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பெப்ரவரி 20  இன் யூரோரூரோ குழும அறிக்கையிலஅறிக்கையில
கையிலஅறிக்கைபயெழுத்திடுவது என்றும,  கிரீஸில கூடுதல சிக்அறிக்கைன
நடவடிக்கையிலஅறிக்கைஅறிக்கைளுக்அறிக்கைூரோன ஐரோரூரோப்பியெ ஒன்றியெ முகையிலஒன்றிய முறையீடுஅறிக்கைளுக்கு
அடிெணிவது என்றும,  சிரிசா தூரோ தகையிலசா தலைகையிலமயிசா தலைூரோன அரசா தூரோங்அறிக்கைம
முடிபவடுத்த பின்னர,  அந்நூரோட்டிற்கு எதிரூரோன அவரஅறிக்கைளது
அச்சுறுத்தலஅறிக்கைகையிலள ஐரோரூரோப்பியெ ஒன்றியெ அதிஅறிக்கைூரோரிஅறிக்கைள
அதிஅறிக்கைரித்து வருகின்ஒன்றிய முறைனர.

சிரிசா தூரோ ஆக்அறிக்கைபூரவமூரோஅறிக்கை சிக்அறிக்கைன திட்டங்அறிக்கைகையிலள
நகையிலடமுகையிலஒன்றிய முறைப்ெடுத்த பதூரோடங்கும வகையிலரயில அறிக்கைடன்அறிக்கைளில
ரோமற்பஅறிக்கைூரோண்டு ஒரு பசா தன்ட் கூட அதற்கு கிகையிலடக்அறிக்கைூரோது என்று,
அப்ரோெூரோதிருந்து,  "முக்கூட்டு"  —  ஐரோரூரோப்பியெ அறிக்கைமிஷன்,
ஐரோரூரோப்பியெ மத்தியெ வங்கி (ECB)  மற்றும சா தரவரோதசா த நூரோணயெ
நிதியெம (IMF) ஆகியெ — வலியுறுத்தி வந்துளளது.

இந்த வூரோரம கிரீஸ் IMF க்கு 300  மிலலியென் யூரோரூரோ
பசா தலுத்தியுளளது,  ஆனூரோல இந்த மூரோத இறுதி வூரோக்கில அது
ரோமற்பஅறிக்கைூரோண்டு 1.5 பிலலியென் யூரோரூரோ பசா தலுத்தி ஆஅறிக்கை ரோவண்டும.
அதற்கு ரோமசா தலைதிஅறிக்கைமூரோஅறிக்கை மற்பஒன்றிய முறைூரோரு 4.5  பிலலியென் யூரோரூரோகையிலவ
முதிரச்சி அகையிலடந்து வரும அறிக்கைருவூசா தலை ெத்திரங்அறிக்கைளில (T-bills)
இந்த மூரோதம பசா தலுத்த ரோவண்டி உளளது. IMF  க்கு திருப்பி
பசா தலுத்த ரோவண்டியெ அறிக்கைடனில 6  பிலலியெனுக்குக் கூடுதசா தலைூரோன
யூரோரூரோகையிலவ, நூரோன்கு மூரோதஅறிக்கைூரோசா தலை சிக்அறிக்கைன திட்ட நீடிப்பு முடிந்ததும
உடனடியெூரோஅறிக்கை,  ஆஅறிக்கைஸ்டுக்குள பசா தலுத்தி ஆஅறிக்கை ரோவண்டும.
பமூரோத்தமூரோஅறிக்கை கூறுவதூரோனூரோல,  கிரீஸ் 2015 இல அதன் அறிக்கைடன்
வழங்குனரஅறிக்கைளுக்கு பமூரோத்தம 22.5 பிலலியென் யூரோரூரோ பசா தலுத்தி
ஆஅறிக்கை ரோவண்டும.

பவளியிலிருந்து நிதி பெஒன்றிய முறைூரோமல கிரீஸால் இந்த ூரோல இந்த அறிக்கைடன்அறிக்கைகையிலளத்
திருமெ பசா தலுத்தவியெசா தலைூரோது, அதன் சுமூரோர 320 பிலலியென் யூரோரூரோ
அறிக்கைடன் மீதூரோன திவூரோலநிகையிலசா தலைகையிலம மீண்டும சா தூரோத்தியெமூரோகி உளளது.

Bloomberg இல பவளியிடப்ெட்ட, நியூ ரோயெூரோரக்கின் ஸ்படரன்
வணிஅறிக்கை ெளளியின் ஒரு ரோெரூரோசிரியெர நிரோஅறிக்கைூரோசா தலைஸ்
எரோஅறிக்கைூரோபனூரோகையிலமட்ஸினது ெகுப்ெூரோய்வில அவர குறிப்பிடுகையிலஅறிக்கையில,
“கிரீஸ் ஏற்அறிக்கைனரோவ ெணமின்றி உளளது,  அத்துடன் ஓய்வூதியெ
நிதிஅறிக்கைளில இருந்தும மற்றும விவசா தூரோயிஅறிக்கைகையிலள இடமபெயெரப்ெதன்
மூசா தலைம கிகையிலடக்கும ஐரோரூரோப்பியெ ரோவளூரோண் உதவி நிதிஅறிக்கைளில
இருந்தும,  அவசா தரமூரோஅறிக்கை அறிக்கைடன்வூரோங்கும அறிக்கைட்டூரோயெத்தில
வூரோழ்கிஒன்றிய முறைது.  ஐரோரூரோப்ெூரோவிடம இருந்து புதியெ அறிக்கைடன்அறிக்கைள
கிகையிலடக்அறிக்கைவிலகையிலசா தலை என்ஒன்றிய முறைூரோல அலசா தலைது மூரோற்றுவழியெூரோஅறிக்கை ECB
கிரோரக்அறிக்கை வங்கிஅறிக்கைகையிலள கூடுதசா தலைூரோஅறிக்கை அறிக்கைடன் வூரோங்அறிக்கை
அனுமதிக்அறிக்கைவிலகையிலசா தலை என்ஒன்றிய முறைூரோல,  கிரீஸ் மூரோரச் இறுதியில
திவூரோசா தலைூரோகிவிடும,” என்ஒன்றிய முறைூரோர.

“பெப்ரவரி இறுதியில சிரிசா தூரோவின் கீழிஒன்றிய முறைக்அறிக்கைம அவஅறிக்கைூரோசா தத்கையிலதக்
பஅறிக்கைூரோண்டு வந்துளளது,  ஆனூரோல அது கிரீஸிற்கு அறிக்கைடன்
வழங்குனரஅறிக்கைளிடம இருந்து எந்த ெணத்கையிலதயும பஅறிக்கைூரோண்டு
வந்துவிடவிலகையிலசா தலை.  அறிக்கைடன் வழங்குனரஅறிக்கைள இன்னமும அதன்

மீது வலியுறுத்தி வரும சீரதிருத்தங்அறிக்கைகையிலளப் பூரத்தி பசா தய்யெ, அதன்
வூரோக்குறுதியில அது ரோநரகையிலமயெூரோஅறிக்கை இருப்ெகையிலத அந்த அரசா தூரோங்அறிக்கைம
எடுத்துக்அறிக்கைூரோட்டினூரோல ஒழியெ,  அதற்கு ஒன்றும கிகையிலடக்அறிக்கைப்
ரோெூரோவதிலகையிலசா தலை,” என்று Economist குறிப்பிட்டது.

இந்த வூரோரம ஸ்பெயினின் நிதி மந்திரி Luis  de  Guindos
கூறுகையிலஅறிக்கையில,  அரோனஅறிக்கைமூரோஅறிக்கை கிரீஸ் ஜூன்ீஸ் ஜூன் வூரோக்கில மூசா தலைதன
சா தந்கையிலதஅறிக்கைகையிலள அணுஅறிக்கை முடியெூரோமல ரோெூரோஅறிக்கைசா தலைூரோபமன்று,  மற்றும அதன்
ஐரோரூரோப்பியெ அறிக்கைடன் வழங்குனரஅறிக்கைளிடமிருந்து 30  பிலலியென் யூரோரூரோ
மற்றும 50  பிலலியென் யூரோரூரோவிற்கு இகையிலடரோயெ ரோமற்பஅறிக்கைூரோண்டு
அறிக்கைடன்அறிக்கைகையிலளக் ரோஅறிக்கைூரோருபமன்று அவர அறிக்கைருதுவதூரோஅறிக்கை பதரிவித்தூரோர.

சிரிசா தூரோ ஜூன்னவரியில ரோதரந்பதடுக்அறிக்கைப்ெட்டதில இருந்து ஐரோரூரோப்பியெ
மத்தியெ வங்கி அதன் பிடிகையிலயெ இறுக்கி உளளது.  கிரோரக்அறிக்கை
இகையிலஒன்றிய முறையெூரோண்கையிலம ெத்திரங்அறிக்கைகையிலள ECB  அறிக்கைடன்அறிக்கைளுக்அறிக்கைூரோன
உத்தரவூரோதங்அறிக்கைளூரோஅறிக்கை இப்ரோெூரோது ஏற்ெதிலகையிலசா தலை என்ெரோதூரோடு,
வங்கிஅறிக்கைரோளூரோ ஓர உயெரந்த வட்டி விகிதங்அறிக்கைகையிலளக் பஅறிக்கைூரோண்டதும
தற்அறிக்கைூரோலிஅறிக்கைமூரோஅறிக்கை மட்டுரோம கிகையிலடக்அறிக்கைக் கூடியெதுமூரோன அவசா தர அறிக்கைூரோசா தலை
ெரிமூரோற்ஒன்றிய முறை உதவிகையிலயெ (emergency liquidity assistance – ELA)
சா தூரோரந்திருக்அறிக்கை நிரெந்திக்அறிக்கைப்ெட்டுளளன.  ரோமலும ஏபதன்ஸ்
பவளியிடக் கூடியெ குறுகியெ அறிக்கைூரோசா தலை அறிக்கைருவூசா தலை-ெத்திரங்அறிக்கைளின்
அளகையிலவயும ECB மட்டுப்ெடுத்தி உளளது.

அதன் விகையிலளவூரோஅறிக்கை, ரோம மற்றும ஜூன்ீஸ் ஜூன் 2012  இல யூரோரூரோ மண்டசா தலை
நிதியியெல பநருக்அறிக்கைடியின் உச்சா தத்தில கிரோரக்அறிக்கை வங்கிஅறிக்கைளிலிருந்து
கையிலஅறிக்கையிருப்புஅறிக்கைள பவளியில எடுக்அறிக்கைப்ெட்டகையிலத விட,  டிசா தமெர மற்றும
ஜூன்னவரியில இன்னும அதிஅறிக்கைமூரோஅறிக்கை (17 பிலலியென் யூரோரூரோ) பவளியில
எடுக்அறிக்கைப்ெட்டதுடன்,  அகையிலவ கூடுதசா தலைூரோஅறிக்கைரோவூரோ அலசா தலைது
குகையிலஒன்றிய முறைவூரோஅறிக்கைரோவூரோ பநூரோடிந்து ரோெூரோயுளளன.  உத்திரோயெூரோஅறிக்கைபூரவ
புளளிவிெரங்அறிக்கைளின்ெடி,  பெப்ரவரியின் முதல மூன்று வூரோரங்அறிக்கைளில
வூரோரந்ரோதூரோறும 2  பிலலியென் மற்றும 3  பிலலியென் யூரோரூரோவிற்கு
இகையிலடரோயெ,  வங்கிஅறிக்கைளில இருந்து பதூரோடரந்து ெணம பவளிரோயெறி
இருந்தன.

2014  உடன் ஒப்பிடுகையிலஅறிக்கையில ஜூன்னவரி மற்றும பெப்ரவரியில வரி
வருவூரோய்அறிக்கைள 2  பிலலியென் குகையிலஒன்றிய முறைந்து ரோெூரோயுளளன.  இத்தகையிலஅறிக்கையெ
நிகையிலசா தலைகையிலமஅறிக்கைளின் கீழ் பெூரோதுப்ெணித்துகையிலஒன்றிய முறை பதூரோழிசா தலைூரோளரஅறிக்கைள மற்றும
அரசு ஓய்வூதியெதூரோரரஅறிக்கைளின் ஊதியெங்அறிக்கைளுக்அறிக்கைூரோஅறிக்கை, எந்தபவூரோரு நீடித்த
அறிக்கைூரோசா தலைத்திற்கும,  மூரோதந்ரோதூரோறும 4.5  பிலலியென் யூரோரூரோ பதூரோகையிலஅறிக்கை
வழங்குவது கிரீஸிற்கு சா தூரோத்தியெரோம இலகையிலசா தலை.

கிரோரக்அறிக்கை வங்கிஅறிக்கைளுக்கு நிதிஅறிக்கைகையிலளக் குகையிலஒன்றிய முறைக்கும விதிமுகையிலஒன்றிய முறைஅறிக்கைகையிலளத்
தளரத்துவதற்கு ECB வியெூரோழனன்று உடன்ெட மறுத்தது. பெப்ரவரி
20  உடன்ெடிக்கையிலஅறிக்கைக்கு கிரீஸ் அதன் தீரக்அறிக்கைமூரோன விசுவூரோசா தத்துடன்
யூரோரூரோ குழுமம,  சா தரவரோதசா த நூரோணயெ நிதியெம மற்றும ECB ஐ
திருப்திப்ெடுத்த முடியும என்ஒன்றிய முறைூரோல மட்டுரோம,  அந்த வங்கி
ரோமற்பஅறிக்கைூரோண்டு கிரீஸிற்கு நிதி வழங்குபமன ECB  தகையிலசா தலைவர
மரிரோயெூரோ திரூரோஹி பதரிவித்தூரோர.

பவளளியென்று ஒரு ெடுரோமூரோசா தமூரோன விகையிலடயிறுப்பில,  பிரதம

உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்     www.wsws.org

கிரீஸிற்கானிற்கான அதன் சிக்கானன
நடவடிக்கைககானகானகைககைகளை ஆழப்படுத்த ஐரோப்பிுிற்காப்பிய
ஒன்றியம் சிரிசாவிறிற்காவிற்கு அழுத்தமளிக்கிறத



மந்திரியும சிரிசா தூரோ தகையிலசா தலைவருமூரோன அபசா தலைக்சிஸ் சிப்ரூரோஸ் ஓர
அவசா தரஅறிக்கைூரோசா தலை கூட்டத்கையிலதக் கூட்ட ஐரோரூரோப்பியெ அறிக்கைமிஷன் தகையிலசா தலைவர
ரோஜூன்ூரோன்-குரோளூரோட் ஜூன்ஜங்அறிக்கைகையிலரத் பதூரோடரபு பஅறிக்கைூரோண்டூரோர.  ஜூன்ங்அறிக்கைர
சிப்ரூரோஸிற்கு சிறியெ ஆறுதல வழங்கினூரோர.  ரோமற்பஅறிக்கைூரோண்டு
எந்தபவூரோரு விவூரோதத்திற்கும, திங்அறிக்கைளன்று யூரோரூரோ மண்டசா தலை நிதி
மந்திரிஅறிக்கைளின் கூட்டம வகையிலரயில அறிக்கைூரோத்திருக்குமூரோறு சிப்ரூரோஸிற்கு
அவர அறிவுறுத்தினூரோர.

புதனன்று ஜூன்ஜங்அறிக்கைர ஸ்பெயினின் El Pais க்கு வழங்கியெ ஒரு
ரோநரஅறிக்கைூரோணலில,  “சிசா தலை குறிப்பிட்ட வூரோக்குறுதிஅறிக்கைகையிலள அவர
உகையிலடக்அறிக்கை ரோவண்டியிருப்ெகையிலத கிரோரக்அறிக்கைரஅறிக்கைளுக்கு"  சிப்ரூரோஸ்
"இப்ரோெூரோது கூஒன்றிய முறை ரோவண்டியுளளது,” என்ஒன்றிய முறைூரோர.

சிரிசா தூரோ எந்த ரோவகையிலசா தலைத்திட்டத்திற்அறிக்கைூரோஅறிக்கை ரோதரந்பதடுக்அறிக்கைப்ெட்டரோதூரோ,
அந்த ரோவகையிலசா தலைத்திட்டத்தின் எகையிலதயும அது
"ஒருதகையிலசா தலைப்ெட்சா தமூரோஅறிக்கை"  பசா தயெலெடுத்தூரோது என்ஒன்றிய முறைபவூரோரு
வகையிலஅறிக்கைமுகையிலஒன்றிய முறை உட்ெட,  முக்கூட்டூரோல ரோஅறிக்கைூரோரப்ெட்ட
ஒவ்பவூரோன்றிலும அது ஏற்அறிக்கைனரோவ கையிலஅறிக்கைபயெழுத்திட்டுளள
நிகையிலசா தலையில,  அது ஐரோரூரோப்பியெ ஒன்றியெத்தின் சிக்அறிக்கைன
நிஅறிக்கைழ்ச்சிநிரலில ஒரு அறிக்கைருவியெூரோஅறிக்கை பசா தயெலெட்டு வருகிஒன்றிய முறைது.
S ddeutsche  Zeitung  ü இன் பசா தய்தியின்ெடி,  ஜூன்ஜங்அறிக்கைரும
சிப்ரூரோஸால் இந்த ீஸ் ஜூம "பதூரோடரந்து பதூரோகையிலசா தலைரோெசி பதூரோடரபில"  இருந்து
வருகிஒன்றிய முறைூரோரஅறிக்கைள.

சிரிசா தூரோ முக்கூட்டிற்கு வழங்கும ஒரு "சீரதிருத்தங்அறிக்கைளின்"
ெட்டியெசா தலைூரோனது,  முதலில அவரஅறிக்கைளூரோல ஒப்புதல வழங்அறிக்கைப்ெட
ரோவண்டும,  பின்னரோர நகையிலடமுகையிலஒன்றிய முறைப்ெடுத்தப்ெட ரோவண்டுபமன்ஒன்றிய முறை
நிெந்தகையிலனயும பெப்ரவரி 20 உடன்ெடிக்கையிலஅறிக்கையில இருந்தது.

திங்அறிக்கைளன்று கூட்டத்தில விவூரோதிப்ெதற்அறிக்கைூரோஅறிக்கை,  கிரோரக்அறிக்கை நிதி
மந்திரி யெூரோனிஸ் வூரோபர் வாரௌெூரோகிஸ் "மனிதூரோபிமூரோன
பநருக்அறிக்கைடிகையிலயெக்" கையிலஅறிக்கையெூரோளவதற்கு மற்றும "அதீத வறுகையிலமகையிலயெ
மட்டுப்ெடுத்துவற்கு"  உடனடியெூரோஅறிக்கை பசா தய்யெ ரோவண்டியெ அவரது
அரசா தூரோங்அறிக்கைத்தின் ெரிந்துகையிலரஅறிக்கைள என்ஒன்றிய முறை ஏழு நடவடிக்கையிலஅறிக்கைஅறிக்கைளின்
ஒரு ெட்டியெகையிலசா தலை முன்கையிலவத்தூரோர.  300,000  குடுமெங்அறிக்கைளுக்கு
உணவு பஅறிக்கைூரோடுப்ெனவுஅறிக்கைகையிலள வழங்குவது,  உளநூரோட்டு மின்சா தூரோர
வினிரோயெூரோஅறிக்கைத்தின் மறுஇகையிலணப்பு,  மற்றும 150,000
குடுமெங்அறிக்கைளுக்கு ஏஒன்றிய முறைத்தூரோழ இசா தலைவசா த மின்சா தூரோரம,  மற்றும
30,000 க்கு சா தற்று குகையிலஒன்றிய முறைந்த எண்ணிக்கையிலஅறிக்கையிசா தலைூரோன
குடுமெங்அறிக்கைளுக்கு வீட்டு வூரோடகையிலஅறிக்கை பஅறிக்கைூரோடுப்ெனவுஅறிக்கைள என
இவற்கையிலஒன்றிய முறை அறிமுஅறிக்கைப்ெடுத்தும வகையிலஅறிக்கையில,  அகையிலவ மிஅறிக்கைவும
இசா தலைக்கு கையிலவக்அறிக்கைப்ெட்ட நடவடிக்கையிலஅறிக்கைஅறிக்கைளூரோகும.

சிரிசா தூரோவினூரோல அதன் பதசா தரோசா தலைூரோனிகி (Thessaloniki)  ரோதரதல
ரோவகையிலசா தலைத்திட்டத்தில வகையிலரயெறுக்அறிக்கைப்ெட்டவூரோறு,  சா தமூஅறிக்கை
பநருக்அறிக்கைடிகையிலயெக் கையிலஅறிக்கையெூரோளவதற்அறிக்கைூரோன அதன் முதல வரவு-
பசா தசா தலைவு திட்டக்அறிக்கைணக்கு 1.8  பிலலியென் யூரோரூரோவூரோஅறிக்கை இருந்தது
—இந்த பதூரோகையிலஅறிக்கை வூரோழ்க்கையிலஅறிக்கை தரங்அறிக்கைளின் மீது நடத்தப்ெட்ட
ஐந்தூரோண்டு அறிக்கைடுகையிலமயெூரோன பவட்டுக்அறிக்கைளினூரோல உண்டூரோன
மகையிலசா தலைப்பூட்டும சா தமூஅறிக்கை சீரழிவின் ரோமற்ெரப்கையிலெத் துகையிலடக்அறிக்கைக்கூட
ரோெூரோதுமூரோனதலசா தலை.

இப்ரோெூரோரோதூரோ,  முக்கூட்டுடன் ஒரு மூரோதஅறிக்கைூரோசா தலை
ரோெச்சுவூரோரத்கையிலதஅறிக்கைளுக்குப் பின்னர,  பமூரோத்த பசா தசா தலைவு ஒதுக்கீடு
பவறும 200  மிலலியென் யூரோரூரோ,  அலசா தலைது பதசா தரோசா தலைூரோனிகி
திட்டத்தில 11  சா ததவீதமூரோஅறிக்கை உளளது.  இதற்குரோம கூட அடுத்த
வூரோரம முக்கூட்டூரோல ஒப்புதல வழங்அறிக்கைப்ெட ரோவண்டும.  200
மிலலியென் யூரோரூரோ ரோசா தமிப்பு ரோவபஒன்றிய முறைங்ரோஅறிக்கைனும இடத்தில
பசா தய்யெப்ெடும என்ெதுடன்,  அது "நிதியியெலரீதியில

நடுநிகையிலசா தலைரோயெூரோடு"  இருக்குபமன்று வூரோபர் வாரௌஃெூரோகிஸின் அறிக்கைடிதம
அவரஅறிக்கைளுக்கு உத்தரவூரோதம வழங்குகிஒன்றிய முறைது.

சா தனியென்று Spiegel  இல பிரசுரிக்அறிக்கைப்ெட உளள சிப்ரூரோஸின் ஒரு
ரோநரஅறிக்கைூரோணல குறிப்புஅறிக்கைளின்ெடி, அவர, “ECB இன்னமும எங்அறிக்கைளின்
அறிக்கைழுத்கையிலத அறிக்கையிற்ஒன்றிய முறைூரோல இறுக்கிக் பஅறிக்கைூரோண்டிருக்கிஒன்றிய முறைது,”  என்று
பவளளியென்று பதரிவித்தூரோர.

கூடுதசா தலைூரோஅறிக்கை குறுகியெ அறிக்கைூரோசா தலை அறிக்கைருவூசா தலை ெத்திரங்அறிக்கைகையிலள ஏபதன்ஸ்
பவளியிடுவதற்கு ECB  அனுமதி மறுத்தூரோல,  “பெப்ரவரி 20 க்கு
முன்னர நூரோம ெூரோரத்த திஅறிக்கைல மீண்டும திருமபுபமன்ெகையிலதயும"
சிப்ரூரோஸ் ரோசா தரத்துக் பஅறிக்கைூரோண்டூரோர.

இந்த ெரிதூரோெஅறிக்கைரமூரோன ரோதூரோரகையிலணயில எதுவும ஆளும ரோமற்தட்டின்
பிரதிநிதிஅறிக்கைளுடனூரோன பதூரோடரபுஅறிக்கைகையிலள முறிக்அறிக்கைப் ரோெூரோவதிலகையிலசா தலை.
ஐரோரூரோப்பியெ ஒன்றியெத்தின் அறிக்கைடன் உடன்ெடிக்கையிலஅறிக்கைஅறிக்கைளுக்கு உதவும
ஐரோரூரோப்பியெ ஸ்திரப்ெூரோட்டிற்அறிக்கைூரோன பசா தயெலமுகையிலஒன்றிய முறையின் (European
Stability  Mechanism)  தகையிலசா தலைவர கிபளவுஸ் ரீக்லிங்,  ரோஜூன்ரமன்
வணிஅறிக்கை நூரோளிதழ் Handelsblatt உடன் பவளளியென்று
உகையிலரயெூரோற்றுகையிலஅறிக்கையில,  “புதியெ கிரோரக்அறிக்கை அரசா தூரோங்அறிக்கைத்தின் தஅறிக்கைவல
பதூரோடரபு,  சா தமீெத்தியெ நூரோட்அறிக்கைளில சிசா தலை ரோநரங்அறிக்கைளில எரிச்சா தலூட்டி
வருகின்ஒன்றிய முறைன,” என்ஒன்றிய முறைூரோர.

அவர எச்சா தரித்தூரோர, “கிரீஸ் இந்த அறிக்கைடன்அறிக்கைகையிலள முழுகையிலமயெூரோஅறிக்கை திருமெ
பசா தலுத்தியெூரோஅறிக்கை ரோவண்டும.  அகையிலதத் தூரோன் நூரோங்அறிக்கைள
எதிரெூரோரக்கிரோஒன்றிய முறைூரோம,  அவ்விடயெத்தில எந்த மூரோற்ஒன்றிய முறைமும இலகையிலசா தலை,”
என்ஒன்றிய முறைூரோர.

கிரீஸ் முழுகையிலமயெூரோஅறிக்கை ெணத்கையிலத வழங்அறிக்கை ரோவண்டுபமன
உசா தலைஅறிக்கைளூரோவியெ நிதியியெல பிரபுத்துவ பிரதிநிதிஅறிக்கைள முகையிலஒன்றிய முறையிடுகின்ஒன்றிய முறை
அரோதரோவகையிலளயில,  மிலலியென் அறிக்கைணக்அறிக்கைூரோனவரஅறிக்கைள முஅறிக்கைங்பஅறிக்கைூரோடுத்து
வரும நிகையிலசா தலைகையிலமஅறிக்கைரோளூரோ ரோமூரோசா தமகையிலடந்து வருகின்ஒன்றிய முறைன.  ெசா தலைமூரோஅறிக்கை
ரோவரோரூரோடியெ ரோவகையிலசா தலைவூரோய்ப்பின்கையிலம டிசா தமெரில மீண்டும 26
சா ததவீதத்திற்கு உயெரந்தது.  அது யூரோரூரோ மண்டசா தலைத்தின் சா தரூரோசா தரியெூரோன
11.3  சா ததவீதத்கையிலத விட இரண்டு மடங்கிற்கு சா தற்று அதிஅறிக்கைமூரோகும.
பசா தப்டமெர 2013 இல சா தூரோதகையிலன மட்டத்திற்கு 27.9  சா ததவீதத்கையிலத
எட்டியெ பின்னர,  ரோவகையிலசா தலையிலசா தலைூரோரோதூரோர எண்ணிக்கையிலஅறிக்கை அரிதூரோஅறிக்கைரோவ
மூரோறியுளளது.

நூறு ஆயிரக் அறிக்கைணக்அறிக்கைூரோனவரஅறிக்கைள அன்ஒன்றிய முறைூரோட உணவிற்அறிக்கைூரோஅறிக்கை,  உணவு
வினிரோயெூரோஅறிக்கை கூடங்அறிக்கைள மற்றும அறிக்கைஞ்சித் பதூரோட்டிஅறிக்கைகையிலளச்
சா தூரோரந்துளளனர.  ெசா தலைருக்கு ஒரு நூரோளில மூன்று ரோவகையிலளயும
அங்கிருந்ரோத உணவு பெஒன்றிய முறை ரோவண்டியெதூரோஅறிக்கை உளளது. ஏகையிலனயெவரஅறிக்கைள
குப்கையிலெஅறிக்கைகையிலள கிளஒன்றிய முறை தளளப்ெட்டுளளனர.

ரோமற்கு ஏபதன்ஸில உணவு வினிரோயெூரோஅறிக்கைத்தில ஈடுெட்டுளள ஒரு
ரோதவூரோசா தலையெ ெூரோதிரியெூரோர Daily  Telegraph க்கு கூறுகையிலஅறிக்கையில,
“உணவுக்அறிக்கைூரோஅறிக்கை எங்அறிக்கைளிடம இந்தளவிற்கு மக்அறிக்கைள வந்தூரோல,
உளளூரோட்சி அறிக்கைவுன்சிலஅறிக்கைளூரோல தூரோக்குப் பிடிக்அறிக்கை முடியெூரோது.  நூரோங்அறிக்கைள
நூரோபளூரோன்றுக்கு 270 ரோெருக்கு தூரோன் உணவளிக்கிரோஒன்றிய முறைூரோம, நிகையிலசா தலைகையிலம
ஒவ்பவூரோரு நூரோளும ரோமூரோசா தமூரோகி வருகிஒன்றிய முறைது.  மூன்று குழந்கையிலதஅறிக்கைள
உணவுக்அறிக்கைூரோஅறிக்கை குப்கையிலெத் பதூரோட்டிக்கு பசா தன்ஒன்றிய முறைகையிலத இன்று நூரோங்அறிக்கைள
ெூரோரத்ரோதூரோம.  ஆதரவற்ரோஒன்றிய முறைூரோர இலசா தலைத்தில வூரோழும அவரஅறிக்கைள,
யெூரோபரன்று எங்அறிக்கைளுக்குத் பதரியெவிலகையிலசா தலை,” என்ஒன்றிய முறைூரோர.

அறிக்கைடந்த மூரோதம இரண்டு ஆசிரியெரஅறிக்கைள,  ெட்டினியில இருக்கும
குழந்கையிலதஅறிக்கைளுக்குக் அறிக்கைற்பிக்அறிக்கை ரோஅறிக்கைட்டுக் பஅறிக்கைூரோளளப்ெட்டதூரோஅறிக்கை ஏபதன்ஸ்
நஅறிக்கைர அறிக்கைவுன்சிலுக்கு தஅறிக்கைவல அளித்தனர.  அந்த குழந்கையிலதஅறிக்கைளில
ஒன்று இரண்டு நூரோட்அறிக்கைளூரோஅறிக்கை சா தூரோப்பிட்டிருக்அறிக்கைவிலகையிலசா தலைபயென அந்த
ஆசிரியெரஅறிக்கைளில ஒருவர பதரிவித்தூரோர.
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