
Οί κ. κ. Ράλλης καί Αβέρωφ 
μετά τήν ψηφοφορία
"Ο χ  Γ. Ράλλης άμέσως μετά τήν 

έκλογή του στήν αρχηγία τής «Νέας 
Δημοκρατίας» απευθυνόμενος στοάς 
βουλευτές της είιτε τά έξής: 

«Κύριοι συνά5ελςχ>ι.
Είναι μεγάλη ή συγκίνησή μου γ ι

ατί σήμερα κατά τρόπο υποδειγμα
τικό γ ιά  δημοκρατικά κοινοβουλευ
τικά πολιτεύματα μού ¿κάνατε τήν 
τιμή νά μέ ορίσετε ώς πρώτο με
ταξύ Ισων. (Χειροκροτήματα). "Αλ
λά πιστέψτε ότι ή συγκίνηση γιά  
τήν τιμή πού μού έκάνατε είναι μι
κρότερη άπό τήν συγκίνηση πού αι
σθάνομαι γ ιά  άλλους δύο λόγους. 
Πρώτον, γ ια τ ί διαδέχομαι στο κόμ
μα έναν χαρισματικό ήγέτη. (Χειρο
κροτήματα). Δεύτερον, γ ια τ ί γνωρί
ζω ότι τό έργο μου είναι βαρύ. Καί 
ή χαρά μου είναι πολύ μικρότερη 
άπό τήν συγκίνηση πού αισθάνομαι 

’ά τό Φορτίο, τό όποιο μαζί μέ έ- 
ές όλους, αναλαμβάνουμε σήμερα. 

(Χειροκροτήματα). "Εκείνο πού μπο
ρώ νά σάς διαβεβαιώσω είναι δτι 
όπως καί στό παρελθόν είχαμε με
ταξύ μας άριστες σχέσεις, οί αύ- 
τές ακριβώς άριστες σχέσεις θά υ
πάρχουν μεταξύ μας καί στό μέλ
λον. (Χειροκροτήματα).

Κύριοι βουλευταϊ.
Γνωρίζω ότι ό ρόλος τού βουλευ- 

τοΰ τής συμπολιτεύσεως είναι άχα- 
ρις. Γνωρίζω όμως επίσης ότι δέν 
μπορεί νά ύπάρξει κόμμα άν δέν υ
πάρξουν βουλευταϊ μέ σφρίγος καί 
μέ ηθικό. Καί τά έχουμε και τά  δύο 
στό άνώτατο δυνατό σημείο. Αύτό 
δέν σημαίνει ότι θά είμαστε φανα
τικοί καί μισαλλόδοξοι. Ή  πρώτη 
μου πολιτική έμπειρία ήταν σέ ή- 
λικία 314 έτών καί δέν τήν ξέχα- 
σα, ούτε θά τήν ξεχάσω ποτέ. "Η
ταν δταν ήρθε καί μάς πήρε, τήν 
μητέρα μου, τήν άδελφή μου καί έ-

μένα, μέ τό αυτοκίνητο καί μέ τόν 
Εύζωνο, δ τότε υπουργός Στρατιω
τικών Ν. θεοτόκης, άδελφός τής μη
τέρας μου. Ύστερα άπό έιλάχιστους 
μήνες είδα τήν μητέρα μου ντυμέ
νη στά  μαύρα, όπως ντυνόντουσαν έ- 
κείνη τήν εποχή. Καί όταν ρώτησα 
τι συνέβη μού είπαν ότι πέθανε ξα
φνικά ό θείος Νίκος. Ύστερα οπτό 
4 χρόνια έμαθα ότι έκτελέστηκε οττά 
Γουδί, ένας άπό τούς έξ. Καί αύ- 
τή ή πολιτική έμπειρία τής ζωής 
μου μού έχει μείνει αλησμόνητα χα
ραγμένη στήν μνήμη μου όχι γ ιά  
νά θυμάμαι, άλλά γ ιά  νά λησμονώ. 
(Χειροκροτήματα). Καί νά ένθυμού- 
μαι ότι δημοκρατία χωρίς ήρεμο πο
λιτικό κλίμα δέν μπορεί νά ύπάρ- 
ξει. "Εμείς θά δώσουμε τό παράδει
γμα. Δέν έξαρτάταπ όμως δυστυχώς 
μόνο άπό μάς. Έ ξαρτάται καί ά
πό τούς άλλους συναδέλφους στ ή 
Βουλή. Θά έχουμε τήν μεγαλύτερη 
ύπομσνή άπό όλους, χωρίς τούτο νά 
σημαίνει ότι θά έγκαταλείψουμε πο
τέ τ ις  θέσεις μας. Γ ιατί πιστεύου
με ότι οί θέτεις μας είναι έκείνες 
πού θά κάνουν τήν "Ελλάδα Ισχυρή 
καί εύημερούσα. (Χειροκροτήματα).

Κύριοι συνάδελφοι.
Μαζί, πρώτα "μέ τόν κ. "Αβέρωφ 

καί όλους τούς άλλους συναδέλφους 
μέ τούς όποιους είχαμε μιά μσκρά 
συνεργασία, θά προσπαθήσουμε νά 
κάνουμε τήν π ιό  καλή κυβέρνηση γιά  
τ ις  σημερινές περιστάσεις. (Χειρο
κροτήματα).

Βέβαια ήεύθύνη δέν άνήκει γ ι ’ αύ
τό στούς συνεδέλφους. "Ανήκει σέ 
μένα. Θέλω όμως νά γνωρίζετε ότι 
μέλημά μου θά είναι νά προτείνω 
στόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας έ- 
κείνους, πού πιστεύω ότι μπορούν 
κατά τόν καλύτερο δυνοττό τρόπο νά 
φέρουν τό δύσκολο έργο σέ αίσιο

πέρας. Θέλω νά μέ πιστέψετε ότι 
τό έργο τού σχηματισμού τής κυ- 
βερνήσεως δέν είναι καθόλου ευχά
ριστο. Είσαι ύποχρεωμένος νά π ι
κράνεις φίλους μέ τούς όποιους σέ 
συνδέουν στενοί καί κρίσιμοι άγώ- 
νες. Ά λλά θέλω νά παρακαλέσω, ό
σοι δέν έπιλεγείτε, νά μή αίσθανθή- 
τε καμιά μείωση. Πιστεύω ότι δέν 
αποτελεί μείωση γιά  τόν βουλευτή 
τό νά μή γίνει υπουργός. "Οπως π ι
στεύω επίσης ότι υπάρχουν άριστοι 
βουλευταϊ, οί όποιοι δέν είναι άρι- 
στοι ύπουργοί. Καί ύπάρχουν ασφα
λώς άριστοι ύπουργοί πού είναι κα
κοί βουλευταϊ. Ξέρω ότι όλοι μας 
έχουμε μιά φιλοδοξία, Γ αύτό άλλω
στε καί ό κ. "Αβέρωφ καί έγώ υπο
βάλαμε τήν υποψηφιότητα. Ά ν  δέν 
πιστεύαμε ότι καί οί δυό μας, ότι 
θά μπορούσαμε ό ένας καλύτερα ά
πό τόν άλλο νά φέρει σέ πέρας τό 
δύσκολο έργο, θά είχαμε παραιτη
θεί. Είμαι επίσης βέβαιος ότι ό 
κ. "Αβέρωφ θά μέ βοηθήσει στό δύ
σκολο έργο μου, όπως είμαι βέβαι
ος ότι καί όλοι σας θά μού συμπα- 
ρασταθήτε. Σάς διαβεβαιώ ότι δέν 
αισθάνομαι Πρόεδρος τού Κόμματος. 
Αισθάνομαι ώς ένας μεταξύ ίσων, 
ό όποιος έχει τήν δυσκολότερη ά
πό σάς αποστολή, τ ις  λιγότερες 
χαρές, άλλά ό όποιος θά είναι υ
περήφανος άν κάποια μέρα μπορεί 
νά πει: Τό έργον μου έτελείωσε. "Ας 
συνεχίσει κάποιος άλλος. Μέ μιά 
μόνο ελπίδα, ότι ή Ν.Δ. θά είναι 
έξ ίσου ισχυρή, ότοον τήν παραδώ
σω, όπως ήταν έπί τών ήμερών τού 
Κωνσταντίνου Καραμανλή. Σάς χαι
ρετώ καί σάς εύχαριστώ πολύ.

(Ζωηρά καί παρατεταμένα χειρο
κροτήματα).

Ό  κ. Α βέρω φ
ι "Ακολούθως τόν λόγο έλαβε ό κ. 

Ε. 'Αβέρωφ - Τοσίτσας, 6 όποιος 
είπε τα  έξής:

«Κύριοι συνάδελφοι. Ή  Δημοκρα
τ ία  γιά  μάς δέν είναι λόγια. Είναι 
πράξη. Καί σήμερα έπιβεβαιώθηκε άλ 
λη μιά φορά. Μέ δημοκρατική διαδι
κασία άψογη, έξελέγη αρχηγός τής 
Ν.Δ. ό κ. Ράλλης. Τόν συγχαίρω καί 
τού υπόσχομαι κάθε δυνατή συνερ
γασία. (Χειροκροτήματα).

"Εχω πλήρη συνείδηση τής ανάγκης 
τής ένότητος. Πρώτον, γ ια τ ί σέ ένα 
δημοκρατικό κόμμα κατ' άρχή άπα- 
ραίτητος είναι ή ένότης. Τάσεις καί 
προσωπικές φιλοδοξίες μπορεί νά ύ
πάρχουν, άλλά ή ένότης είναι απα
ραίτητη. Καί σήμερα είναι ακόμη πε
ρισσότερο απαραίτητοι, γ ια τ ί ό δι
εθνής όρίζων είναι πιό θολός άπ" ό,τι 
νομίζουν πολλοί. Τά έσωτερικά προ
βλήματα είναι φλέγοντα. Ό χ ι μόνο 
αέ ένα τομέα, άλλά σέ  πολλούς. 
Στόν οικονομικό τομέα πού θεωρεί
ται ώς ό π ιό κρίσιμος, φιλότιμες 
προσπάθειες, έπιτυχείς προσπάθειες, 
έφεραν ένα συγκρότημά καί μιά βελ
τίωση, ή όποια νομίζω θά συνεχιστεί. 
"Αλλά έν πόση περιπτώσει, λόγω 
τής διεθνούς κρίσεως, βρισκόμαστε 
μπροστά σέ δύσκολα οικονομικά, πο
λιτικά καί διεθνή προβλήματα. Ό λ α  
αύτά έπι βάλλουν τήν απόλυτη ένότη-

■ τα  καί ομοψυχία τού κόμματος. 
(Χειροκροτήματα).

"Αλλά καί γ ιά  ένα άλλο άκόμα 
σοβαρώτατο λόγο, χρειάζεται ή ο
μοψυχία μας. Αυτή τήν ώρα βρι
σκόμαστε μπροστά σέ μιά δημαγω
γ ία  πάρα πολύ άξια, ή όποια όλες 
αύτές τ ις  δυσκολίες τ ις  εκμεταλλεύ
εται έντατικώτατα. Θά αντιμετωπί
σουμε λοιπόν, όλα τά  προβλήματα 
καί τήν δημαγωγία, μέ σωφροσύνη, 
άλλά καί μέ δυναμισμό, ό όποιος 
σήμερα είναι απαραίτητος.

Τ ις αρχές μας τ ις  γνωρίζετε. Εί 
ναι άρχές τής ιδιωτικής οικονομίας, 
είναι άρχές τού φιλελεύθερου κρά - 
τους. Δέν είναι άρχές σ τ ίς  όποιες 
κολλάει ή έτικέττα τής δεξιάς ή τής 
αριστερός. Κολλάει μόνο ή έτικέττα 
τού έθνικόφιρονος δημοκρατικού ψιλέ- * 
λευθερισμού.

"0 κ. Ράλλης είπε μιά ανάμνηση 
άπό τήν ηλικία τών 314 χρόνων του. ί 
Συμβαίνει νά έχω καί έγώ μιά μό
νο τέτοια άνάμνηση αυτής τής ή- 
λικίας. Ή τα ν  ή εποχή τών νικη
φόρων Βαλκανικών πολέμων. "Η
μουν στά  Τρίκαλα. Έ να ς πολύ α
γαπητός άμαξας τού πατέρα μου, 
έπέοπρεψε μέ τό στρατό. Είχε κά
νει  ̂ δύο άνδραγαθήματα, γ ιά  τά ό
πο ια  είχε προαχθεί, έπί τού πεδί- , 
ου τής μάχης, σέ λοχία. Καί μό
λις τελείωσε ή παρέλαση ήρθε στό | 
τραπέζι, κάθησε ώς τιμώμενος συν 
δαιτη μάνας καί μάς διηγήθηκε λε- | 
πτομέρειες τών άν®ρ<τγαθημάτων ! 
του. Γιώργος Βασδέκης ονομάζε
ται άπό τόν Πρόδρομο τών Τρικά
λων. Έ χω  τήν άνάμνηση αύτή, γ ιά  
νά θυμάμαι καί όχι γ ια  νά λησμο
νώ. Γιά νά θυμάμαι τούς άνδρες 
έκείνους πού προέρχονταν άπό χω
ριά καί άπό πόλεις, πού ξεκίνησαν 
έθελοντές άπό τήν "Αμερική καί 
άλλες χώρες, γ ιά  νά κάνουν έλλη- 
νικά τά  μέρη πού ώς τότε ήσαν
τουρκικά.
-

Μέ τό όραμα αύτών τών ανθρώ
πων, μέ προσαρμογή στά σύγχρονα 
προβλήματα, θά εξακολουθήσω νά 
πολιτεύομαι έν συνεργασία μέ τούς 
άλλους συναδέλφους καί ίδια μέ 
τόν αρχηγό τής Νέας Δημοκρατίας 
τόν κ. Ράλλή.; (Χειροκροτήματα).

Καί καλά μέν έκανε ό κ. Ράλ
λης καί είπε ό τ ι είναι πρώτός με
ταξύ ίσων, άλλά είναι καί κάτι πα- 
ροοπέρα άπό αύτό. Είναι ό άρχηγός 
τού κόμματος καί θά είναι ό Πρόε
δρος τής Κυβερνήσεως. Θά φέρει 
τ ις  περισσότερες ευθύνες. Θά πρέ
πει νά έχει περισσότερη τόλμη ά
πό έμάς, γ ια τ ί τά προβλήματα χρει 
άζονται σωφροσύνη μεγάλη, άλλά 
καί τόλμη καί δυναμισμό. Θά τού 
παρσσταθώ όπως έπί 25 συνεχή έ
τη, αδιάβλητα καί αδιάκοπα πα- 
ροοστάθηκα στό μεγάλο ιδρυτή τής 
Νέας Δημοκρατίας τόν κ. Κ. Κα
ραμανλή (Χειροκροτήματα). Μπορεί 
τε όλοι νά είστε βέβαιοι περί αύ- 
τού καί μπορεί επίσης νά είναι βέ
βαιος καί ό ίδιος. Τόν συγχαίρω 
γ ιά  τήν έκλογή του καί τού εύχο
μαι κάθε έπιτυχία. (Χειροκροτήμα
τα ).

Στό σημείο αύτό ό κ. Παπακων
σταντίνου έλυσε τήν συνεδρίαση πε 
ρί ώρα 1.15 μ # .


