μικροπραγματάκια με ςκοπό να
μαηζψουν χριματα για να βοθκιςουν τ' αδζςποτα του κυνοκομείου του διμου μασ.
Ειρήνη Γροσομανίδη
Πθγι: https://istoriesadespoton.gr/mikres-istories

Θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ:μια εφεφρεςθ που άλλαξε τον κόςμο.
Κακθμερινά, περνάμε το μεγαλφτερο μζροσ του χρόνου μασ χρθςιμοποιϊντασ τουσ υπολογιςτζσ μασ, είτε για
ςπουδζσ, για εργαςία είτε για ψυχαγωγικοφσ ςκοποφσ. Ο αντίκτυποσ των υπολογιςτϊν είναι ςίγουρα
Ειρινθ Γροςομανίδθ
αξιοςθμείωτοσ γιατί προςζφερε μεγάλθ
βοικεια ςε
Πθγι: (https://www.real.gr/planet/arthro/dimos_ pentelis_proxora_stin_ periballontiki_anabathmisi_kai_prostasia_tessaron_dasikon_xoro n-704879/)
εκατομμφρια ανκρϊπουσ ςτον κόςμο.Οι ανάγκεσ του πολζμου
(ςτα μζςα του 20ου αιϊνα) για πολφπλοκουσ υπολογιςμοφσ ςε
προβλιματα βαλλιςτικισ, μεταφοράσ, διοίκθςθσ και άλλα,
κάνουν πιο επιτακτικι τθν ανάγκθ καταςκευισ μιασ ικανισ
υπολογιςτικισ μθχανισ. Ο πρϊτοσ γνωςτόσ Θ/Τ ςτθ ςφγχρονθ
ιςτορία των υπολογιςτϊν κεωρείται ο ENIAC (1943) και
λειτουργοφςε κάτω από τθν επίβλεψθ ενόσ εξωτερικοφ
προγράμματοσ ςε διάτρθτθ χαρτοταινία. Διζκετε μια μνιμθ των
64 λζξεων με τθ χριςθ ρελζ και οι πράξεισ γινόταν ςτο δυαδικό
ςφςτθμα με κινθτι υποδιαςτολι.
ΑνδρονίκηΓρηγοράκουΑναστασία Καρακώστα
Πθγι: https://crisseirini.blogspot.com/2020/10/blog-post_846.html
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Μζτρα ατομικισ υγιεινισ για
πρόλθψθ από τον ιό covid-19.
● Σακτικό και επιμελζσ πλφςιμο των
χεριϊν με υγρό ςαποφνι και νερό, για
τουλάχιςτον 20ϋϋ και προςεκτικό
ςτζγνωμα
χεριϊν
με
χάρτινεσ
χειροπετςζτεσ
μιασ
χριςθσ
και
απόρριψι
τουσ
ςτουσ
κάδουσ
απορριμμάτων.
● Εναλλακτικά του πλυςίματοσ χεριϊν,
μπορεί να εφαρμοςτεί καλό τρίψιμο
των χεριϊν με αντιςθπτικό αλκοολοφχο
διάλυμα.
● Αποφυγι επαφισ χεριϊν με τα μάτια,
τθ μφτθ και το ςτόμα για τθ μείωςθ του
κινδφνου μόλυνςθσ.
● ε βιχα ι φτζρνιςμα κάλυψθ τθσ μφτθσ
και του ςτόματοσ με το μανίκι ςτο φψοσ
του αγκϊνα ι με χαρτομάντιλο,
απόρριψθ
του
χρθςιμοποιθμζνου
χαρτομάντθλου
ςτουσ
κάδουσ
απορριμμάτων και επιμελζσ πλφςιμο
των χεριϊν.
● Αποφυγι ςτενισ επαφισ, εφόςον αυτό
είναι δυνατό, με οποιοδιποτε άτομο
εμφανίηει
ςυμπτϊματα
από το
αναπνευςτικό, όπωσ βιχα ι πταρμό
(φτζρνιςμα).
● Παραμονι κατ’ οίκον και αποχι από
τθν εργαςία οποιουδιποτε ατόμου
εμφανίηει
ςυμπτϊματα
λοίμωξθσ
αναπνευςτικοφ

Τεφχος 1ο – Ι ανουάριος 2021

Περίλθψθ βιβλίου: “To Ψζμα”
(Ζωρη αρι)
Θ ςυγγραφζασ του βιβλίου το «Ψζμα»
αναφζρεται ςε μια ξεχωριςτι ιςτορία ενόσ
κοριτςιοφ.
Θ Χριςτίνα, ζνα κορίτςι δεκαπζντε χρονϊν μετά
το χωριςμό των γονιϊν τθσ μετακομίηει με τθ
μθτζρα τθσ ςτθν Ακινα. Εκεί τουσ βοθκά ο κείοσ
τθσ και ζτςι θ μθτζρα τθσ βρίςκει δουλειά ςε ζνα
κυρωρείο, όπου αυτό είναι το νζο τουσ ςπίτι.
Εκεί αποκτά καινοφριουσ φίλουσ ςτουσ οποίουσ
όμωσ αναγκάηεται να πει ψζματα, γιατί
ντρεπόταν για τθν οικογενειακι τθσ κατάςταςθ.
Με το ψζμα τθσ όμωσ, δθμιοφργθςε ζνα
καινοφριο κόςμο που και πάλι δεν είναι αυτόσ
που ονειρεφεται, αφοφ το ζνα ψζμα φζρνει το
άλλο.
Κάποιο γεγονόσ όμωσ τθν αναγκάηει να πει όλθ
τθν αλικεια και ζτςι τθν αποκαλφπτει πρϊτα
ςτον καλφτερό τθσ φίλο τον Αλζξθ.
ιγά ςιγά μακαίνουν όλα τα παιδιά τθν αλικεια
και θ ιςτορία τθσ Χριςτίνασ τελειϊνει με τον
εορταςμό των γενεκλίων τθσ, όπου χαροφμενα
και γελαςτά πρόςωπα γεμίηουν το ηεςτό χϊρο
του κυρωρείου.
Αναςταςία Καρακϊςτα

Μαριανίνα Θωμαδάκθ
Πθγι:https://www.hygeia.gr/koronoios-tiprepei-na-gnorizoyme-amp-pos-mporoyme-naprofylachthoyme/
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Σο ιξερεσ ότι…

Σοπόςθμα του 1821 ςτα Μελίςςια!
Φζτοσ θ χϊρα μασ κλείνει τα 200 Χρόνια από
τθ μεγάλθ επανάςταςθ του 1821! Ζτςι,κι εμείσ
αποφαςίςαμε να βροφμε οδοφσ ςτα Μελίςςια
με ονόματα μαχϊν και θρϊων εκείνθσ τθσ
εποχισ,που ζκαναν τθ χϊρα μασ περιφανθ !









































Σα μάτια μασ ζχουν το ίδιο μζγεκοσ από
τθ ςτιγμι που γεννιόμαςτε, ενϊ θ μφτθ
και τα αυτιά μασ μεγαλϊνουν ςυνεχϊσ;
Θ εκνικι ορχιςτρα του Μονακό είναι
μεγαλφτερθ από τον ςτρατό του;
Οι μζλιςςεσ μποροφν να πετάξουν
ψθλότερα από το όροσ Ζβερεςτ;
Σο ανοιχτιρι για τισ κονςζρβεσ
εφευρζκθκε ςαράντα οκτϊ χρόνια μετά
τα κονςερβοποιθμζνα τρόφιμα;
Σα μάτια ενόσ ςτρειδιοφ είναι
μεγαλφτερα από τον εγκζφαλό του;
Σο 1979 χιόνιςε για πρϊτθ φορά ςτθ
αχάρα.
Σο παγωτό εφευρζκθκε ςτθν Κίνα το
1000 π.Χ.
Πριν από το 1800, δεν υπιρχε
ξεχωριςτό παποφτςι για το δεξί και το
αριςτερό πόδι.
Θ Γαλλία ιταν θ πρϊτθ χϊρα που
επζβαλε ςτουσ κατόχουσ αυτοκινιτων
άδεια και αρικμό κυκλοφορίασ, το
1893.
τθν αρχαία Αίγυπτο, όταν πζκαινε μία
γάτα,
ο
ιδιοκτιτθσ
τθσ
ιταν
υποχρεωμζνοσ να ξυρίςει τα φρφδια
του, ςε ζνδειξθ πζνκουσ.

Καραϊςκάκθ
Παπανικολι
Κουντουριϊτου
25θσ Μαρτίου
Αλαμάνασ
Ανδροφτςου Οδυςςζα
Διάκου Ακανάςιου
Εκνεγερτϊν
Κανάρθ
Καποδιςτρίου
Κολοκοτρϊνθ
Λόρδου Βφρωνα
Λόντου
Μακρυγιάννθ
Μαυρομιχάλθ
Μεςολογγίου
Μιαοφλθ
Μάρκου Μπότςαρθ
Μπουμπουλίνασ
Π.Π. Γερμανοφ
Παπαφλζςςα
Πατρ.Γρθγορίου
Βαλτετςίου
Ηαλόγγου

Διμθτρα Βαςιλείου
Μαριανίνα Θωμαδάκθ
Αναστασία Καρακώστα
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Εφκολεσ ςυνταγζσ για παιδιά.
Κρζπεσ αλμυρζσ/γλυκζσ
Τλικά
● 2 αυγά
● 1 φλ. αλεφρι για όλεσ τισ χριςεισ
● 1 πρζηα ηάχαρθ
● 1 πρζηα αλάτι
● 1 ½ φλ. γάλα
● 2 κ.ς. βοφτυρο λιωμζνο
Για το ςερβίριςμα
για γλυκζσ κρζπεσ: φρζςκα φροφτα, λιωμζνθ ςοκολάτα κ.α. υλικά τθσ επιλογισ ςασ.
για αλμυρζσ κρζπεσ: ηαμπόν, τυρί ι ό,τι άλλο υλικό ςασ αρζςει
Εκτζλεςθ
Όλα τα υλικά τθσ ςυνταγισ πρζπει να είναι ςε κερμοκραςία δωματίου. Αρχικά, ςε ζνα μπολ βάηουμε τα αυγά
και χτυπάμε με ςφρμα. Προςκζτουμε το γάλα, το αλεφρι (κοςκινιςμζνο), το βοφτυρο τθ ηάχαρθ και το αλάτι.
Ανακατεφουμε καλά τον χυλό με το ςφρμα για να ενωκοφν τα υλικά. Αφινουμε το μείγμα να “ξεκουραςτεί”
για 10ϋ. Εάν ο χυλόσ είναι παχφσ προςκζτουμε λίγο γάλα, ενϊ αν είναι πολφ ρευςτόσ προςκζτουμε λίγο
παραπάνω αλεφρι. Ψινουμε για 1ϋ ςε μζτρια φωτιά και αναποδογυρίηουμε όταν ξεκολλάει θ κρζπα και τθν
αφινουμε για ακόμα 30ϋϋ ςτο τθγάνι. ερβίρουμε και θ κρζπα μασ είναι ζτοιμθ!
Σα Μυςτικά τθσ επιτυχίασ
Όταν φτιάχνουμε μείγματα για χυλοφσ φροντίηουμε το βοφτυρο που κα χρθςιμοποιιςουμε να ζχει κρυϊςει
λίγο όταν το προςκζςουμε ςτο αλεφρι. Με αυτό το μυςτικό καταφζρνουμε να μθ ςβολιάηει το μείγμα.
Ανδρονίκθ Γρθγοράκου - Αναςταςία Καρακϊςτα

Ευχαριςτοφμε για τθν ανάγνωςθ!
Σο επόμενο τεφχοσ κα είναι ακόμα καλφτερο!
Οι μακθτζσ του Α1 του 1ου Γυμναςίου Μελιςςίων.
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