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Σελ. 6 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

Παιδιά, όλα πάνε άψογα. Σε όλα τα τμή-
ματα επικρατεί τάξη. Οι ψηφοφόροι δεν
είχαν κανένα πρόβλημα. Όλοι οι συμμετέ-
χοντες, δικαστικοί αντιπρόσωποι και μέλη
εφορευτικών επιτροπών, ήταν κανονικά
στη θέση τους. Ο Δήμος έχει ανταποκριθεί
πλήρως στις υποχρεώσεις του. Κανένας
δημότης μας δεν ταλαιπωρήθηκε, σχετικά
με το πού να πάει να ψηφίσει. Υπάρχει ενη-
μέρωση σωστή και στα εκλογικά τμήματα
αλλά και στα Κέντρα Ενημέρωσης Πολιτών
(ΚΕΠ). Επομένως δεν έχουμε κανένα απο-
λύτως πρόβλημα.
Μετά από λίγο αποφασίσαμε να μπούμε
μέσα και να πάμε στην τάξη μας που ήταν
εκλογικό κέντρο. Μπαίνοντας μέσα δεν την

αναγνωρίσαμε. Τα θρανία είχαν αλλάξει
θέση. Σε κάποια είχαν τοποθετήσει επάνω
τα ψηφοδέλτια των κομμάτων.Στην έδρα
είχε τα χαρτιά της η δικαστική αντιπρόσω-
πος και δίπλα κάθονταν τα μέλη της εφο-
ρευτικής επιτροπής.
Κάθε άτομο που έμπαινε μέσα έδινε την
ταυτότητά του στο μέλος της εφορευτικής
επιτροπής και αυτή διέγραφε το όνομα του
από τους εκλογικούς καταλόγους. Η Γραμ-
ματέας της εφορευτικής επιτροπής έγραφε
τα στοιχεία του στο κατάλογο ψηφισάντων
και στη συνέχεια από το άλλο άτομο της
εφορευτικής επιτροπής έπαιρνε τα ψηφο-
δέλτια και από τη διαβατική αντιπρόσωπο
έπαιρνε έναν σφραγισμένο φάκελο. Και πή-
γαινε σε ένα από τα δύο παραβάν που υπήρ-
χαν εκεί.
Εκεί μέσα διάλεγε ένα ψηφοδέλτιο στο
οποίο έβαζε μέχρι 4 σταυρούς και το έβαζε

στο φάκελο. Σφράγιζε το φά-
κελο και βγαίνοντας από το
παραβάν τον έριχνε σε μια
διάφανη κάλπη. Έπαιρνε
την ταυτότητά του και
έφευγε. Έτσι ολοκληρω-
νόταν γι’ αυτόν η διαδικα-
σία της ψηφοφορίας.
Με την ευκαιρία αυτή ζητή-
σαμε από τη δικαστική αντι-
πρόσωπο κ. Λαμπρινή
Ζαχαράκη, μια νέα και καλοσυ-
νάτη δικηγόρο, να μας λύσει κάποιες
απορίες σχετικά με τις εκλογές και αυτή αν-
ταποκρίθηκε πρόθυμα, παρ’ ότι πιεζόταν
από τη διαδικασία των εκλογών:

Γεια σας. Είμαστε από τη μαθητική
εφημερίδα ΤΑ ΦΙΛΑΡΙΑΚΙΑ ΤΟΥ ΧΑ-
ΛΑΝΔΡΙΟΥ και θέλουμε να σας κά-
νουμε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με
τις εκλογές. Μέχρι αυτή τη στιγμή κυ-

λούν όλα καλά;
Βεβαίως. Μέχρι στιγμή όλα κυλούν πάρα
πολύ καλά.
Τι είναι η εφορευτική επιτροπή και
ποιοι συμμετέχουν σε αυτή;
Η εφορευτική επιτροπή αποτελείται από
τέσσερα μέλη, που είναι Έλληνες πολίτες
και επιλέγονται μετά από κλήρωση. Η επι-
λογή είναι εντελώς τυχαία. Πιθανά μέλη
των εφορευτικών επιτροπών είναι όλοι οι
Έλληνες πολίτες που είναι άνω των δέκα
οχτώ ετών
Τι προβλήματα μπορεί να προκλη-
θούν  κατά τη διαδικασία των εκλο-
γών και πώς αντιμετωπίζονται αυτά;
Μπορούμε να έχουμε διάφορα προβλή-
ματα κατά τη διάρκεια της εκλογική διαδι-
κασίας. Πρώτα απ’ όλα να μην είναι
κάποιος εγγεγραμμένος στον κατάλογο, να
έχουμε κάποιο επεισόδιο μέσα στην αί-

θουσα και διάφορα άλλα προβλή-
ματα. Τώρα πώς αντιμετωπίζον-
ται αυτό εξαρτάται από τη
φύση του προβλήματος. Συ-
νήθως ενημερώνουμε τις
αρχές για να λυθεί το πρό-
βλημα.
Πόσα κόμματα συμμετέ-
χουν σήμερα στις εκλο-

γές;
Σε αυτές τις εκλογές συμμετέ-

χουν γύρω στα τριάντα.
Γιατί κατά τη γνώμη σας είναι

σημαντικές οι εκλογές;
Κατά τη γνώμη μου, ως δικαστικής αντιπρο-
σώπου αλλά και ως Ελληνίδας πολίτη είναι
σημαντικές οι εκλογές,  γιατί είναι θέμα λαϊ-
κής βούλησης και γιατί με αυτή τη διαδικα-
σία εκφράζεται η λαϊκή βούληση.
Είναι θέμα επιλογών. Δεν θα πρέπει να κά-
νουμε επιλογές ως Έλληνες πολίτες για το
ποιος θα μας κυβερνήσει; Ποιος πρέπει να
αποφασίζει, ειδικά όταν οι περιστάσεις είναι

δύσκολες, όπως αυτό τον καιρό σε αυτή τη
χώρα;
Οι εκλογές, λοιπόν, είναι μείζονος σημασίας
για τη δημοκρατία στη χώρα.
Παρακάτω δημοσιεύουμε πίνακα με τα τε-
λικά πανελλαδικά αποτελέσματα αλλά και τα
τελικά αποτελέσματα των εκλογών στο
Δήμο Χαλανδρίου.
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα κα-
νένα κόμμα δεν μπορούσε να σχηματίσει
κυβέρνηση και επομένως έπρεπε να συγ-
κροτηθεί κυβέρνηση συνεργασίας. Δυστυ-
χώς τα πολιτικά κόμματα δεν μπόρεσαν να
συνεννοηθούν ώστε να συγκροτήσουν από
κοινού κυβέρνηση και γι’ αυτό θα ξαναέ-
χουμε εκλογές στις 17 Ιουνίου. 
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