
Kdo může být pravdu? do konce tohoto týdne, nebo přinejmenším do konce 
tohoto měsíce, podvod, tzv. „obnova demokracie, období, které následovalo 
po letech diktatury junta, je například třesk hroutí.
 Je pojem, že země státních zaměstnanců, důchodců a spotřebitelů nemůže přežít a prosperovaly 
v moderním světě. Nicméně navzdory zjevným úpadku modelu klientelismu, žádná ze stran 
v Parlamentu DARES hovořit skutečným problémem. Všechny členské státy bez výjimky omezit 
bezvýsledné neškodné utopií: Řešením může být zjištěno, nebude ani zvláštní obtíže nás, abychom 
naše evropská rodina. Dobře, že takové řešení neexistuje. Současně nelze! 
Daňoví poplatníci platit každý rok 1 114 000 000 EUR na podporu důchodce OTE (telefonní 
společnosti a článek DEH (energetická společnost). Každý rok zaplatí 1 500 000 000 EUR pro důchody 
pro osoby mladší 55 let. Není logické argument k odůvodnění odchod do důchodu státních 
zaměstnanců roky dříve, než je věk zaměstnanců soukromého sektoru, jak navrhuje řecká vláda se 
v tomto 47stránkovém dokumentu předložených trojkou/institucí. Argument nelze logicky vysvětlit, 
proč se stane nezaměstnaným, vlastní dům musí podporovat takzvané dodatečné prostředky, 
thoroughbreds zákazníka státu, jako jsou pyramidové programy na úkor budoucích generací. Není 
logické argumentace přesvědčit italské, slovenské, dokonce bohaté, německý daňový poplatník 
zaplatit zaměstnanosti make-believe klientů vlády, ministryně 12 %, právníka, uzavřela dohody 
sjednat znovu nabírat propuštěných pracovníků veřejné správy za poplatek ve výši 12 % svých ročních 
pay.because nemůže existovat logické argumentace vlády je uplatnění crass vydírání, a zejména:
 Pokud byste nám neumožňují budeme při Fort a spalovat Vám všem s námi! Tato hrozba se stává 
z Evropské státu, i když nebyly provedeny, již zničilo veškeré možné důvěry mezi Řeckem a jeho 
partnery; Mezi Řeckem a ostatními zeměmi světa. Je pro nás laughingstock vesmíru, teroristický stát, 
které ostatní lidé čelí někdy škoda, někdy ironie, někdy disdain, někdy zloba. Nikdy se ale respect.the 
okamžik pravdy došla.
 Toto řešení nemůže být přílišnému daňovému zatížení těch, kteří přežili porážky soukromého 
sektoru, prováděného předchozí vláda, která bude probíhat za nepříznivějších podmínek ze strany 
současné vlády. Roztok se dohoda použije šokové terapie nemocných osob, řecký stát. To by však 
zasáhne klíčový klientelismu. Vlády Samarasem PAPANDREOU, nedovolila si řešení, odmítá 
projednávat vlády Tsipras, a nově zvolený proreformní odkazem na to, že Evropa si však ignoruje své 
hodnoty. 
Who dares otevřeně říci, že reforma znamená: – otevření trhu odstraněním tzv. „Uzavřené“ profese, 
které přinese nižší ceny pro spotřebitele, ale které by snížit příjmy a zisky ze silných odborů, 
corporatives.
 
— uzavření kontraproduktivní částech státu s vyloučením míst a propouštění se make-believe 
workers.- modernizaci produktivní části státu, přičemž pouze jedno kritérium, je poměr nákladů 
a přínosů, což povede k tomu, že odpalování tisíce unspecialised pečeť provozovatelů, ale také 
zaměstnávání velkého počtu vysoce vzdělaných osob, jako například odborníci v oblasti IT (která může
být připravena emigrovat).- zjednodušení právních a daňových pravidel, která zůstane bez práce tisíce 
právníků, notářů, daňových specialistů atd., kteří budou muset změnit professions.- změny systému 
udělování licencí, který zůstane bez úplatky stovky tisíc hlodavců ve veřejném a soukromém sectors.- 
změny právních předpisů týkající se fungování politických stran, jež se drasticky snížit jejich 
financování státem, zpochybnily životaschopnost zastaralý tradičních stran s obrovským banky debts.- 
změny v našich právních předpisů týkajících se voleb, které budou bránit menšinovým stranám, které 



byly zamítnuty (o dvě třetiny voličů) požadovat mandát řeckého lidu, vážně narušena country.these 
a mnoho dalších, které jsou nepříjemné straně armády, jsou skutečné reformy.

 Nebyly nikdy provedeny, protože představují hrozbu pro parlamentní statism a ve všech jejích 
podobách. Je však byla dokončena. Smluvní strana, jejíž vypůjčených peněz zastavit. Letošní léto je to 
nejteplejší našich současných dějin. Skutečná výroba, jenž – jak doufáme – bude novým a vzácných 
kovů nové Řecko, Řecko, které budou za své úspěchy hrdá vlastními silami.


