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Έμεινε στους 168 ο Στ. Δήμας και δεν εκλέχτηκε Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Αυτό που φαινόταν ως το επικρατέστερο σενάριο επιβεβαιώθηκε τελικά στην Τρίτη
ψηφοφορία για την ανάδειξη του προέδρου της Δημοκρατίας, όπου η υποψηφιότητα του
Σταύρου Δήμα δεν έλαβε ούτε μια ψήφο παραπάνω από τις 168 τις δεύτερης.

Ως εκ τούτου Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν εκλέγεται, η Βουλή διαλύεται και η χώρα
οδεύει σε πρόωρες εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 25 Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε
ο πρωθυπουργός.

Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να εκλέξει η Βουλή Πρόεδρο και να αποτραπούν οι πρόωρες
εκλογές, που δεν συμφέρουν τη χώρα, τόνισε ο πρωθυπουργός μετά την τρίτη ψηφοφορία.
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«Μια μειοψηφία βουλευτών στους οποίους αθροίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή οδηγούν
τη χώρα σε εκλογές. Όσοι καταψήφισαν φέρουν ακέραια την ευθύνη» τόνισε.

Ο κ. Σαμαράς ανακοίνωσε ότι την Τρίτη θα επισκεφθεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για
να ανακοινώσει τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών για τις 25 Ιανουαρίου.

Στις επόμενες εβδομάδες ο λαός θα μάθει όλη την αλήθεια για τα όσα έγιναν, για το πόσο
κοντά είμαστε στην έξοδο από την κρίση και τα συμφέροντα που εξυπηρετούν αυτοί που
οδηγούν την χώρα σε περιπέτεια, συνέχισε.

«Μην έχετε καμία αμφιβολία, η νίκη θα είναι δική μας» κατέληξε.

Ο κ. Σαμαράς ξεκίνησε τη δήλωσή του εκφράζοντας τη συμπαράσταση στις οικογένειες των
θυμάτων από τη ναυτική τραγωδία στην Αδριατική.

Ευχαρίστησε τις Ένοπλες Δυνάμεις και το Λιμενικό Σώμα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην
Ιταλία για τις προσπάθειες που καταβάλλουν, «σε μια επιχείρηση που ακόμα συνεχίζεται»
τόνισε.

Υπέρ του Σταύρου Δήμα ψήφισαν 168 βουλευτές, δηλαδή όσοι και στη δεύτερη ψηφοφορία,
γεγονός που σημαίνει ότι οι προσπάθειες του Μεγάρου Μαξίμου να αλλάξουν στάση κάποιοι
βουλευτές δεν απέδωσαν καρπούς.

Τον Σταύρο Δήμα ψήφισαν οι 155 βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, όπως και οι 13
ανεξάρτητοι της δεύτερης ψηφοφορίας: Χρήστος Αηδόνης, Σπύρος Λυκούδης, Κατερίνα
Μάρκου, Γιώργος Νταβρής, Γρηγόρης Ψαριανός, Γιάννης Κουράκος, Βασίλης Οικονόμου,
Μίκα Ιατρίδη, Παναγιώτης Μελάς, Κώστας Γιοβανόπουλος, Γιώργος Κασαπίδης, Στάθης
Μπούκουρας και Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος.

Ένταση δημιουργήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής μετά το αποτέλεσμα της τρίτης
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ψηφοφορίας, όταν βουλευτές της Χρυσής Αυγής άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα κατά της
κυβέρνησης, του πρωθυπουργού, αλλά και συγκεκριμένων υπουργών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βουλευτές της ΧΑ προπηλάκισαν τον ανεξάρτητο βουλευτή
Στάθη Μπούκουρα, o οποίος στη δεύτερη και τρίτη ψηφοφορία ψήφισε τον Σταύρο Δήμα.

Επίσης, ο βουλευτής Π.Λαγός της Χρυσής Αυγής φέρεται να κινήθηκε προς την μεριά του
υπουργού Άμυνας Νικόλαου Δένδια.

Δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών

Η χώρα οδηγείται σε εκλογές και η οικονομία σε αστάθεια με τη σύμπλευση των
ετερόκλητων δυνάμεων της Αντιπολίτευσης, αλλά και της Χρυσής Αυγής, δήλωσε ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος μετά το πέρας της τρίτης ψηφοφορίας.

«Ο λαός κρατά την τύχη στα χέρια του» συνέχισε ο κ. Βενιζέλος, λέγοντας ότι «είμαστε
ένα βήμα πριν από την επάνοδο της χώρας στην κανονικότητα».

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη θα είναι παρόντες και
μετεκλογικά ως εγγυητής της σταθερότητας του πολιτικού συστήματος, συμπληρώνοντας
ότι αυτό το ρόλο δεν μπορεί να τον παίξει μετεκλογικά κανένα άλλο κόμμα, ούτε από την
Αντιπολίτευση, αλλά ούτε και νέα κόμματα -«σε ρόλο νέας ΔΗΜΑΡ»- τόνισε με αποδέκτη
τον Γιώργο Παπανδρέου.

«Πάταξον μεν, άκουσον δε» σημείωσε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος «ακόμα και σε
αυτούς που μας μισούν, που μας χρεώνουν τα πάντα».

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την ελληνική δημοκρατία, οι βουλευτές απέδειξαν ότι η
Δημοκρατία δεν εκβιάζεται» δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας μετά το πέρας της τρίτης
ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου.
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«Η κυβέρνηση Σαμαρά αποτελεί παρελθόν, σε λίγο με τη βούληση του ελληνικού λαού και τα
μνημόνια» συνέχισε.

«Σήμερα η παρένθεση Βενιζέλου-Σαμαρά έκλεισε, το δίδυμο που παρέδωσε την εθνική
κυριαρχία της χώρας αποχωρεί πλέον από την κυβέρνηση» δήλωσε ο πρόεδρος των
Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος.

Ο κ. Καμμένος τόνισε ότι οι Έλληνες θα πρέπει να ενωθούν και να γίνουν εκλογές σε ήρεμο
κλίμα.

«Πρέπει να εφαρμοστεί το Σύνταγμα και να σχηματιστεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας που
δεν θα εκτελεί εντολές ξένων αλλά του ελληνικού λαού» τόνισε.

«Αρκετά πληρώσαμε τα ψέματα των κομμάτων της ΕΕ. Αρκετά ματώσαμε για τα
μονοπώλια», σχολίασε με ανακοίνωσή του το ΚΚΕ, μετά την αδυναμία εκλογής Προέδρου
της Δημοκρατίας από τη Βουλή και την προκήρυξη εκλογών.

«Σ' αυτές τις εκλογές αυτό που χρειάζεται ώστε να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα
αγωνιστικής παρουσίας, λαϊκής συμμαχίας, δυναμικής αντιπολίτευσης, ενίσχυσης της
πάλης για συνολική ανατροπή είναι ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ στη Βουλή. Αυτό θα μετρήσει
για το λαό, για τη χώρα» καταλήγει η ανακοίνωση.

«Οι ΑΝΕΛ ήμασταν ρυθμιστές και θα είμαστε οι εγγυητές. Για μας οι κόκκινες γραμμές δεν
είναι διαπραγματεύσιμες. Ζητάμε εθνική ενότητα όλων των δυνάμεων του τόπου» τόνισε.

«Η κυβέρνηση επέλεξε με την προεδρική εκλογή να φέρει νωρίτερα τις εθνικές εκλογές. Η
σημερινή ημέρα αποτελεί αφετηρία εξελίξεων» δήλωσε ο Φώτης Κουβέλης.
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Και πρόσθεσε: «Η χώρα οφείλει να αλλάξει σελίδα και να αποκτήσει προοδευτικό
χαρακτήρα και σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε».

Να αποδοκιμάσουν τον τυφλό κομματισμό, ένα σύστημα που εργάζεται για τον εαυτό του
αδιαφορώντας για τις αγωνίες των απλών ανθρώπων, κάλεσε ο επικεφαλής του Ποταμιού,
Σταύρος θεοδωράκης.

Σχολιάζοντας την αδυναμία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από τη Βουλή και την
ανακοίνωση των εκλογών, ο κ Θεοδωράκης ανέφερε ότι «το Ποτάμι είναι εδώ έτοιμο για τις
μεγάλες προκλήσεις».

«Οι επαγγελματίες της πολιτικής έπαιξαν τα πολιτικά παιγνίδια τους καθοδηγούμενοι από
το κομματικό τους γινάτι. Τώρα είναι η ώρα των πολιτών» σχολίασε.

Δήμας: Το περίμενα το αποτέλεσμα, παραμένω ψύχραιμος

«Το περίμενα το αποτέλεσμα, δεν απογοητεύομαι ποτέ, παραμένω ψύχραιμος» δήλωσε ο
Σταύρος Δήμας, λίγο μετά την τρίτη ψηφοφορία για εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας που
απέβη άκαρπη, με αποτέλεσμα η χώρα να οδεύει σε πρόωρες εκλογές.

«Η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από αυτή τη Βουλή θα ήταν η ορθή επιλογή. Ωστόσο,
η απόφαση της Βουλής είναι σεβαστή» είπε ο κ. Δήμας.

Ο Σταύρος Δήμας υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή «παρατείνει την πολιτική αβεβαιότητα»,
ενώ τόνισε ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος.

«Τώρα σημασία έχει το συμφέρον του λαού και της χώρας. Οι εβδομάδες που έρχονται
είναι κρίσιμες» υπογράμμισε ο κ. Δήμας.
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Τόνισε ότι καθήκον των πολιτικών δυνάμεων τώρα είναι να αντιμετωπίσουν με
νηφαλιότητα, αίσθημα ευθύνης και πρόθεση συναίνεσης τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
χώρα.

«Αυτό που μας ενώνει είναι η πατρίδα» τόνισε ο κ. Δήμας, ο οποίος ευχαρίστησε όλους
τους βουλευτές που τον ψήφισαν, αλλά και τους Αντώνη Σαμαρά και Ευάγγελο Βενιζέλο
που τον πρότειναν για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

«Αποδέχτηκα την πρόταση αυτή με την έννοια της εθνικής αποστολής και όχι του
αξιώματος» τονισε ο κ. Δήμας.
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