
Εκλογικό Πρόγραµµα  

για τον Προεδρικό Υποψήφιο της Παράταξης του ΟΧΙ 

 
 

Οι παραποµπές και το υλικό εδώ είναι για να βοηθήσουν στην περαιτέρω µελέτη και εµβάθυνση σε µερικά 

από τα θέµατα που συνθέτουν τις θέσεις που ήδη προτάθηκαν γραπτώς για το Προεκλογικό Πρόγραµµα του  

Προεδρικού Υποψήφιου που θα επιλέξει να στηρίξει η Παράταξη του ΟΧΙ. 

 

Οι προτάσεις θέσεων υποβλήθηκαν σε σύσκεψη οργανώσεων της Παράταξης που συγκλήθηκε µε 

πρωτοβουλία της Αδούλωτης Κυρήνειας την 4η Μαίου, 2012 υπό την προεδρία του κου Σιεκέρσαββα, όπου 

αντιπροσωπεύτηκαν πολλές οργανώσεις και σωµατεία της Παράταξης που συλλογικά, αποτελούν τον 

πυρήνα της λαϊκής, µη-κοµµατικής πτέρυγας της Παράταξης. Οι προτάσεις συνοψίζονται "τηλεγραφικά" 

εδώ:  

http://filiki.etaireia.org/A3ones-Anatropis-Epiviosi-Apeleutherosi.pdf 

(Ανοίγει αυτόµατα στον υπολογιστή σας µ' ένα κλικ - αν υπάρχει πρόβληµα παρακαλώ ειδοποιήστε µε.) 

 

Τα θέµατα εµπίπτουν στους ευρείς τοµείς Άµυνα, Οικονοµία και Ενεργειακό και είναι βέβαια 

αλληλένδετα. Χρειάζονται µελέτη και ξεχωριστά αλλά και σε αλληλοσυνάρτηση. 

 

Μερικά από τα θέµατα, αν και αφορούν όλους µας, ανήκουν σε τοµείς στους οποίους δεν έχουµε όλοι µας 

πείρα ή γνώση. Οι πιο κάτω παραποµπές προσφέρουν τρόπους εξοικείωσης µε θέµατα στα οποία µπορεί 

κάποιος να θέλει να φρεσκάρει τις γνώσεις ή το σκεπτικό για το πολιτικό µας υλικό.  

 
Ακολουθούν τα επιµέρους. 

 

ΑΜΥΝΑ 

 
Ανοίγοντας το κεφάλαιο Άµυνα πρέπει να αναφερθούµε στον παράγοντα που χρωµατίζει όλα τα θέµατα της 

στρατιωτικής πραγµατικότητας: ο εχθρός διαθέτει υπεροχή στον αέρα, στη θάλασσα, και σε ισχύ πυρός στις 

δυνάµεις ξηράς. ∆ηλαδή, ως έχουν σήµερα τα πράγµατα, η αµυντική µας δύναµη δεν αρκεί ούτε για την 

επιβίωση του λαού µας, ούτε για την απελευθέρωση. 

 
∆ιαχρονικά, σε όλες τις εποχές στην ιστορία και σε όλες τις χώρες της Γης, όταν σε µια στρατιωτική 

αντιπαράθεση ∆ΕΝ αρκεί ο συµβατικός ή ο τακτικός στρατός, όπως ισχύει και στην κατεχόµενη Κύπρο 

σήµερα, τότε η µόνη άλλη επιλογή είναι η δηµιουργία ενός Λαϊκού Στρατού. Αυτά προκύπτουν και από 

τους αγώνες του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στην Ελλάδα, τις εργασίες του στρατηγού Γ. Γρίβα ∆ιγενή ("Χρονικόν 

Αγώνος ΕΟΚΑ", "Αποµνηµονεύµατα" και "Ανταρτοπόλεµος"), εκείνες του στρ/γου Βο Νκγουγεν Γκιάπ 

(Βιετνάµ) και του Μάο Τσε Τουνγκ (Κίνα), καθώς και θεµελιώνονται βέβαια από τις ιστορικές µας 

καταβολές στην αρχετυπική ελληνική δηµοκρατική Πόλη που αποτελείται από τους οπλίτες-πολίτες. 

 

Η Εθνοφρουρά (ΕΦ) σήµερα αποτελεί το στρατιωτικό ισοδύναµο µιας σφενδόνας του ∆αϋίδ. Ακόµα και η 

µικρή αυτή σφενδόνα όµως υπόκειται σε πράξεις των κρατούντων που στοχεύουν στη συστηµατική 

διάλυση της: 

Το τέλος της Σφενδόνας 
http://cyprus.indymedia.org/node/4692 

 

Η αγορά νέων οπλικών συστηµάτων δεν είναι αρκετή. Ούτε και η φαεινή ιδέα να εργοδοτούνται 

επαγγελµατίες στρατιώτες (µισθοφόροι) είναι σωστή - απεναντίας, µεταβάλλει την ιδιότητα του πολίτη-

οπλίτη σε οικονοµική σχέση, και αφαιρεί το νόηµα του όρκου, αφαιρεί το κίνητρο της αυτοθυσίας, και 

εξουδετερώνει την υπηρεσία στην πατρίδα µε βάση αξίες και αρχές. Καταβιβάζει τα πιο ιερά και επουσιώδη 

στο µιαρό επίπεδο λεφτών. Μόνο η συµµετοχή όλου του λαού στην άµυνα µέσα από δοµές του Λαϊκού 

Στρατού µας σώζει - και µόνον σε τέτοιο πλαίσιο οι τυχόν συµµαχίες µε ξένες δυνάµεις θα λάβουν νόηµα, 

εφαρµοστικότητα και επιχειρησιακό βάθος. 
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Ο Λαϊκός Στρατός στη σήµερον εποχή και µε δεδοµένες τις ανάγκες και τις δυνατότητες της Κύπρου 

επιβάλλεται να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

ο- Συµµετοχή των πολιτών στην άµυνα, γυναικών και ανδρών µαζί, όπως εδίδαξε και ο Πλάτωνας στην 

"Πολιτεία". Εννοείται πως όταν υπηρετούν γυναίκες στις ένοπλες δυνάµεις αυτό εξαλείφει αυτόµατα και 

την φυγοστρατία. 

 ∆εδοµένου του ότι µε τις δεκαετίες συστηµατικής φθοράς του ηθικού του λαού µας από τον 

εσωτερικό εχθρό (ρατσιστές ανθέλληνες και άλλους γλύφτες του ιµπεριαλισµού), αυτή η αναδόµηση 

των ενόπλων δυνάµεων µε εκπαίδευση των γυναικών και ενσωµάτωση του λαού πρέπει πρώτα να 

αρχίσει µε βάση τον εθελοντισµό: 

α. στις ακριτικές περιοχές, 

β. µε προγράµµατα στα λύκεια, 

γ. µε άτοµα που ήδη υπηρετούν ή που µόλις απολύονται από την Ε.Φ. 

 

Αργότερα, όταν το πνεύµα αυτό διασπαρεί πιο ανοικτά στην κοινωνία και γίνει αντικείµενο 

υπερηφάνειας και ζήλου για τον λαό µας, µπορεί πιο εύκολα να θεσµοθετηθεί µε νοµικές 

διευθετήσεις. 

 

ο- Εµπλοκή, διαδικτύωση και ενσωµάτωση της Παραγωγής (Βιοµηχανία, Γεωργία, Παιδεία) µέσα στην 

Άµυνα.  Παραδείγµατα αποτελούν η άµυνα του Βιετνάµ στον απελευθερωτικό πόλεµο από τις ΗΠΑ, καθώς 

και η άµυνα των ΗΠΑ στον απελευθερωτικό τους πόλεµο από την Αγγλία. Παράδειγµα τεράστιας κλίµακας 

είναι η αντίσταση της Σοβιετικής Ένωσης στον Ναζισµό.  

 

ο- Υιοθέτηση της στρατηγικής του Μακροπρόθεσµου Λαϊκού Πόλεµου. Όλοι οι λαοί της Γης έχουν 

παραδείγµατα - η Ελληνική και Κινεζική Επανάσταση, καθώς και στρατηγική της ΕΟΚΑ είχαν αυτόν τον 

προσανατολισµό. 

 

ο- Υιοθέτηση των αρχών του Ανορθόδοξου Πόλεµου σε εναρµόνιση µε τις πρακτικές του τακτικού 

στρατού (η Εθνική Αντίσταση στο 2ο Παγκόσµιο ήταν τέτοια). Εµπέδωση των αρχών του σε όλο τον λαό 

µέσω εκπαίδευσης στα σχολεία, στο στράτευµα και στην ευρύτερη οργανωµένη κοινωνία µέσω 

τηλεόρασης, ράδιου, κλπ. 

 

ο- Αναβάθµιση της Πολιτικής Άµυνας µε κύριο στόχο την προστασία αµάχων και εναρµόνιση της µε τις 

νέες δοµές και µεθόδους του στρατεύµατος. Εκπόνηση σχεδίων (σήµερα!) για τις δύο περικυκλωµένες 

πόλεις Λευκωσίας και Λάρνακας, ώστε σε περίπτωση συγκρούσεων είτε να εκκενωθούν µε ασφάλεια είτε 

να προετοιµαστούν για µακροπρόθεσµη πολιορκία. Εκπαίδευση του πληθυσµού στην εφαρµογή των 

σχεδίων. 

 

ο- Οργάνωση του στρατεύµατος µε έµφαση σε µικρές ευέλικτες µονάδες που µπορούν να ενώνονται και 

συνεργάζονται σε µεγαλύτερους σχηµατισµούς για συγκεκριµένες επιχειρήσεις και να διαχωρίζονται πάλι. 

Εκπαίδευση όλων των µελών τους ώστε να οι µικρές µονάδες να είναι ικανές και πρόθυµες να εναλλάσσουν 

αυτόνοµη δράση (πχ. διαρκή φθορά του εχθρού, σαµποτάζ, καθήλωση) µε κεντρικά διοικούµενες 

επιχειρήσεις (πχ. συγκέντρωση µεγάλων δυνάµεων για µαζική απώθηση, αντεπίθεση, ή επανακατάλειψη 

περιοχών που εγκαταλείπει ο εχθρός). 

 

ο- Αναζωογόνηση και αναβίωση των ορεινών περιοχών (δηµιουργία κολλεγίων, µονάδων έρευνας, κέντρων 

εκπαίδευσης του Λαϊκού Στρατού, συνεργατικών µονάδων για τουριστικές, γεωργικές και άλλες εργασίες) 

για επαναφορά εκεί του πληθυσµού, ιδίως νέων ανθρώπων, όπου να δηµιουργηθούν νέες περιοχές 

παραγωγής αναγκαίων υλικών και πολιτιστικής εργασίας στα "µετώπισθεν". Εκεί µπορούν να 

δηµιουργηθούν και ελαφρού ή µεσαίου βαθµού βιοµηχανίες για την απεξάρτηση της οικονοµίας. Επίσης, οι 

ορεινές περιοχές µας είναι και οι µόνες όπου µε τα σηµερινά δεδοµένα µπορούν να αναπτυχθούν µε νόηµα 

αµυντικές υποδοµές και επιχειρήσεις "στατικού" πολέµου µε δηµιουργία απόρθητων περιοχών, αληθινών 
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αµυντικών γραµµών, κλπ. Αν στο µέλλον αλλάξουν τα δεδοµένα στην ισοζυγία της ισχύος πυρός, τότε 

µπορούν να µεταφερθούν και στις πεδιάδες τέτοιες µορφές ανάπτυξης. 

 

Ο παράγων Ελλάς 

 
Προτού αγγίξουµε το θέµα Ελλάδος, ας δούµε τις πάντα φηµολογούµενες ή και πραγµατικές προσπάθειες 

που γίνονται ώστε να επωµιστούν την άµυνα µας ξένες δυνάµεις όπως η Γαλλία, το Ισραήλ, κ.ο.κ. Η 

αλήθεια είναι πως αν δεν επωµιστούµε ΕΜΕΙΣ οι ίδιοι την προστασία και απελευθέρωση της χώρας µας, 

ουδείς θα "εργοδοτηθεί" ή θα πειστεί να αγωνιστεί στη θέση µας. Όλες οι δυνάµεις αναγνωρίζουν πως ένας 

λαός που δεν αγωνίζεται ο ίδιος για τα δίκαια του δεν έχει δικαίωµα να ζητά να σκοτωθούν τα παιδιά άλλου 

λαού για το συµφέρον του. Άλλωστε η νοοτροπία του να εργοδοτήσουµε κάποιους να επωµιστούν τις 

εργασίες και τα καθήκοντα µας γέννησε και το πρόβληµα της παράνοµης και υπερβολικής µετανάστευσης 

και εκµετάλλευσης ξένων ανθρώπων, καθώς και την Κυπραίϊκη νοοτροπία πως είµαστε τάχα "υπεράνω" 

κάποιων κόπων, εργασιών και θυσιών.  

 

Οι ευκαιριακές στρατιωτικές συµµαχίες µε άλλες δυνάµεις έχουν όρια και πάντα κόστος στην χωρική ή 

εθνική κυριαρχία - ο Μακιαβέλι στο έργο του "Ο Ηγεµών (ή και "Πρίγκηψ") το ανέλυσε αυτό 

πεντακάθαρα. 

 

Η πρόταση µας για στάθµευση Ελλαδικών πολεµικών αεροπλάνων και πλοίων στην Κύπρο εντάσσεται στα 

πλαίσια εναρµόνισης και συντονισµού του τακτικού στρατού µε τον Λαϊκό Στρατό. Το ίδιο και οι µονάδες 

της Εθνοφρουράς και ΕΛ∆ΥΚ µπορούν, ανάλογα µε τις περιστάσεις και µε προϋπάρχοντα σχέδια (που 

πρέπει να εκπονηθούν τώρα, όχι στο µέλλον), να προσαρµόζονται αναλόγως.  

 

Η Ελλάς θα πρέπει να προσκληθεί επισήµως από την Κύπρο να δηµιουργήσουµε µαζί µια Οµοσπονδία 

Ελλάδος ~ Κύπρου - η βάση αυτής θα είναι η στρατιωτική συνεργασία. Πόροι για αυτήν θα πρέπει να 

αναζητηθούν στα µελλοντικά έσοδα από το φυσικό αέριο, αλλά στον παρόντα χρόνο µπορούν να βρεθούν 

σε µια αναπροσαρµογή προτεραιοτήτων, σήµερα: τα εισοδήµατα κάποιων που µετρούνται σε εκατοµµύρια, 

καθώς και τα ποσά που πρέπει να εισπραχθούν σήµερα από τους φοροφυγάδες, µπορούν εύκολα να 

χρηµατοδοτήσουν τις ανάγκες αναβάθµισης του τακτικού στρατού και της στρατιωτικής συνεργασίας µε 

την Ελλάδα.  

 

Προµήθεια νέων όπλων 
 

Πολλοί γνωρίζουµε ότι υφίσταται ένας ανεπίσηµος και παράνοµος αποκλεισµός της Κύπρου 

(µαυροπινάκισµα) από τις αγορές βαρέων όπλων (δηλαδή πυροβολικό, άρµατα µάχης, πυραύλους εδάφους-

αέρος και εδάφους-εδάφους) που εδραιώθηκε και συντηρείται µε πρωτοβουλίες των ΗΠΑ. Αυτός ο 

αποκλεισµός συγκαλύπτεται από την πολιτική µας ηγεσία. Πρέπει να καταγγελθεί διεθνώς και δηµοσίως  

και να γίνουν διαβήµατα σε άλλες µεγάλες δυνάµεις (Κίνα, Ρωσσία, και σε συνάρτηση µε την οικονοµική ~ 

ενεργειακή µας πολιτική) για τέτοιες αγορές, είτε απευθείας είτε µέσω Ελλάδος. Η στάθµευση Ελλαδικών 

αεροπορικών δυνάµεων στην Κύπρο είναι και η µόνη εγγύηση ότι µετά από τέτοιες αγορές θα µπορεί να 

µεταφερθεί το υλικό εδώ µε ασφάλεια (αποφυγή των λαθών µε τους S-300). 

 

Αναγνώσµατα: 

 

Βο Νγκουγιέν Γκιάπ - Ο στρ/γος που βοήθησε το Βιετνάµ να γονατίσει δύο αυτοκρατορίες, εφευρέτης του 

ανταρτικού πυροβολικού (Ντιεν Μπιεν Φου), της αποσυγκεντρωµένης µάχης (επίθεση Τετ), και της 

εναρµόνισης επιχειρήσεων ενός σύγχρονου τακτικού στρατού (Βορείου Βιετνάµ) µε ένα πρωτόγονο 

αντάρτικο στρατό που φορούσε φλιπ-φλόπ, ψάθινα καπέλα και πολεµούσε µε ακόντια (Βιετκόνγκ)  

Vietnam War: Vo Nguyen Giap 
http://militaryhistory.about.com/od/army/p/giap.htm 

 

ΠΟΙΟΣ ΘΥΜΑΤΑΙ ΤΟ ΒΙΕΤΝΑΜ;  



Σελίς 4 

 

http://www.politikokafeneio.com/istoria/bietnam1711.htm 

 

Εντόπια παραγωγή όπλων 
Ποιοί θυµούνται τα αυτόµατα ΣΤΕΝ; Το Στεν σχεδιάστηκε ειδικά για να µπορεί να παράγεται στην απουσία 

βαρετής βιοµηχανίας, και χιλιάδες τέτοια παρήχθηκαν στον 2ο Παγκόσµιο σε κρυφά εργαστήρια, υπόγεια, 

κοκ. από την Αντίσταση παντού στην Ευρώπη. 

The Sten gun 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sten&oldid=492536606 

 

Αυτοσχέδιες γεννήτριες 
http://www.pedalpowergenerator.com 

 

Αυτοσχέδια αντι-αεροπορικά, τεθωρακισµένα και αµυντικά φράγµατα 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jCyRBUAEneM 

 

Νέες εφαρµογές, και αυτοσχέδιες χρήσεις όπλων σε απλά εργαστήρια 
http://www.theatlantic.com/infocus/2011/06/diy-weapons-of-the-libyan-rebels/100086/ 

 

Κάλυψη, Απόκρυψη, Παραλλαγή 
Ο βοµβαρδισµός της Γιουγκοσλαβίας έφερε στο φώς τελείως νέες αυτοσχέδιες µεθόδους απόκρυψης 

στόχων και παραπλάνησης του εχθρού µε εικονικούς στόχους. ∆ύο µελέτες εκείνου του πολέµου από τις 

Αµερικανικές και Αυστραλές ένοπλες δυνάµεις µαρτυρούν τα κατορθώµατα των Σερβικών δυνάµεων που 

επέζησαν περίπου 3000 επιδροµές από περισσότερα από 1000 αεροπλάνα του ΝΑΤΟ: 

 

Revisiting the Lessons of Operation Allied Force 
http://www.ausairpower.net/APA-2009-04.html 

 

MILITARY DECEPTION:  
HIDING THE REAL – SHOWING THE FAKE 

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/ndu/deception.pdf 

 

Ανορθόδοξος Πόλεµος, Τσε Γκουεβάρα 
http://www.scribd.com/doc/328445/Guerrilla-Warfare-By-Ernesto-Che-Guevara 

 

Μάο Τσε-τουνκγ 
Έµπρακτες εφαρµογές της στρατηγικής στην ανάπτυξη του ανορθόδοξου πολέµου, την δηµιουργία 

τακτικού στρατού και την εναρµόνιση των δύο σε κοινές επιχειρήσεις σε συνάρτηση µε θέµατα διοίκησης  

και χειρισµό των παραγόντων: λαϊκή οργάνωση, οικονοµία, κοινωνική δοµή.  

 

PROBLEMS OF STRATEGY IN CHINA'S REVOLUTIONARY WAR 
http://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-1/mswv1_12.htm 

 

PROBLEMS OF STRATEGY IN GUERRILLA WAR AGAINST JAPAN  
http://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-2/mswv2_08.htm 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ 
 

Γιατί προτείνουµε ο Υποψήφιος να διατηρήσει στην φαρέτρα του το όπλο της προσωρινής ή και µόνιµης 

στάσης πληρωµών (δηλαδή µονοµερούς ακύρωσης του Κρατικού χρέους, άρνησης πληρωµών) ως λύση 

προτιµότερη από την στέρηση εισοδηµάτων στο λαό; Με ποιό σκεπτικό λέµε πως για την έξοδο από την 
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κρίση να τεθεί ως κατεύθυνση η αύξηση απολαβών για τους εργαζόµενους που θα επιφέρει και τον 

ανάλογο απεγκλωβισµό της αγοράς και ανανέωσης των αγοραπωλήσεων;  

 

Αυτά αναλύονται στις πιο κάτω σελίδες, όπου επεξηγούνται και η φύση της παρούσας οικονοµικής κρίσης 

και διάφορες επιλογές για επίλυση της:   

 

Και Πάλιν η Τρισκατάρατη Οικονοµία 
http://cyprus.indymedia.org/node/1455 

 

Χίλια ΝΑΙ στη Φορολόγηση του Πλούτου  
http://cyprusindymedia.blogspot.com/2011/12/blog-post_11.html 

 
Η επένδυση των κοινωνικών πόρων για τις ανάγκες του λαού - ιδίως στην Υγεία και Παιδεία - είναι εφικτός 

και απαραίτητος στόχος. ∆εν απαιτεί καν να αλλάξουν οι βασικές συνθήκες ιδιοκτησίας των παραγωγικών 

και φυσικών πόρων και µορφών διοίκησης της χώρας (άνκαι θα ήταν πολύ επιθυµητή µια βελτίωση ή και 

αντικατάσταση των!) Τέτοιες επενδύσεις ανεβάζουν την ποιότητα ζωής, αναζωογονούν την παραγωγή και 

κατανάλωση (εµπλουτίζουν την βιοµηχανία και αγορά) και αυξάνουν την κερδοφορία για όλα τα στρώµατα 

του λαού. Ζωντανό παράδειγµα η Βενεζουέλα: 

 

 The Chávez Administration at 10 Years: The Economy and Social Indicators 
http://venezuelanalysis.com/indicators 

 

Venezuela's oil wealth funds gusher of anti-poverty projects 
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2006/10/02/MNGHQLGL9R1.DTL&ao=all 

 

 

Εναλλακτικά ~ Συµπληρωµατικά Καύσιµα 
 

Χρήση ντόπιου οινοπνεύµατος ως καύσιµος ύλη σε µηχανές. Σχεδόν όλα µας τα γεωργικά προϊόντα (και 

ιδίως εκείνα που µένουν απούλητα!) µπορούν να παράγουν οινόπνευµα: 

Understanding Ethanol Fuel Production and Use 
http://www.appropedia.org/Understanding_Ethanol_Fuel_Production_and_Use 

 
Χρήση φυτικών λαδιών και µαγειρικών λαδιών για την ντόπια παραγωγή ντήζελ. Αυτή και η πιο πάνω 

µέθοδος µπορούν να αυξήσουν την αυτονοµία της Άµυνας και Παραγωγής σε µεγάλα ποσοστά, και να 

φέρουν απεξάρτηση από τις ξένες εταιρείες πετρελαίων: 

Make Biodiesel - Instructions for Making Biodiesel from Vegetable Oil 

Save Money Making Your Own Biodiesel 
By Anne Marie Helmenstine, Ph.D., 

http://chemistry.about.com/od/chemistryhowtoguide/a/makebiodiesel.htm 

 

 

Εναλλακτικές, και Αειφόρες Πηγές Ενέργειας  
 

Η απεξάρτηση από τις ξένες εταιρείες πετρελαίων ενδυναµώνεται και µε τις πιο κάτω µεθόδους: 

Αποκέντρωση Ηλιακής (Φωτοβολταϊκής) παραγωγής: 

Why Big Solar is a Colossally Bad Idea (10 Reasons Decentralized Solar is Much Better) 

http://cleantechnica.com/2011/04/27/why-big-solar-is-a-colossally-bad-idea-10-reasons-decentralized-solar-

is-much-better/ 

 

Αποκέντρωση ολόκληρου του συστήµατος αειφόρου ενεργειακής παραγωγής: 

Report Argues for a Decentralized System of Renewable Power Generation 
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http://green.blogs.nytimes.com/2009/10/30/report-argues-for-a-de-centralized-system-of-renewable-power-

generation/ 

 

 

Περαιτέρω 
 

Πως µπορούν τα νέα αποθέµατα φυσικού αερίου να αλλάξουν την οικονοµία µας; Πως θα γίνει σωστή 

µετάβαση στη νέα εκείνη µορφή οικονοµίας; 

 

Περί της µετατροπής της οικονοµίας - χρήσιµες έννοιες, σκέψεις και ανάλυση πραγµατικών καταστάσεων 

που αφορούν τη µετάβαση από µια καπιταλιστική οικονοµία εξαρτώµενη στον τουρισµό σε µια βασισµένη 

στην ενεργειακή βιοµηχανία:  

Myth Busting – How Much Money Does Venezuela Really Get From Oil? 
http://venezuelanalysis.com/analysis/1572 

 

Η διαχρονική πορεία 

An Assessment of Venezuela’s Bolivarian Revolution at Twelve Years 
http://venezuelanalysis.com/analysis/5971 

 

* * *  

 
 

Πέτρος Ευδόκας, petros@cyprus-org.net 

τηλ. 22-67-52-50 

 

Φιλική Εταιρεία Κύπρου: 

http://filiki.etaireia.org/ergasies.html 

 

 


