Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκαν οι
μαθητικές εκλογές στο Γ3 τμήμα του 12ου Δημοτικού Σχολείου
Περιστερίου. Είχε προηγηθεί προεκλογικός αγώνας των
υποψηφίων προέδρων. Την ίδια ημέρα των εκλογών έγιναν
από τους υποψήφιους ομιλίες στην τάξη και ανταλλαγή
απόψεων ως προς αυτά που υπόσχονταν.
Οι εκλογές διεξήχθησαν σε ένα πολύ καλό και
δημοκρατικό κλίμα με όλους μας να περιμένουμε τα
αποτελέσματα της κάλπης με μεγάλη αγωνία.
Εφορευτική επιτροπή κατόπιν κληρώσεως ήταν οι:
1. Πέτρος (πρόεδρος)
2. Ανδρέας (γραμματέας)
3. Νικόλας (μέλος)
4. Χαρά (μέλος)
Χήφισαν 21. Έγκυρα 20. Λευκά – άκυρα 1. Έλαβαν:
1. Χαριλένια 10 ψήφους
2. Ανδρέας 10 ψήφους
3. Μάντυ 9 ψήφους
4. Νικόλας 7 ψήφους
5. Βασιλική 6 ψήφους
6. Χαρά 6 ψήφους
Επειδή οι δύο πρώτοι πήραν ίδιο αριθμό ψήφων η
ολομέλεια της τάξης αποφάσισε να γίνει και δεύτερος γύρος
εκλογών με μόνους υποψήφιους τη Χαριλένια και τον Ανδρέα.
Η δεύτερη ψηφοφορία ανέδειξε νικήτρια τη Χαριλένια με 11
ψήφους.
Το προεδρείο της τάξης μας έχει ως εξής:
1. Χαριλένια πρόεδρος
2. Ανδρέας αντιπρόεδρος
3. Μάντυ γραμματέας
4. Νικόλας ταμίας
5. Βασιλική αναπληρωματική γραμματέας
6. Χαρά αναπληρωματική ταμίας
Όλοι όσοι εκλέχθηκαν ευχαρίστησαν τους συμμαθητές
τους και υποσχέθηκαν ότι θα προσπαθήσουν, με τη βοήθεια
φυσικά όλων μας, να κάνουν τις ώρες που περνάμε στο
σχολείο πιο ευχάριστες και δημιουργικές.

Όλοι περιμένουμε με ανυπομονησία τις προτάσεις τους
και υποσχόμαστε να είμαστε κοντά τους για να τους
στηρίξουμε στο δύσκολο έργο τους.
Την επόμενη μέρα των εκλογών καλά ξεκινήσαμε! Η νέα
μας πρόεδρος μας κέρασε πεντανόστιμα γλυκά. Πάντα τέτοια!

Αγαπητοί μου συμμαθητές και συμμαθήτριες,
Εάν με ψηφίσετε θα κάνω τα εξής πράγματα:
1ο. Κάθε εβδομάδα καθένας μας θα φέρνει 50λ. Στο τέλος
του έτους θα έχουμε μαζέψει 336€.
2ο. Όποιος ή όποια έχει τα γενέθλιά του θα παίρνει και από
ένα μικρό δωράκι.
3ο. Θα μαζέψουμε χρήματα ώστε όποιο παιδάκι δεν μπορεί
να πληρώσει το εισιτήριό του θα το πληρώνει η τάξη.
4ο. Όποια βιβλία δεν τα χρειαζόμαστε τα δίνουμε στη
δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου μας.
5ο. Και καλύτερο, στο τέλος της χρονιάς θα κάνουμε ένα
μεγάλο πάρτι.
Ευχαριστώ πολύ
Ψηφίστε με
Φαριλένια

Αγαπητοί μου συμμαθητές,
Σας ευχαριστώ που με ψηφίσατε. Χάρηκα όταν η κυρία Αντωνία
έβαλε τον πρώτο ψήφο στον πίνακα και ήταν σ’ εμένα. Και σκέφτηκα
τότε, ότι θα βγω. Έτσι στο τέλος βγήκα γραμματέας μαζί με την
Μάντυ.
Νομίζω πως θα κάνουμε πολλά πράγματα και θα περνάμε ωραία.
Βασιλική

Ευχαριστώ όλους εσάς που με ψηφίσατε. Το να γίνω
γραμματέας ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ. Εγώ με τη
Βασιλική θα είμαστε άψογοι γραμματείς. Δεν θα σας
απογοητεύσουμε, να είστε σίγουροι γι’ αυτό.
Σας ευχαριστώ.
Θα έχουμε μια τέλεια συνεργασία. Θα έχουμε και τους ταμίες
που θα μαζεύουν χρήματα, θα έχουμε και τον αντιπρόεδρο για
όταν λείπει ο πρόεδρος. Και μην ξεχνάμε την πρόεδρο την
Χαριλένια που πιστεύω ότι θα είναι τέλεια και θα τα καταφέρει.
Μάντυ

Ευχαριστώ όλους τους συμμαθητές μου που με ψήφισαν αλλά και
αυτούς που δεν με ψήφισαν. Νομίζω ότι το συμβούλιο είναι
καταπληκτικό και ότι θα γίνουν όλα τέλεια στο σχολείο με τη
βοήθειά τους.
Νίκος Λ.

ΣΟ ΧΗΥΟΔΕΛΣΙΟ ΜΑ
ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ

Α. Πέτρος
Β. Φαριλένια
Δ. Νότης
Ε. Ειρήνη
Ζ. Βασιλική
Κ. τράτος
Κ. Μαρία
Κ. Μελίνα
Λ. Νίκος
Μ. Μάντυ
Μ. Ντόρα
Μ. Μπάμπης
Ν. Βερόνικα
Π. Ανδρέας
Π. Μαριτίνα
. Φαρά
Σ. Μαρκέλλα
Υ. Νικόλας
Φ. Παναγιώτα
Φ. Μαριλίζα

