
Κο Μπούνα 26/08/2009

1. Τον Ιούνιο του 1995 έδωσα μια συνέντευξη στο Έθνος -  

Φωτοτυπία
2. Το 1995 έγινε η Σύνοδος Κορυφής στις Κάννες. 

Ημερομηνία; Την ίδια ημέρα έκανα μια ομιλία στους 

πρέσβεις των χωρών της Ένωσης. Το επιβεβαιώνεις.

(3. Στο Συνέδριο του 1996 τι ποσοστό ψήφων πήρε ο 

Τσοχατζόπουλος; τ
4. Το 1995 £*ανα μια ομιλία στο Χίλτον. Αφορμή; Θέμα; 

Ημερομηνία;
5. Στο γραφείο δεν έχουμε αντίγραφο ομιλίας μου στο Συνέδριο 

του 1984. Μπορείς να διασταυρώσεις αν μίλησα;
6. Ο Ανδρέας έκανε στις Βρυξέλλες το Μάρτη του 1985 μετά τη 

Σύνοδο Κορυφής μια συνέντευξη. Εκεί άλλαξε τη μέχρι τότε 

θέση του απέναντι στην ΕΟΚ. Θέλω αυτό το απόσπασμα.

7. Το 1994 στη Σύνοδο της ΚΈ. του Πεντελικού ο

Τσοχατζόπουλος εκλέχτηκε γραμματέας. Τι υπουργός ήταν;

Παραιτήθηκε αμέσως μετά.
8. Σε σχέση με την μη πραγματοποιηθείσα υποψηφιότητα μου 

το 1981. Πότε συνήλθε η ΚΈ. και αποφάσισε για τις 

υποψηφιότητες. Ήταν στις 30/08/1981. Το τσεκάρεις.

9. Μπορείς να βρεις η προδικτατορική Ένωση Κέντρου πότε 

ακριβώς ιδρύθηκε ; ίσως στην Ιστορία του Ελληνικού

Έθνους.
10. Ο Ανδρέας είχε γράψει ένα βιβλίο για τον 

«Πατερναλιστικό Καπιταλισμό». Μπορείς να βρεις από την

ι



ελληνική έκδοση πότε κυκλοφόρησε η αγγλική έκδοση; Αυτό 

έγινε όταν βρισκόταν στον Καναδά. Υπάρχει στη βιβλιοθήκη 

της Βουλής ένα ελληνικό αντίγραφο;

13! Το τέλος του 1983 έγινε στο Ζάππειο μια Σύνοόο 

Κορυφής. Με ποια αφορμή; Είχαμε την Προεδρία; Σύνοδοι 

της Προεδρίας έγιναν αν θυμάμαι καλά αλλού; (στη Ρόδο;)

14. Κάποτε το 1982 ή 1983 έγινε η πρώτη συνάντηση που 

οργάνωσε η ΓΕΣΑΣΕ στο Κιλελέρ. Ημερομηνία; ( ίσως 

φαίνεται από τους λόγους μου)
15. Το 1985 (αρχές) έγινε στη Βουλή συζήτηση του νέου 

νόμου για τους συνεταιρισμούς. Αν θυμάμαι καλά κράτησε 

περίπου δυο βδομάδες. Το ελέγχεις.

11.

12.

και ο
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Ένωσις Κέντρου
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Ένωσις Κέντρου (Ε.Κ.) ήταν το πολιτικό κόμμα με κεντρώο ιδεολογικό προσανατολισμό που 
ιδρύθηκε από τον Γεώργιο Παπανδρέου με τη συμμετοχή και του Σοφοκλή Βενζόλου το 196Ε Το 
κόμμα ήρθε στην κυβέρνηση το 1963. Η Ε.Κ. ιδρύθηκε κατόπιν συνασπισμού μικρών κομμάτων του 
κεντρώου χώρου υπό την ηγεσία του Γεωργίου Παπανδρέου στις 19 Σεπτεμβρίου 1961. Ανήκε μεν 
στον κεντρώο χώρο, αλλά δεν είχε σαφή ενιαίο ιδεολογικό προσανατολισμό. Εμπεριείχε πολιτικούς 
από διαφορετικά ρεύματα, από την κεντροαριστερά (Ηλίας Τσιριμώκος) ως την αντικαραμανλική 
κεντροδεξιά (Κωνσταντίνος Μητσοτάκης). Βασικός συνεκτικός κρίκος όλων αυτών ήταν η 
χαρισματική προσωπικότητα του Γεωργίου Παπανδρέου.

Πίνακας περιεχομένων
■ 1 Ίδρυση
■ 2 Εκλογές
■ 3 Αποστασία
■ 4 Βιβλιογραφία

Ιδρυση
Αρχικά υπήρξε απόφαση των νεολαίων των κομμάτων Φιλελευθέρων, του Λαϊκού κοινωνικού 
κόμματος, του ΔΚΕ, και της ΕΠΕΚ για την δημιουργία ενός κεντρικού οργάνου που στις αποφάσεις 
του θα υπέκεινταν όλες οι νεολαίες των παραπάνω κομμάτων . Στις 19 Σεπτεμβρίου 1961 ιδρύθηκε 
η ένωσις κέντρου με την ένωση πολλών κομμάτων του κέντρου.

Εκλογές
Η Ε. Κ. συμμετείχε για πρώτη φορά στις εκλογές της 29ης Οκτωβρίου 1961, στις οποίες 
συγκέντρωσε ποσοστό 33,66 % και 100 έδρες έναντι 50,81% και 176 εδρών της Εθνικής 
Ριζοσπαστικής Ενώσεως (Ε.Ρ.Ε) του Κ Καραμανλή. Κατά κοινή ομολογία αυτές οι εκλογές 
στιγματίστηκαν από βία και νοθεία και το αποτέλεσμά τους επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την 
τρομοκρατία που άσκησαν παρακρατικές κυρίως ομάδες σε αντιφρονούντες. Ο Γ. Παπανδρέου με 
αφορμή αυτή την κατάσταση εγκαινίασε τον «ανένδοτο αγώνα» για την αποκατάσταση της 
δημοκρατίας.

Οι δεύτερες εκλογές που συμμετείχε η Ε.Κ. ήταν αυτές της 3ης Νοεμβρίου 1963. Η Ε.Κ. σ’αυτές τις 
εκλογές συγκέντρωσε ποσοστό 42,04% και 138 έδρες έναντι 39,37% και 128 έδρες της Ε.Ρ.Ε. Μετά 
την ήττα που υπέστη ο Κωνσταντίνου Καραμανλής έφυγε στο Παρίσι αφήνοντας την ηγεσία του 
κόμματος στον Παναγιώτη Κανελλόπουλο. Παρόλο που η κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου έλαβε 
ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή με τη στήριξη της αριστερής ΕΔΑ, προτίμησε να διεξαγάγει νέες 
εκλογές είτε γιατί δεν ήθελε να συνεργαστεί με την ελεγχόμενη από το ΚΚΕ ΕΔΑ είτε γιατί μια 
τέτοια συνεργασία θα έδινε αφορμή στην ΕΡΕ και στους παρακρατικούς να επικαλεσθούν τον
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«κομμουνιστικό κίνδυνο» και να δυναμιτίσουν την ήδη εύθραυστη πολιτική ομαλότητα. Η 
κυβέρνηση αυτή έμεινε γνωστή ως «κυβέρνηση των 50 ημερών».

Οι τρίτες εκλογές που συμμετείχε η Ε.Κ. ήταν αυτές της 16ης Φεβρουάριου 1964, όπου 
συγκέντρωσε ποσοστό 52,72% και 171 έδρες έναντι 35,26% και 107 έδρες της Ε.Ρ.Ε. που ηγείτο 
από τον Π. Κανελλόπουλο. Ο Ε. Παπανδρέου σχημάτισε αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Αποστασία
Η έλλειψη συνοχής μεταξύ των στελεχών της Ε.Κ. δεν άργησε να φανεί. Ο Ε. Παπανδρέου ήλθε σε 
ρήξη με τα ανάκτορα και αναγκάστηκε να παρατηθεί στις 15 Ιουλίου 1965. Ο τότε Βασιλιάς 
Κωνσταντίνος Β' έδωσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Εεώργιο Αθανασιάδη-Νόβα, ο 
οποίος υποστηρίχτηκε από μερικές δεκάδες περίπου αποστάτες βουλευτές της Ε.Κ. Η κυβέρνηση 
Αθανασιάδη-Νόβα δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή και αναγκάστηκε να παραιτηθεί.
Τη νέα εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έλαβε αυτή τη φορά ο Ηλίας Τσιριμώκος ο οποίος απέτυχε 
επίσης. Τελευταίος στη σειρά που έλαβε εντολή υπήρξε ο Στέφανος Στεφανόπουλος ο οποίος πέτυχε 
να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης.

Η νέα κυβέρνηση όμως υπό τις πιέσεις του Ε. Παπανδρέου που εν τω μεταξύ είχε εγκαινιάσει τον 
δεύτερο «ανένδοτο αγώνα», αναγκάζεται να κηρύξει νέες εκλογές για τον Μάιο του 1967. 
Προλαβαίνει όμως η Απριλιανή δικτατορία του Παπαδόπουλου. Ο Ε. Παπανδρέου πεθαίνει τον 
Νοέμβριο του 1968 εφόσον έχει υποστεί ταλαιπωρίες από το καθεστώς των Συνταγματαρχών.

Η Ε.Κ. θα επαναδραστηριοποιηθεί κατά την Μεταπολίτευση υπό την ηγεσία του Εεωργίου Μαύρου 
και θα συνασπιστεί στις πρώτες εκλογές (17 Νοεμβρίου 1974) μετά την χούντα με τις Νέες 
Δυνάμεις, υπό το όνομα Ένωση Κέντρου-Νέες Δυνάμεις.

Βιβλιογραφία
■ Ειώργου Κασιμάτη, Παύλου Πετρίδη, Αγγέλου Σιδεράτου, Γεώργιος Παπανδρέου (1888 - 

1968) κορυφαίες στιγμές της νεότερης πολιτικής μας ιστορίας, Εκδόσεις Νέα Σύνορα-Α.Α. 
Λιβάνη, Αθήνα 1988, ISBN 960-236-586-2

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B9% 
CF%82 %CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81 %CE%BF%CF%85"
Κατηγορία: Ελληνικά πολιτικά κόμματα_____ ___________________________________________

■ Τελευταία τροποποίηση 11:15, 11 Ιουνίου 2009.
■ Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την Creative Commons Attribution/Share-Alike License- 

μπορεί να ισχύουν και πρόσθετοι όροι. Δείτε τους Όρους Χρήσης για λεπτομέρειες.
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Paternalistic Capitalism (Paperback)
by Andreas G. Papandreou (Author)
Key Phrases: social planning, paternalistic capitalism.
monopolistic deviations. United States. Soviet Union. New York (more...)
No customer reviews yet. Be the first.

List Price: $50.00
Price: $ 5 0 .0 0  & this item ships for FREE with Super 

Saver Shipping. Details

In  S tock .
Ships from and sold by Am azon.com . Gift-wrap available.

Quantity: 1
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check out. Learn More

W ant i t  de live red  Thursday, S eptem ber 10? Order it in the 
next 7 hours and 53 minutes, and choose One-Day Shipp ing at 
checkout. Details

More Buying Choices
Search inside another edition of this book Also Available List Our
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Don't have a Kindle? Get
yours here.

Tell the Publisher!
I'd like to read this book on 
Kindle

Hardcover 9 used & new from 
$2.44 Share with Friends

Product Description
The distinguished economist and Greek political leader presents here a powerful critique of American capitalism and its 
relationship to government and foreign policy. Dr. Papandreou first examines the orthodox view of the contemporary capitalist 
economy and the "m yth of market capitalism" which it has engendered. He then considers the Neo-Marxist view that the 
economy can best be understood as monopoly capitalism, and the technocratic interpretation of society proposed by J. K. 
Galbraith. Dr. Papandreou accepts and rejects various aspects of these two interpretations, and moves to define the salient 
features of what he calls paternalistic capitalism, wherein privatized decentralized planning increasingly is carried out by the 
corporate managerial elite, in the interest not of the consumer, but of the "system." The paternalism is that of the autocratic 
big brother. The author then explores the relationship between the managerial elite and the instrumentalities of the State, and 
claims that next to the managerial elite stand the national security managers -  not by accident, for paternalistic capitalism is 
aggressively expansionist, as is reflected in the foreign policy of the capitalist metropolis, the United States. The global aspect 
of paternalistic capitalism is further delineated in Dr. Papandreou's discussion of the "new mercantilism" and of the institutional 
device of the multinational corporation. Finally, he considers briefly two alternatives — the Soviet experiment, which he rejects 
as paternalistic socialism, and a vision of a regionally decentralized society, in which man will control rather than be at the 
mercy of his social environment.

Book Description

Paternalistic Capitalism was first published in 1972. Minnesota Archive Editions uses digital technology to make long-unavailable 
books once again accessible, and are published unaltered from the original University of Minnesota Press editions.

The distinguished economist and Greek polit!taJJeader-T>resents here a powerful critique of American capitalism and its 
relationship to government and foreign policy. Dr. Papandreou first examines the orthodox view of the contemporary capitalist 
economy and the "myth of market capitalism" which it has engendered. He then considers the Neo-Marxist view that the 
economy can best be understood as monopoly capitalism, and the technocratic interpretation of society proposed by J. K. 
Galbraith. Dr. Papandreou accepts and rejects various aspects of these two interpretations, and moves to define the salient 
features of what he calls paternalistic capitalism, wherein privatized decentralized planning increasingly is carried out by the 
corporate managerial elite, in the interest not of the consumer, but of the "system." The paternalism is that of the autocratic 
big brother.

The author then explores the relationship between the managerial elite and the instrumentalities of the State, and claims that 
next to the managerial elite stand the national security managers—not by accident, for paternalistic capitalism is aggressively 
expansionist, as is reflected in the foreign policy of the capitalist metropolis, the United States. The global aspect of 
paternalistic capitalism is further delineated in Dr. Papandreou's discussion of the "new mercantilism" and of the institutional 
device of the multinational corporation. Finally, he considers briefly two alternatives—the Soviet experiment, which he rejects 
as paternalistic socialism, and a vision of a regionally decentralized society, in which man will control rather than be at the 
mercy of his social environment.

See all Editorial Reviews
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Αθήνα : Καρανάσης, 1974.
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