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 Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2005
Η Εκλογή του κ. Κάρολου Παπούλια στην Προεδρία της ∆ηµοκρατίας

Σε  ειδική  συνεδρίαση  της
Ολοµέλειας  της  Βουλής,
κατόπιν  ονοµαστικής,
φανερής  ψηφοφορίας,
σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις
των  άρθρων  32  του
Συντάγµατος  και  140  του
Κανονισµού  της  Βουλής,
εξελέγη  νέος  Πρόεδρος  της
∆ηµοκρατίας  ο  κ.  Κάρολος
Παπούλιας  µε  πλειοψηφία
279 ψήφων.

Υπέρ  της  εκλογής  του  κ.
Παπούλια  ψήφισαν  163  βουλευτές  της  Νέας  ∆ηµοκρατίας  και  115  βουλευτές  του
Πανελληνίου  Σοσιαλιστικού  Κινήµατος,  καθώς  και  οι  ανεξάρτητοι  βουλευτές  κ.κ.
Στυλιανός  Παπαθεµελής  και  Στέφανος  Μάνος.  Έντεκα  βουλευτές  του  Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας και οι έξι βουλευτές του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς
ψήφισαν «παρών».

Συνολικά ψήφισαν 296 βουλευτές. Απόντες ήσαν 4 βουλευτές. Υπέρ της υποψηφιότητας
του κ. Κάρολου Παπούλια ψήφισαν 279 βουλευτές, ενώ 17 ψήφισαν «παρών».

Σύµφωνα µε το άρθρο 32, παράγραφος 3 του Συντάγµατος, Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας
εκλέγεται  ο  κ.  Κάρολος  Παπούλιας,  η  υποψηφιότητα  του  οποίου  συγκέντρωσε  την
πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθµού των βουλευτών.

Μετά  το  πέρας  της  ονοµαστικής  ψηφοφορίας  και  τη  σύνταξη  πρακτικού  µε  το
αποτέλεσµά της, η Πρόεδρος της Βουλής κυρία Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα συνοδευόµενη
από τους πέντε Αντιπροέδρους του Σώµατος κ.κ. Σωτήρη Χατζηγάκη, Γεώργιο Σούρλα,
Ιωάννη  Τραγάκη,  Φίλιππο  Πετσάλνικο  και  Παναγιώτη  Κοσιώνη,  επισκέφθηκαν  τον
νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας  στο γραφείο του, για να του αναγγείλουν το
αποτέλεσµα  της  ψηφοφορίας  και  την  εκλογή  του  στο  ύπατο  πολιτειακό  αξίωµα  της
χώρας.

Προσφωνώντας τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, η Πρόεδρος της Βουλής,
αφού υπογράµµισε ότι η εκλογή του κ. Παπούλια, «που έγινε σύµφωνα µε το πνεύµα και
το  γράµµα  του  Συντάγµατος,  αποτελεί  κορυφαία  πράξη  της  ∆ηµοκρατίας,  αλλά
ταυτόχρονα  και  επιβράβευση  της  µέχρι  σήµερα  διαδροµής  του  ως  πολιτικού  και  ως
ανθρώπου», τόνισε:

«Κύριε  Πρόεδρε,
αναλαµβάνοντας  τα  υψηλά
καθήκοντα  του  Προέδρου
της  Ελληνικής  ∆ηµοκρατίας,
έπειτα  από  µια  10ετή,  κατά
γενική  εκτίµηση,  συνετή  και
εποικοδοµητική  θητεία  του
προκατόχου  σας  κ.
Κωνσταντίνου
Στεφανόπουλου, καλείσθε να
µετουσιώσετε  σε  πράξη  τα
υψηλά  ιδεώδη  και  τις  αρχές
που  το  Σύνταγµα  έθεσε  ως
βάση και αποστολή του προεδρικού αξιώµατος: την ενότητα του έθνους και του λαού,

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - Ενηµέρωση http://www.parliament.gr/enhmerwsh/detailsprint.asp?textID=9000783

1 of 2 15/10/2008 9:29 µµ



την  επαγρύπνηση  για  την  ορθή  λειτουργία  του  πολιτεύµατος  και  τη  διατήρηση
συναινετικού  κλίµατος  µεταξύ  των  πολιτικών  δυνάµεων  στα  µεγάλα  εθνικά  και
κοινωνικά  ζητήµατα  του  τόπου.  Αυτή  η  ίδια  η  υπόδειξη  και  η  εκλογή  σας  υπήρξε
άλλωστε προϊόν συναίνεσης σύµφωνα και µε το πνεύµα του Συντάγµατος, γεγονός που
σας εξοπλίζει µε πρόσθετο κύρος για την επιτέλεση των καθηκόντων σας.

Αναλαµβάνετε,  κύριε  Πρόεδρε,  την  Προεδρία  της  Ελληνικής  ∆ηµοκρατίας  για  µία
πενταετία  όπου  θα  σηµειωθούν  σηµαντικά  γεγονότα  και  εξελίξεις:  Η  Ευρωπαϊκή
ενοποίηση θα προωθηθεί µε την ψήφιση ενδεχοµένως και της Συνταγµατικής Συνθήκης,
τα  εθνικά  σύνορα  και  ένα  µέρος  της  εθνικής  κυριαρχίας  θα  περιορισθούν  χάριν  της
ειρήνης, της ευηµερίας και της ασφάλειας στη διευρυµένη Ευρώπη, τα δικαιώµατα του
ανθρώπου  και  του  πολίτη  θα  υποστούν  µεταβολές  καθώς  θα  µπορούν  να
προστατεύονται, αλλά και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών
και  καθιερωµένων  και  πάντως  η  ∆ηµοκρατία  θα  συναντήσει  προκλήσεις  και  θα
δοκιµασθεί από ενδεχόµενες νέες µορφές διακυβέρνησης.

Η  χώρα µας εξάλλου θα έχει  να αντιµετωπίσει  σοβαρά διλήµµατα σε πολλούς  τοµείς:
Στα εθνικά θέµατα δροµολογούνται εξελίξεις που απαιτούν σύµπνοια και νηφαλιότητα,
στον  οικονοµικό  και  τον  κοινωνικό  τοµέα  πρέπει  να  γίνουν  τοµές  και  να  ληφθούν
σοβαρές  αποφάσεις  για  τη  βελτίωση  της  ζωής  των  πολιτών,  η  διαπαιδαγώγηση  των
νέων  θα  απαιτήσει  αναπροσανατολισµούς  στην  εκπαίδευση  και  την  κατάρτιση,  ο
ελληνικός πολιτισµός θα πρέπει να ανακτήσει την ιστορική του πρωτοπορία.

Ενόψει  των  παραπάνω  η  ρυθµιστική  και  ενοποιητική  αποστολή  που  σας  αναθέτει  το
Σύνταγµα αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. Είµαι  βεβαία ότι  θα ανταποκριθείτε άριστα στον
υψηλό  αυτό  ρόλο,  µε  όπλα  τη  µακρά  πολιτική  πείρα  σας,  την  επιστηµονική  σας
κατάρτιση, την κοινωνική ευαισθησία και τον ήπιο και µετριοπαθή χαρακτήρα σας. Θα
έχετε άλλωστε αρωγό και συµπαραστάτη τους παράγοντες του πολιτεύµατος και όλες τις
πολιτικές δυνάµεις».

Ολοκληρώνοντας  την  προσφώνησή  της  η  Πρόεδρος  της  Βουλής  εξέφρασε  στον  κ.
Παπούλια,  προσωπικά  και  εκ  µέρους  όλων  των  κοινοβουλευτικών  κοµµάτων  και  των
βουλευτών, τις θερµότερες ευχές για την επιτυχή εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Κατά  την  αντιφώνησή  του,  ο  νεοεκλεγείς  Πρόεδρος  της  ∆ηµοκρατίας,  κ.  Κάρολος
Παπούλιας, ανέφερε τα εξής:

«Αξιότιµη κυρία Πρόεδρε της  Βουλής, το αποτέλεσµα της  σηµερινής  ψηφοφορίας  της
Βουλής,  που  µόλις  µου  ανακοινώσατε,  δικαιώνει  τη  συνταγµατική  επιδίωξη  για
συναίνεση στην εκλογή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας. Πιστεύω ότι η συναίνεση είναι
κατάκτηση για τον πολιτικό µας πολιτισµό και αίτηµα της ελληνικής κοινωνίας για όλα τα
µεγάλα ζητήµατα που απασχολούν την πατρίδα µας. Η επικοινωνία µου µε τους Έλληνες
πολίτες  µε έχει  διδάξει  ότι  αποτελούν συλλογικό ζητούµενο η πολιτική ωριµότητα και
εντιµότητα, το µέτρο και η ευαισθησία στη δηµόσια ζωή, ώστε να προετοιµάσουµε ένα
καλύτερο  αύριο  για  την  πατρίδα  µας  και  να  οικοδοµήσουµε  µια  κοινωνία  λιγότερο
εγωιστική και  περισσότερο δίκαιη. Με σεβασµό στις απόψεις  όλων των κοµµάτων και
των αντιπροσώπων του ελληνικού λαού, ευχαριστώ θερµά για τη µεγάλη τιµή, την οποία
αποδέχοµαι µε αίσθηµα ευθύνης. Και πάλι σας ευχαριστώ».

Η  ορκωµοσία του νέου Προέδρου της  ∆ηµοκρατίας  θα γίνει  το Σάββατο, 12 Μαρτίου
2005.
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