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Περαιωθείσας της εκλογής στο
παραπάνω εκλογικό τµήµα , λαµβάνω
την τιµή να σας αναφέρω :
Η ψηφοφορία διεξήχθη κανονικά

και δεν έπεσε την αντίληψή ή µου καµία
αξιόποινη πράξη ούτε µου καταγγέλθηκε .
Επιτρέψτε µου όµως να θέσω υπόψιν Σας τα παρακάτω προκειµένου να
τύχουν της υµετέρας αξιολόγησης και ειδικότερα:
Το ανωτέρω εκλογικό τµήµα, στο οποίο µου ανατέθηκε να ασκήσω τα
καθήκοντα του Αντιπροσώπου της ∆ικαστικής Αρχής στις διπλές εκλογές της
18ης.5.2014 , είχε εγγεγραµµένους στους εκλογικούς του καταλόγους 583 εκλογείς.
Από αυτόν τον αριθµό ψήφισαν 426 εκλογείς.
Ηµερολογιο της 18ης Μαϊου 2014
1.- Στο εκλογικό µου τµήµα έφτασα την 05.40 πρωινή. Για επιτευχθεί αυτή η έγκαιρη
άφιξις µου εγέρθην την 05.00 – από έναν ύπνο που ο θεός να τον κάνει ύπνο ένεκα
της υπερέντασης - .
2.- Από την 07.00 , ώρα ενάρξεως της ψηφοφορίας, έως το πέρας της, ο αριθµός
των εκλογέων που υπήρχε σε αναµονή έξω από το εκλογικό τµήµα για να εκτελέσει
τα καθήκοντα του, κυµαίνονταν από 10 έως 25 εκλογείς .
3.- Από

τα κληρωθέντα µέλη της εφορευτικής επιτροπής κατέληξε να έχω στην

διάθεσή µου µόνο τρεις καθόσον ... ο ένας απουσίαζε στο εξωτερικό , για τον έτερο

υπήρχε αποδεδειγµένα θέµα υγείας, η άλλη µια πασίχαρη νέα µητέρα , λεχώνα µόλις
τριάντα ηµερών που προσφέρθηκε να µείνει να βοηθήσει µε την προϋπόθεση να της
φέρνουν το µωρό κάθε δύο ώρες για να το ...θηλάζει (φυσικά δεν δέχθηκα κάτι
τέτοιο και την απάλλαξα) και ο έσχατος , µακροχρόνια άνεργος, µου είπε πως θα µε
βοηθήσει µέχρι το µεσηµέρι γιατί µετά «φεύγει , µπαρκάρει στα καράβια».
4.- Προσήλθαν για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα αρκετοί εκλογείς
γεννηθέντες το έτος 1931, δύο το έτος 1926 , µια το έτος 1923 και ικανός αριθµός
άλλων ηλικιωµένων εκλογέων.
Όπως αντιλαµβάνεστε πολλοί από αυτούς είχαν θέµατα υγείας (όρασης , ακοής) και
άλλοι δεν γνώριζαν γράµµατα ήτοι εκλογείς που χρειάζονταν βοήθεια γεγονός που
απαιτούσε την είσοδο µου στο παραβάν µαζί τους µε όποια καθυστέρηση αυτό
συνεπάγεται. Ενδεικτικά Σας αναφέρω πως ένας υπερήλικος εκλογέας µε πρόβληµα
όρασης στον οποίο διάβασα όλα τα ονόµατα των υποψηφίων πέντε συνδυασµών δύο
φορές µε αποκάλεσε «µπαµπέση» γιατί δεν του έλεγα το όνοµα του υποψηφίου που
ήθελε να ψηφίσει . Όταν του ζήτησα να µου το ψιθυρίσει και αυτός µου είπε
«Κολλητήρι» αντιλήφθηκα ότι επρόκειτο για παρ επώνυµο. Αντε τώρα εσύ να βρεις
ποιος είναι το «Κολλητήρι» δίχως να παραβιάσεις την µυστικότητα της ψηφοφορίας.
5.- Προσήλθαν να ψηφοφορία έντεκα γυναίκες ευρισκόµενες σε κατάσταση
προχωρηµένης εγκυµοσύνης.
6.- Τόσο εγώ , όσο η γραµµατεύς και η δόλια τριµελής εφορευτική επιτροπή αν και
εκπρόσωπος του χωριού µας έφερε κατάλογο του µενού του ζυθεστιατορίου του
χωριού µε την προτροπή να παραγγείλουµε ότι τραβάει η ψυχή µας (όλα προσφορά
του χωριού) µόλις το επιτρέπει η ροή της ψηφοφορίας δεν µπορέσαµε να
διακόψουµε ούτε ένα λεπτό για να βάλουµε µια µπουκιά στο στόµα µας. Όλοι µας
αποµακρυνθήκαµε από την αίθουσα µόνο µια φορά έκαστος και για πέντε λεπτά µόνο
όσο χρειάζονταν για ..φυσική µας ανάγκη.
7.- Περί ώρα 19.00 έξω από το εκλογικό τµήµα υπήρχαν τριάντα οκτώ ψηφοφόροι
που ανάµεναν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και όλο έρχονταν και άλλοι.
Αποφασίσαµε να παρατείνουµε την ψηφοφορία.
8.- Αντιλήφθηκα από τους διάλογους έξω στο προαύλιο του σχολείου που
βρίσκονταν το εκλογικό κέντρο ότι ψηφοφόροι –κυρίως νεαρά άτοµα- δεν
µπορούσαν να περιµένουν στην αναµονή είτε για λόγους εργασίας είτε για άλλους
λόγους και αποχωρούσαν παρ΄ όλες τις προτροπές αντιπροσώπων των συνδυασµών
που ήσαν έξω από το κατάστηµα. Ο αριθµός τους µου αναφέρθη πως έφτασε στά 25
µε 30 άτοµα.

9.- Η ώρα ήταν 21.00 όταν πλέον είχαµε µείνει χωρίς εκλογείς στην αίθουσα και
επειδή είχαµε λυσσιάξει από την πείνα και προκειµένου να φάει ο ένας τον άλλον
φάγαµε κάτι ωµά τόστ που ήταν παρατηµένα από πρωίας

στα πρεβάζια των

παραθύρων του σχολείου. Φαίνεται πως το βούτυρο που περιείχαν είχε αλλοιωθεί
από τον ήλιο µε αποτέλεσµα δύο µέλη της επιτροπής να πάθουν διάρροια και ένα
άλλο να υποστεί έντονο εµετό . Για µένα δεν σας αναφέρω τι έπαθα γιατί ντρέποµαι.
Πάντως αυτό που έπαθα είχα να το πάθω από τότε που ένας ανόητος συµµαθητής
µου στο Γυµνάσιο µου προσέφερε για γλύκισµα ...ενεργητικό σοκολατάκι.
Σ΄αυτή την κατάσταση και µε όσα είχαν προηγηθεί και προπεριγράφονται ως
ανωτέρω

ξεκινήσαµε την

διαδικασία. ∆ηλαδή έγινε η καταµέτρηση

και η

αποσφράγισης 852 φακέλων – όσοι δηλαδή υπήρχαν και στις δύο κάλπες. Η αφεντιά
έπρεπε να αριθµήσει όλους αυτούς , να αριθµήσει όλα τα ψηφοδέλτια, να τα
µονογράψει, να θέσει µονογραφή µπροστά από κάθε σταυρό (σηµείωση στο 90%
αυτών υπήρχε εξάντληση της σταυροδοσίας υπερ των υποψηφίων ) και να γράψει
ολογράφως τον αριθµό σταυρών κάθε ψηφοδελτίου.
Την 05.30 της 19ης.5.2014 που τελείωσε η διαδικασία και είχαν δεχθεί στο
µεσοδιάστηµα κλήσεις στο κινητό µου τηλέφωνο από διάφορες εµπλεκόµενες αρχές
µε ερωτήµατα «γιατί καθυστερώ» , «πότε τελειώνω» , «εµένα περιµένουν» και
σχόλια υποτιµητικά του τύπου

«στο Βιλαµπάχο ακόµα τρίβουν» , έκλεισα το

εκλογικό κέντρο κατέβηκα στο αίθριο του Πρωτοδικείου και άρχισα να τακτοποιώ το
υλικό προκειµένου να το παραδώσω όπως ορίζει η διαδικασία.
Αξιότιµη κυρία Πρόεδρε αισθάνθηκα την ανάγκη να Σας τα αναφέρω όλα
αυτά προκειµένου να µάθει η ∆ιοίκηση και οι εµπλεκόµενοι φορείς εκλογών πως ο
αντιπρόσωπος της ∆ικαστικής Αρχής και τα µέλη των εφορευτικών επιτροπών δεν
είναι Χ-ΜΕΝ ώστε να έχουν υπεράνθρωπες δυνάµεις.

Θεωρώ πως η επιλογή

δηµιουργίας εκλογικών τµηµάτων µε αριθµό εκλογέων από 500-600 είναι παντελώς
εσφαλµένη και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν δύο κάλπες. Εκτός αν η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι
σε κάθε εκλογική αναµέτρηση θα ψηφίζει µόνο το 60% των εκλογέων. Πάντψς στο
δικό µου τµήµα δεν συνέβη κάτι τέτοιο.
Ακροτελεύτια και αφού Σας δηλώσω ότι είµαι απόλυτα σίγουρος πως την 25ην
Μαϊου θα ψηφίσουν στο τµήµα µου 500 εκλογείς και εγώ θα πρέπει να τους
διαχειριστώ και κατόπιν να ανοίξω 1.500 φάκελους που θα περιέχουν οι τρεις κάλπες
(µε καταµέτρηση σταυροδοσίας για τα ψηφοδέλτια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)
θα ευχηθώ στο τζίνι του λυχναριού εκείνοι που αποφάσισαν να διεξαχθούν οι εκλογές

που διεξάγονται µε τον τρόπο που διεξάγονται, να γίνονταν να εκτελούσαν
καθήκοντα δικαστικού αντιπροσώπου αυτή την µέρα και την ….νύκτα.
Με τιµή και σεβασµό
Αντώνης Μοσχούτης,

Με τιµή
Ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος

