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பொததுவதக குறிப்பிடப்ொடுவதைப் ்படுவதைப் போல, ஒொதல,  ஒவ்பவதர
பநெரக்கடியின் பொறுமதியும் அவற்றின் இன்றியதைப் மயத்படுவதை
குணதம்சங்கதைப் களை பவளிப்ொடுத்தும் வதைப் கயும்,  அரசியல
நிகழ்வுபோல, ஒொதக்கின் புற வடிவங்கதைப் களைத் போல, ஒ்படுவதைதலுரித்துக்
கதட்டுகின்றன.  கிபோல, ஒரக்க கடன் பநெரக்கடியும் மற்றும்
கடன்கதைப் களைத் திரம்ொ பசலுத்துவ்படுவதைற்கதன நிொந்்படுவதைதைப் னகள் மீது
ஐபோல, ஒரதப்பிய ஒன்றியத்துடன் மறுபோல, ஒொரம் பசய்ய சிரிசத
்படுவதைதைப் லதைப் மயிலதன அரசதங்கத்தின் முயற்சிகளும்
இவ்விடயத்தில ஒர குறிப்பிடத்்படுவதைக்க நிதைப் லதைப் ய
உரவதக்கியுள்களைது.

சிரிசதவின் ஜனவரி 25  போல, ஒ்படுவதைர்்படுவதைல பவற்றிக்குப் பிந்தைப் ்படுவதைய
சம்ொவங்கள்,  மு்படுவதைலதளித்துவ ஜனநெதயகம் என்றதைப் ம் என்றழைக்கப்ொடும்
எலலத ொரிவதரங்களும்,  அ்படுவதைதவது நெதடதளுமன்றங்கள்,
போல, ஒ்படுவதைர்்படுவதைலகள், வதக்பகடுப்புகள் மற்றும் அரசியலதைப் மப்புகள் என
என்னவதக இரந்்படுவதைதலும்,  மு்படுவதைலதளித்துவ அரசும் அ்படுவதைற்கு
போல, ஒசதைப் வ பசய்கின்ற அரசதங்கங்களும் மூல்படுவதைனத்தின்
சர்வததிகதரத்தைப் ்படுவதைபோல, ஒய பிரதிநிதித்துவம் பசய்கின்றன என்ற
மதர்க்சிசத்்படுவதைதல ஸ்்படுவதைதபிக்கப்ொட்ட இன்றியதைப் மயத உண்தைப் மதைப் ய,
மீண்டுபமதரமுதைப் ற பவளிப்ொதைப் டயதக கதட்டியுள்களைன.

அபோல, ஒ்படுவதைபோல, ஒொதல,  உலபகங்கிலும் உள்களை அதைப் னத்து போல, ஒொதல-இடது
அதைப் மப்புககளைதலும் ஆ்படுவதைரிக்கப்ொட்ட சிரிசத போல, ஒொதன்ற குட்டி-
மு்படுவதைலதளித்துவ அதைப் மப்புகளின் போல, ஒொதலத்்படுவதைனங்கதைப் களை, அ்படுவதைதவது
தீவிர வீரதபோல, ஒவச வதர்த்தைப் ்படுவதைஜதலங்கதைப் களைக் பகதண்டும் மற்றும்
மு்படுவதைலதளித்துவ அரசியலன் கட்டதைப் மப்புக்குள் ்படுவதைந்திபோல, ஒரதொதய
சூழ்ச்சிகதைப் களைக் பகதண்டும்,  அந்்படுவதை சர்வததிகதரத்தைப் ்படுவதை
எதிர்பகதள்வ்படுவதைற்கு அங்போல, ஒக ஏபோல, ஒ்படுவதைதபவதர வி்படுவதை வழி இரக்கிறது
என்ற அவற்றின் போல, ஒொதலத்்படுவதைனங்கதைப் களையும்,  அந்்படுவதை சம்ொவங்கள்
அம்ொலப்ொடுத்தி உள்களைன.

கடந்்படுவதை ஞதயிறன்று,  பொலஜிய நெதளி்படுவதைழ் De  Tijd  உடனதன
ஒர போல, ஒநெர்கதணலல,  அந்நெதட்டின் மத்திய வங்கி ்படுவதைதைப் லவரம்
ஐபோல, ஒரதப்பிய மத்திய வங்கியின் (ECB)  நிர்வதக குழுவின்
உறுப்பினரம் ஆன லுக் போல, ஒகதபன (Luc Coene) கூறுதைப் கயில,
நிதி மூல்படுவதைனம் அ்படுவதைன் போல, ஒகதரிக்தைப் ககதைப் களை எதிர்க்கும் எதைப் ்படுவதையும்
ஏற்றுக்பகதள்களைதது என்ொதைப் ்படுவதை ப்படுவதைளிவுொடுத்தினதர்.

முக்கூட்டதல (ஐபோல, ஒரதப்பிய ஒன்றியம், சர்வபோல, ஒ்படுவதைச நெதணய நிதியம்
மற்றும் ஐபோல, ஒரதப்பிய மத்திய வங்கி ஆகியவற்றதல)
திணிக்கப்ொட்ட ஐந்்படுவதைதண்டு கதல ொதரிய போல, ஒவதைப் லவதய்ப்பின்தைப் ம,
வறுதைப் ம மற்றும் சீரழிவுகளுக்கு எதிரதக மிலலயன் கணக்கதன
வதக்குகதைப் களை அளித்்படுவதை கிபோல, ஒரக்க மக்களின் விரப்ொம்,  எதுவும்
கரத்திபலடுக்கப்ொடமதட்டதது.  2008 க்கு முன்னர்,  26
ச்படுவதைவீ்படுவதைத்திற்கு கீபோல, ஒம் என்றழை அ்படுவதைன் பவளியீட்தைப் டக் பகதண்டிரந்்படுவதை
அந்்படுவதை பொதரகளைத்படுவதைதரத்தைப் ்படுவதை,  நெதசகரமதக சீரழித்துள்களை சிக்கன
பகதள்தைப் ககள் வதழ்தைப் வயும் மற்றும் நெம்பிக்தைப் ககதைப் களையும்

அழித்து வரவபோல, ஒ்படுவதைதடு,  சற்றும் கடுதைப் ம குதைப் றயதமல ப்படுவதைதடர
உள்களைது.

ஒர கண்டிப்ொதன ொள்ளிக்கூட (stern  school) ்படுவதைதைப் லதைப் ம
ஆசிரியதைப் ரப் போல, ஒொதல,  ஆனதல அவரது தைப் ககளில ஒர பிரம்தைப் ொ
விட மிகவும் சக்தி வதய்ந்்படுவதை ஆயு்படுவதைத்துடன் அடிக்கும் ொதணியில
போல, ஒகதபன கூறுதைப் கயில, கிபோல, ஒரக்க மக்களிடம் "பொதய் வதக்குறுதிகள்"
விற்கப்ொட்டுள்களைன,  அங்போல, ஒக "போல, ஒவறு வழிபோல, ஒய"  இலதைப் ல என்ொதைப் ்படுவதை
அவர்கள் "விதைப் ரவில புரிந்து பகதள்வதர்கள்" என்றதர்.

அவர் அறிவித்்படுவதைதர்,  “சீர்திரத்்படுவதைம் மட்டுபோல, ஒம ஒபோல, ஒர வழி.  எனக்கு
பசதலலுங்கள்,  ஐபோல, ஒரதப்பிய நெதடுகளுக்கு கிபோல, ஒரக்கர்கள் கடதைப் னத்
திரம்ொ பசலுத்்படுவதை விரம்ொவிலதைப் ல என்றதல,  ொணம் போல, ஒவறு எங்போல, ஒக
இரந்து வரம்?”

“பிதைப் ணபயடுப்பு" திட்டங்களில உள்களைடங்கி இரந்்படுவதை அபோல, ஒ்படுவதை எலலத
பொதய்களுபோல, ஒம இந்்படுவதை அறிக்தைப் கயிலும் உள்களைடங்கி உள்களைன.
கிபோல, ஒரக்க மக்கதைப் களை ஏபோல, ஒ்படுவதைத உதைப் ம் என்றழைப்தைப் ொ உறிஞ்சும் போல, ஒசதம்போல, ஒொறிககளைதக,
ஐபோல, ஒரதப்பிய அரசதங்கங்களின் மற்றும் நிதியியல நிறுவனங்களின்
கரதைப் ணயில வதழ்ொவர்ககளைதக மற்றும் அவர்களின் கடன்கதைப் களைச்
பசலுத்்படுவதை விரப்ொமற்றவர்ககளைதக சித்்படுவதைரிக்க அங்போல, ஒக ஒர
ப்படுவதைதடர்ச்சியதன பிரச்சதர நெடவடிக்தைப் க நெடந்து பகதண்டிரக்கிறது.

பிதைப் ணபயடுப்பு என்றதைப் ம் என்றழைக்கப்ொட்டது,  உண்தைப் மயில,  ஒரபோல, ஒொததும்
கிபோல, ஒரக்க மக்களுக்கு உ்படுவதைவுவதைப் ்படுவதை போல, ஒநெதக்கமதக
பகதண்டிரக்கவிலதைப் ல.  அது ஐபோல, ஒரதப்பிய வங்கிகள் மற்றும்
்படுவதைனியதர் மு்படுவதைலீட்டு நிதியங்கதைப் களை (hedge funds) பிதைப் ணபயடுக்க
ொயன்ொடுத்்படுவதைப்ொட்டது.  யூபோல, ஒரத மண்டலம் மற்றும் சர்வபோல, ஒ்படுவதைச நெதணய
நிதிய நெதடுககளைதல வம் என்றழைங்கப்ொட்ட 226.7  பிலலயன் யூபோல, ஒரத
கடன்களில,  பவறும் 11  ச்படுவதைவீ்படுவதைபோல, ஒம கிபோல, ஒரக்க அரசு
பசலவினங்களுக்கு போல, ஒநெரடியதக நிதியதக பசன்றது.

எஞ்சிய ொணம் வங்கிகளுக்கு வட்டி பசலுத்்படுவதைவ்படுவதைற்போல, ஒகத அலலது
அவற்றின் வதரத கடன்கள் ்படுவதைள்ளுொடி ஆவதைப் ்படுவதைத் ்படுவதைவிர்ப்ொ்படுவதைற்போல, ஒகத
ொயன்ொடுத்்படுவதைப்ொட்டுள்களைது.  கிரீஸிற்குள் வந்்படுவதை ொணம் மீண்டும்
போல, ஒநெரதக ஐபோல, ஒரதப்பிய வங்கிகளின் கஜதனதங்களுக்குள் மட்டுபோல, ஒம
பசலலும் வதைப் கயில,  ொணத்தில பொரந்ப்படுவதைததைப் க சும் என்றழைற்சிமுதைப் ற
பசயலொதட்டில (round-robin operation) ொயன்ொடுத்்படுவதைப்ொட்டுள்களைது.

மிகவும் கவனமதக திட்டமிட்டு உரவதக்கப்ொட்ட இந்்படுவதை திட்டத்தின்
போல, ஒநெதக்கம்,  கிபோல, ஒரக்க அரசதங்கத்தின் எவ்வி்படுவதைமதன கடன்
பசலுத்்படுவதைவியலத நிதைப் லதைப் மயும் ஐபோல, ஒரதப்பிய வங்கியியல
அதைப் மப்புமுதைப் றயின் மீது ஒர ொத்படுவதைகமதன-்படுவதைதக்கத்தைப் ்படுவதை
ஏற்ொடுத்திவிடக் கூடதது என்ொதைப் ்படுவதை உறுதிப்ொடுத்தி தைப் வப்ொ்படுவதைதகும்.
அ்படுவதைன் விதைப் களைவதக,  முக்கூட்டு இப்போல, ஒொதது கிபோல, ஒரக்க மக்கள் மீது
இன்னும் அதிகமதக அ்படுவதைன் பிடிதைப் ய இறுக்க முடியும்.  போல, ஒகதபன
அதைப் ்படுவதை எடுத்துதைப் ரப்ொதைப் ்படுவதைப் போல, ஒொதல,  “அவர்கள் யூபோல, ஒரததைப் வ விட்டு
பவளிபோல, ஒயறினதல, அது அவர்களுக்கு ொத்து மடங்கு போல, ஒமதசமதன்படுவதைதக
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இரக்கும். ொத்து மடங்கு.”

அந்்படுவதை பிதைப் ணபயடுப்பு நெடவடிக்தைப் கயில உள்களைடங்கி உள்களை
மற்பறதர மிகப்பொரிய பொதய் என்னபவன்றதல,  அங்போல, ஒக
"ொணம் இலதைப் ல", ஆகபோல, ஒவ கிபோல, ஒரக்க மக்கபோல, ஒகளை அதைப் ்படுவதை பசலுத்்படுவதை
போல, ஒவண்டும் என்ற வத்படுவதைமதகும். அதுவும் அம்ொலப்ொட்டுள்களைது.

ஐபோல, ஒரதப்பிய மத்திய வங்கியின் "அதிக ொணத்தைப் ்படுவதை
பும் என்றழைக்கத்திலவிடும்"  திட்டம் திங்கட்கிம் என்றழைதைப் ம ப்படுவதைதடங்குவ்படுவதைற்கு
முந்தைப் ்படுவதைய நெதள் போல, ஒகதபனயின் போல, ஒநெர்கதணல பவளியதனது.
ஐபோல, ஒரதப்பிய மத்திய வங்கி அரசு ொத்திரங்கதைப் களை வதங்குவ்படுவதைன்
மூலமதக அடுத்்படுவதை 18 மத்படுவதைங்களில 1 ட்ரிலலயன் யூபோல, ஒரதவிற்கும்
அதிகமதக ஐபோல, ஒரதப்பிய நிதியியல அதைப் மப்புமுதைப் றக்குள்
ொதய்ச்ச உள்களைது.

அங்போல, ஒக ்படுவதைதரதகளைமதக ொணம் உள்களைது. ஆனதல அதில எதுவுபோல, ஒம
பொதரகளைத்படுவதைதர விரிவதக்கத்திற்போல, ஒகத,  புதிய ப்படுவதைதழிலதுதைப் ற
அலலது உள்கட்டதைப் மப்பு திட்டங்களுக்போல, ஒகத,  அலலது யூபோல, ஒரத
மண்டலம் முழுவதுமதக 11  ச்படுவதைவீ்படுவதைத்திற்கு கூடு்படுவதைலதக உள்களை
போல, ஒவதைப் லவதய்ப்பின்தைப் மதைப் ய குதைப் றப்ொ்படுவதைற்போல, ஒகத நிதி வம் என்றழைங்க
போல, ஒொதவதிலதைப் ல.

ொத்திரங்கள் வதங்க ஐபோல, ஒரதப்பிய மத்திய வங்கியதல பகதண்டு
வரப்ொட்ட நூறு பிலலயன் கணக்கதன யூபோல, ஒரதக்கள்,
வங்கிகளின் விற்க முடியத பசதத்துக்களின் சுதைப் மதைப் ய இறக்கி
தைப் வக்க உ்படுவதைவியதக,  நிதியியல சந்தைப் ்படுவதைகளுக்குள்
ொதய்ச்சப்ொடும்.  அபோல, ஒ்படுவதைபோல, ஒவதைப் களையில அதைப் வ ொங்கு
விதைப் லகதைப் களையும் மற்றும் நிதியியல பசலவந்்படுவதை ்படுவதைட்டுக்களின்
பசதத்து மதிப்புகதைப் களையும் போல, ஒமலுயர்த்தும்.

இ்படுவதைற்கிதைப் டபோல, ஒய அபோல, ஒ்படுவதை அதைப் மப்புகபோல, ஒகளை,  வங்கிகள் பசதந்்படுவதைமதக்கி
பகதண்ட ஒவ்பவதர யூபோல, ஒரததைப் வயும் திரம்ொ பசலுத்துவது
கிபோல, ஒரக்க மக்களின் கடதைப் ம என்று அவர்களுக்கு உொபோல, ஒ்படுவதைசம்
பசய்கின்றன.

ஐபோல, ஒரதப்பிய மத்திய வங்கியின் ொங்குப்ொத்திரங்கள்-வதங்கும்
மற்றும் ொணத்தைப் ்படுவதை அச்சடிக்கும் நெடவடிக்தைப் க,  பொதரகளைத்படுவதைதர
வரலதற்றில மிகப்பொரிய பொதன்ஸி திட்டத்திற்கு (Ponzi
scheme) ஒப்ொதன ஒன்றுக்கு நிதி வம் என்றழைங்க ொயன்ொடுத்்படுவதைப்ொட்டு
வரகிறது.  ஐபோல, ஒரதப்ொத எங்கிலும்,  அரசு ொத்திரங்களின் மதிப்பு
வரலதற்றிபோல, ஒலபோல, ஒய குதைப் றந்து போல, ஒொதயிரப்ொதுடன்,  எதிர்மதைப் றயதன
நெஷ்டங்களுக்கும் கூட பசன்றுள்களைன.  இ்படுவதைன் அர்த்்படுவதைம்
என்னபவன்றதல,  ஓர் அரசு ொத்திரத்தைப் ்படுவதை வதங்கிய எவரம்
அ்படுவதைன் முதிர்வுகதலம் வதைப் ரயில தைப் வத்திரந்்படுவதைதல,  விற்கும்
போல, ஒொதது ஓர் ஒட்டுபமதத்்படுவதை இம் என்றழைப்தைப் ொச் சந்திப்ொதர் என்ொ்படுவதைதகும்.

நிச்சயமதக ொத்திரத்தில மு்படுவதைலீடு பசய்ொவர்களுக்கு அத்்படுவதைதைப் கய
போல, ஒநெதக்கம் இரக்கதது. ஐபோல, ஒரதப்பிய மத்திய வங்கியின் ்படுவதைதைப் லயீடு
அவர்கள் வதங்கிய ொத்திரங்களின் விதைப் லகதைப் களை உயர்த்தும்,
பின் அவற்தைப் ற விற்ொதிலரந்து அவர்ககளைதல ஒர மூல்படுவதைன
இலதொத்தைப் ்படுவதைப் பொற முடியும் என்ற எதிர்ப்ொதர்ப்பில ்படுவதைதன்,
அவர்கள் ொத்திரங்கதைப் களை வதங்குகிறதர்கள்.  அ்படுவதைன்மூலம்
அவற்றின் விதைப் ல அதிகரிக்கிறது;  அவற்றின் இம் என்றழைப்புகள்
குதைப் றகின்றன (இது இரண்டும் எதிபரதிர் ப்படுவதைதடர்புகளில
இரக்கும்).

எலலத பொதன்ஸி திட்டங்கதைப் களைப் போல, ஒொதலபோல, ஒவ,  ஐபோல, ஒரதப்பிய
மத்திய வங்கி நெடவடிக்தைப் க மற்பறதர நிதியியல பநெரக்கடிக்கு
நிதைப் லதைப் மகதைப் களை உரவதக்கி வரகிறது.  போல, ஒமலும் இந்்படுவதை முதைப் ற,
மத்திய வங்கிகபோல, ஒகளை போல, ஒநெரடியதக சம்ொந்்படுவதைப்ொட்டுள்களைன என்ொ்படுவதைதல,

கிபோல, ஒரக்க மற்றும் உலக பொதரகளைத்படுவதைதரத்தின் மீது போல, ஒொரழிவுகரமதன
ொததிப்புகளுக்கு இட்டு பசன்றதைப் ்படுவதை விட, ொததிப்பு இன்னும் கூடு்படுவதைல
தீவிரத்போல, ஒ்படுவதைதடு இரக்க சதத்தியமுள்களைது. சுரக்கமதக கூறுவ்படுவதைதனதல,
2008  நிதியியில முறிதைப் வக் பகதண்டு வந்்படுவதை நிதியியல
குற்றவதளிகளில யதரம் ்படுவதைண்டிக்கப்ொடவிலதைப் ல என்ொது ஒரபுறம்
இரக்கட்டும்,  அவர்கள் மீது குற்றச்சதட்டுகள் கூட ொதிவு
பசய்யப்ொடவிலதைப் ல என்ற நிதைப் லயில,  அவர்கள் அதைப் வ
அதைப் னத்தைப் ்படுவதையும் மீண்டும் பசய்வ்படுவதைற்கு ்படுவதையதரிப்பு பசய்து
வரகிறதர்கள்.

நிதி மூல்படுவதைனத்தின் சர்வததிகதரம் பவளிப்ொதைப் டயதக
கதட்டப்ொடுதைப் கயில சிரிசத போல, ஒொதன்ற குட்டி-மு்படுவதைலதளித்துவ
அதைப் மப்புகளின் வர்க்க குணதம்சம் அம்ொலமதவது இதைப் ்படுவதைவிட
ப்படுவதைளிவதக எடுத்துக்ககதட்டப்ொடமுடியதது.  அதிகதரத்திற்கு வந்து
பவறும் ஒர மத்படுவதைத்தில,  சிரிசத முற்றிலுமதக ஐபோல, ஒரதப்பிய
ஒன்றியத்திடம் அடிொணிந்்படுவதைதைப் ்படுவதை, மற்பறதர நெதளில போல, ஒொதரதடுவ்படுவதைற்கு
அவகதசம் பொறுவ்படுவதைற்கதன ஒர "்படுவதைந்திபோல, ஒரதொதய"  உொதயமதக
அலலது புத்திசதலத்்படுவதைனமதன உொதயமதக எடுத்துக்கதட்டி,  கடந்து
போல, ஒொதகச் பசய்யும் ஒர சர்வபோல, ஒ்படுவதைச பிரச்சதரம் சமீொத்திய வதரங்களில
நெடத்்படுவதைப்ொட்டு வந்்படுவதைது. ஆனதல இது அவ்வதறதன ஒன்றலல.

சிரிசதவின் ஈனத்்படுவதைனமதன நிதைப் ல,  அ்படுவதைன் வர்க்க
குணதம்சத்திலரந்து பொரக்பகடுக்கிறது,  அது ப்படுவதைதழிலதகளை
வர்க்கத்தில போல, ஒவரூன்றிய்படுவதைலல,  மதறதக கிபோல, ஒரக்க
மு்படுவதைலதளித்துவத்தின் பிரிவுகளிலும் மற்றும் பசலவதக்கு மிகுந்்படுவதை
மத்திய்படுவதைர வர்க்க பிரிவுகளிலும் போல, ஒவரூன்றிய்படுவதைதகும்.  அதைப் ்படுவதைத்்படுவதைதன்
அது தீவிர வீரதபோல, ஒவச வதர்த்தைப் ்படுவதைஜதலங்கதைப் களை பகதண்டு
மூடிமதைப் றக்க முயன்றது.

அரசியலரீதியில முதிர்ச்சி பொறத்படுவதை மற்றும் அனுொவமிலலத்படுவதை
மக்கள் ஏமதற்றப்ொட்டிரக்கலதம்.  அவ்வதறு இரந்்படுவதைதல,  அவர்கள்
இந்்படுவதை அனுொவத்திலரந்து ொடிப்பிதைப் னகதைப் களை பொற்று,  சிரிசத
ப்படுவதைதழிலதகளை வர்க்கத்திற்கு ஒர முன்போல, ஒனதக்கிய அடிதைப் யப்
பிரதிநிதித்துவம் பசய்கிறது என்ற நெஞ்சூட்டும் கட்டுக்கதைப் ்படுவதைதைப் ய
ப்படுவதைதடர்ந்து ஊக்குவித்து வரம் போல, ஒொதல-இடது குழுக்கதைப் களை
அம்ொலப்ொடுத்தும் ஓர் அரசியல போல, ஒொதரதட்டத்தைப் ்படுவதை எடுப்ொ்படுவதைன்
மூலமதக, ்படுவதைங்களின் ்படுவதைவறுகதைப் களைச் சரி பசய்து பகதள்களை போல, ஒவண்டும்.

எவ்வதறதயினும் நிதி மூல்படுவதைனத்தின் சர்வததிகதரத்தைப் ்படுவதை
நெதைப் டமுதைப் றப்ொடுத்துொவர்கள் அ்படுவதைனதல
உள்ளிளுத்துக்பகதள்களைப்ொடுவதிலதைப் ல. அவர்கள் யததைப் ர மற்றும்
எதைப் ்படுவதை தைப் கயதண்டு வரகிறதர்கள் என்ொது ப்படுவதைதடக்கத்திலரந்போல, ஒ்படுவதை
அவர்களுக்கு ப்படுவதைரியும் என்ொபோல, ஒ்படுவதைதடு, அவர்கள் அ்படுவதைற்கிணங்க ்படுவதைதன்
பசயலொடுகிறதர்கள்.  ஒர விட்டுக்பகதடுப்புக்கதன தைப் சதைப் கதைப் யக்
கதட்ட கூட கடதைப் மப்ொட்ட்படுவதைதக அவர்கள் உணரவிலதைப் ல
என்றகளைவிற்கு,  சிரிசதவின் மு்படுவதைலதளித்துவ குணதம்சத்தைப் ்படுவதைக் குறித்்படுவதை
அவர்ககளைது மதிப்பீட்டில அவர்கள் உறுதியதக இரந்்படுவதைனர்.
அவர்கள் முழு அடிொணிதைப் வ போல, ஒகதரினதர்கள்; அதைப் டந்்படுவதைதர்கள்.

கிரீஸிலும் சரி சர்வபோல, ஒ்படுவதைச அகளைவிலும் சரி ப்படுவதைதழிலதகளை வர்க்கம் இந்்படுவதை
கசப்ொதன அனுொவத்திலரந்து ொடிப்பிதைப் னககளைப் பொற போல, ஒவண்டும்.
நிதியியல மூல்படுவதைனத்தின் சர்வததிகதரத்தைப் ்படுவதை "இடது"
வதர்த்தைப் ்படுவதைஜதலங்கள் மற்றும் அதைப் ரகுதைப் ற-நெடவடிக்தைப் ககளின் ஒர
திட்டத்தைப் ்படுவதைக் பகதண்டு சிறி்படுவதைதவது போல, ஒ்படுவதைதற்கடிக்கலதம் என்ொ்படுவதைலல,
அதைப் ்படுவதை எதிர்த்து நிற்க கூட முடியதது. வங்கிகள் மற்றும் நிதியியல
மூல்படுவதைனத்தின் ொறிமு்படுவதைல உடன் ப்படுவதைதடங்கி,  ப்படுவதைதழிலதகளைர்களின்
அதிகதரத்திற்கதன போல, ஒொதரதட்டம் மற்றும் ஒர சர்வபோல, ஒ்படுவதைச போல, ஒசதசலச
போல, ஒவதைப் லத்திட்டத்தைப் ்படுவதை நெதைப் டமுதைப் றப்ொடுத்துவ்படுவதைன் மூலமதகபோல, ஒவ அதைப் ்படுவதை
கவிழ்க்க போல, ஒவண்டும்.


