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ஐரோபப்பிய ஒன்றியத்துடன் சிரிசா கடன்ப கடன்

மறுருபேோங்களை்களைக் ரகபரி வருகின்ற நிளைின்ற நிலையில, இோண்ட
வபோங்களுக்கு முந்ளைகு முந்தைய அகு முந்தைன் ரகு முந்தைர்கு முந்தைல வெற்றிக்குவற்றிக்குப்
பின்னர் கிரோக்க பிோகு முந்தைம மந்திரி அவெற்றிக்குின்ற நிலைக்சிஸ் சிப்ோபஸ்
அவோது அோசா கடன்பங்கத்திற்கு ஆகு முந்தைோளைவ வெற்றிக்குவன்வெற்றிக்குறடக்கும
ர பக்கில, அவோது முகு முந்தைல  படபளுமன்ற உளைோயில ஒரு
ரகு முந்தைசியவபகு முந்தை முளைறயீட்ளைட வெற்றிக்குசா கடன்ய்கு முந்தைபர். 

இந்கு முந்தை புகு முந்தைனன்று கிரீஸ் குறித்து யூரோப மண்டின்ற நிலை நிதி
மந்திரிகள  டத்கு முந்தை உள்களை ஒரு விவபகு முந்தைம,  அளைகு முந்தைத்
வெற்றிக்குகு முந்தைபடர்ந்து வியபழனன்று ஒருங்கிளை்கிணைந்கு முந்தை ஐரோபப்பிய
ஒன்றிய உச்சிமப பட ஆகியவற்றுடன் அந்கு முந்தை
அோசா கடன்பங்கம இவ்வபோம வெற்றிக்குகு முந்தைபடர்ச்சியபன முக்கிய
கூட்டங்களை்களை முகங்வெற்றிக்குகபடக்கின்ற நிளைின்ற நிலையில ர ற்ளைறய
உளைோ வழங்கப்ுபேட்டது. 

கடந்கு முந்தை வபோம ஐரோபப்பிய மத்திய வங்கி,  அந் பட்டின்
வங்கி கடன்களுக்கு உத்கு முந்தைோவபகு முந்தைமபக அகு முந்தைன் அோச
ுபேத்திோங்களை்களைப் ுபேயன்ுபேடத்துவகு முந்தைன் மீது வழங்கப்ுபேட்ட
சா கடன்லுளைகளையத் திருமுபே வெற்றிக்குுபேற்றகு முந்தைன் மூின்ற நிலைமபக,  சிரிசா கடன்ப
கு முந்தைளைின்ற நிலைளைமயிின்ற நிலைபன அோசா கடன்பங்கத்ளைகு முந்தை இறுக்கியது.  அந்கு முந்தை
 கர்வ "முக்கூட்டின்"  240  பிலலியன் யூரோப
பிளை்கிணைவெற்றிக்குயடப்பு ஊக்கப்வெற்றிக்குுபேபதி மீகு முந்தைபன கட்டளை்களைகளை்களை
சிரிசா கடன்ப ஏற்குமபறு வெற்றிக்குசா கடன்ய்ய அகு முந்தைன்மீது அழுத்கு முந்தைங்களை்களை
அதிகரிப்ுபேளைகு முந்தை ர பக்கமபக வெற்றிக்குகபண்டது.

கு முந்தைற்ருபேபளைகு முந்தைய உடன்ுபேடிக்ளைக வெற்றிக்குுபேப்ோவரி 28 இல
முடிவக்கு வருகிறது,  ஆனபல "பிளை்கிணைவெற்றிக்குயடப்பு
ரகு முந்தைபலவி அளைடந்துவிட்டது" என்ுபேகு முந்தைபல அோசா கடன்பங்கம ஒரு
நீட்டிப்ளைுபேக் ரகபோவிலளைின்ற நிலைவெற்றிக்குயன சிப்ோபஸ் அறிவித்கு முந்தைபர்.

“ பங்கள எளைகு முந்தை ருபேோமருபேசா கடன்விலளைின்ற நிலை என்ுபேளைகு முந்தை  பங்கள
ஒவ்வெற்றிக்குவபரு திளைசா கடன்யிலும வெற்றிக்குகு முந்தைளிவுபேடத்கு முந்தை விருமபுகிரறபம.
 பங்கள எங்க்களைது ரகு முந்தைசிய இளைறயபண்ளைமளையப்
ருபேோமருபேசா கடன்விலளைின்ற நிலை,”  அவர் 300  உறுப்பினர்கள
வெற்றிக்குகபண்ட ரகு முந்தைசிய  படபளுமன்றத்தில
ளைகத்கு முந்தைட்டலகளுக்கு இளைடரய வெற்றிக்குகு முந்தைரிவித்கு முந்தைபர்.

அவோது அோசா கடன்பங்கத்தின் வின்ற நிலைதுசா கடன்பரி மற்றும
முகு முந்தைின்ற நிலைபளித்துவ வர்க்க கு்கிணைபமசா கடன்த்திற்கு மிகத்
வெற்றிக்குகு முந்தைளிவபன அறிகுறியபக, அவோது அோசா கடன்பங்கம ர ஜேர்மன்

அோசா கடன்பங்கத்திடமிருந்து இோண்டபம உின்ற நிலைக ருபேபரின்
இழப்பீட்டத் வெற்றிக்குகு முந்தைபளைககளை்களைக் ரகபருவெற்றிக்குமன அறிவித்து,
சிப்ோபஸ் அவோது உளைோளைய உச்சா கடன்க்கட்டத்திற்கு வெற்றிக்குகபண்ட
வந்கு முந்தைபர்.

அவோது நிர்வபகம ஒரு "ரகு முந்தைசா கடன் மீட்சிக்கபன அோசா கடன்பங்கம"
என்று வெற்றிக்குகு முந்தைரிவித்கு முந்தை சிப்ோபஸ்,  ருபேபர் கபின்ற நிலைத்தில  பஜிகள
அந் பட்ளைட ஆக்கிோமித்திருந்கு முந்தைருபேபது வெற்றிக்குுபேற்ற கடன்களை்களைத்
திருமுபே வெற்றிக்குசா கடன்லுத்துமபறு அழுத்கு முந்தைம அளிக்கவிருப்ுபேகு முந்தைபக
அறிவித்கு முந்தைபர்.  “ஒரு கு முந்தைபர்மீக கடளைமளைய,  ஒரு வோின்ற நிலைபற்று
கடளைமளைய …  ருபேபர்கபின்ற நிலை கடளைனத் திருமுபே ரகபருவளைகு முந்தை,
என்னபல கண்டவெற்றிக்குகபள்களைபமல விட்டவிட முடியபது,”
என்றபர்.

ஐரோபப்பிய முகு முந்தைின்ற நிலைபளித்துவ வர்க்கத்தின் பிரிவகளிளைடரய
ர ஜேர்மன்-விரோபகு முந்தை கூட்டணிளைய அளைமக்கும சிரிசா கடன்பவினது
முயற்சிகளின் ுபேபகமபக அளைமந்துள்களை இந்கு முந்தை வீோபரவசா கடன்
வபய் ஜேபின்ற நிலை முளைறயீட,  சிக்கன நிகழ்ச்சிநிோல மீது
விட்டக்வெற்றிக்குகபடப்புகளை்களைப் வெற்றிக்குுபேறுவளைகு முந்தை ர பக்கமபக
வெற்றிக்குகபண்டகு முந்தைபகும.  அது,  கிரீஸில உள்களை அதிதீவிோ
வின்ற நிலைதுசா கடன்பரி,  ர ஜேர்மன்-விரோபகு முந்தை மற்றும ரகு முந்தைசியவபகு முந்தை
சா கடன்க்திகளுக்கு ஒரு ர ோடி அளைழப்பும ஆகும.  அது,
சிரிசா கடன்பவின் ரகு முந்தைர்கு முந்தைல வெற்றிக்குவற்றிக்கு ஒருசிின்ற நிலை  பளில ரகு முந்தைசியவபகு முந்தை
சகு முந்தைந்திோ கிரோக்க கட்சி உடன் ஸ்கு முந்தைபபிக்கப்ுபேட்ட அகு முந்தைன்
கூட்டணியின் முக்கியத்துவத்ளைகு முந்தையும அடிக்ரகபடிடகிறது.

சிப்ோபஸ் வபஷிங்டனிடமிருந்தும ஆகு முந்தைோளைவ எதிர்ர பக்கி
வருகிறபர்.  அங்ரக வபஷிங்டனிரின்ற நிலைப,  ஏரகு முந்தைனும சா கடன்மோசா கடன்ம
எட்டப்ுபேடபமல ருபேபனபல,  பூரகப்களைமயப்ுபேட்ட
வெற்றிக்குுபேபரு்களைபகு முந்தைபோத்தில பிோச்சிளைனகள உண்டபகுரம என்றும,
கிரீஸ் யூரோப மண்டின்ற நிலைத்திலிருந்து வெற்றிக்குவளிரயற
நிர்ுபேந்திக்கப்ுபேட்டபல ஒரு புதிய நிதியியல வெற்றிக்கு ருக்கடி
ஏற்ுபேடரம என்றும அச்சா கடன்ங்கள உள்களைன.  கிரீளைர ர பக்கி
கடளைமயபன ருபேபக்ளைக எடப்ுபேகு முந்தைற்கு எதிோபக ஒுபேபமப
நிர்வபகம ஆகு முந்தைோவ  படி வருவகு முந்தைபக ளைுபேனபன்சியல ளைடமஸ்
அறிவித்கு முந்தைது.

“இதுவெற்றிக்குவபரு சிறப்பு முன்முயற்சி அலின்ற நிலை.   மது
மரனபுபேபவம மபறியுள்களைகு முந்தைபக  பன் கருகு முந்தைவிலளைின்ற நிலை, ஆனபல
என்ன மபறியுள்களைது என்றபல கிரீஸின் நிளைின்ற நிலைளைம
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திடீவெற்றிக்குோன்று மிகவம பிோச்சிளைனக்குரியகு முந்தைபக வெற்றிக்குகு முந்தைரிகிறது”,
இளைகு முந்தை அந்கு முந்தை விவபகு முந்தைங்களில ஈடுபேட்டிருந்கு முந்தை ஒரு மூத்கு முந்தை
அவெற்றிக்குமரிக்க அதிகபரி அப்ுபேத்திரிளைகக்குத் வெற்றிக்குகு முந்தைரிவித்கு முந்தைபர். 

முன்னகு முந்தைபக அவெற்றிக்குமரிக்க  ஜேனபதிுபேதி ுபேோபக் ஒுபேபமப கடந்கு முந்தை
வபோம CNNஇன் ஒரு ர ர்கப்கிணைலில,  “ஒரு
மந்கு முந்தைநிளைின்ற நிலைளைமக்கு இளைடயில இருக்கும  படகளை்களை
நீங்கள வெற்றிக்குகு முந்தைபடர்ந்து ஓோங்கட்டிக் வெற்றிக்குகபண்ரட இருக்க
முடியபது,”  என்று கூறியருபேபது,  அவர் சிக்கன
நிகழ்ச்சிநிோளைின்ற நிலை கு முந்தை்களைர்த்துவகு முந்தைற்கு சிறிது ஆகு முந்தைோவ
வழங்குவகு முந்தைபக வெற்றிக்குகு முந்தைரிந்கு முந்தைது.

கிரீஸ் யூரோப மண்டின்ற நிலைத்திலிருந்து வெற்றிக்குவளிரயறுவகு முந்தைற்கு
ரகமரூன் அோசா கடன்பங்கம கு முந்தைற்கபலிக திட்டங்களை்களை
வளைோந்துள்களைகு முந்தைபகவம,  அதுருபேபன்ற சா கடன்முபேவம நிதியியல
சா கடன்ந்ளைகு முந்தைகளுக்கு மட்டரம ஒரு கடளைமயபன ுபேபதிப்ுபேபக
இருக்கபது மபறபக இங்கிின்ற நிலைபந்தில "நி ஜேமபன
வெற்றிக்குகபந்கு முந்தைளிப்புகளை்களையும"  உண்டபக்கும என்று பிரிட்டிஷ
சா கடன்பன்சிின்ற நிலைர் ர ஜேபர்ஜ ஓஸ்ருபேபர்ன் இந்கு முந்தை வபோயிறுதியில
குறிப்பிட்டபர்.

அவெற்றிக்குமரிக்க வெற்றிக்குுபேடோல ரிசா கடன்ர்வ் முன்னபள கு முந்தைளைின்ற நிலைவர் ஆின்ற நிலைன்
கிரீன்ஸ்ுபேபன்,  கிரீஸ் வெற்றிக்குவளிரயறுவவெற்றிக்குகு முந்தைன்ுபேது ஒரு புதிய
உின்ற நிலைக்களைபவிய நிதியியல வெற்றிக்கு ருக்கடிளையத் தூண்டிவிடம
என்று எச்சா கடன்ரித்கு முந்தை அரகு முந்தைரவளை்களையில,  அங்ரக ஓர்
உடன்ுபேடிக்ளைக எட்டப்ுபேட ருபேபவதிலளைின்ற நிலை என்ுபேகு முந்தைபல
கிரீஸ் யூரோப மண்டின்ற நிலைத்திலிருந்து வெற்றிக்குவளிரயறுவது
வெற்றிக்குவறும ர ோம சா கடன்பர்ந்கு முந்தை ஒரு விடயமபகும என்றபர்.   

அவோது  படபளுமன்ற உளைோயில,  சிப்ோபஸ்,  ஓய்வூதிய
வெற்றிக்குவட்டக்களை்களை நிறுத்தி ளைவத்கு முந்தைல,  வெற்றிக்குசா கடன்பத்து வரிகளை்களைச்
வெற்றிக்குசா கடன்ப்ுபேனிடகு முந்தைல,  மின்சா கடன்போம வெற்றிக்குவட்டப்ுபேட்டவர்களுக்கு
மீண்டம மின்சா கடன்போம வழங்குகு முந்தைல,  மற்றும குளைறந்கு முந்தைுபேட்சா கடன்
ஊதியங்களில உயர்வ உட்ுபேட ுபேின்ற நிலை வபக்குறுதிகளை்களை
வழங்கினபர்.  ஆனபல இந்கு முந்தை மட்டப்ுபேடத்கு முந்தைப்ுபேட்ட
 டவடிக்ளைககள,  அளைவ  ளைடமுளைறப்ுபேடத்கு முந்தைப்ுபேட்டபலும
கூட, கடந்கு முந்தை ஐந்து ஆண்டகளில கிரோக்க மக்கள மீது
சமத்கு முந்தைப்ுபேட்ட வெற்றிக்குுபேபரு்களைபகு முந்தைபோ ருபேோழிளைவத் சா கடன்ரிவெற்றிக்குசா கடன்ய்வகு முந்தைற்கு
அருகில கூட வோப்ருபேபவதிலளைின்ற நிலை.

சிரிசா கடன்ப ஆட்சியின் முகு முந்தைின்ற நிலைபளித்துவ கு்கிணைபமசா கடன்ம,  அது
நிதியியல வெற்றிக்குசா கடன்லவந்கு முந்தை கு முந்தைட்ளைட வீழ்த்துவளைகு முந்தைரயப
அலின்ற நிலைது அது திணித்துள்களை வறுளைமளையப்
ருபேபக்குவகு முந்தைற்ரகப அது முளைனயவிலளைின்ற நிலை,  மபறபக
வெற்றிக்குவறுமரன சிின்ற நிலை உுபேபயங்களுக்கு இடந்ரகு முந்தைடகிறது
என்ற உண்ளைமயபல வெற்றிக்குகு முந்தைளிவுபேடத்கு முந்தைப்ுபேடகிறது. கடளைனத்
கு முந்தைளளுுபேடி வெற்றிக்குசா கடன்ய்ய ரவண்டவெற்றிக்குமன்ற சிரிசா கடன்பவின் ரகு முந்தைர்கு முந்தைல
வபக்குறுதி ளைகவிடப்ுபேட்டள்களை நிளைின்ற நிலையில,  சிப்ோபரரப
அவர் யபளைோ " மது ஐரோபப்பிய ுபேங்கபளிகள"  என்று

குறிப்பிடகிரறபரோப அவர்களுடன் பிளை்கிணைவெற்றிக்குயடப்பு
உடன்ுபேடிக்ளைகயின் மீது மறுருபேோம ருபேசா கடன் இப்ருபேபது
அளைழப்புவிடக்கிறபர்.

கடந்கு முந்தை வபோம ஐரோபப்பிய கு முந்தைளைின்ற நிலை கோங்களுக்கு
ுபேயணித்திருந்கு முந்தை ருபேபது நிதி மந்திரி யபனிஸ்
வபவெற்றிக்குோரௌஃுபேபகிரபல முன்ளைவக்கப்ுபேட்ட ுபேரிந்துளைோகளின்ுபேடி,
ஒரு மறுருபேோ உடன்ுபேடிக்ளைகயபனது,  கடளைன
மபற்றிக்வெற்றிக்குகபளளும ுபேின்ற நிலை வெற்றிக்குகு முந்தைபடர்ச்சியபன ஏற்ுபேபடகளின்
அடிப்ுபேளைடயில அளைமந்திருக்கும.  இது திருமுபே ுபே்கிணைம
வெற்றிக்குசா கடன்லுத்துவகு முந்தைன் உடனடி கு முந்தைபக்கத்ளைகு முந்தைக் குளைறக்கும விகு முந்தைத்தில
ஆனபல உண்ளைமயில அந் பட்டின் கடன்களை்களைத் கு முந்தைளளுுபேடி
வெற்றிக்குசா கடன்ய்யபமல இருப்ுபேளைகு முந்தை ர பக்கமபக வெற்றிக்குகபண்டது.

ருபேச்சவபர்த்ளைகு முந்தைகள  டந்து வெற்றிக்குகபண்டிருக்ளைகயிரின்ற நிலைரய,
அடத்கு முந்தை மூன்று மபகு முந்தைங்களுக்கு கிரீஸிடம ருபேபதுமபன ுபே்கிணைம
இருப்ுபேளைகு முந்தை உறுதிப்ுபேடத்கு முந்தை குளைறந்கு முந்தைுபேட்சா கடன்ம 10  பிலலியன்
டபின்ற நிலைர் "இளை்கிணைப்பு நிதிளைய"  அந்கு முந்தை அோசா கடன்பங்கம குறுகிய
கபின்ற நிலைத்தில ரகபரி வருகிறது. 

“ பம ஒரு புதிய உடன்ுபேபட்ளைட,  ஒரு இளை்கிணைப்பு
திட்டத்ளைகு முந்தை,  விருமபுகிரறபம.  அதுவெற்றிக்குவபரு ர ர்ளைமயபன
ருபேோத்திற்கு அவசியமபன நிதிய கபின்ற நிலை அவகபசா கடன்த்ளைகு முந்தை
வழங்கும,”  என்று சிப்ோபஸ்  படபளுமன்றத்திற்கு
வெற்றிக்குகு முந்தைரிவித்கு முந்தைபர்,  அரகு முந்தைரவளை்களையில கிரீஸ் அகு முந்தைன் கடன்களை்களை
மதிக்கும என்றும வலியுறுத்தினபர்.  அோசா கடன்பங்கம  டப்பு
உடன்ுபேடிக்ளைககளை்களை நீடிக்குமபறு ரகபோவிலளைின்ற நிலை
"ஏவெற்றிக்குனன்றபல அது கு முந்தைவறுகளை்களை நீடிப்ுபேகு முந்தைற்கு ரகபோபது,”
என்றபர்.

ஆனபல கிரோக்க ுபேத்திோங்கள மீகு முந்தைபன சா கடன்லுளைககளை்களை
திருமுபேப் வெற்றிக்குுபேறுவவெற்றிக்குகு முந்தைன்ற ECBஇன் முடிவ,  அந்கு முந்தை
ரகபரிக்ளைக மீகு முந்தைபன அகு முந்தைன் எதிர்ப்ளைுபே எடத்துக்கபட்டியது.
இது கடந்கு முந்தை வெற்றிக்குவளளியன்று,  யூரோப மண்டின்ற நிலை  படகளினது
நிதி மந்திரிகளின் யூரோப குழுவிற்கு கு முந்தைளைின்ற நிலைளைம கு முந்தைபங்கும
ஜிரோபன் டிஜஸ்வெற்றிக்குசா கடன்லருபேபமின் கருத்துக்க்களைபல
அடிக்ரகபடிடப்ுபேட்டது.  கிரீஸ் கு முந்தைற்ருபேபளைகு முந்தைய ஏற்ுபேபடகளின்
கீழ் ஓர் நீடிப்புக்கு விண்்கிணைப்பிக்க ரவண்டி இருக்குவெற்றிக்குமன
வெற்றிக்குகு முந்தைரிவித்கு முந்தை அவர்: “ பங்கள இளை்கிணைப்பு கடன்களை்களை வழங்க
முடியபது,” என்றபர்.

இப்ருபேபது கவனம, புகு முந்தைனன்று  டக்கவள்களை யூரோப மண்டின்ற நிலை
நிதியியல மந்திரிகளின் கூட்டத்தின் மீது குவியும.
உடன்ுபேடிக்ளைக எதுவம எட்டப்ுபேடவிலளைின்ற நிலை என்றபல,  அது
கிரோக்க வங்கியல அளைமப்புமுளைறயின் ஒரு
வெற்றிக்கு ருக்கடிளையயும மற்றும சா கடன்பத்தியமபன அ்களைவில வெற்றிக்குுபேரும
விளை்களைவகர்களைபட யூரோப மண்டின்ற நிலைத்திலிருந்து அது
வெற்றிக்குவளிரயறுவகு முந்தைற்கு ஒரு சா கடன்பத்தியக்கூளைறயும ர பக்கிய
மற்வெற்றிக்குறபரு ுபேடிளையக் குறிப்ுபேகு முந்தைபக இருக்கும.

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்
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