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மக்ரரோன் கிரீஸ் ் சஸ் செல்கில்கிறோர: முன்ன்னோளில் வங்கி வங்கியோளரோக
இருந்து பிரோன்சின் ஜன்னோதிபதி வங்கியோன்னவதியானவரர
“தீவிர இடது” சிப்ரோஸ் வரரவற்கில்கிறோர

           By Alex Lantier,     12 September 2017

சரிசிசாவிசால் (”தீவிர இடதுகளின் கூட்டண”) திணக்கப்பட்ட சக்கன

நடவடிக்க்கககக்ககைகளைப் பிசாரிசாட்டுவதற்கும் ஐற்கும் ஐரரிசாப்பிய ஒன்றியத்தின்
வருங்கிசாலம் குறித்து விவிசாதிப்பதற்கும் இம்ிப்பதற்கும் இம்மிசானுவல் ிப்பதற்கும் இம்மக்ற்கும் ஐரரிசான்
சசன்ற விசாரத்தில் கிரீஸ் பயணம் ற்கும் ஐரிப்பதற்கும் இம்மற்சகிசாண்டிசார.

பிசரஞ்சு சதிசாழிலிசாகைகளை வரக்கத்திற்கிசாக ிப்பதற்கும் இம்மக்ற்கும் ஐரரிசான் என்ன
க்கவத்திருக்கிறிசார என்பக்கத கிரீசுக்கிசான அவரது பயணம்
சதளிவிசாய் கிசாட்டுகிறது. சசப்டம்பர 24 அன்று நக்கடசபறவிருக்கும்
ற்கும் ஐர ஜேரிப்பதற்கும் இம்மன் சபிசாதுத் ற்கும் ஐரதரதலுக்குப் பின்னர, இருபதிசாம் நூற்றிசாண்டின்
சிப்பதற்கும் இம்மயத்தில் பிரிசான்சலும் ஐற்கும் ஐரரிசாப்பிசாவிலும் சதிசாழிலிசாகைகளை வரக்கத்திசால்
ஈட்டப்பட்ட சமூக உரிக்கிப்பதற்கும் இம்மகக்ககைகளை இல்லிசாது சசய்வக்கத
திணப்பதற்கு ஐற்கும் ஐரரிசாப்பிய ஒன்றியத்க்கத பயன்படுத்திக்
சகிசாள்வதற்கு ற்கும் ஐர ஜேரிப்பதற்கும் இம்மனியும் பிரிசான்சும் ற்கும் ஐரநிசாக்கம் சகிசாண்டுள்கைகளைன.

சதிசாழிலிசாகைகளை வரக்கத்தின் மீதிசான திப்பதற்கும் இம்மது திசாக்குதலில் குட்டி-

முதலிசாளித்துவ “தீவிர இடதிக்கன” ஒரு முக்கியிப்பதற்கும் இம்மிசான அரசயல்
கருவியிசாக பயன்படுத்திக் சகிசாள்வதற்கு நிதியப் பிரபுத்துவம்
ற்கும் ஐரநிசாக்கம் சகிசாண்டுள்கைகளைது.

 

சப்ரிசாஸ் டுவிட்டரில் ிப்பதற்கும் இம்மக்ற்கும் ஐரரிசானுடன் கூட்டுற்கும் ஐரசரந்துள்கைகளைிசார

முன்னிசாள் வங்கியிசாகைகளைரிசான ிப்பதற்கும் இம்மக்ற்கும் ஐரரிசானுக்கும் கிற்கும் ஐரரக்க பிரதிப்பதற்கும் இம்மர
அசலக்சஸ் சப்ரிசாிப்ராஸசிப்ராஸுக்கும் இக்கடயிலிசான சுமூகிப்பதற்கும் இம்மிசான சந்திப்பு
ிப்பதற்கும் இம்மக்ற்கும் ஐரரிசானுக்கு பிரிசான்சன் ற்கும் ஐரபிசாலி-இடதுகள் கிசாட்டுகின்ற சம்பிரதிசாய
எதிரப்க்கப ற்கும் ஐரதிசாலுரித்துக் கிசாட்டுவதிசாகவும் இருக்கிறது. ிப்பதற்கும் இம்மக்ற்கும் ஐரரிசாக்கன
எதிரப்பதிசாகக் கூறிக் சகிசாள்ளும் ற்கும் ஐர ஜேிசான்-லூக் சிப்பதற்கும் இம்மற்கும் ஐரலிசான்ற்கும் ஐரசிசானும்
புதிய முதலிசாளித்துவ-எதிரப்புக் கட்சயும் சப்ரிசாஸ் ஆட்சக்கு
வந்தக்கதப் ற்கும் ஐரபிசாற்றின.  சிப்பதற்கும் இம்மற்கும் ஐரலிசான்ற்கும் ஐரசிசான் க்கவத்த
ஆற்கும் ஐரலிசாசக்கனசிப்பதற்கும் இம்மிசாழிவின் படி இவரகள் ிப்பதற்கும் இம்மக்ற்கும் ஐரரிசானின் கீழ
ஆட்சயதிகிசாரத்க்கத எடுத்திருப்பிசாரகற்கும் ஐரகைகளையிசாயின்,  இவரககைகளைது வரக்க
நிக்கலப்பிசாடு சப்ரிசாஸின் நிக்கலப்பிசாட்டில் இருந்து முக்கியிப்பதற்கும் இம்மிசான
வித்தியிசாசம் எதக்கனயும் சகிசாண்டிருந்திருக்கிசாது.

கிற்கும் ஐரரக்க  ஜேனிசாதிபதி புற்கும் ஐரரிசாற்கும் ஐரகிசாப்பிஸ் பிசாவ்ற்கும் ஐரலிசாபுவ்ற்கும் ஐரலிசாஸ்
உடனிசான தனது முதல் சந்திப்பின் ற்கும் ஐரபிசாது,  ிப்பதற்கும் இம்மக்ற்கும் ஐரரிசான்,  கிரீசல்
ஐற்கும் ஐரரிசாப்பிய ஒன்றியத்தின் சக்கன நடவடிக்க்கக உத்தரக்கவ

புகழந்திசார:  “உங்ககைகளைது அரசிசாங்கங்கள் நடத்தி வந்திருக்கின்ற
சீரதிருத்தங்களுக்கு இந்த இடத்தில் நிசான் வணக்கம் சதரிவிக்க
விரும்புகிற்கும் ஐரறன்,  சவகு விக்கரவில் இது சதிசாடரபிசாய் பிரதிப்பதற்கும் இம்மர
சப்ரிசாஸ் உடன் ற்கும் ஐரபசுவதற்கு எனக்கு சந்தரப்பம் கிக்கடக்கும்.

ஆயினும் உங்ககைகளைது நிசாட்டின் கடன்கள் ிப்பதற்கும் இம்மிசாற்றி எழுதப்படுவக்கத
அனுிப்பதற்கும் இம்மதிப்பதற்கு,  இந்த சீரதிருத்தங்கள்,  சதிசாடரும் கட்டிசாயம்
சகிசாண்ட ஒரு கூட்டிசான பங்சகடுப்புடன் க்ககற்கும் ஐரகிசாரத்து
சசயல்பட்டிசாக ற்கும் ஐரவண்டும்.”

கிற்கும் ஐரரக்க ிப்பதற்கும் இம்மக்களின் மீது சக்கன நடவடிக்க்கககக்ககைகளைத் திணப்பதில்
சரிசிசாவும் கிற்கும் ஐரரக்க ஆளும் வரக்கமும் கிசாட்டிய “துணச்சக்கல”
ிப்பதற்கும் இம்மக்ற்கும் ஐரரிசான் பிசாரிசாட்டினிசார:  “நீங்கள் கிசாட்டிய தடுப்பு,  பல
சீரதிருத்தங்கக்ககைகளை ற்கும் ஐரிப்பதற்கும் இம்மற்சகிசாள்வதற்கு நீங்கள் சகிசாண்டிருந்த
துணச்சல்,  உங்கள் ற்கும் ஐரகிசாட்பிசாடுகக்ககைகளை ிப்பதற்கும் இம்மறந்து விடக் கூடிசாசதன்ற
விருப்பம்,  உங்கக்ககைகளைச் சுற்றிய பல தீவிரப்பட்டவரகளும்
ஐற்கும் ஐரரிசாப்பிய ஒன்றியத்க்கத விட்டு விலகுவதற்கு உங்கக்ககைகளை
சநருக்கிக் சகிசாண்டிருந்த நிக்கலயில் கிரீக்கச ஐற்கும் ஐரரிசாப்பிசாவிற்கும் ஐரலற்கும் ஐரய
க்கவத்திருப்பதற்கு நீங்களும்,  உங்கள் அரசிசாங்கமும் ிப்பதற்கும் இம்மற்றும்
உங்கள் பிரதிப்பதற்கும் இம்மரும் எப்ற்கும் ஐரபிசாதும் கிசாட்டிய இந்த விருப்பம் திசான்
நிசாங்கள் மிகவும் ிப்பதற்கும் இம்மதிப்பிற்குரியதிசாக க்கவத்திருக்கும் இந்த
ஐற்கும் ஐரரிசாப்பிசாவுக்கு இன்னும் அதிகிப்பதற்கும் இம்மிசான இலட்சயம் சகிசாள்வதற்கு
எங்கக்ககைகளை கடக்கிப்பதற்கும் இம்மப்பட்டவரககைகளைிசாக்குகிறது.”

உண்க்கிப்பதற்கும் இம்மயில், பரந்த ிப்பதற்கும் இம்மக்களின் ற்கும் ஐரகிசாபத்தில் இருந்து இரிசாணுவமும்
கலகத் தடுப்பு ற்கும் ஐரபிசாலிசும் தங்கக்ககைகளைக் கிசாப்பிசாற்றி விடும் என்ற
நம்பிக்க்ககயில்,  சக்கன நடவடிக்க்கககக்ககைகளை எதிரப்பதற்கு அளித்த
விசாக்குறுதிகக்ககைகளைக் க்ககவிட்டதும்,  வங்கிகளின் ற்கும் ஐரகிசாரிக்க்கககக்ககைகளை
அடிக்கிப்பதற்கும் இம்மத்தனிப்பதற்கும் இம்மிசாக நிக்கறற்கும் ஐரவற்றியதும் திசான் சப்ரிசாசும் சரிசிசாவும்
சகிசாண்டிருந்த ஒற்கும் ஐரர “துண “துணி்ச்சல்” ஆகும்.

2008  முதலிசாக வரிக்கசயிசாக வந்த பல அரசிசாங்கங்கள்
ஓய்வூதியங்கள் ிப்பதற்கும் இம்மற்றும் குக்கறந்தபட்ச ஊதியங்களின் மீது
நடத்திய சவட்டுகளின் ஒட்டுசிப்பதற்கும் இம்மிசாத்த விக்ககைகளைவிசாக
ஓய்வூதியங்களும் ஊதியங்களும் 40  சதவீத சரிசாசரி வீழச்சக்கயக்
கண்டிருக்கின்றன.  சறுவணகங்களின் திவிசால்நிக்கலகள் ிப்பதற்கும் இம்மற்றும்
ற்கும் ஐரவக்கலக்குக்கறப்புகள் ிப்பதற்கும் இம்மற்றும் சபிசாதுத் துக்கற சதிசாழிலிசாகைகளைரகளில்
பிசாரிய ற்கும் ஐரவக்கலநீக்கங்ககைகளைது ஒரு அக்கல ஆகியக்கவ,  25  சதவீத
ற்கும் ஐரவக்கலவிசாய்ப்பின்க்கிப்பதற்கும் இம்ம விகிதத்திற்கு இட்டுச் சசன்றுள்கைகளைது
(இக்ககைகளைஞரகளிக்கடற்கும் ஐரய இது 60 சதவீதிப்பதற்கும் இம்மிசாகும்).

ஏதன்ிப்ராஸசிப்ராஸும் ஐற்கும் ஐரரிசாப்பிய ஒன்றியமும் அக்கவ உருவிசாக்கிய சமூகப்
ற்கும் ஐரபரழிக்கவ —கிற்கும் ஐரரக்க சிப்பதற்கும் இம்மிசாத்த உள்நிசாட்டு உற்பத்தி 1930களில்
சபருிப்பதற்கும் இம்மந்தநிக்கலயின் ற்கும் ஐரபிசாது மிக ற்கும் ஐரிப்பதற்கும் இம்மிசாசிப்பதற்கும் இம்மிசான பிசாதிப்க்கபச் சந்தித்த
நிசாடுகளில் ற்கும் ஐரபிசால கிசால் பங்கு சரிக்கவச் சந்தித்தது—
சதிசாழிலிசாகைகளைரகளின் அடிப்பக்கட சமூக உரிக்கிப்பதற்கும் இம்மகக்ககைகளைக் கிழித்துப்
ற்கும் ஐரபிசாடுவதற்கிசாய் பயன்படுத்திக் சகிசாண்டன.  குக்கறந்தபட்ச
ஓய்வூதிய அகைகளைக்கவ ிப்பதற்கும் இம்மிசாதத்திற்கு 382  யூற்கும் ஐரரிசாக்கள் என்ற
பரிதிசாபகரிப்பதற்கும் இம்மிசான அகைகளைவுக்கு குக்கறத்தக்கிப்பதற்கும் இம்ம அத்ற்கும் ஐரதிசாடு



ற்கும் ஐரவக்கலவிசாய்ப்பற்ற்கும் ஐரறிசாருக்கு சபிசாது சுகிசாதிசாரப் பரிசாிப்பதற்கும் இம்மரிப்க்கப
அகற்றியக்கிப்பதற்கும் இம்ம ஆகியக்கவயும் இந்த திசாக்குதல்களில்
இடம்சபற்றிருந்தன.

ஐற்கும் ஐரரிசாப்பிய ஒன்றியத்தின் சக்கன நடவடிக்க்கககக்ககைகளை முடிவுக்குக்
சகிசாண்டுவருவதிசான ற்கும் ஐரபிசாலியிசான விசாக்குறுதிகளின் அடிப்பக்கடயில்
சரிசிசா 2015   ஜேனவரியில் ற்கும் ஐரதரந்சதடுக்கப்பட்டது.  கருத்து
விசாக்சகடுப்பில் ஐற்கும் ஐரரிசாப்பிய ஒன்றியத்திற்குள் இருக்க “ற்கும் ஐரவண்டும்”
என்று விசாக்களிப்பு கிட்டும்;  அது தன்க்கன இரிசாஜினிசாிப்பதற்கும் இம்மிசா சசய்ய
அனுிப்பதற்கும் இம்மதிக்கும்,  ஐற்கும் ஐரரிசாப்பிய ஒன்றியத்திற்கு ஆதரவளித்தற்கிசான
பழிக்கய ிப்பதற்கும் இம்மக்கள் மீது ற்கும் ஐரபிசாட்டு விடலிசாம் என்ற நம்பிக்க்ககயில்
 ஜேஜூக்கல 25  அன்று சக்கன நடவடிக்க்கககள் மீதிசான ஒரு
கருத்துக்கணப்புக்கும் அது ஏற்பிசாடு சசய்தது.  ஆனிசால்,

சபரும்பிசாலும் சதிசாழிலிசாகைகளைரகளிடம் இருந்திசாய்,  ஒரு
திட்டவட்டிப்பதற்கும் இம்மிசான 62 சதவீத “ற்கும் ஐரவண்டிசாம்” விசாக்கு கிட்டிய நிக்கலக்கு
முகம்சகிசாடுத்த சரிசிசா ிப்பதற்கும் இம்மக்கள் கருத்க்கத கிசாலில் ற்கும் ஐரபிசாட்டு மிதித்து
விட்டு சநருக்கடி சதிசாடங்கிய சிப்பதற்கும் இம்மயத்தில் இருந்திசான மிகப்சபரும்
சக்கன நடவடிக்க்ககககைகளைது  சதிசாகுப்க்கபத் திணத்தது.

இன்று பிரிசான்சல் சிப்பதற்கும் இம்மற்கும் ஐரலிசான்ற்கும் ஐரசிசானும் NPA  உம் சசய்வக்கதப்
ற்கும் ஐரபிசாலற்கும் ஐரவ,  சக்கன நடவடிக்க்ககக்கு எதிரிசாக தனது நிசாட்டின்
சதிசாழிலிசாகைகளைரகக்ககைகளை பிசாதுகிசாக்க சப்ரிசாஸ் ஐற்கும் ஐரரிசாப்பிய
சதிசாழிலிசாகைகளைரகளுக்கு அக்ககு அழைப்பு விடுக்க ிப்பதற்கும் இம்மறுத்திசார. உலக ற்கும் ஐரசிசாசலிச
வக்கலத் தகைகளைம் எச்சரித்திருந்தக்கதப் ற்கும் ஐரபிசால,  ஐற்கும் ஐரரிசாப்பிய
ஒன்றியத்க்கத எதிரப்பதற்கிருக்கின்ற ஒற்கும் ஐரரசயிசாரு உருப்படியிசான
மூற்கும் ஐரலிசாபிசாயத்க்கத சரிசிசா நிரிசாகரித்தக்கிப்பதற்கும் இம்மயிசானது,  ஐற்கும் ஐரரிசாப்பிய
ஒன்றியத்தின் பிற்ற்கும் ஐரபிசாக்குத்தனிப்பதற்கும் இம்மிசான சமூக ற்கும் ஐரவக்கலத்திட்டத்க்கத
அது அடிப்பக்கடயிசாக அங்கீகரித்ததில் -ஐற்கும் ஐரரிசாப்பிய ஒன்றியம்
எங்குிப்பதற்கும் இம்மிசான அதன் கூட்டிசாளிகளும் இதக்கனப் பகிரந்து
சகிசாண்டனர- இருந்து எழுந்திருந்தது.

ிப்பதற்கும் இம்மக்ற்கும் ஐரரிசான் கிரீஸ் சசன்றது,  சதிசாழிலிசாகைகளை வரக்கத்தின் மீதிசான
திசாக்குதக்கல அங்கீகரிப்பதற்கிசாக ிப்பதற்கும் இம்மட்டுிப்பதற்கும் இம்மல்ல,  பிசரஞ்சு ிப்பதற்கும் இம்மற்றும்
ஐற்கும் ஐரரிசாப்பிய ஏகிசாதிபத்தியத்தின் மூற்கும் ஐரலிசாபிசாய ிப்பதற்கும் இம்மற்றும் வரத்தக
நலன்கக்ககைகளை முன்சனடுப்பதற்கிசாகவும் திசான்.  அவரது வி ஜேயம்
உலகப் ற்கும் ஐரபிசாரின் எழுந்து வரும் அபிசாயத்துடன் சநருக்கிப்பதற்கும் இம்மிசாகப்
பின்னியதிசாக இருந்தது.  ட்ரம்ப் ற்கும் ஐரதரவிசானதற்கு பின்னர
அசிப்பதற்கும் இம்மரிக்கிசாவுக்கும் ற்கும் ஐர ஜேரிப்பதற்கும் இம்மனிக்கும் இக்கடயிலிசான பிகைகளைவுகள்
சபருகிவரும் நிக்கலயிலும்,  அத்துடன் சகிசாரியிசா சதிசாடரபிசாக
அசிப்பதற்கும் இம்மரிக்கிசா,  சீனிசா,  ிப்பதற்கும் இம்மற்றும் ரஷ்யிசா இக்கடயில் ற்கும் ஐரபிசார ஆபத்துகள்
சவடித்சதழுகின்ற நிக்கலயிலும்,  கிரீசிசானது பிரதிசான சக்திகள்
இக்கடற்கும் ஐரய சசல்விசாக்குப் ற்கும் ஐரபிசாட்டிக்கிசான ஒரு யுத்தக்ககைகளைிப்பதற்கும் இம்மிசாக ஆகிக்
சகிசாண்டிருக்கிறது.

"சீனிசா அல்லது அசிப்பதற்கும் இம்மரிக்கிசா ற்கும் ஐரபிசான்ற சபரும் சக்திககைகளைிசால் நிசாம்
ஆகைகளைப்படிசாிப்பதற்கும் இம்மல் இருக்க ற்கும் ஐரவண்டுசிப்பதற்கும் இம்மன்பதற்கிசாக,  நம்க்கிப்பதற்கும் இம்ம நிசாற்கும் ஐரிப்பதற்கும் இம்ம
பிசாதுகிசாத்துக் சகிசாண்டு உயிரவிசாகு அழை அனுிப்பதற்கும் இம்மதிக்கின்ற ஒரு
ஐற்கும் ஐரரிசாப்பிய இக்கறயிசாண்க்கிப்பதற்கும் இம்மக்கய நிசான் நம்புகிற்கும் ஐரறன்”  என்று
ஏசதன்ஸில் பிசாரத்சதற்கும் ஐரனிசான் அருகிலுள்கைகளை Pnyx  ிப்பதற்கும் இம்மக்கலயில் அவர
ஆற்றிய உக்கரயின் ற்கும் ஐரபிசாது ிப்பதற்கும் இம்மக்ற்கும் ஐரரிசான் சதரிவித்திசார.

ிப்பதற்கும் இம்மக்ற்கும் ஐரரிசானின் உள்நிசாட்டுக் சகிசாள்க்ககக்கயப் ற்கும் ஐரபிசாலற்கும் ஐரவ,  அவரது
சவளிநிசாட்டுக் சகிசாள்க்ககயும் முழுக்க முழுக்க கழிசக்கடயிசான
பிற்ற்கும் ஐரபிசாக்குத்தனற்கும் ஐரிப்பதற்கும் இம்மயிசாகும்.  ற்கும் ஐரநட்ற்கும் ஐரடிசாவின் ிப்பதற்கும் இம்மத்திய கிகு அழைக்கு
ற்கும் ஐரபிசாரகளுக்கு தப்பி கிரீசுக்கு ஓடிவருவதில் இருந்து அகதிகக்ககைகளைத்
தடுப்பதில் சப்ரிசாிப்ராஸசிப்ராஸுக்கு உதவிசசய்ய ஐற்கும் ஐரரிசாப்பிய ஒன்றியத்க்கத
வலியுறுத்துவதற்கு அவர விசாக்குறுதியளித்திசார.  “இந்தக்
கிசாரணத்திற்கிசாக,  சமீப ஆண்டுகளில் உங்ககைகளைது நிசாடு
முகம்சகிசாடுத்த சபரும் குடிற்கும் ஐரயற்றங்களில் இருந்து பிசாதுகிசாத்துக்

சகிசாள்வதற்கு நம்க்கிப்பதற்கும் இம்ம அனுிப்பதற்கும் இம்மதிக்கின்றதிசான ஒரு நிரந்தரிப்பதற்கும் இம்மிசான
திட்டமிட்ட ஒத்துக்ககு அழைப்க்கப நிசாம் முன்சனடுக்க அவசயிப்பதற்கும் இம்மிசாயுள்கைகளைது.”

அகதிககைகளைது தஞ்சம் ற்கும் ஐரகிசாரும் உரிக்கிப்பதற்கும் இம்மக்கய ிப்பதற்கும் இம்மறுப்பதும்
பிரிசாந்தியத்தில் கடற்கும் ஐரலிசார ற்கும் ஐரரிசாந்துகக்ககைகளை அதிகப்படுத்துகின்ற
அற்கும் ஐரதற்கும் ஐரநரத்தில் ிப்பதற்கும் இம்மத்தியத் தக்கரக்கடலில் மீட்பு நடவடிக்க்கககக்ககைகளைக்
குக்கறத்துக் சகிசாள்வதும் -ஆயிரக்கணக்கிசாற்கும் ஐரனிசார நீரில் மூழகி
இறப்பதற்கு இது இட்டுச் சசன்றுள்கைகளைது-  திசான் ஐற்கும் ஐரரிசாப்பிய
ஒன்றியத்தின் பிரதிசான அகதிக் சகிசாள்க்ககயிசாக இருந்து
வந்திருக்கிறது. 

ற்கும் ஐரிப்பதற்கும் இம்மலும், கிற்கும் ஐரரக்க சநருக்கடியிசால் ஐற்கும் ஐரரிசாப்பிய ஒன்றியத்திற்குள்கைகளைிசாக
தூண்டப்பட்ட ற்கும் ஐரிப்பதற்கும் இம்மிசாதல்கக்ககைகளையும் ிப்பதற்கும் இம்மக்ற்கும் ஐரரிசான் ற்கும் ஐரலசிசாக சூசகிப்பதற்கும் இம்மிசாய்
ற்கும் ஐரபசனிசார,  அவர கூறினிசார:  “சன்னச்சன்ன கருத்துற்கும் ஐரபதங்கள்
சதிசாடரபிசாக ஒரு உள்நிசாட்டுப் ற்கும் ஐரபிசாரின் அகைகளைவுக்கு
சண்க்கடயிடுவக்கத நிப்பதற்கும் இம்மது யூற்கும் ஐரரிசா ிப்பதற்கும் இம்மண்டலம் விட்டு விட ற்கும் ஐரவண்டும்”.
அதன்பின் அவர நீண்டகிசாலிப்பதற்கும் இம்மிசாக ற்கும் ஐர ஜேரிப்பதற்கும் இம்மனியிசால் எதிரக்கப்பட்டு
வருகின்ற நிதிக் சகிசாள்க்கககக்ககைகளை முன்சிப்பதற்கும் இம்மிசாழிந்திசார.  அவர கிரீசன்
கடன்கக்ககைகளை ிப்பதற்கும் இம்மறுசீரக்கிப்பதற்கும் இம்மக்க ிப்பதற்கும் இம்மட்டுிப்பதற்கும் இம்மல்லிசாது,  கிரீசன் மீது
திணக்கப்படுகின்ற சக்கன நடவடிக்க்ககக் சகிசாள்க்கககக்ககைகளை
வகுப்பதில்,  பிசாத்திரம் வகிப்பதில் இருந்து சரவற்கும் ஐரதச நிசாணய
நிதியத்க்கத தள்ளி க்கவப்பதற்கும் ஆற்கும் ஐரலிசாசக்கனயளித்திசார.

ஐற்கும் ஐரரிசாப்பிய ஒன்றியத்தின் சகிசாள்க்கககள்,  சரவற்கும் ஐரதச நிசாணய
நிதியத்தின் சகிசாள்க்கககள் அகைகளைவுக்கு மிருகத்தனிப்பதற்கும் இம்மிசானக்கவ
என்பதிசால்,  இங்ற்கும் ஐரக பணயிப்பதற்கும் இம்மிசாக இருப்பது சக்கன நடவடிக்க்கககள்
குறித்த கருத்துற்கும் ஐரபதங்கள் அல்ல,  ிப்பதற்கும் இம்மிசாறிசாக சவடிப்பிசான
ஏகிசாதிபத்தியங்கள்-இக்கடயிலிசான ற்கும் ஐரபிசாட்டிகற்கும் ஐரகைகளை ஆகும்.

அசிப்பதற்கும் இம்மரிக்கிசாவும் ஐற்கும் ஐரரிசாப்பிய ஒன்றியமும் முன்சனப்ற்கும் ஐரபிசாதினும்
பகிரங்கிப்பதற்கும் இம்மிசாக ற்கும் ஐரிப்பதற்கும் இம்மிசாதலில் ஈடுபட்டிருக்கும் நிக்கலயில்,  விசாஷிங்டனில்
தக்கலக்கிப்பதற்கும் இம்மயகத்க்கதக் சகிசாண்டுள்கைகளை சரவற்கும் ஐரதச நிசாணய நிதியத்தின்
சசல்விசாக்க்கக ிப்பதற்கும் இம்மட்டுப்படுத்துவதற்கு ிப்பதற்கும் இம்மக்ற்கும் ஐரரிசான் ற்கும் ஐரநிசாக்கம்
சகிசாண்டிருக்கின்ற அற்கும் ஐரதற்கும் ஐரநரத்தில்,   அசிப்பதற்கும் இம்மரிக்கிசாவுக்கு எதிரிசாய்
பிரிசான்ஸ் ஆதரவளிப்பதற்கு பிரதிபலனிசாக கிரீஸ் விடயத்தில்
ற்கும் ஐரபரலினிடம் இருந்து நிதியியல்ரீதியிசான விட்டுக்சகிசாடுப்புகக்ககைகளை
அவர ற்கும் ஐரகிசாருகிறிசார.

தனது பயணத்தின் ற்கும் ஐரபிசாது ிப்பதற்கும் இம்மக்ற்கும் ஐரரிசான் பிரிசான்சன்
சபருவணகங்ககைகளைது தக்கலக்கிப்பதற்கும் இம்ம நிரவிசாக அதிகிசாரிகள் ிப்பதற்கும் இம்மற்றும் உயர
நிரவிசாகத்தின் ஒரு சபரும் பிரதிநிதிகள் குழுக்கவ உடன் அக்ககு அழைத்து
வந்திருந்திசார.  துக்கறமுகத்க்கத நிரவகிக்கும் Terminal-Link

நிறுவனமும் இந்த நிறுவனங்களில் ஒன்று,  இது சதசற்கும் ஐரலிசானிக்கி
துக்கறமுகத்க்கத தனியிசாரிப்பதற்கும் இம்மயிப்பதற்கும் இம்மிசாக்குவதன் மீதிசான
ற்கும் ஐரபச்சுவிசாரத்க்கதகளில் பங்ற்கும் ஐரகற்றுக் சகிசாண்டிருக்கிறது.  சீன கப்பல்
நிறுவனிப்பதற்கும் இம்மிசான ற்கும் ஐரகிசாஸ்ற்கும் ஐரகிசா (COSCO) ஏதன்ஸில் இருக்கும் பிற்கும் ஐரரயஸ்
துக்கறமுகத்தில் சபரும்பிசான்க்கிப்பதற்கும் இம்ம பங்குகக்ககைகளை விசாங்கியிருக்கிற
நிக்கலயிலும்,  சீனிசாக்கவயும் ஐற்கும் ஐரரிசாப்பிசாக்கவயும் இக்கணக்கின்ற சீன
ஆட்சயின் “ஒற்கும் ஐரர இக்கணப்பு,  ஒற்கும் ஐரர பிசாக்கத”  உள்கட்டக்கிப்பதற்கும் இம்மப்பு
இக்கணப்புப் பின்னலில் கிற்கும் ஐரரக்கத்க்கத ஒரு முக்கியிப்பதற்கும் இம்மிசான
கணுப்புள்ளியிசாக ஆக்குவதற்கு சீனிசா விரும்புகின்ற நிக்கலயிலும்,

சீனிசாவுடன் ற்கும் ஐரபிசாட்டிகள் சபருகிக் சகிசாண்டிருக்கின்றன.

ஐற்கும் ஐரரிசாப்பிய ஒன்றியத்தில் கிரீசன் நிக்கலக்கு ிப்பதற்கும் இம்மக்ற்கும் ஐரரிசான் தனது
ஆதரக்கவ ிப்பதற்கும் இம்மறுஉறுதி சசய்விசார என்றும்,  கிரீசல் ற்கும் ஐர ஜேரிப்பதற்கும் இம்மனிய
ிப்பதற்கும் இம்மற்றும் சீன முதலீட்க்கட “சிப்பதற்கும் இம்மநிக்கலப்படுத்த”  பிசரஞ்சு
முதலீட்டிசாகைகளைரகளுக்கு அழுத்திப்பதற்கும் இம்மளிப்பிசார என்றும் ஏசதன்ஸ்
நம்புகிறது என கிற்கும் ஐரரக்க வருணக்கனயிசாகைகளைர ற்கும் ஐரகிசாஸ்டிசாஸ்
ற்கும் ஐரலிசாரடிசானிடிஸ் கூறியதிசாக நியூ ற்கும் ஐரயிசாரக் க்கடம்ஸ்
ற்கும் ஐரிப்பதற்கும் இம்மற்ற்கும் ஐரகிசாளிட்டுள்கைகளைது.


