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Greece’s sovereignty option: drachma, BRICS

F

ollowing a courageous fight, the government
of Greece has sadly caved in to the European
Union's demands for even more draconian austerity, including the confiscation of €50 billion worth
of Greece's public assets.
The EU's demands are not economic measures.
The five years of murderous austerity that the people of Greece have already suffered prove that austerity doesn't work. Cuts to pensions and healthcare killed thousands of elderly and sick Greeks,
but only succeeded in shrinking Greece's economy,
leaving the debt even bigger, and more unpayable,
than before. Even the notorious debt-collectors
at the IMF have just declared that the EU's latest
demands won't work to fix the Greek economy,
because the debt will remain unpayable.
The truth is, the EU has demanded more austerity, to punish the people and government of
Greece, for daring to defy the power of the financial interests who control the EU, by voting "Oxi"
in the 5 July referendum. Greece's leaders have
now caved in to the EU's demands, but the Greek
people should not accept this.There is a much better option, which the Greek people must demand.

development projects that benefit the nations
involved. There is no single currency, which just
allows wealth to be transferred from one country
to another; instead, the BRICS have established
new credit institutions to direct investment into
major infrastructure projects.
The most important of the new BRICS credit
institutions is the New Development Bank, which
has just commenced operations with $100 billion
in pledged capital.The New Development Bank has
offered Greece credit to reorganise its economy.
This means that Greece has an alternative to the
"Troika"—the EU, ECB and IMF. And unlike the
Troika, the New Development Bank is not offering
credit just so Greece can pay existing creditors;
it is offering credit for economic development in
Greece, which will create jobs and grow the economy.This is an opportunity that Greece must seize,
if it is to survive.
Other nations, including Australia, should also
collaborate with the BRICS.The Citizens Electoral
Council of Australia held an international conference in Melbourne in March, on the subject of
the BRICS, which is reported in the attached New
Citizen newspaper. Please read this paper, share it
Sovereignty
with your friends and family, and contact the CEC
The better option is to leave the eurozone and to get involved in the global campaign for a just,
return to Greece's sovereign currency, the drach- new international economic order than can benefit
ma. Only this will restore sovereignty to the peo- Greece, Australia and the whole world.
ple of Greece, so that they can
determine their own future. European bankers have run a scare
campaign to convince Greeks
that returning to the drachma
is not an option, because it will
cause an economic crisis even
worse than they already have.
That is not true.
A new system of international
economic cooperation is beginning to form, around the alliance
of nations called the BRICS—
Brazil, Russia, India, China and
South Africa. Unlike the EU, the
BRICS alliance is based on respect for national sovereignty,
and cooperation on economic

Η επιλογή που έχει η Ελλάδα για
εθνική κυριαρχία: δραχμή, χώρες
BRICS

Μ

ετά από μια γενναία μάχη, η κυβέρνηση
της Ελλάδας έχει δυστυχώς υποκύψει
στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για ακόμη πιο δρακόντεια μέτρα λιτότητας,
συμπεριλαμβανομένης και της δήμευσης
περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού
δημοσίου αξίας €50 δισεκατομμυρίων.
Οι απαιτήσεις της ΕΕ δεν είναι οικονομικά
μέτρα. Τα πέντε χρόνια της δολοφονικής
λιτότητας που έχουν ήδη υποστεί οι άνθρωποι
στην Ελλάδα αποδεικνύουν ότι η λιτότητα
δεν δουλεύει. Οι περικοπές σε συντάξεις και
υγειονομική περίθαλψη σκότωσε χιλιάδες
ηλικιωμένους και άρρωστους Έλληνες, αλλά
πέτυχε μόνο τη συρρίκνωση της Ελληνικής
οικονομίας, αφήνοντας το χρέος ακόμα
μεγαλύτερο και περισσότερο ανεξόφλητο
από ό, τι ήταν προηγουμένως. Ακόμα και
οι περιβόητοι εισπρακτικοί οργανισμοί του
ΔΝΤ έχουν μόλις δηλώσει ότι οι τελευταίες
απαιτήσεις της ΕΕ δεν θα λειτουργήσουν για
να διορθωθεί η Ελληνική οικονομία, επειδή το
χρέος θα παραμείνει ανεξόφλητο.
Η αλήθεια είναι ότι η ΕΕ ζήτησε περισσότερη
λιτότητα για να τιμωρήσει τους πολίτες και την
κυβέρνηση της Ελλάδας επειδή τόλμησαν
να αψηφήσουν τη δύναμη των οικονομικών
συμφερόντων που ελέγχουν την ΕΕ ψηφίζοντας
«ΟΧΙ» στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου. Οι
ηγέτες της Ελλάδας έχουν πλέον υποκύψει
στις απαιτήσεις της ΕΕ, αλλά οι Έλληνες δεν
θα πρέπει να το δεχτούν. Υπάρχει μια πολύ
καλύτερη επιλογή που πρέπει να απαιτήσει ο
Ελληνικός λαός.

Εθνική Κυριαρχία
Η καλύτερη επιλογή είναι να φύγει από την
ευρωζώνη και να επιστρέψει στο εθνικό νόμισμα
της Ελλάδας, τη δραχμή. Μόνο με αυτόν τον
τρόπο θα αποκατασταθεί η εθνική κυριαρχία
στο λαό της Ελλάδας ώστε να μπορούν να
καθορίσουν το δικό τους μέλλον. Οι Ευρωπαίοι
τραπεζίτες έχουν διεξάγει μια εκστρατεία
εκφοβισμού για να πείσουν τους Έλληνες ότι η
επιστροφή στη δραχμή δεν αποτελεί επιλογή,
διότι θα προκαλέσει μια οικονομική κρίση
ακόμη χειρότερη από ό, τι ήδη έχουν. Αυτό δεν
είναι αλήθεια.

Ένα νέο σύστημα διεθνούς οικονομικής
συνεργασίας αρχίζει να σχηματίζεται γύρω από
τη συμμαχία εθνών που ονομάζεται BRICS Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική.
Σε αντίθεση με την ΕΕ, η συμμαχία BRICS
βασίζεται στο σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας
και στη συνεργασία σε οικονομικά αναπτυξιακά
προγράμματα που ωφελούν τα έθνη που
συμμετέχουν. Δεν υπάρχει ενιαίο νόμισμα το
οποίο να επιτρέπει απλά τη μεταφορά του
πλούτου από τη μία χώρα στην άλλη· αντ’
αυτού, οι χώρες BRICS έχουν δημιουργήσει
νέα πιστωτικά ιδρύματα για την κατευθύνουν
τις επενδύσεις σε μεγάλα έργα υποδομής.
Το πιο σημαντικό από τα νέα πιστωτικά
ιδρύματα των χωρών BRICS είναι η Νέα
Τράπεζα Ανάπτυξης, η οποία έχει μόλις άρχισε
να λειτουργεί με 100 δισεκατομμύρια δολάρια
σε υποσχόμενα κεφάλαια. Η νέα Τράπεζα
Ανάπτυξης έχει προσφέρει στην Ελλάδα
πίστωση προκειμένου να αναδιοργανώσει την
οικονομία της. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει
μια εναλλακτική λύση στην «Τρόικα» - ΕΕ, ΕΚΤ
και ΔΝΤ. Και σε αντίθεση με την Τρόικα, η νέα
Τράπεζα Ανάπτυξης δεν προσφέρει πίστωση
απλά για να μπορέσει η Ελλάδα να πληρώσει
τους υφιστάμενους πιστωτές της· προσφέρει
πίστωση για την οικονομική ανάπτυξη στην
Ελλάδα που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας
και θα αναπτύξει την οικονομία. Αυτή είναι
μια ευκαιρία την οποία η Ελλάδα πρέπει να
εκμεταλλευθεί αν πρόκειται να επιβιώσει.
Άλλα έθνη, συμπεριλαμβανομένης και της
Αυστραλίας, θα πρέπει επίσης να συνεργαστούν
με τις χώρες BRICS. Το Εκλογικό Συμβούλιο
Πολιτών της Αυστραλίας διοργάνωσε διεθνές
συνέδριο στη Μελβούρνη τον Μάρτιο σχετικά
με το θέμα της BRICS, το οποίο αναφέρεται
στην συνημμένη εφημερίδα Νέος Πολίτης.
Παρακαλείστε να διαβάσετε αυτήν την
εφημερίδα, μοιραστείτε την με τους φίλους
και τους συγγενείς σας και επικοινωνήστε με
το CEC (Εκλογικό Συμβούλιο Πολιτών) για
να συμμετάσχετε στην παγκόσμια εκστρατεία
για μια δίκαιη, νέα διεθνή οικονομική τάξη
πραγμάτων από την οποία μπορεί να ωφεληθεί
η Ελλάδα, η Αυστραλία και ολόκληρος ο
κόσμος.

