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இன்ற அதிகாதிகாலைக, கிரிரேக்கா பிிரேதம மந்திர அலெகக்சிஸ சிப்ிரேதிகாஸ,
கிரிரேக்கா அிரேச திவதிகால்நிலைகலைமலைமையைத தடுப்பதற்காதிகாகா காடன்காலைக
நீடிப்பதற்க பிிரேதியீடதிகாகா ஐரிரேதிகாப்பிமையை ஒன்றிதததிகால் ரகாதிகாிரேப்படும
சிக்கான நடவடிக்லைகாகாளின் ஒர லெபதிகாதிலைமையை ஒப்புக்லெகாதிகாள்வததிகா
அல்கத ரவண்டதிகாமதிகா என்பதன் மீத கிரீஸில் ஜ ஜூலைக 5  அன்ற
லெவகஜன வதிகாக்லெகாடுப்பு நடதத அலைைப்புவிடுதததிகார.

புரலெுசெல்ஸ ரபச்சவதிகாரதலைதகாள்,  காடுலைமமையைதிகான பிரேஸபிரே
கற்றச்ுசெதிகாட்டுக்காளுக்க மததியில்,  ஐரிரேதிகாப்பிமையை ஒன்றிமையைம மற்றம
கிரிரேக்கா அதிகாதிகாரகாளுக்க இலைடரமையை மீண்டும லெபதிகாறிந்த ரபதிகான
பின்னர, சிப்ிரேதிகாஸின் இந்த பரந்தலைிரே வந்தத. ுசெமூகா லெவட்டுகாளில்
ஏற்கானரவ பில்லிமையைன் காணக்காதிகான யூரிரேதிகாக்காலைகத திணிக்கா ஒப்புக்
லெகாதிகாண்டுள்க கிரிரேக்கா அதிகாதிகாரகாள்,  ஐரிரேதிகாப்பிமையை ஒன்றிமையைம,
ுசெரவரதுசெ நதிகாணமையை நிதிமையைம மற்றம ஐரிரேதிகாப்பிமையை மததிமையை வங்கிமையைதிகால்
ரகாதிகாிரேப்படும ஆைமதிகான ஓய்வூதிமையை லெவட்டுக்காள் உட்பட புதிமையை
சிக்கான நடவடிக்லைகாகாளுக்க ஒப்புக் லெகாதிகாள்க மறததனர. கிரிரேக்கா
லெததிகாழில்தலைற மந்திர Dimitris  Stratoulis,  ஐரிரேதிகாப்பிமையை
ஒன்றிமையைததின் ரகாதிகாரக்லைகாகாள் கிரிரேக்கா அிரேுசெதிகாங்காதலைத
"முற்றிலுமதிகாகா அவமதிகானப்படுததவததிகாகாவும"  மற்றம அலைவ
கிரிரேக்கா மக்காலைக "அடிலைமப்படுததி நிரமூகமதிகாக்கபலைவ" என்றம
கற்றஞ்ுசெதிகாட்டினதிகார.

ஐரிரேதிகாப்பிமையை ஒன்றிமையை சிக்கான நடவடிக்லைகாகாலைக முடிவுக்கக்
லெகாதிகாண்டு வரவததிகாகா வதிகாக்கறதிமையைளிதத அவிரேத சிருசெதிகா காட்சி
லெவற்றி லெபற்ற இவ்வதிகாண்டு ஜனவர மதிகாத கிரீஸ ரதரதல்காளின்
முடிவுகாலைக,  முழுலைமமையைதிகாகாவும மற்றம பகிிரேங்காமதிகாகாவும
லைகாவிடுவதற்க சிப்ிரேதிகாஸிற்க காட்டலைகயிடும விதததில் ஐரிரேதிகாப்பிமையை
ஒன்றிமையைததின் ரகாதிகாரக்லைகாகாள் உள்கன.  காடன் லெநரக்காடிலைமையை
தீரக்கா சிப்ிரேதிகாஸ கூடுதல் அவகாதிகாுசெம ரகாதிகாரமையை ரபதிகாத, விமையைதிகாைனன்ற
இிரேவு உணவு விரந்தில்,  ரஜரமன் ுசெதிகான்சிகர அங்ரகாகதிகா
ரமரக்லெகாலும மற்றம டச் பிிரேதம மந்திர மதிகாரக் ரூட்ரடவும
சிப்ிரேதிகாலைர "வதிகாலைமையை மூடுமதிகாற"  கூறிமையைததிகாகா லெுசெய்திகாள்
லெதரவிததன.

ஏலெதன்ஸிற்க திரமபுலைகாயில், சிப்ிரேதிகாஸ அவிரேத மந்திருசெலைபயுடன்
ஓர அவுசெிரே ுசெந்திப்லைப நடததினதிகார.  பின்னர அவர,  லெவகஜன
வதிகாக்லெகாடுப்பு கறிதத அறிவிக்கா நள்ளிிரேவில் ரதசிமையை
லெததிகாலைகக்காதிகாட்சியில் ரததிகான்றினதிகார. அந்த லெவகஜன வதிகாக்லெகாடுப்பு
கறிதத அவர ரமரக்லெகால்,  பிலெிரேஞ்ச ஜனதிகாதிபதி பிிரேதிகான்சவதிகா
ரஹதிகாகதிகாண்ட் மற்றம ஐரிரேதிகாப்பிமையை மததிமையை வங்கியின் தலைகவர
மரரமையைதிகா திிரேதிகாஹ ஆகிரமையைதிகாரடன் விவதிகாதிததிரந்தததிகாகா
லெதரவிதததிகார.

சிப்ிரேதிகாஸ லெதரவிதததிகார,  “ஐந்த மதிகாதகாதிகாக காடுலைமமையைதிகான
ரபச்சவதிகாரதலைதகாளுக்க பின்னர,  நமத பங்காதிகாளிகாள்
திரேதிரஷ்டவுசெமதிகாகா கிரிரேக்கா ஜனநதிகாமையைகாம மற்றம கிரிரேக்கா
மக்காலைக ரநதிகாக்கிமையை இறதி எச்ுசெரக்லைகாமையைதிகாகா ஒர பரந்தலைிரேயில்
வந்த நிற்கின்றனர.”  ஐரிரேதிகாப்பிமையை ஒன்றிமையைம கிரீலைர
"அவமரமையைதிகாலைத மற்றம மிிரேட்டலுக்க"  உள்கதிகாக்கி இரப்பததிகாகா

லெதரவிதத அவர,  லெததிகாடரந்த கூறலைகாயில்,  அதன் பரந்தலைிரேகாள்
"லெதளிவதிகாகா ஐரிரேதிகாப்பிமையை ுசெட்டவிதிகாலைகயும,  ரவலைக,  ுசெமததவம
மற்றம காண்ணிமையைததிற்காதிகான அடிப்பலைட உரலைமகாலைகயும
மீறகின்றன,” என்பலைதயும ருசெரததக் லெகாதிகாண்டதிகார.

ஆனதிகாலும அவர,  அததலைகாமையை பிற்ரபதிகாக்கததனமதிகான பரந்தலைிரேகாலைக
ஏற்காகதிகாமதிகா ரவண்டதிகாமதிகா என்பதன் மீத கிரிரேக்கா மக்காரக
வதிகாக்காளிக்காட்டும என்பலைத பரந்தலைிரேதததடன்,  இலைதலெமையைதிகார
"ஜனநதிகாமையைகா நிகாழ்முலைறமையைதிகாகா" கறிப்பிட்டதிகார.

“அதன் முடிவு என்னவதிகாகா இரந்ததிகாலும,  அலைத நதிகான் மதிப்ரபன்,”
என்பலைதயும ருசெரததக் லெகாதிகாண்டதிகார.

லெததிகாழிகதிகாகரகாள் மற்றம மததிமையைதிரே வரக்காததின் பிரேந்த பிரவுகாலைக
விலைகமையைதிகாகா லெகாதிகாடுதத,  வங்கிகாள் கிரீலைரக் லெகாதிகாள்லைகமையைடிப்பதற்க
ஒர ஜனநதிகாமையைகா ுசெட்டபூரவ ரபதிகாரலைவலைமையை வைங்கா,  சிப்ிரேதிகாஸின்
பரந்தலைிரே ஒர பிற்ரபதிகாக்கததனமதிகான ரமதிகாுசெடிமையைதிகாகம.

சிப்ிரேதிகாஸின் முன்லெமதிகாழிவின்படி, மக்காலைக இன்னும ஆைமதிகான தரததிிரே
நிலைகலைமக்கள் தள்ளும ஐரிரேதிகாப்பிமையை ஒன்றிமையைததின் லெவட்டுக்காலைக
ஏற்கா ரவண்டுமதிகா,  அல்கத "ரவண்டதிகாம"  என்ற வதிகாக்காளிதத,
ஐரிரேதிகாப்பிமையை ஒன்றிமையைம மற்றம ஐரிரேதிகாப்பிமையை மததிமையை வங்கியிலிரந்த
காடன் லெவட்டுக்காள்,  கிரிரேக்கா அிரேச திவதிகால்நிலைகலைம,  கிரிரேக்கா
வங்கியிமையைல் அலைமப்புமுலைறயின் லெபதிகாறிவு ஆகிமையைவற்லைற
முகாங்லெகாதிகாடுப்பததிகா என்பதற்க இலைடரமையை மக்காள் வதிகாக்காளிக்காகதிகாம.
உண்லைமயில்,  லெவகஜன வதிகாக்லெகாடுப்புக்க முன்னரிரே,  கிரீஸின்
வங்கிகாள் லெபதிகாறிமையை லெததிகாடங்கிவிட்டததிகாகா லெதரகிறத.

விமையைதிகாைனன்ற,  ரஜரமனியின் மததிமையை வங்கியின் (Bundesbank)
தலைகவர லெஜன்ஸ லைவட்மதிகான் கூறலைகாயில்,  கிரிரேக்கா வங்கிகாளுக்க
காடன் வைங்கவலைத லெவட்ட ஐரிரேதிகாப்பிமையை மததிமையை வங்கி தமையைதிகாிரேதிகாகா
இரக்கா ரவண்டும என்றதிகார.  வங்கி வதிகாடிக்லைகாமையைதிகாகரகாள் கிரிரேக்கா
வங்கிகாளில் இரந்த லெததிகாடரந்த பணதலைத லெவளிரமையை எடுதத
வரகின்ற நிலைகயில், கலைறந்தபட்ுசெம ஒர வங்கி —ஆல்பதிகா ரபங்க்—
அத ுசெனிமையைன்ற காதிகாலைக இலைணமையைவழி பரவரததலைன நடவடிக்லைகாகாலைக
நிறததி இரப்பததிகாகா அறிவிததத.

கிரிரேக்கா அிரேசம மற்றம வங்கிகாளும யூரிரேதிகா காடன்லெபற முடிமையைதிகாதவதிகாற
தடுக்காப்பட்டதிகால்,  அதன் விலைகவதிகாகா கிரீஸ அதன் வங்கிகாளுக்க
பிலைணலெமையைடுப்பு வைங்காவும மற்றம நிதியிமையைல் லெபதிகாறிலைவத தடுக்காவும
ஒர ரதசிமையை நதிகாணமையைதலைத மறஅறிமுகாம லெுசெய்மையை நிரபந்திக்காப்பட்டதிகால்,
அதனதிகால் ஏற்படும கிரிரேக்கா லெுசெகதிகாவணியின் மதிப்பிறக்காம அரனகாமதிகாகா
அந்நதிகாட்லைடரமையை பதிகாைதிகாக்கிவிடக்கூடும.  கிரீஸ ரபதிகான்றலெவதிகார நதிகாட்டில்
அதரபதிகான்றலெவதிகார ுசெமபவததிற்கப் பின்னர,  அதன் லெமதிகாதத
உள்நதிகாட்டு உற்பததி அரத ஆண்டில் 40  இல் இரந்த 50  ுசெதவீத
லெபதிகாறிவதிகால் பதிகாதிக்காப்படக்கூடிமையை வதிகாய்ப்பிரப்பததிகாகா 2011  இல் சவிஸ
வங்கி UBS இன் ஆய்வு ஒன்ற மதிப்பிட்டத.

யூரிரேதிகாவிலிரந்த கிரீஸ லெவளிரமையைறவலெதன்பத "சிவில் ுசெமூகா
லெபதிகாறிவுக்கம",  ஓர இிரேதிகாணுவ ுசெரவதிகாதிகாதிகாிரேம ஆட்சிக்க வரவதற்கம
இட்டுச் லெுசெல்லுலெமன இகண்டலைன லைமமையைமதிகாகா லெகாதிகாண்ட ஒர தனிமையைதிகார
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முதலீட்டு நிறவனம Tosca Fund இன் தலைகலைம லெபதிகாரகதிகாததிகாிரே
நிபுணர Sav Savouri  அப்பட்டமதிகாகா முன்காணிதததிகார. “அவ்வதிகாற
எங்லெகால்கதிகாம நடந்தரததிகா அததலைகாமையை ஒவ்லெவதிகார ுசெந்தரப்பததிலும,
இிரேதிகாணுவம அிரேுசெதிகாங்காததின் பதிகாததிிரேதலைத எடுததிரந்தத,”  என்ற
அவர லெதரவிதததிகார.

ஒர லெவகஜன வதிகாக்லெகாடுப்பு எவ்வதிகாற திரமபும என்பத
லெதளிவதிகாகா இல்லைக.  ஜ ஜூன் 16  அன்ற Mega  TV
காரததக்காணிப்பு ஒன்ற 56.2  ுசெதவீதததினர யூரிரேதிகாவுடன்
தங்கியிரக்கா விரமபுவததிகாகாவும,  35.4  ுசெதவீதததினர
யூரிரேதிகாவிலிரந்த லெவளிரமையைறவதற்க ஆதிரேவளிப்பததிகாகாவும
காண்டறிந்தத. ஆனதிகால் ஜ ஜூனின் முதல் பதிகாதியில் யூரிரேதிகாவிலிரந்த
லெவளிரமையைறவதற்காதிகான ஆதிரேவு 10  ுசெதவீதததிற்க அதிகாரப்பதடன்
ருசெரந்த,  இந்த காரததக்காள் ரவகாமதிகாகா மதிகாறலெமன
காரததக்காணிப்பதிகாகரகாள் ஒப்புக்லெகாதிகாண்டனர.

கிரீஸ எதிரலெகாதிகாண்டிரக்கம நிலைகலைமமையைதிகானத சிருசெதிகாவின்
முதகதிகாளிததவ-ுசெதிகாரபு முன்ரனதிகாக்க மீத ஒர நதிகாுசெகாிரேமதிகான
கற்றப்பததிரக்லைகாமையைதிகாகம.  ஐரிரேதிகாப்பிமையை லெததிகாழிகதிகாக வரக்காம
மீததிகான சிக்கான நடவடிக்லைகாக்க நிகவும ஆழ்ந்த எதிரப்லைப
ஒன்றதிிரேட்டுவதற்க முலைறயீடு லெுசெய்வலைத மறதத,  அதற்க
மதிகாறதிகாகா ஏலைனமையை ஐரிரேதிகாப்பிமையை ஒன்றிமையை ுசெக்திகாள் ரஜரமனிமையைதிகால்
ரகாதிகாிரேப்பட்ட சிக்கான லெகாதிகாள்லைகாகாலைக விமரசிதத
லெமன்லைமப்படுததலெமன்ற நமபிமையைதடன்,  அத லெததிகாடரச்சிமையைதிகான
லெவட்டுக்காலைகத திணிக்கா நிரபந்திக்காப்பட்டிரப்பததிகாகாவும,
தனிலைமப்படுததப்பட்டிரப்பததிகாகாவும காதிகாண்கிறத.  இப்ரபதிகாத அத,
கிரிரேக்கா மக்காளின் லெநற்றிப்லெபதிகாட்டில் கண்டு நிிரேப்பிமையை
தப்பதிகாக்கிக்க ுசெமமதிகான ஒர லெவகஜன வதிகாக்லெகாடுப்லைபப்
பரந்தலைிரேக்கம அகவிற்க சரங்கி ரபதிகாயுள்கத.

அதன் பிற்ரபதிகாக்கததனமதிகான தந்திிரேங்காளுக்க ஒர
ரபதிகாலிததனமதிகான ஜனநதிகாமையைகா ரபதிகாரலைவலைமையை வைங்கவதற்க
அப்பதிகாற்பட்டு,  சிப்ிரேதிகாஸின் லெவகஜன வதிகாக்லெகாடுப்பு
பரந்தலைிரேமையைதிகானத,  அவிரேத காட்சியும மற்றம அவிரேத
அிரேுசெதிகாங்காமும ஆைமதிகாகா பிகவுபட்டிரக்கின்றன என்பலைதயும
மற்றம எவ்வதிகாற முன்ரனதிகாக்கி நகாரவத என்பதில் அலைவ
உடன்பட முடிமையைவில்லைக என்பலைதயும லெமமௌனமதிகாகா ஒப்புக்
லெகாதிகாள்வததிகாகா உள்கத.

அவமதிக்கம ரகாதிகாரக்லைகாகாள் என்ற சிப்ிரேதிகாரர எலைத
ஏற்றக்லெகாதிகாள்கிறதிகாரிரேதிகா,  அதற்க மண்டியிடுவதற்க சிருசெதிகா
தலைகலைமயிகதிகான அிரேுசெதிகாங்காததின் பிரேந்த பிரவுகாளும மற்றம
கிரிரேக்கா ஆளும வரக்காமும ஒட்டுலெமதிகாததமதிகாகா அழுததமளிதத
வரகின்றன.  கிரீஸின் மததிமையை வங்கி யூரிரேதிகாவிரகரமையை
தங்கியிரப்பதற்காதிகான ஓர அலைைப்லைப விடுதததம,  நிதி மந்திர
மையைதிகானிஸ வதிகாலெிரேமௌஃபதிகாகிஸ வலியுறததலைகாயில்,  கிரீஸ அதன்
காடன்வைங்கனரகாளின் "விததிமையைதிகாுசெமதிகான ரகாதிகாரக்லைகாகாலைகத"
திரப்திப்படுதத அதனதிகால் ஆனமட்டும அலைனததம லெுசெய்த
வரவததிகாகாவும,  யூரிரேதிகா மண்டகததிற்கள் தங்கியிரக்கா
தீரமதிகானகாிரேமதிகாகா இரப்பததிகாகாவும வலியுறததினதிகார.

ஏலெதன்ஸின் "பசலைமமையைதிகான வுசெதி மிக்கா வடக்க
புறநகாரபகதிகாளில்"  நடததப்பட்ட காட்சி கூட்டம ஒன்றில் "லெபர
வணிகாரகாள்,  அிரேசிமையைல்வதிகாதிகாள்,  கால்விமையைதிகாகரகாள் மற்றம ுசெமூகா
முக்கிமையைஸதரகாளின்" ஐரிரேதிகாப்பிமையை ஒன்றிமையை ஆதிரேவு கூட்டம ஒன்றில்
காகந்த லெகாதிகாண்டததிகாகா லைபனதிகான்சிமையைல் லைடமஸ ுசெமீபததில்
அறிவிததத.  இததலைகாமையை அடுக்ககாலைகப் லெபதிகாறதத வலைிரேயில்,
“யூரிரேதிகா இல்கதிகாத வதிகாழ்க்லைகாலைமையை ஏறதததிகாை காற்பலைனயும லெுசெய்த
பதிகாரக்கா முடிமையைதிகாத.  அந்த ஒரிரே லெுசெகதிகாவணி அவரகாளின்
கைந்லைதகாலைக லெவளிநதிகாடுகாளுக்க அனுப்பி படிக்கா லைவக்காவும
மற்றம ஐரிரேதிகாப்பதிகாவில் எங்க ரவண்டுமதிகானதிகாலும லெுசெதிகாததக்காலைக

மற்றம ஆடமபிரே பண்டங்காலைக வதிகாங்காவும அவரகாளுக்க
லெுசெமௌகாரமையைதலைதக் லெகாதிகாடுததத,”4 என்ற லைடமஸ கறிப்பிட்டத.

லெததிகாழிகதிகாக வரக்காததிலிரந்த விககி மற்றம அதற்க விரிரேதிகாதமதிகாகா
உள்க,  இததலைகாமையை லெுசெல்வதிகாக்கமிகந்த மததிமையைதட்டு கால்விமையைதிகாகரகாள்,
அிரேசிமையைல்வதிகாதிகாள் மற்றம ுசெமூகா முக்கிமையைஸதரகாலைக சிருசெதிகா
லெகாதிகாண்டிரக்கம நிலைகயில்,  அரதரபதிகான்ற மரனதிகாபதிகாவங்காள் அந்த
அலைமப்புக்கள்ரகரமையையும பிிரேதிநிதிததவம லெுசெய்மையைப்படுகிறத.

சிருசெதிகாவின் இடத ப்கதிகாட்பதிகாரம (Left  Platform)  கான்லைன மற்றம
தீவிிரேவகத சதந்திிரே கிரிரேக்காரகாள் (Anel) காட்சி உட்பட அிரேுசெதிகாங்காததின்
ஏலைனமையை பிரவுகாள் யூரிரேதிகாவிலிரந்த கிரீஸ லெவளிரமையைறவலைத
விரமபுகின்றன. இடத ப்கதிகாட்பதிகாரம இன் ஓர அங்காததவிரேதிகான கிரிரேக்கா
அபிவிரததததலைற மந்திர Panagiotis  Lafazanis,  ஐரிரேதிகாப்பிமையை
ஒன்றிமையைததடன் ஓர உடன்படிக்லைகா மீத லெவகஜன வதிகாக்லெகாடுப்பு
பரந்தலைிரேக்க "பகதத கிரேரகதிகாடு ரவண்டதிகாலெமன"  பதிகளிக்கமதிகாற
கிரிரேக்காரகாளுக்க அலைைப்புவிடுததள்கதிகார.

கிரிரேக்கா நிதியிமையைல் பிிரேபுததவததின் ுசெக்திவதிகாய்ந்த பிரவுகாள், கறிப்பதிகாகா
Anel  உடன் லெநரக்காமதிகாகா லெததிகாடரபு லெகாதிகாண்டுள்க காப்பல்தலைற
ஜதிகாமபவதிகான்காளும அவரகாளுக்கப் பின்னதிகால் உள்கனர.  ுசெரவரதுசெ
ுசெமபதிகாதிமையைங்காளின் மீத அவரகாள் பூஜ்ஜிமையை வர லெுசெலுததம வலைகாயில்
அலைமக்காப்பட்டுள்க கிரிரேக்கா அிரேசிமையைலைகலைமப்பின்
தனிவலைகாமுலைறகாகதிகால் அவரகாளின் லெுசெதிகாததக்காள் இதவலைிரேயில்
பதிகாதகாதிகாக்காப்பட்டுள்கன. ஆனதிகால் ஐரிரேதிகாப்பிமையை ஒன்றிமையைததின் ுசெமீபததிமையை
திட்டங்காளில், "காப்பல் லெததிகாழில்தலைற மீத சிறப்பு வர ுசெலுலைகாகாலைகக்
லைகாவிட்டு, வரததகா காப்பல் ரபதிகாக்கவிரேதத மீத சிறந்த வரததிட்டதலைத
நலைடமுலைறப்படுததவதற்காதிகான" பரந்தலைிரேகாள் உள்கடங்கி உள்கன.

அதரபதிகான்ற முலைறகாள் உககின் மிகாப்லெபரமையை விமையைதிகாபதிகாிரே
காப்பல்தலைறலைமையை இன்னமும காட்டுப்பதிகாட்டில் லெகாதிகாண்டுள்க காப்பல்தலைற
ஜதிகாமபவதிகான்காளின் லெுசெல்வவகதலைதக் கலைறததவிடக்கூடும. அவரகாளில்
மிகாப்லெபரமையை லெுசெல்வந்திரேதிகான Philip Niarchos  இன் லெுசெதிகாததக்காள் 2.5
பில்லின் டதிகாகிரேதிகாகா மதிப்பிடப்படுகின்றன.  ரமலும ஏலைனமையை நதிகான்க
காப்பல்தலைற முதகதிகாளிமதிகாரகாள் ஒவ்லெவதிகாரவரம ஒர பில்லிமையைன்
யூரிரேதிகாவிற்க அதிகாமதிகான லெுசெதிகாததக்காலைக லைவததள்கனர.

கிரிரேக்கா ஆளும வரக்காததிற்கள் இததலைகாமையை பிகவுகாள்,
ஐரிரேதிகாப்பதிகாவின் பிிரேததிகான ஏகாதிகாதிபததிமையை ுசெக்திகாளுக்க இலைடயிகதிகான
பிகவுகாலைக எதிலெிரேதிகாலிக்கின்றன.  ரபரலின் தலைகலைமயிகதிகான
ரபச்சவதிகாரதலைதகாளில் கிரீலைர யூரிரேதிகா மண்டகததிற்கள்
லைவததிரப்பரத அவரகாகத ரநதிகாக்காலெமன இதவலைிரேயில் ஐரிரேதிகாப்பிமையை
அதிகாதிகாரகாள் வலியுறததி வந்த ரபதிகாதினும,  கிரிரேக்காம
லெவளிரமையைறவதன் மூகமதிகாகா யூரிரேதிகா மண்டகதலைத உலைடதத விடுவரத
சிறந்த மூரகதிகாபதிகாமையைமதிகாகா இரக்காக்கூடுலெமன பிரட்டிஷ் பிிரேதம மந்திர
ரடவிட் ரகாமரூன் வலியுறததி உள்கததிகாகா ரநற்ற லெவளிமையைதிகானத.

“கிரீஸ உடனதிகான விவதிகாததலைத [பிிரேதம மந்திர]  மட்டததில் நடதத
அனுமதிப்பத அங்ரகாகதிகா ரமரக்லெகாலுக்க அறிவுப்பூரவமதிகாகா
இரக்கமதிகா”  என ரகாமரூன் அதிுசெயிதததிகார,  "அலைத விட அதன்
லெபதிகாரகதிகாததிகாிரே பிிரேச்சிலைனலைமையைத தீரப்பதற்க யூரிரேதிகா மண்டகததிலிரந்த
கிரீலைர லெவளிரமையைற்றவத சிறப்பதிகாகா இரக்கலெமன லெதரவிததததிகாகா"
ஒர இிரேதிகாஜதிகாங்கா கறிப்புலைிரே காதிகாரடிமையைன் இதழுக்க காசிமையைவிடப்பட்டத.

முதகதிகாளிததவ வரக்காததின் ுசெமூகா ஒழுங்காலைமப்பு முற்றிலுமதிகாகா
ரததிகால்விமையைலைடந்தள்க நிலைகயில், அதன் எல்கதிகா கான்லைனகாளிலிரந்தம
சமையைதிகாதீனமதிகான லெகாதிகாள்லைகாலைமையை அலைமப்பரத லெததிகாழிகதிகாக வரக்காததிற்க
முன்னதிகால் உள்க ஒரிரே பதிகாலைதமையைதிகாகம.  சிருசெதிகா மற்றம ஐரிரேதிகாப்பிமையை
ஒன்றிமையைததின் பிற்ரபதிகாக்கததனமதிகான சூழ்ச்சித திட்டங்காளுக்க எதிிரேதிகான
புிரேட்சிகாிரே ரபதிகாிரேதிகாட்டததில் கிரீஸ மற்றம ஐரிரேதிகாப்பதிகா எங்கிலும உள்க
லெததிகாழிகதிகாக வரக்காதலைத ஒன்றதிிரேட்டுவதற்க தமையைதிகாரப்பு லெுசெய்வரத
அதிமுக்கிமையை பணிமையைதிகாகம. 


