
Кой може да издържи на истината? до края на тази седмица, или най-
много до края на този месец, измамата на т.нар. възстановяване на 
демокрацията, на периода, следващ години на диктатурата на хунтата, се
срива с взрив.
 Това е идеята, че държава, на държавните служители, пенсионерите и потребителите могат да 
оцелеят и просперират в съвременния свят. При все това, въпреки очевидния несъстоятелност 
на модела на клиентелизъм, никоя страна в Парламента смее да говори за реален проблем. 
Всички те, без изключение, се ограничават до безсмислени и безвредни по-скоро пожелателен 
характер: Може да се намери решение, които нито ще неудобства, САЩ, нито ни разделят от 
нашето европейско семейство. Добре, такова решение не съществува! Както не може да се 
направи! 
Данъкоплатците плащат всяка година 1,114,000,000 евро за подпомагане на пенсионери от 
телефонната компания (ОТЕ) и ДЕИ (електрическа компания). Те заплащат всяка година 
1,500,000,000 евро за пенсии за лица на възраст под 55 години. Не може да има логичен довод 
за обосноваване на пенсиониране на държавните служители години по-рано от служители от 
частния сектор, както беше предложено от гръцкото правителство в печално известния 
документ от 47 страници на Тройката/институции. Не може да има логическа довод, който да 
обясни защо се случва безработни хора, които да притежават жилище трябва да оказва 
подкрепа на така наречените допълнителни фондове, чистокръвните животни от клиента 
членка, действала подобно на пирамидалните схеми за сметка на бъдещите поколения. Не 
може да има логичното поведение да убеди италианското, словашкото, дори богатите 
германско данъчнозадължено лице, да плати за make-believe работа на клиентите на 
държавния министър по въпросите на 12 %, министъра, че като адвокат, са сключили 
споразумения, за да се осигури на обществеността re-hiring на съкратените работници срещу 
заплащане на такса от 12 % от своите годишни pay.because няма аргументи, правителството е 
логично да се прибягва до crass и безсрамни изнудване:
 Ако Вие не може ни, ние ще бъдат взривени Fort и изгаряне на всички вас с нас! Тази заплаха, 
непознато от европейска държава, дори ако не е била извършена, вече е унищожило всички 
възможни доверие между Гърция и нейните партньори; Между Гърция и останалата част на 
света. Той ни прави на laughingstock на Вселената, терористична държава, които други хора са 
изправени пред понякога със съжаление, понякога с ирония, понякога с ги третира с 
пренебрежение, понякога с гняв. Но никога с respect.the часът на истината е пристигнала.
 Решенията не могат да бъдат на претоварване на онези от тях, които са преживели клането на 
частния сектор, както се прилага от предишното правителство, и което ще бъде направено при 
по-неблагоприятни условия от настоящото правителство. Разтворът е споразумение да се 
прилага шокова терапия на болните хора на Гърция, държавата. Но че биха засегнали същината
на клиентелизъм. Правителствата на Папандреу и Самарас не са посмели да се справят с него, 
Ципрас правителство отказва да го обсъди, както и новоизбраният реформисти води, отнасящи 
се до Европа, но игнорират неговите ценности. 
Кой смее да заявяват открито, че реформата е: — отваряне на пазара чрез премахване на т.нар.
„затворените професии, което ще доведе до по-ниски цени за потребителите, но и ще намали 
приходите и печалбите от силни синдикати и corporatives.
 
— преустановяване на вредните части на държавата, с премахване на работни места и 



изпичане на make-believe workers.- модернизирането на производствените части на държавата, 
като само един критерий, съотношението между разходите и ползите, което ще доведе до 
изстрелването на хиляди unspecialised ипечат стопаните, но също така и на наемането на 
оценки на висококвалифицираните работници, като например специалисти по информационни
технологии (които могат да се подготвят да емигрират).- опростяване на законодателството и 
данъчни правила, което ще остави без работа хилядите юристи, нотариуси, данъчни 
специалисти и т.н., които ще трябва да се променят professions.- промени в системата за 
лицензиране, които ще напуснат, без подкупи стотици хиляди гризачи в публичния и частния 
sectors.- промени в законите относно функционирането на политическите партии, което ще 
намали драстично финансирането им от държавата, и постави под въпрос жизнеспособността 
на стари традиционни страни с огромни банка debts.- промени в нашите закони по отношение 
на изборите, което ще попречи на партиите на малцинствата (които бяха отхвърлени от две 
трети от избирателите) да поиска мандат от гръцкия народ, и да нарушат country.these и много 
други, неприятни за страна армии, са реални реформи.

 Те никога не са били направени, тъй като те представляват заплаха за статичност и всички 
парламентарни форми. Но е са готови. Страната с взети назаем пари прекрати. Това лято ще 
бъде най-горещия на съвременния ни история. Реално леярски чугун, от който се надяваме, че 
ще се влеят новите и благородни метали на новия Гърция, от Гърция, че ще бъдат горди с 
постиженията си със свои собствени сили.


