Εκλογές στις 25 Ιανουαρίου

Στις 25 Ιανουαρίου θα διεξαχθούν οι πρόωρες εκλογές, όπως ανακοίνωσε ο Α. Σαμαράς
μετά την τρίτη ψηφοφορία για την προεδρική εκλογή, κατά την οποία και πάλι δεν
συγκεντρώθηκε η απαραίτητη πλειοψηφία, καθώς "ναι" στον Στ. Δήμα είπαν μόλις 168
βουλευτές, με 132 να λένε "παρών".

Την Τρίτη αναμένεται να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα διάλυσης του κοινοβουλίου, το
οποίο θα περιλαμβάνει και την ημερομηνία σύγκλησης της νέας Βουλής.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Ευάγγελος Μεϊμαράκης, οι ψηφοφορίες
για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας -και εφόσον δεν προκύψει αυτοδύναμη
κυβέρνηση- είναι δυνατό να γίνονται παράλληλα με τις διερευνητικές εντολές για τον
σχηματισμό κυβέρνησης.

Η νέα Βουλή θα συγκληθεί ώστε να γίνει η ορκωμοσία των βουλευτών που θα εκλεγούν, και
αμέσως μετά ο προσωρινός πρόεδρος θα καλέσει την επόμενη ημέρα τους βουλευτές να
εκλέξουν τον πρόεδρο του Σώματος.

Στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση, υπό την προεδρία του νέου προέδρου του Κοινοβουλίου,
θα εκλεγούν με διαδοχικές ψηφοφορίες οι αντιπρόεδροι, οι κοσμήτορες και οι γραμματείς.

*Ο Σταύρος Δήμας, μετά το τέλος της ψηφοφορίας, δήλωσε: "Οι προσεχείς εβδομάδες θα
είναι κρίσιμες για το μέλλον της Ελλάδος. Ίσως πολύ πιο κρίσιμες από ό,τι η οξύτητα του
δημόσιου λόγου επέτρεψε στην κοινή γνώμη να αντιληφθεί".
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Υπενθυμίζεται πως στις δύο προηγούμενες ονομαστικές ψηφοφορίες στην Ολομέλεια της
Βουλής, ο Σταύρος Δήμας έλαβε 160 και 168 θετικές ψήφους αντίστοιχα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΗΓΩΝ

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας οι αρχηγοί των κομμάτων δήλωσαν:

Σαμαράς: Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να εκλεγεί ΠτΔ και να αποτραπούν οι πρόωρες
εκλογές. Δυστυχώς μια μειοψηφία 132 βουλευτών, μέσα στους οποίους συναθροίζεται ο
ΣΥΡΙΖΑ με τη ΧΑ, σέρνουν τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Αυτό που δεν έκανε η Βουλή είναι
η ώρα να το κάνει ο λαός. Να διώξει την αβεβαιότητα και να βγούμε από την κρίση και τα
μνημόνια. Ο ίδιος ο λαός δεν θα αφήσει τις δικές του θυσίες να πάνε χαμένες. Θα μεταβώ
αύριο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να ζητήσω διάλυση της Βουλής. Οι εκλογές θα
διεξαχθούν την Κυριακή 25 Ιανουαρίου. Στις 4 εβδομάδες ως τις εκλογές ο λαός θα μάθει
όλη την αλήθεια για το πού βρίσκεται η χώρα σήμερα.

Βενιζέλος: Η χώρα οδηγείται σε εκλογές μετά τον εκβιασμό του ΣΥΡΙΖΑ σε συνδυασμό με
τη Χρυσή Αυγή. Οι Έλληνες κρατούν τη μοίρα τους στα χέρια τους. Τώρα πρέπει να
διαφυλάξουμε τις θυσίες του λαού, είμαστε ένα βήμα πριν την αλλαγή σελίδας, πριν την
έξοδο από το μνημόνιο. Το ΠΑΣΟΚ και προεκλογικά θα εγγυηθεί τη λειτουργία της
οικονομίας και των θεσμών της χώρας. Πάταξον μεν, άκουσον δε. Μπορεί κάποιος να μας
μισεί, αλλά πρέπει να μας ακούσει.
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Τσίπρας: Σήμερα είναι μία ιστορική μέρα. Οι Έλληνες βουλευτές, τα κόμματα της
δημοκρατικής αντιπολίτευσης απέδειξαν ότι η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται όσες πιέσεις και
μεθοδεύσεις κι αν κάποιοι σκαρφιστούν. Όταν η μεγάλη πλειοψηφία του λαού είναι έτοιμη
να πει τέλος στη λιτότητα, οι βουλευτές πρέπει να εναρμονιστούν με τη λαϊκή βούληση. Σε
λίγες μέρες θα είναι παρελθόν τα μνημόνια της λιτότητας, το μέλλον ξεκίνησε.

Καμμένος: Η παρένθεση Βενιζέλου- Σαμαρά τελείωσε. Από εδώ και πέρα οι Έλληνες
πρέπει να ενωθούν. Να εφαρμοστεί το σύνταγμα και η δημοκρατία. Να γίνουν εκλογές σε
ήρεμο κλίμα. Να προχωρήσουμε σε μία νέα πολιτική.

Κουβέλης: Η χώρα πρέπει να αλλάξει σελίδα και να αποκτήσει η πολιτική ένα προοδευτικό
περιεχόμενο.

Κουτσούμπας: Αρκετά πληρώσαμε τα ψέματα των κομμάτων της ΕΕ. Αρκετά ματώσαμε για
τα μονοπώλια. 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 τον λαό, για τη χώρα.

Μεϊμαράκης: Ο τόπος οδηγείται εκβιαστικά σε εκλογές. Μιλώντας ως βουλευτής της ΝΔ,
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υπάρχει αναντιστοιχία της Βουλής, των ετεροκλήτων βουλευτών που ψήφισαν κατά της
εκλογής Προέδρου, που αν αφαιρεθούν οι ψήφοι της Χρυσής Αυγής, δεν υπάρχει ο μαγικός
αριθμός των 120 τουλάχιστον, στο δημοκρατικό τόξο.

Θεοδωράκης: 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.

Τι ακολουθεί

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Συντάγματος, μετά και την αποτυχία της τρίτης ψηφοφορίας
θα πρέπει εντός 10 ημερών το αργότερο να παραιτηθεί το υπουργικό Συμβούλιο και να
θυροκολληθεί το Προεδρικό Διάταγμα διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης εκλογών.

Σύμφωνα με τον τωρινό προγραμματισμό την 30η Δεκεμβρίου θα θυροκολληθεί το
Προεδρικό Διάταγμα για τη διάλυσή της και στις 25 Ιανουαρίου θα διεξαχθούν οι πρόωρες
εκλογές.

Αμέσως μετά τις εκλογές, η νέα Βουλή πρέπει να συγκροτηθεί σε σώμα εκλέγοντας το
Προεδρείο της.

Στη συνέχεια η πρώτη της υποχρέωση είναι η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στην πρώτη ψηφοφορία που θα διεξαχθεί η εκλογή απαιτεί 180 ψήφους, ενώ εάν δεν
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συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός, τότε μετά από πέντε ημέρες η Ολομέλεια
συνεδριάζει εκ νέου για νέα ψηφοφορία στην οποία ωστόσο απαιτείται η απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου, δηλαδή 151 βουλευτές.

Εάν και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρξει αποτέλεσμα τότε χρειάζεται ο μεγαλύτερος
αριθμός ψήφων για να εκλεγεί.

Πηγή: eleftheria.gr
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