
Του ΑΝΤΩΝΗ ΚΛΑΨΗ*

Στις αρχές του 1965 η κυ-
βέρνηση της Ενωσης Κέν-
τρου ταλανιζόταν από
εσωτερικές αναταράξεις.
Πριν ακόμα συμπληρωθεί
ένας χρόνος από τη θριαμ-
βευτική νίκη στις εκλογές
του Φεβρουαρίου του
1964, η ενδοκομματική

κρίση ήταν περισσότερο από εμφα-
νής, σε βαθμό που να απειλεί την
κυβερνητική συνοχή. Η διάψευση
των προσδοκιών για την εξεύρεση

ενωτικής λύσης στο Κυπριακό, σε
συνδυασμό με τις έριδες επιφανών
στελεχών του Κέντρου (οι οποίες
αποδείκνυαν ότι ο Γεώργιος Παπαν-
δρέου ήλεγχε όλο και λιγότερο το
κόμμα του), επιβάρυναν περαιτέρω
το κλίμα. Την ίδια στιγμή, η ολομέ-
τωπη αντιπαράθεση ανάμεσα στην
κυβέρνηση και στην αξιωματική αν-
τιπολίτευση την οποία συγκροτούσε
η Εθνική Ριζοσπαστική Ενωση (ΕΡΕ),
με εκτόξευση εκατέρωθεν βαρύτα-
των κατηγοριών, δημιουργούσε ένα
εκρηκτικό μείγμα που δηλητηρίαζε
την πολιτική ζωή.

Στις 6 Ιανουαρίου 1965 ο πρωθυπουργός
Γεώργιος Παπανδρέου ανασχημάτισε
την κυβέρνησή του. Η σημαντικότερη
αλλαγή αφορούσε την απομάκρυνση
του υπουργού Εσωτερικών Ιωάννη
Τούμπα και την αντικατάστασή του
από τον προερχόμενο από την εαμο-
γενή Αριστερά Ηλία Τσιριμώκο. Η κί-
νηση αυτή ήταν αρκετή για να κλο-
νίσει την κυβερνητική παράταξη. Ο
Τούμπας εξέφρασε δημόσια τη δυ-
σαρέσκειά του, δηλώνοντας ότι ο Γ.
Παπανδρέου του είχε προσφέρει άλλο
υπουργείο, το οποίο αρνήθηκε για
λόγους αρχής. Στην πραγματικότητα,
ο Τούμπας είχε εγείρει ισχυρές αν-
τιρρήσεις στην ανάληψη του υπουρ-
γείου Εσωτερικών από τον Τσιριμώκο
λόγω του πολιτικού παρελθόντος του
τελευταίου, το οποίο σχετιζόταν με
τη συμμετοχή του στην «κυβέρνηση
του Βουνού» στα χρόνια της Κατοχής.
Ο Τούμπας διευκρίνισε ότι παρέμενε
μέλος της Ενωσης Κέντρου· πρόσθεσε,
όμως, ότι αυτό το έκανε με προσήλωση
στην «αληθή δημοκρατία» και με την
υποχρέωση να επισημαίνει στη Βουλή
κάθε εκτροπή της κυβέρνησης από
τη λαϊκή εντολή, υπαινιγμός που
ασφαλώς αναφερόταν στα όσα είχαν
προηγηθεί.

Πέρα από τις αντιδράσεις του Τούμ-

πα, ο ανασχηματισμός δοκίμασε γε-
νικότερα τη συνοχή της Ενωσης Κέν-
τρου. Δεκαέξι βουλευτές του κυβερ-
νώντος κόμματος δήλωσαν ότι απο-
χωρούσαν από αυτό και θα σχημά-
τιζαν δική τους κοινοβουλευτική
ομάδα. Ηγέτης των ανταρτών ήταν
ο Σάββας Παπαπολίτης, ιδρυτικό και
έκτοτε επιφανές μέλος της Ενωσης
Κέντρου, ο οποίος είχε δυσαρεστηθεί
από το γεγονός ότι δεν του προσφέρ-
θηκε σημαντικό υπουργείο, με απο-
τέλεσμα να μείνει και πάλι εκτός κυ-
βερνητικού σχήματος. Τρεις από
τους αποσκιρτήσαντες βουλευτές
απέσυραν άμεσα τις υπογραφές τους
από τη δήλωση απόσχισης από την
Ενωση Κέντρου. Με οργίλο ύφος, ο
Γ. Παπανδρέου κατηγόρησε τους
εναπομείναντες 13 για «αποστασία».
Υπό αυτή την πίεση, οι 13 ανακάλε-
σαν την ανεξαρτητοποίησή τους.
Ομως η ύπαρξη σοβαρών ρηγμάτων
στο εσωτερικό της Ενωσης Κέντρου
είχε για ακόμα μία φορά επιβεβαιωθεί
περίτρανα.

Ενδεικτικό του κλίματος ήταν το
πρωτοσέλιδο άρθρο, το οποίο δημο-
σίευσε δύο εβδομάδες αργότερα η
φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Ελευ-
θερία» του Πάνου Κόκκα. Η «Ελευ-
θερία» απέδιδε στον Ανδρέα Παπαν-
δρέου, μέχρι πρότινος αναπληρωτή
υπουργό Συντονισμού και γιο του
πρωθυπουργού, τη βαριά κατηγορία
ότι το καλοκαίρι του 1964 είχε, σε
σύμπραξη με τον πρόεδρο της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπο
Μακάριο, ματαιώσει την ένωση της
Κύπρου με την Ελλάδα. Τον σάλο που
προκλήθηκε προσπάθησε να μετριά-
σει με δημόσιες δηλώσεις του ο Γ.
Παπανδρέου, ο οποίος διέψευσε το
δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι αυτό
χαροποιούσε μόνο τους εχθρούς της
Ενωσης Κέντρου. Σε κατηγορηματική
διάψευση προχώρησε και ο Ανδρ. Πα-
πανδρέου. 

Ωστόσο, η βαθύτερη σημασία του
άρθρου βρισκόταν στο γεγονός ότι
αποτελούσε αντανάκλαση των διερ-
γασιών που συντελούνταν μέσα στην
Ενωση Κέντρου. Η «Ελευθερία», μο-
λονότι είχε υπάρξει σημαιοφόρος του

«ανένδοτου αγώνα»
την περίοδο 1961-
1963, εξέφραζε πλέ-
ον δυναμικά τη δυ-
σαρέσκεια αρκετών
στελεχών του κόμ-
ματος για την ταχύ-
τατη πολιτική ανέ-
λιξη του Ανδ. Πα-
πανδρέου, κάνο-
ντας συχνά λόγο για
νεποτισμό και οικο-
γενειοκρατία. Ηταν,
άλλωστε, γνωστή η

στενή σχέση του Κόκκα με τον Κων-
σταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος μέχρι
την εμφάνιση στο προσκήνιο του
Ανδ. Παπανδρέου παρουσιαζόταν
ως ο πιθανότερος επίδοξος διάδοχος
του Γ. Παπανδρέου.

Το κυβερνών κόμμα αναζητούσε
εναγωνίως τρόπο να εκτονώσει
την ένταση που συσσωρευόταν
στο εσωτερικό του. Η όξυνση της
αντιπαράθεσης με την αξιωματική
αντιπολίτευση αποτελούσε την
ιδανική λύση. Την αφορμή έδωσε
η πρόταση της Ενιαίας Δημοκρα-
τικής Αριστεράς (ΕΔΑ) για την
παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο
του πρώην πρωθυπουργού Κων-
σταντίνου Καραμανλή και άλλων
μελών των κυβερνήσεών του, με
την κατηγορία ότι είχαν ευθύνη
για διαχειριστικές ανωμαλίες στη
ΔΕΗ την περίοδο 1955-1961. Παρά
το γεγονός ότι η υπόθεση είχε
προφανώς παραγραφεί, μεγάλη
μερίδα των βουλευτών της Ενω-
σης Κέντρου, με την ανοχή του
Γ. Παπανδρέου, συντάχθηκε με
τη γραμμή της ΕΔΑ και ψήφισε
υπέρ της παραπομπής, με απο-
τέλεσμα να εξασφαλιστεί η απαι-
τούμενη πλειοψηφία προκειμένου
να τεθεί σε κίνηση η διαδικασία.
Ωστόσο, η ψηφοφορία κατέδειξε
για ακόμα μία φορά την έλλειψη
συνοχής της Ενωσης Κέντρου,
καθώς πάνω από 25 βουλευτές
της, οι περισσότεροι από τους
οποίους ανήκαν στην ομάδα Μη-
τσοτάκη, τάχθηκαν εναντίον της
παραπομπής. Αντί να ενισχυθεί
η κομματική ενότητα, όπως ήταν
ο αρχικός στόχος του Γ. Παπαν-
δρέου, στην πραγματικότητα αυτή
είχε δεχθεί ακόμα ένα ισχυρό
πλήγμα.

Η απόφαση για την παραπομπή
Καραμανλή όξυνε ακόμα περισ-
σότερο το ήδη τεταμένο κλίμα
ανάμεσα στην κυβέρνηση και
στην αξιωματική αντιπολίτευση.
Η πολεμική του αρχηγού της ΕΡΕ
Παναγιώτη Κανελλόπουλου εναν-
τίον της κυβέρνησης του Γ. Πα-
πανδρέου είχε αρχίσει να κλιμα-
κώνεται επικίνδυνα με αφορμή
την υπουργοποίηση Τσιριμώκου.
Ο Κανελλόπουλος επικαλούνταν

ανοιχτά την επιλογή του Γ. Πα-
πανδρέου ως απόδειξη της υπο-
τιθέμενης σύμπραξης της Ενωσης
Κέντρου με την ΕΔΑ: η κοινή στά-
ση των δύο κομμάτων στην υπό-
θεση της παραπομπής Καραμανλή
ενίσχυσε αυτή του την πεποίθη-
ση. Τον Κανελλόπουλο, όπως και
άλλα επιφανή στελέχη της ΕΡΕ
αλλά και σημαντική μερίδα του
φίλα προσκείμενου προς αυτήν
Τύπου, είχε αρχίσει να απασχολεί
ολοένα και περισσότερο η προ-
οπτική διεύρυνσης της επιρροής
της ΕΔΑ όχι μόνο στο εκλογικό
σώμα, αλλά και σε νευραλγικούς
κρατικούς τομείς. Ο Κανελλόπου-
λος είχε πεισθεί και το διακήρυσσε
δημόσια, ότι ο «κομμουνιστικός
κίνδυνος» συνιστούσε απειλή για
την αστική δημοκρατία.

Τη δηλητηριώδη πολιτική ατμό-
σφαιρα επιδείνωσε η ομιλία, την
οποία εκφώνησε ο Κανελλόπουλος
στις 19 Φεβρουαρίου 1965, σε
συγκέντρωση της ΕΡΕ στην πλα-
τεία Κλαυθμώνος. Ο Κανελλόπου-
λος κάλεσε δημόσια τους βουλευ-
τές της Ενωσης Κέντρου να συμ-
βάλουν στην ανατροπή της κυ-
βέρνησης του Γ. Παπανδρέου. Σε
μια τέτοια περίπτωση, ο ίδιος δε-
σμευόταν ότι η ΕΡΕ θα παρείχε
ψήφο εμπιστοσύνης (και μάλιστα
χωρίς να ζητήσει υπουργικά ή
άλλα ανταλλάγματα) σε μια κυ-
βέρνηση που θα σχηματιζόταν
από στελέχη που θα είχαν εγκα-
ταλείψει την Ενωση Κέντρου. Η
παρακίνηση σε «αποστασία» ήταν
μια πράξη στα όρια της πολιτικής
ηθικής. Ταυτόχρονα, όμως, απο-
τελούσε σαφή ένδειξη ότι για τον
Κανελλόπουλο η αντικατάσταση
της κυβέρνησης του Γ. Παπαν-
δρέου από μια κυβέρνηση «εθνι-
κής σωτηρίας» αποτελούσε πλέον
μονόδρομο, τον οποίο ήταν απο-
φασισμένος να βαδίσει.

Προεόρτια της Ιουλιανής κρίσης
Σοβαρές κυβερνητικές αναταράξεις και όξυνση των πολιτικών παθών σε ένα ακραία διχαστικό κλίμα

Βαθιά ρήγματα
στο εσωτερικό
της κυβέρνησης

19.2.1965. Στη συγκέντρωση που διοργάνωσε η ΕΡΕ στην πλατεία Κλαυθμώνος, ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος κάλεσε δημόσια τους βουλευτές της
Ενωσης Κέντρου να συμβάλουν στην ανατροπή της κυβέρνησης του Γ. Παπανδρέου, γεγονός που επιδείνωσε την ήδη δηλητηριώδη πολιτική ατμόσφαιρα.
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Δεκαέξι βουλευτές του
κυβερνώντος κόμματος
δήλωσαν ότι αποχωρούσαν από
αυτό και θα σχημάτιζαν δική
τους κοινοβουλευτική ομάδα.
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7.1.1965. «Ομάς 14 βουλευτών κατέστη
ανεξάρτητος. Αναγγέλλονται και άλλαι
δηλώσεις διά σήμερον» γράφει το
πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της «Κ».

Το σκηνικό της κλιμακούμενης έν-
τασης των πολιτικών παθών ολο-
κληρώθηκε στο τέλος Φεβρουα-
ρίου, όταν από το βήμα της Βουλής
ο Γ. Παπανδρέου προχώρησε στην
αποκάλυψη της ύπαρξης σχεδίου
με την κωδική ονομασία «Περι-
κλής». Οπως ισχυρίστηκε, το σχέ-
διο είχε καταρτιστεί το 1959 από
τις ένοπλες δυνάμεις και την ΚΥΠ,
κατόπιν έγκρισης του τότε πρω-
θυπουργού Κ. Καραμανλή, με στό-
χο να αποτελέσει το μέσο χειρα-
γώγησης του εκλογικού αποτελέ-
σματος, μέσω της άσκησης πιέ-
σεων στους ψηφοφόρους της Ενω-
σης Κέντρου και της ΕΔΑ. Με
βάση την ίδια συλλογιστική, το
σχέδιο «Περικλής» ήταν η απτή
απόδειξη για την ύπαρξη του μη-
χανισμού, ο οποίος είχε τεθεί σε
κίνηση στις εκλογές του 1961 προ-
κειμένου να διαπράξει τη «βία και
τη νοθεία». Ο Γ. Παπανδρέου ολο-
κλήρωσε την αγόρευσή του κα-
τηγορώντας την ΕΡΕ για φασιστι-
κή νοοτροπία.

Κρίνοντας από το ύφος της ομι-

λίας του, ήταν φανερό ότι ο Γ. Πα-
πανδρέου αποσκοπούσε περισ-
σότερο στην επανασυσπείρωση
του κόμματός του. Η ανάμνηση
της περιόδου του «ανένδοτου αγώ-
να» ήταν φυσικό ότι θα κινητο-
ποιούσε τα αντανακλαστικά των
στελεχών και των οπαδών της
Ενωσης Κέντρου. Η προβολή του
δίπολου «Δεξιά-αντιδεξιά» ενίσχυε
ακόμα περισσότερο αυτή την προ-
σπάθεια. Ομως, την ίδια στιγμή,
διεύρυνε εκθετικά το ρήγμα ανά-
μεσα στην κυβέρνηση και στην
αξιωματική αντιπολίτευση. Αν ο
Γ. Παπανδρέου διέκρινε στο σχέ-
διο «Περικλής» το όργανο για την
πραγματοποίηση ενός εκλογικού
πραξικοπήματος, ο Κανελλόπου-

λος έβλεπε στη δημοσιοποίησή
του είτε τη συκοφαντία (καθώς
το σχέδιο δεν είχε ποτέ εγκριθεί
οριστικά) είτε την αποκάλυψη
απόρρητων εθνικών μυστικών,
με άμεση παρεπόμενη συνέπεια
την ενίσχυση του «εσωτερικού
κομμουνιστικού εχθρού»: υπό αυ-
τήν την έννοια, ο αρχηγός της
ΕΡΕ αποφαινόταν ότι ο πρωθυ-
πουργός αποτελούσε κίνδυνο για
«το έθνος και τη δημοκρατία» και
επομένως η μόνη ωφέλιμη λύση
ήταν η απομάκρυνσή του από την
εξουσία. Η εκατέρωθεν ανταλλαγή
βαρύτατων χαρακτηρισμών απο-
τελούσε το σύμπτωμα της παθο-
γένειας, στην οποία βυθιζόταν ο
πολιτικός κόσμος, με αποτέλεσμα
τη συντήρηση ακραία διχαστικού
κλίματος.

Χωρίς να το αντιλαμβάνεται, με
την αποκάλυψη του σχεδίου «Πε-
ρικλής», και κυρίως με την ερμηνεία
που έδωσε σε αυτό, ο Γ. Παπαν-
δρέου αντί να επιβραδύνει, στην
πραγματικότητα επιτάχυνε τις διερ-
γασίες που θα οδηγούσαν στη διά-

σπαση της Ενωσης Κέντρου. Οι
φυγόκεντρες τάσεις στο εσωτερικό
του κόμματος όχι μόνο δεν ανα-
κόπηκαν, αλλά αντίθετα ενισχύ-
θηκαν όσο περνούσε ο καιρός και
οι συνθήκες ωρίμαζαν. Ταυτόχρονα,
η αξιωματική αντιπολίτευση εξοι-
κειωνόταν με την ιδέα της ανα-
τροπής του Γ. Παπανδρέου και της
ανάδειξης νέας κυβέρνησης από
την υπάρχουσα Βουλή, χωρίς τη
μεσολάβηση εθνικών εκλογών.
Στις αρχές Μαρτίου ο βασιλιάς
Κωνσταντίνος αξίωσε από τον πρω-
θυπουργό την αποστράτευση των
αξιωματικών που είχαν διεξαγάγει
την έρευνα για την υπόθεση του
σχεδίου «Περικλής». Η άρνηση του
Γ. Παπανδρέου να συγκατανεύσει
αποτέλεσε έναν ακόμα κρίκο στην
αλυσίδα των ραγδαίων εξελίξεων,
οι οποίες οδήγησαν στη μοιραία
πολιτική κρίση του καλοκαιριού
του 1965.

* Ο κ. Αντώνης Κλάψης διδάσκει στο Ελ-
ληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Πα-
νεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου.

Η αποκάλυψη του σχεδίου «Περικλής», μπούμερανγκ για τον Γ. Παπανδρέου
<<<<<<

Αντί να ανακόψει,
επιτάχυνε τις διεργασίες
που θα οδηγούσαν 
στη διάσπαση 
της Ενωσης Κέντρου.

Η αντικατάσταση του υπουργού Εσωτερικών Ιωάννη Τούμπα από τον
προερχόμενο από τον εαμικό χώρο Ηλία Τσιριμώκο (φωτ.) προκάλεσε
εσωτερικές αναταράξεις στην κυβερνητική παράταξη.

Πριν ακόμα συμπληρωθεί ένας χρόνος από τη θριαμβευτική νίκη στις
εκλογές του 1964, ήταν εμφανές πλέον ότι ο Γεώργιος Παπανδρέου δεν
μπορούσε να ελέγξει το κόμμα του, που ταλανιζόταν από εσωτερικές
έριδες και ανταγωνισμούς.

                        ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΤΗΝ «Κ»                                                             ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ                                                                       ΙΣΤΟΡΙΑ                                                              ΑΘΛΗΤΙΚΑ – AYTOKINHTO                                                                ΚΑΙΡΟΣ

Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η l     25Κυριακή 23 Oκτωβρίου 2016

Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος θεωρούσε ότι η κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου
έπρεπε να αντικατασταθεί από μια κυβέρνηση «εθνικής σωτηρίας».
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