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Η διμηνιαία εφημερίδα της τάξης μας ασχολείται με θέματα σχετικά με το
σχολείο και όχι μόνο…
Οι … «δαιμόνιοι» δημοσιογράφοι της τάξης μας εντοπίζουν, παρουσιάζουν
και αναλύουν ποικίλα θέματα της επικαιρότητας με κριτική διάθεση και
χιούμορ!

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2021 ΓΙΑ ΤΟ
15ΜΕΛΕΣ
Για ακόμη μία χρονιά φέτος
ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για την
ανάδειξη 15μελών συμβουλίων όλης
της χώρας. Ανάμεσα σε όλα τα σχολεία
ήταν και το δικό μας, το 3ο Γυμνάσιο
Αμαρουσίου. Κύριο χαρακτιριστικό του
σχολείου μας ήταν η μεγάλη
συμμετοχή πολλών υποψηφίων για την
προεδρία του 15μελούς συμβουλίου.
Από τους 230 περίπου μαθητές του
σχολείου μας οι 66 ήταν υποψήφιοι.
Αριθμός πρωτοφανής για τα σχολικά
δεδομένα αν σκεφτεί κανείς ότι ένας
στους έξι σε κάθε τμήμα ήθελε να γίνει
πρόεδρος!
Η επιθυμία των παιδιών να
προσφέρουν στα κοινά είναι
αξιοθαύμαστη και δείχνει ότι δεν
σκέφτεται ο καθένας τον εαυτό του.

Οι μαθητικές εκλογές για το 5μελές
Τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου, το σχολείο μας, το 3ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου, έκανε τις εκλογές για την
ανάδειξη του 5μελούς. Όλες οι τάξεις είχαν αγωνία και ενθουσιασμό για τα αποτελέσματα. Ο κάθε
μαθητής είχε το δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι 5 άτομα. Στην τάξη μου, το Α3, είχαν βάλει υποψηφιότητα 7
μαθητές. Πρώτα ένας μαθητής έγραψε στον πίνακα τα ονόματα των υποψηφίων και ύστερα οι υπόλοιποι
αντιγράψαμε τα ονόματα σε ένα χαρτί. Αμέσως μετά βάλαμε έναν σταυρό στα ονόματα που θα θέλαμε
να μπουν υποψήφιοι για το 5μελές στην τάξη. Ύστερα αφού ψηφίσαμε, οι μαθητές της εφορευτικής
επιτροπής της τάξης μας μάζεψαν όλα τα ψηφοδέλτια και καταμέτρησαν τις ψήφους. Μετά από λίγο
συνειδητοποιήσαμε ότι 2 υποψήφιοι είχαν ίσες ψήφους οπότε έπρεπε να κάνουμε και δεύτερη
ψηφοφορία για τον πρόεδρο, τον γραμματέα και για τους αναπληρωματικούς .Τελικά βγήκαν οι
παρακάτω μαθητές:
Πρόεδρος: Χουχούμης Γεώργιος
Γραμματέας: Τζωρτζολάκη Ελένη
Ταμίας: Πληθάρας Ιωάννης
Μέλη: Μπριλάκης Φίλιππος, Δημαρέλη Αλέξια
Αναπληρωματικοί: Νασιάκος Νικόλαος,Παπαϊωάνου Ευστάθιος,Τρικούπης Παναγιώτης.
Συντακτική ομάδα: Τριμερίτη Δήμητρα, Χαβιαροπούλου Νεφέλη, Στεργελή Βικτώρια, Μπούκλα
Θεοδώρα

Ειδικά αν σκεφτεί κανείς τις εκλογές
των ενηλίκων όπου αντίστοιχα η
αδιαφορία και η αποχή τους είναι
τεράστια. Ένας στους δύο ενήλικες δεν
μπαίνει καν στον κόπο να πάει να
ψηφίσει. Με αυτόν τον τρόπο οι λίγοι
αποφασίζουν για τους πολλούς. Η
συμπεριφορά αυτή προσβάλλει την
Δημοκρατία και το δικαίωμα στη
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Το
σχολείο μας όμως και η επιθυμία των
μαθητών για συμμετοχή στις σχολικές
εκλογές θα πρέπει να αποτελέσουν
παράδειγμα προς μίμηση.
Πιστεύουμε το καινούριο συμβούλιο
του σχολείου μας να ασχοληθεί με
όρεξη προσπαθώντας να λύσει όλα τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με
σκοπό ένα καλύτερο σχολικό
περιβάλλον και μία καλύτερη μαθητική
ζωή.
Συντάκτρια: Στεργελή Βκτώρια
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Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 28ΗΣ
Στην προκειμένη περίπτωση η Ελλάδα γιορτάζει την είσοδό
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
της στον πόλεμο του '40! Στην πραγματικότητα ο

Μια από τις επίσημες αργίες του
ελληνικού κράτους είναι και η 28η
Οκτωβρίου. Αλήθεια, όμως, τι
γιορτάζουμε; Οι περισσότεροι από
μας γνωρίζουμε ότι η μέρα αυτή
σημάδεψε την Ελλάδα από τον
πόλεμο του 1940 και έμεινε
γνωστή ως επέτειος του "ΟΧΙ",
αλλά τι ακριβώς είναι αυτό που
γιορτάζουμε; Οι περισσότερες
χώρες συνηθίζουν να γιορτάζουν
την λήξη ενός πολέμου, και την
έλευση της ειρήνης.

εορτασμός αφορά όλο το έπος του 1940 και τις επιτυχίες
της χώρας μας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά
ουσιαστικά η ημερομηνία αυτή είναι η ημέρα που η
Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο! Πως έγινε αυτό; Με το ΟΧΙ
του τότε πρωθυπουργού-δικτάτορα της Ελλάδας Ιωάννη
Μεταξά στις αξιώσεις των Ιταλών.
Η επέτειος του ΟΧΙ ξεκίνησε να γιορτάζεται από την
πρώτη κιόλας χρονιά παρά το γεγονός ότι η χώρα μας
τελούσε υπό Ιταλο-γερμανική κατοχή. Οι πρώτοι δύο
εορτασμοί έγιναν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στην
Πλατεία Συντάγματος χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από
του Ιταλούς. Ωστόσο, το 1943 ο εορτασμός που έγινε στην
πλατεία Κοτζιά συνοδεύτηκε από συλλήψεις μιας και την
αστυνόμευση είχαν αναλάβει πλέον οι Γερμανοί. Ο πρώτος
επίσημος εορτασμός έγινε στις 28 Οκτωβρίου του 1944
οπότε έγινε και η πρώτη παρέλαση παρουσία του τότε
Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου. Από τότε ο
εορτασμός επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Μάλιστα στη
Θεσσαλονίκη γίνεται μεγάλη στρατιωτική παρέλαση
καθώς η γιορτή σχεδόν συμπίπτει τόσο με την επέτειο
απελευθέρωσης της πόλης από τους Οθωμανούς όσο και
με τον εορτασμού του πολιούχου της πόλης Αγ.
Δημητρίου.
Συντάκτριες: Ιωάννα Πράππα , Άννα Πλακούτση

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ Ο. Α. Κ. Α

38ΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Ο 38ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας
επέστρεψε έπειτα από απουσία ενός χρόνου, λόγω της
πανδημίας του κορονοϊού.
Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021, διεξήχθη ο
Μαραθώνιος Δρόμος και ο Αγώνας Δρόμου 5χλμ., με
την τροχαία να έχει ανακοινώσει τις κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις από τις προηγούμενες μέρες.
Χιλιάδες δρομείς αγωνίστηκαν για τη διάκριση αλλά
και την εμπειρία. Τα 42.195 μέτρα της αυθεντικής
διαδρομής έτρεξαν 9.800 δρομείς χωρισμένοι σε δύο
γκρουπ με διαφορετικές ώρες. Η πρώτη εκκίνηση ήταν
στις 9 το πρωί και η δεύτερη 45 λεπτά αργότερα. Το
κάθε γκρουπ ήταν χωρισμένο σε οκτώ «μπλοκ».
Σκοπός, η αποφυγή του συνωστισμού λόγω
κορονοϊού.
H oλοκλήρωση του Μαραθωνίου είχε καθοριστεί σε
χρονικό όριο επτά ωρών και ο τερματισμός έγινε στο
Παναθηναϊκό Στάδιο, εκεί όπου οι δρομείς θα
διένυσαν τα τελευταία 170 μέτρα της διαδρομής. Από
τις 12:00 ως τις 12:30, πραγματοποιήθηκαν στο
Παναθηναϊκό Στάδιο οι απονομές στους νικητές άνδρες και γυναίκες- του Αυθεντικού Μαραθώνιου
Δρόμου, αλλά και του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος
που διεξάγεται παράλληλα.
Την ίδια μέρα διεξήχθη και ο αγώνας των 5.000
μέτρων (08:00 και 09:00) με 10.000 δρομείς.
Συντάκτης: Μελέας Ηλίας

Την Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ένας σχολικός περίπατος στο Ο. Α. Κ. Α από εμάς, τους
μαθητές του καταπληκτικού 3ου Γυμνασίου Αμαρουσίου!
Μια μέρα γεμάτη ψυχαγωγία και κοινωνικοποιήση! Περάσαμε όμορφα κάνοντας διάφορα αθλήματα,
όπως χόκεϊ, στίβο, βόλεϊ, χορό, ποδόσφαιρο κ.α. Είδαμε πολλά χαρούμενα πρόσωπα μαθητών που
διασκέδαζαν απίστευτα πολύ με τις ανεπανάληπτες εμπειρίες που έζησαν. Εκεί καταφέραμε να
γνωρίσουμε καλύτερα τους συμμαθητές μας, καθώς και παιδία μεγαλύτερων τάξεων, που δεν είχαμε
προλάβει να μιλήσουμε! Επιπλέον, αναπτύξαμε νέες ικανότητες του ευατού μας που δεν πιστεύαμε πως
έχουμε, ενώ πολλά παιδιά επισκέφτηκαν κάποιο αθλητικό όμιλο, λόγω του ενδιαφέροντός τους προς τα
αθλήματα! Εκεί δυστυχώς συνέβησαν διάφορες αναποδιές και αδικίες.
Αρχικά, οι μαθητές-τριες των μεγαλύτερων τάξεων, είχαν περισσότερο χώρο και χρόνο να δοκιμάσουν τα
αθλήματα που τους ενδιέφεραν. Εμείς, οι μαθητές της Α’ τάξης, δεν παίξαμε όσο θέλαμε. Με άλλα λόγια,
δεν απολαύσαμε την ευχαρίστηση της πετοσφαίρισης και του ποδοσφαίρου. Όλα αυτά, συνέβησαν ίσως
επειδή οι εργαζόμενοι του Συλλόγου δεν είχαν προλάβει να το οργανώσουν σωστά.
Παρ’ όλα αυτά, τα θετικά ήταν περισσότερα για εμάς. Γι’ αυτό και ευχαριστούμε πολύ τους καθηγητές
μας που οργάνωσαν την εκδρομή, αλλά και τον διευθυντή μας, κ. Βλάχο που μας χάρισε την εμπειρία του
ξέγνοιαστου σχολικού περίπατου! Ευχόμαστε και άλλες εκδρομές σαν αυτή!

Συντάκτριες: Δημαρέλη Αλέξια και Τζωρτζολάκη Ελένη
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ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ….ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ!

ΙΤΑΛΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ ΡΙΧΝΟΝΤΑΙ ΞΑΝΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΤΟ Νο 3 Ο ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
παρέμεινε στην 3η θέση του
κόσμου με 7930 βαθμούς, πίσω
από τον Νόβακ Τζόκοβιτς που
έχει 11430 και τον Ρώσο Νταντίλ
Μεντβέντεφ με 9630 βαθμούς.
Αναλυτικά η πρώτη πεντάδα της
παγκόσμιας κατάταξης έχει ως
εξής:

1.
2.
3.
4.
5.

ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ…… 11430
ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΦ ...9630
ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ……….. 7930
ΖΒΕΡΕΦ…………… 6680
ΝΑΔΑΛ……………. 5535

Η νίκη με 2-1 στο ‘Καμπ Νου’ αποτελεί αναμφίβολα σημαντική επιτυχία για την ομάδα του Κάρλο
Αντσελότι, παρά τα πολλά προβλήματα της φετινής Μπαρτσελόνα, για να έχει αξία όμως θα πρέπει
να ακολουθηθεί από νικηφόρα αποτελέσματα στο πρόγραμμα που έχουν οι ομάδες ως τη διακοπή
του Νοεμβρίου. Στην άλλη όχθη, η Μπαρτσελόνα προσπαθεί να μαζέψει …τα κομμάτια της και να
μη χάσει άλλο έδαφος, καθώς έχει υποχωρήσει στην ένατη θέση της κατάταξης.
ΦΕΡΣΤΑΠΕΝ
<<Η τακτική της ομάδας απέδωσε>>
Ο Μαξ Φερστάπεν τερμάτισε 1ος στο γκραν πρι των ΗΠΑ, διευρύνοντας στους 12 βαθμούς τη
διαφορά στην κορυφή της κατάταξης από τον διώκτη του, Λιούις Χάμιλτον, με 5 αγώνες να
απομένουν. Ο Ολλανδός πιλότος ήταν 1,3 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Βρετανό οδηγό της
Mercedes και δήλωσε απόλυτα ευχαριστημένος από την τακτική της ομάδας του.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ: Χουχούμης Γιώργος, Παπαϊωάννου Στάθης, Νασιάκος Νίκος
Γιατί άραγε ο Γιάννης Αντετοκούμπο φόραει το νούμερο 34 στην φανέλα του?
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχει αποχωριστεί ποτέ τον αριθμό 34 στη φανέλα του και αυτό δεν είναι τυχαίο. Τον λόγο αποκάλυψε ο ίδιος, εξηγ ώντας
τι σημαίνει αυτός ο αριθμός.
«Η μητέρα μου γεννήθηκε το 1963 και ο πατέρας ου το 1964. Οπότε πήρα τους δύο αριθμούς, το 3 και το 4 κι επέλεξα το 34. Ο αδερφός μου ο Θανάσης
πήρε την αντίθετη εκδοχή, δηλαδή το 43».
Για ακόμη μία φορά φαίνεται η αφοσίωση και η αγάπη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην οικογένει ά του .

Αθλητικογράφος: Μελέας Ηλίας
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Ας γελάσουμε λιγάκι…..

Είναι απασχολημένος…
Χτυπάει το τηλέφωνο και το σηκώνει ο Τοτός.
«Ναιιιι;» λέει ψιθυριστά
«Δώσε μου σε παρακαλώ τον πατέρα σου» λέει ένας κύριος.
«Δεν μπορεί τώρα, είναι απασχολημένος» ψιθυρίζει ο Τοτός.
«Καλά παιδί μου, δώσε μου την μητέρα σου»
«Δεν μπορεί τώρα, είναι και αυτή απασχολημένη» ψιθυρίζει ο Τοτός.
«Δεν πειράζει δώσε μου τον παππού» ξαναλέει ο κύριος.
«Δεν μπορώ ούτε αυτόν, κύριε, είναι απασχολημένος» ψιθυρίζει ο Τοτός.
«Εντάξει δώσε μου τότε τη γιαγιά»
«Είναι απασχολημένη κι αυτή» ψιθυρίζει ο Τοτός.
«Καλά παιδί μου τι κάνουν επιτέλους;» ρωτάει ο κύριος.
«Ψάχνουν να με βρουν…»

Μη συγχύζεστε!!!
Βγαίνει ο ασθενής από το χειρουργείο και του λέει ο γιατρός: «Λοιπόν, η
επέμβασή σας ήταν πολύ δύσκολη αλλά όλα πήγαν καλά! Η καρδιά σας
λειτουργεί περίφημα.»
«Ωραία, χαίρομαι! Τι πρέπει να προσέχω;»
«Θα πάτε στο σπίτι να ξεκουραστείτε! Για 2-3 βδομάδες, θα τρώτε ελαφρά
και το πιο βασικό είναι να μην συγχύζεστε!»
«Σας ευχαριστώ πολύ γιατρέ. Τι σας χρωστάω;»
«Ε, αυτό θα το συζητήσω καλύτερα με τη σύζυγό σας. Είπαμε ότι εσείς δεν
πρέπει να συγχύζεστε!!!»

MY NAME IS…

Συντάκτης: Μελέας Ηλίας
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