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கிரீஸில் ஐ ஐர் ஐரோப்பிய ஒன்றிய சிக்கன
நடவடிக்க்கககள் மீ் மீத ஐரோன சிரின சிரிச ஐரோவின் கருத்த
வ ஐரோக்க்ககடுப்புக்குப் பின்னர் மூன்று ஆண்டுகள்
Alex Lantier,
ஐரோபப்பிய ஒன்றிய சிக்கன நடவடிக்வடிக்கககள் மீது கிரீஸின் சிரி கிரீஸின் சிரிசப (“தீவிோ
இடது கூட்டண”) அோ கிரீஸின் சிரிசபங்கம் நடத்திய கருத்து வபக்ு வாக்ககடுப்பின் மூன்ுப்பின் மூன்றபம்
நிவடிக்கனவபண்வடிக்கட ரநற்று குறித்தது. மில்லியன் கணக்கபன கிரோக்க
ு வாக்கதபழிலபளர்கள் ு வாக்கள் பெருவபரியபக வழங்கிய "ரவண்டபம்" வபக்குகவடிக்கள சிரி கிரீஸின் சிரிசப
நசுக்கியவடிக்க், ு வாக்கதபழிலபள வர்க்கத்திற்கு ஒரு மூரலபள் பெபய அனுள் பெவ்பகும்.
ஐரோபப்ள் பெப எங்கிலும் ்ற்றும் உலு வாக்ககங்கிலு்பன ு வாக்கதபழிலபளர்களின்
முன்பினும் ள் பெோந்த அடுக்குகள் முதலபளித்துவ சிக்கன நடவடிக்வடிக்கககளுக்கு
எதிோபன ரள் பெபோபட்டத்தில் வந்து ு வாக்ககபண்டிருக்கும் நிவடிக்கலயில், அந்த
மூரலபள் பெபய
அனுள் பெவம்
அதிகரித்தளவில்
உலகம்
முழுவடிக்க்க்கும்
ு வாக்கள் பெபருந்துகிுப்பின் மூன்றது.
ஐரோபப்பிய ஒன்றிய ு வாக்கவட்டுக்கள் 2008 ரவபல் ஸ்ட்ரீட் ு வாக்கள் பெபறிவுக்குப் பின்னர்
இருந்து 30  கிரீஸின் சிரிசதவீதத்திற்கும் அதிக்பக வபழ்க்வடிக்கக தோங்கவடிக்கள வீழ்ச்சிக்கு
இட்டுச் ு வாக்க கிரீஸின் சிரிசன்றிருந்த நிவடிக்கலயில், அவற்றிற்கு எதிோபக கிரீஸ் எங்கிலும்
ஓோபண்டு நடந்த ு வாக்கள் பெபதுத்துவடிக்குப்பின் மூன்ற, துவடிக்குப்பின் மூன்றமுக ்ற்றும் ு வாக்கதபவடிக்கலக்கபட்சித்துவடிக்குப்பின் மூன்ற
ு வாக்கதபழிலபளர்களின்
ரவவடிக்கலநிறுத்தங்கள்
்ற்றும்
ு வாக்கள் பெருந்திோளபன
்பணவர்களின் ரள் பெபோபட்டத்திற்குப் பின்னர் ஜனவரி 2015 இல் சிரி கிரீஸின் சிரிசப
ள் பெதவிரயற்ுப்பின் மூன்றது.
சிரி கிரீஸின் சிரிசப ஐரோபப்பிய ஒன்றிய புரிந்துணர்வடிக்கவ முறித்துவிட்டு, ஐரோபப்பிய
ஒன்றியத்துடன் உுப்பின் மூன்றவுகவடிக்கள ்றுரள் பெோம் ு வாக்க கிரீஸின் சிரிசய்வதற்கும் ்ற்றும் ஐரோபப்பிய
ஒன்றிய முதலபளித்துவ கட்டவடிக்க்ப்புக்குள் ்க்களின் வபழ்க்வடிக்கககவடிக்கள
ர்ம்ள் பெடுத்துவதற்கும்
வபக்குறுதி
அளித்திருந்தது.
அதற்கு
ஆறு
்பதங்களுக்குப் பின்னர், அதன் முன்ரனபக்கு ரதபல்வியவடிக்கடந்தது. அது,
ஆழ்ந்த புதிய ு வாக்கவட்டுக்கவடிக்கள ு வாக்க கிரீஸின் சிரிசய்ய ரவண்டும் அல்லது கிரீவடிக்கம் அல்லது கிரீஸைத்
திவபல்நிவடிக்கலவடிக்க்க்கு மூழ்கடிக்கும் வவடிக்ககயில் கடன்கள் ்றுக்கப்ள் பெடுவவடிக்கத
முகங்ு வாக்ககபடுக்க ரவண்டியிருக்கும் என்ுப்பின் மூன்ற இவடிக்கடவிடபத ஐரோபப்பிய ஒன்றிய
ரகபரிக்வடிக்கககவடிக்கள எதிர்ு வாக்ககபண்டது. பிோத் ்ந்திரி அு வாக்கலக்சிஸ் சிப்ோபஸ்
ஜஜூவடிக்கல 5, 2015 இல் ஐரோபப்பிய ஒன்றிய சிக்கன நடவடிக்வடிக்கககள் மீது ஒரு
கருத்து வபக்ு வாக்ககடுப்புக்கு அவடிக்கழப்புவிடுத்தபர்.
அதன் பின்னர் கட்டவிழ்ந்த  கிரீஸின் சிரிசம்ள் பெவங்கள், அதிகபோத்திற்கபன ஒரு
புோட்சிகோ்பன ர கிரீஸின் சிரிசப கிரீஸின் சிரிசலி கிரீஸின் சிரிச ரள் பெபோபட்டம் ்ட்டுர் ு வாக்கதபழிலபள வர்க்கத்திற்கு
முன்னிருக்கும் ஒரோ ள் பெபவடிக்கத என்ுப்பின் மூன்ற ஒரு கூர்வடிக்க்யபன ள் பெடிப்பிவடிக்கனவடிக்கய
வழங்கின. ு வாக்க கிரீஸின் சிரிசல்வச்ு வாக்க கிரீஸின் சிரிசழிப்ள் பெபன நடுத்தோ வர்க்கத்தின் அடிப்ள் பெவடிக்கடயில்,
பின்நவீனத்துவம், ள் பெபலினம்  கிரீஸின் சிரிசபர்ந்த ள் பெபகுள் பெபடு ்ற்றும் இன அவடிக்கடயபள
அோசியலில் தத்துவரீதியில் ரவரூன்றிய சிரி கிரீஸின் சிரிசப ரள் பெபன்ுப்பின் மூன்ற திவபலபன, ்பர்க்சி கிரீஸின் சிரிசவிரோபத கட்சிகளின் ஒட்டுு வாக்க்பத்த  கிரீஸின் சிரிசர்வரத கிரீஸின் சிரிச அடுக்குகளில் இருந்து
ு வாக்கதபழிலபளர்கவடிக்களப் பிரிக்கும் வர்க்க இவடிக்கடு வாக்கவளி விரிவபர்ந்த விதத்தில்
அம்ள் பெல்பனது.
அந்த கருத்து வபக்ு வாக்ககடுப்பின் மூல்பக, ு வாக்கதபழிலபள வர்க்கம் அது
ரள் பெபோபடுவதற்குத் தயபோபக இருப்ள் பெவடிக்கதத் ு வாக்கதளிவுள் பெடுத்தியது. ஐரோபப்பிய
ஒன்றிய வங்கி பிவடிக்கணு வாக்கயடுப்புகளுக்கு எதிோபன வபக்ு வாக்ககடுப்புகள் ஒரு
 கிரீஸின் சிரிசகிக்கவியலபத ரள் பெோழிவடிக்கவ உண்டபக்கும், அதபவது அோசும் வங்கிகளும்
திவபலபகிவிடும், யூரோப ு வாக்க கிரீஸின் சிரிசலபவணயிலிருந்து கிரீஸ் ு வாக்கவளிரயற்ுப்பின் மூன்றப்ள் பெடும்

6 July 2018
என்ு வாக்குப்பின் மூன்றல்லபம் கூறி, "ரவண்டும்" வபக்குகளுக்கபன ஒட்டுு வாக்க்பத்த ஊடக
பிோச் கிரீஸின் சிரிசபோத்வடிக்கதயும் அது ்றுத்ததளித்தது. அத்தவடிக்ககய அச்சுறுத்தல்களுக்கு
்த்தியிலும், 61  கிரீஸின் சிரிசதவீதத்திற்கும் அதிக்பனவர்கள் சிக்கன நடவடிக்வடிக்கககள்
"ரவண்டபம்" என்ள் பெதற்கு வபக்களித்தனர்.
ஆனபல் சிரி கிரீஸின் சிரிசப அதன் ு வாக்க கிரீஸின் சிரிசபந்த கருத்து வபக்ு வாக்ககடுப்வடிக்கள் பெரய கபட்டிக்ு வாக்ககபடுத்து
விவடிக்கடயிறுத்தது. ஐரோபப்பிய ஒன்றியத்துடன் எந்த முறிவும் கிவடிக்கடயபது
என்றும், சிக்கன நடவடிக்வடிக்ககக்கு ஆதோவபன பிுப்பின் மூன்ற கட்சிகளுடன்,  கிரீஸின் சிரிசமூகஜனநபயகக் PASOK ்ற்றும் வலது கிரீஸின் சிரிசபரி புதிய ஜனநபயகம் (ND) கட்சிவடிக்கய
 கிரீஸின் சிரிசந்திக்க இருப்ள் பெதபகவும் சிப்ோபஸ் அறிவித்தபர். பின்னர் ஒரு வபோத்திற்கும்
குவடிக்குப்பின் மூன்றந்த நபட்களில், அவர் ஓய்வூதியங்கள், கூலிகள் ்ற்றும் ்ருத்துவ
கவனிப்பில் 13 பில்லியன் யூரோப ்திப்பிலபன ஐரோபப்பிய ஒன்றிய
ு வாக்கவட்டுக்கவடிக்களச் ு வாக்க கிரீஸின் சிரிசய்யும், நபு வாக்கடங்கிலு்பன துவடிக்குப்பின் மூன்றமுகங்கள் ்ற்றும் வி்பன
நிவடிக்கலயங்கவடிக்களத்
தனியபர்்யப்ள் பெடுத்தும்
ஒரு
 கிரீஸின் சிரிசட்ட்ர கிரீஸின் சிரிசபதபவில்
வடிக்ககு வாக்கயழுத்திட இருந்தபர்.
ு வாக்கதபழிலபள வர்க்கம், ரள் பெபலி இடதுகளபல் அவடிக்க்க்கப்ள் பெட்ட ஓர் அோசியல்
ு வாக்கள் பெபறியில் இருப்ள் பெவடிக்கதக் கண்டது. “இடது" என்று கூறிய கட்சிவடிக்கயத்
ரதர்ந்ு வாக்கதடுத்த அது, சிக்கன நடவடிக்வடிக்கக, ஜனநபயக உரிவடிக்க்கள் மீதபன
தபக்குதல்கள் ்ற்றும் ஏகபதிள் பெத்திய-தவடிக்கலவடிக்க்யிலபன ரள் பெபர்கவடிக்கள ஆதரிக்கும்
வலது கிரீஸின் சிரிசபரி ு வாக்ககபள்வடிக்கககவடிக்களத் திணக்க தீர்்பனகோ்பக இருக்கும் ஓர்
அோ கிரீஸின் சிரிசபங்கத்வடிக்கத முகங்ு வாக்ககபடுத்தது.
அந்த கருத்து வபக்ு வாக்ககடுப்பு ு வாக்கள் பெபய்களின் அடிப்ள் பெவடிக்கடயில் இருந்தது.
“ரவண்டபம்" வபக்குகள் ு வாக்கள் பெற்று, ஐரோபப்பிய ஒன்றியத்திற்கு எதிோபக அவோது
ரள் பெோம்ரள் பெசும் நிவடிக்கலப்ள் பெபட்வடிக்கட ள் பெலப்ள் பெடுத்திக் ு வாக்ககபள்வதற்கபகரவ அதற்கு
அவடிக்கழப்புவிடுத்ததபக சிப்ோபஸ் ு வாக்கதரிவித்தபர்: “கருத்து வபக்ு வாக்ககடுப்புக்கபன
ந்து ரநபக்கம் அவடிக்கதத் ு வாக்கதபடர்ந்து ரள் பெோம்ரள் பெசுவதற்கபகரவ ஆகும், அதில்
நபம் நன்கு ள் பெலம் ு வாக்கள் பெற்றிருப்ரள் பெபம்.”
உண்வடிக்க்யில், சிப்ோபஸ் கடுவடிக்க்யபன சிக்கன நடவடிக்வடிக்கககவடிக்களத் திணக்கத்
ு வாக்கதபடங்கியதும்,  கிரீஸின் சிரிசர்வரத கிரீஸின் சிரிச அளவில் சிப்ோபஸின் ஆதோவபளர்கரள கூட அவர்
ஓர் எரிச் கிரீஸின் சிரிசலூட்டும் உத்தியபக கருத்து வபக்ு வாக்ககடுப்புக்கு அவடிக்கழப்பு
விடுத்திருந்தவடிக்கத ஒப்புக் ு வாக்ககபண்டனர்.
ஸ்ு வாக்கள் பெயினின் ு வாக்கள் பெபு வாக்கடர்பஸ் இனதும் பிோபன்சின் புதிய முதலபளித்துவஎதிர்ப்பு கட்சியினதும் பிரிட்டனின் ள் பெப்ரலபவபத கூட்டபளி தபரிக் அலி
எழுதினபர்: “சிப்ோபம் அல்லது கிரீஸைஜூம் அவோது உள்வட்டபோங்களும் 'ரவண்டும்' வபக்குகவடிக்கள
அல்லது மிகச் சிறிய வித்தியப கிரீஸின் சிரிசத்தில் 'ரவண்டபம்' வபக்குகவடிக்கள எதிர்ரநபக்கி
இருந்தனர் என்ள் பெதில் எந்த இோகசியமும் இல்வடிக்கல. … எப்ள் பெடி ள் பெபர்த்தபலும்
சிப்ோபஸ் எதற்கபக கருத்து வபக்ு வாக்ககடுப்வடிக்கள் பெ நடத்த ரவண்டும்? 'அவர் மிகவும்
கடுவடிக்க்யபன சித்தபந்தவபதி,' என்று ர்ர்க்ு வாக்ககல் தனது ஆரலப கிரீஸின் சிரிசகரிடம் குவடிக்குப்பின் மூன்ற
கூறியிருந்தபர். அது ்ட்டுர் என்ுப்பின் மூன்றபலும். அதுு வாக்கவபரு கணக்கிட்ட அள் பெபய்பக
இருந்தது. 'ரவண்டும்' வபக்கு முகபம் ு வாக்கஜயிக்குு வாக்க்ன கருதிய அவர்,
ஐரோபப்பிய ஒன்றிய தவடிக்கலயபட்டிகரள அோவடிக்க கிரீஸின் சிரிச நடத்தட்டும் என்று
இோபஜினப்ப ு வாக்க கிரீஸின் சிரிசய்ய திட்டமிட்டிருந்தபர்.”

"ரவண்டும்" வபக்குகள் வந்தபல் பின் அவர் ்கிழ்ச்சியபக ள் பெதவி
விலகுவதபக அந்த கருத்துக்கணப்பு வபக்ு வாக்ககடுப்புக்கபன பிோச் கிரீஸின் சிரிசபோத்தின்
ரள் பெபது ு வாக்கதரிவித்திருந்த சிரி கிரீஸின் சிரிசபவின் நிதி அவடிக்க்ச் கிரீஸின் சிரிசர் யபனிஸ் வபருஃள் பெபக்கிஸ்,
Adults in the Room என்ுப்பின் மூன்ற அவோது  கிரீஸின் சிரிசமீள் பெத்திய நூலில், சிரி கிரீஸின் சிரிசபவின்
ள் பெப கிரீஸின் சிரிசபங்குத்தன்பன கருத்து வபக்ு வாக்ககடுப்பு ு வாக்கவற்றி ு வாக்கள் பெற்ுப்பின் மூன்ற அந்த இோவு
சிரி கிரீஸின் சிரிசபவில் எந்தளவுக்கு அச் கிரீஸின் சிரிசமும், பீதியும், ரகபள் பெமும் விோவி இருந்தது
என்ள் பெவடிக்கத நிவடிக்கனவுகூர்கிுப்பின் மூன்றபர்.
அன்றிோவு அவர் பிோத் ்ந்திரியின் ்பக்சிர்பஸ் இல்லத்திற்குச் ு வாக்க கிரீஸின் சிரிசன்ுப்பின் மூன்ற
ரள் பெபது, வபருஃள் பெபக்கிஸ் எழுதுகிுப்பின் மூன்றபர், “்பக்சிர்பஸ் இல்லம் ஒரு பிணவவடிக்குப்பின் மூன்ற
அளவுக்கு உவடிக்குப்பின் மூன்றந்தும், கல்லவடிக்குப்பின் மூன்றவடிக்கயப் ரள் பெபல நி கிரீஸின் சிரிசப்த்பகவும் இருந்தது.”
அவர் சிப்ோபவடிக்கம் அல்லது கிரீஸைச்  கிரீஸின் சிரிசந்தித்த ரள் பெபது, அவர் முந்வடிக்கதய கிரோக்க
அோசியல்வபதிகள் ு வாக்ககபல்லப்ள் பெட்டவடிக்கதக் குறித்து ரள் பெசியதபக குறிப்பிட்டபர்.
வபருஃள் பெபகிக்ஸின் தகவல்களின்ள் பெடி, “ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு  கிரீஸின் சிரிசதி ரள் பெபன்று
ஏதபவது நடக்கக்கூடும், குடியோசின் ஜனபதிள் பெதி, ஸ்ரோபனபோஸ், உளவுத்துவடிக்குப்பின் மூன்ற
ர கிரீஸின் சிரிசவடிக்கவகள் ்ற்றும் ந்து அோ கிரீஸின் சிரிசபங்க உறுப்பினர்களும் 'தயபர் நிவடிக்கலயில்'
இருப்ள் பெதபக எனக்கு ு வாக்கதரிவித்துள்ளனர்,' என்று சிப்ோபஸ் எச் கிரீஸின் சிரிசரித்தபர்.
ஐரோபப்பிய ஒன்றியத்தின் கட்டவடிக்களகவடிக்கள அவர் திணக்கத் தவறினபல்,
ரகர்னல்களின் ள் பெபசி கிரீஸின் சிரிசவபத இோபணுவ ஆட்சிக்குழுவடிக்கவ நிறுவிய சிஐஏ
ஆதோவிலபன 1967 இோபணுவ எழுச்சிக்குப் பின்னர் கிரீஸில் நடக்கும் முதல்
இோபணுவ ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு  கிரீஸின் சிரிசதியில் அவோது ு வாக்க கிரீஸின் சிரிசபந்த அோ கிரீஸின் சிரிசபங்கத்தின்
பிரிவுகரள
இவடிக்கணயக்கூடும்
என்ுப்பின் மூன்ற
அந்த
பிற்ரள் பெபக்குத்தன்பன
அச்சுறுத்தலுடன், சிப்ோபஸ் பின்னர் சிக்கன நடவடிக்வடிக்ககக்கு ஆதோவபன
ரள் பெபக்வடிக்கக வவடிக்கோந்தபர்.
இந்த வோலபற்று கபட்டிக்ு வாக்ககபடுப்பு, சிரி கிரீஸின் சிரிசப ள் பெதவிரயற்ள் பெதற்கு முன்னரோ
நபன்கபம்
அகிலத்தின்
அவடிக்கனத்துலகக்
குழு
(ICFI)
வழங்கிய
எச் கிரீஸின் சிரிசரிக்வடிக்கககவடிக்கள உறுதிப்ள் பெடுத்தியது. சிரி கிரீஸின் சிரிசப ு வாக்கதபழிலபளர்களுக்கு கடும்
விரோபத்பனது என்ள் பெவடிக்கத நிரூபிக்குு வாக்க்ன ICFI ்ட்டுர் எச் கிரீஸின் சிரிசரித்தது.
அு வாக்க்ரிக்க  கிரீஸின் சிரிசர்வரத கிரீஸின் சிரிச ர கிரீஸின் சிரிசப கிரீஸின் சிரிசலி கிரீஸின் சிரிச அவடிக்க்ப்பின் கிரோக்க பிோதிநிதிகள் தங்கவடிக்கள
முழுவடிக்க்யபக சிரி கிரீஸின் சிரிசபவுக்குள் ஒருங்கிவடிக்கணத்திருந்த நிவடிக்கலயில், இக்கட்சிவடிக்கய
அவர்கள் அோசியல்ரீதியில் "பிோதியிட முடியபத" ஒன்ுப்பின் மூன்றபக ்ற்றும்
"ஒட்டுு வாக்க்பத்த்பக இடது ்ற்றும் ந்து ்க்களின் இறுதி ு வாக்கவற்றிக்கபன …
முன்நிள் பெந்தவடிக்கன" என்று வர்ணத்திருந்த நிவடிக்கலயில், அதுரள் பெபன்ுப்பின் மூன்ற அோசுமுதலபளித்துவ குழுக்கள் ்ற்றும் ஸ்ோபலினி கிரீஸின் சிரிச கட்சிகளுக்கு எதிோபன ள் பெல
த கிரீஸின் சிரிசபப்த கபல ட்ு வாக்கோபட்ஸ்கி கிரீஸின் சிரிச ரள் பெபோபட்டத்தின் வர்க்க ள் பெடிப்பிவடிக்கனகளின்
அடிப்ள் பெவடிக்கடயில் ICFI இன் ்திப்பீடு அவடிக்க்த்திருந்தது.
சிப்ோபஸ் ள் பெதவிரயற்ுப்பின் மூன்றதும்,

ICFI

எழுதியது, “உவடிக்கழக்கும் ்க்கவடிக்களப் ு வாக்கள் பெபறுத்த

வவடிக்கோயில், சிரி கிரீஸின் சிரிசப அோ கிரீஸின் சிரிசபங்கம் ு வாக்கநருக்கடியிலிருந்து ு வாக்கவளி வருவதற்கபன ஒரு
ள் பெபவடிக்கதவடிக்கயப் பிோதிநிதித்துவம் ு வாக்க கிரீஸின் சிரிசய்யபது; அதற்கு ்புப்பின் மூன்றபக, அது ஒரு
மிகப்ு வாக்கள் பெரும் அள் பெபயத்வடிக்கதரய பிோதிநிதித்துவம் ு வாக்க கிரீஸின் சிரிசய்யும். சிரி கிரீஸின் சிரிசப இடது கிரீஸின் சிரிசபரி
முகத்திவடிக்கோ இட்டிருந்தபலும், அது நடுத்தோ வர்க்கத்தின் ு வாக்க கிரீஸின் சிரிசல்வச்ு வாக்க கிரீஸின் சிரிசழிப்ள் பெபன
அடுக்குகவடிக்களச்  கிரீஸின் சிரிசபர்ந்துள்ள ஒரு முதலபளித்துவ கட்சியபகும். அதன்
ு வாக்ககபள்வடிக்கககள், இந்த  கிரீஸின் சிரிசமூக ஒழுங்வடிக்ககப் ரள் பெணுவதன் மூல்பக தங்களின்
தனிச் கிரீஸின் சிரிசலுவடிக்கககவடிக்கள ள் பெபதுகபக்க முவடிக்கனயும் ு வாக்கதபழிற் கிரீஸின் சிரிசங்க அதிகபோத்துவங்கள்,
கல்வியபளர்கள்,
ு வாக்கதபழில்
வல்லுனர்கள்
்ற்றும்
நபடபளு்ன்ுப்பின் மூன்ற
ு வாக்க கிரீஸின் சிரிசயல்ள் பெபட்டபளர்களபல் தீர்்பனிக்கப்ள் பெடுகின்ுப்பின் மூன்றன.”
சிப்ோபஸ் அவடிக்கழப்புவிடுத்த அந்த கருத்து வபக்ு வாக்ககடுப்ள் பெபனது, அவரும்
சிரி கிரீஸின் சிரிசபவும்  கிரீஸின் சிரிசண்வடிக்கடயிட இுப்பின் மூன்றங்கி இருப்ள் பெவடிக்கத உறுதிப்ள் பெடுத்துவதபக
உலு வாக்ககங்கிலு்பன ரள் பெபலி-இடது
அவடிக்க்ப்புகள் புகழ்ந்து தள்ளிய
அரதரவவடிக்களயில், ஜஜூன் 27, 2015 அறிக்வடிக்ககயில் உலக ர கிரீஸின் சிரிசப கிரீஸின் சிரிசலி கிரீஸின் சிரிச வவடிக்கலத்
தளம் குறிப்பிடுவடிக்ககயில், அது “ு வாக்கதபழிலபளர்கவடிக்களயும், நடுத்தோ வர்க்கத்தின்
ள் பெோந்த பிரிவுகவடிக்களயும் விவடிக்கலயபக ு வாக்ககபடுத்து கிரீவடிக்கம் அல்லது கிரீஸை வங்கிகள்
ு வாக்ககபள்வடிக்களயடிப்ள் பெதற்கு  கிரீஸின் சிரிசட்டபூர்வ ஜனநபயக மூடுதிவடிக்கோவடிக்கய வழங்குவதற்கபக
வடிவவடிக்க்க்கப்ள் பெட்ட ஒரு பிற்ரள் பெபக்குத்தன்பன ர்ப கிரீஸின் சிரிசடி" என்று எச் கிரீஸின் சிரிசரித்தது.

அதில் ஒரோு வாக்கயபரு வபர்த்வடிக்கத கூட ்பற்ுப்பின் மூன்ற ரவண்டியதில்வடிக்கல. அப்ரள் பெபதிருந்து,
ள் பெத்து பில்லியன் கணக்கபன யூரோப  கிரீஸின் சிரிசமூக ு வாக்கவட்டுக்கவடிக்களத் திணத்தும்
்ற்றும் ரய்னில் அு வாக்க்ரிக்க ஆதோவிலபன இோத்தந்ரதபய்ந்த ரள் பெபவடிக்கோத்
ு வாக்கதபடுக்க  கிரீஸின் சிரிசவூதி அரோபியபவுக்கு ஆயுதங்கவடிக்கள விற்ள் பெவடிக்கன ு வாக்க கிரீஸின் சிரிசய்தும், சிரி கிரீஸின் சிரிசப
முற்றிலு்பக
வலது கிரீஸின் சிரிசபரி
ரள் பெபக்வடிக்கக
பின்ு வாக்கதபடர்ந்து
வந்துள்ளது.
ு வாக்கதபழிலபளர்கள் ரவவடிக்கலநிறுத்த நடவடிக்வடிக்கக எடுப்ள் பெதிலிருந்து அவர்கவடிக்களத்
தடுக்க அது ஐரோபப்பிய ஒன்றிய  கிரீஸின் சிரிசட்டங்கவடிக்கள நிவடிக்குப்பின் மூன்றரவற்றியரதபடு
்ட்டு்ல்லபது,
்புப்பின் மூன்றபக
ஐரோபப்பிய
ஒன்றியத்தின்
மூர்க்க்பன
புலம்ு வாக்கள் பெயர்ரவபர்-விரோபத ு வாக்ககபள்வடிக்ககயின் அரத ரள் பெபக்கில் இருந்து,
“எல்வடிக்கலப்புுப்பின் மூன்ற அகதிகள்" சிவடிக்குப்பின் மூன்ற முகபம்கவடிக்களச் ு வாக்க கிரீஸின் சிரிசயல்ள் பெடுத்துகிுப்பின் மூன்றது, இதில்
சிரியப ்ற்றும் ஈோபக்கில் இருந்து தப்பி வந்த ஆயிோக் கணக்கபன அகதிகள்
ு வாக்ககபடூோ்பன நிவடிக்கலவடிக்க்களுக்கு உள்ளபக்கப்ள் பெட்டுள்ளனர்.
ரள் பெபலி-இடது கட்சிகள் சிரி கிரீஸின் சிரிசபவடிக்கவப் ள் பெபோபட்டுவதன் மூல்பக, அவடிக்கவயும்
இரதரள் பெபன்ுப்பின் மூன்ற ு வாக்ககபள்வடிக்கககவடிக்களத் தபன்
ர்ற்ு வாக்ககபள்ளும் என்ள் பெவடிக்கத
எடுத்துக்கபட்டியுள்ளன. உண்வடிக்க்யில், சிரி கிரீஸின் சிரிசபவின் மிக ு வாக்கநருக்க்பன கூட்டபளி
ு வாக்கள் பெபு வாக்கடர்பஸ்,
இப்ரள் பெபது,
சிக்கன
ு வாக்ககபள்வடிக்கககள்,
இோபணுவ
ஆயத்தப்ள் பெடுத்தல் ்ற்றும் முந்வடிக்கதய வலது கிரீஸின் சிரிசபரி ஸ்ள் பெபனிய அோ கிரீஸின் சிரிசபங்கத்திற்கு
எதிோபன கட்டலபன் அோசியல் வடிக்ககதிகவடிக்களச் சிவடிக்குப்பின் மூன்றயில் அவடிக்கடப்ள் பெவடிக்கதத்
ு வாக்கதபடர்ந்து
ு வாக்ககபண்டிருக்கும்
ஒரு
சிறுள் பெபன்வடிக்க்
 கிரீஸின் சிரிசமூக-ஜனநபயக
அோ கிரீஸின் சிரிசபங்கத்தின் பிோதபன முண்டுரகபலபக விளங்குகிுப்பின் மூன்றது.
சிரி கிரீஸின் சிரிசப குறித்து கிரோக்க ு வாக்கதபழிலபளர்களுக்கு எச் கிரீஸின் சிரிசரிக்வடிக்ககயில், ICFI, ஒரு
புோட்சிகோ ்பற்றீட்வடிக்கடக் கட்டவடிக்க்ப்ள் பெதற்கபக ரள் பெபோபடியது. ரள் பெபல்ஷிவிக் கட்சி
்ற்றும் 1917 அக்ரடபள் பெர் புோட்சியின் ள் பெபோம்ள் பெரியங்களுக்குத் திரும்புவது
்ட்டுர் ு வாக்கதபழிலபள வர்க்கத்திற்கு ஒரு நம்ள் பெக்பன மூரலபள் பெபயத்வடிக்கத
வழங்கும் என்ள் பெவடிக்கதரய சிரி கிரீஸின் சிரிசபவின் அனுள் பெவம் அடிக்ரகபடிடுகிுப்பின் மூன்றது .
"கிரோக்கத்தில் சிரி கிரீஸின் சிரிசப கபட்டிக்ு வாக்ககபடுப்பின் அோசியல் ள் பெடிப்பிவடிக்கனகள்" என்ுப்பின் மூன்ற
அதன் அறிக்வடிக்ககயில், ICFI வலியுறுத்தியது: … ு வாக்கதபழிலபள வர்க்கம் புதிய
'இடது' முதலபளித்துவ அோ கிரீஸின் சிரிசபங்கங்கவடிக்களத் ரதர்ந்ு வாக்கதடுப்ள் பெதன் மூல்பக
தன்வடிக்கன ள் பெபதுகபத்துக் ு வாக்ககபள்ள முடியபது.
ஒரு நிஜ்பன புோட்சிகோக் ு வாக்ககபள்வடிக்கக மூல்பக, கிரீஸிலும்  கிரீஸின் சிரிசர்வரத கிரீஸின் சிரிச
அளவிலும் ு வாக்கதபழிலபள வர்க்கத்வடிக்கதப் ரள் பெபோபட்டத்தில் அணதிோட்டுவது
்ட்டுர் முன்ரனபக்கிய ஒரோ ள் பெபவடிக்கதயபகும். இதற்கு முதலபளித்துவ
வர்க்கத்தின் மீதபன ஒரு ரநோடி தபக்குதலும், அவர்களின் ு வாக்க கிரீஸின் சிரிசபத்துக்கவடிக்களப்
ள் பெறிமுதல் ு வாக்க கிரீஸின் சிரிசய்வதும், உற்ள் பெத்தி  கிரீஸின் சிரிசக்திகள் ்ற்றும் பிோதபன வங்கிகவடிக்கள
உவடிக்கழக்கும் ்க்களின் ஜனநபயக கட்டுப்ள் பெபட்டின் கீழ் நிறுத்துவதற்கபக
அவற்வடிக்குப்பின் மூன்ற வடிக்ககப்ள் பெற்றுவதும், ஐரோபப்ள் பெப எங்கிலும் ்ற்றும் உலு வாக்ககங்கிலும்
ு வாக்கதபழிலபளர்களின்
அோசுகவடிக்கள
உருவபக்குவதும்
அவசிய்பகிுப்பின் மூன்றது.
இதுரள் பெபன்ுப்பின் மூன்ற ரள் பெபோபட்டங்களுக்கு, சிரி கிரீஸின் சிரிசப ரள் பெபன்ுப்பின் மூன்ற கட்சிகளுக்கு எதிோபன
 கிரீஸின் சிரிசவடிக்களக்கபத ரள் பெபோபட்டத்தில் ு வாக்கதபழிலபள வர்க்கத்திற்கு அோசியல் தவடிக்கலவடிக்க்
வழங்க ்பர்க்சி கிரீஸின் சிரிச கட்சிகவடிக்களக் கட்டவடிக்க்க்க ரவண்டியுள்ளது.
இதுரவ சிரி கிரீஸின் சிரிசப அனுள் பெவத்தின் மிக அடிப்ள் பெவடிக்கட ள் பெடிப்பிவடிக்கனயபகும். ஆனபல்
சிரி கிரீஸின் சிரிசபவின் வோலபறு அோசியல்ரீதியில் குற்ுப்பின் மூன்றகோ்பக இருக்கின்ுப்பின் மூன்றரள் பெபதும், இது
நபள் வவடிக்கோயில் அது ஐரோபப்ள் பெப , அு வாக்க்ரிக்கப ்ற்றும்  கிரீஸின் சிரிசர்வரத கிரீஸின் சிரிச அளவில்
உள்ள ரள் பெபலி-இடது அவடிக்க்ப்புகளின் ு வாக்கதபகுப்புக்கு ஒரு முன்்பதிரியபக
ர கிரீஸின் சிரிசவடிக்கவயபற்றுவதுடன், அவடிக்கவயும் இரதரள் பெபன்ுப்பின் மூன்ற கபட்டிக்ு வாக்ககபடுப்புகவடிக்கள நடத்த
முதலபளித்துவ
ஆளும்
வர்க்கத்தின்
அவடிக்கழப்ள் பெபவடிக்கணகளுக்கபக
கபத்திருக்கின்ுப்பின் மூன்றன.
சிரி கிரீஸின் சிரிசப ரள் பெபன்ுப்பின் மூன்ற ரள் பெபலி-இடது கட்சிகளுக்கு எதிோபன ஒரு  கிரீஸின் சிரிச்ோ கிரீஸின் சிரிச்ற்ுப்பின் மூன்ற
ரள் பெபோபட்டத்தில் ு வாக்கதபழிலபள வர்க்கத்திற்கு அோசியல் தவடிக்கலவடிக்க் ு வாக்ககபடுக்க
உண்வடிக்க்யபன புோட்சிகோ ்பர்க்சி கிரீஸின் சிரிச கட்சிகவடிக்களக் கட்டவடிக்க்ப்ள் பெதில் ்ட்டுந்தபன்
முன்ரனபக்கிய ள் பெபவடிக்கத உள்ளது. இப்ரள் பெபது கிரீஸிலும், ஐரோபப்ள் பெப எங்கிலும்
்ற்றும்  கிரீஸின் சிரிசர்வரத கிரீஸின் சிரிச அளவிலும் ICFI இன் பிரிவுகவடிக்களக் கட்டவடிக்க்ப்ள் பெவடிக்கத ரநபக்கி
திரும்ள் பெ ரவண்டும்.

