
Hvem kan lade sig opstille sandheden? inden udgangen af denne uge eller 
højst ved udgangen af denne måned, svindel i den såkaldte genoprettelse af 
demokratiet, den periode, der fulgte efter års diktatur Junta, er ved at bryde 
sammen med en Bang.
 Det var opfattelsen, at et land af offentligt ansatte, pensionister og forbrugerne kan overleve og 
trives i den moderne verden. På trods af den åbenbare konkurs af modellen for klientelisme, ikke part
i Parlamentet DARES at tale om det egentlige problem. Dem alle, uden undtagelse, begrænse sig til 
meningsløse og uskadelige ønsketænkning: En løsning kan findes hverken USA’s eller ulemper, som 
adskiller os fra vores europæiske familie. Og en sådan løsning, findes ikke! Begge dele kan ikke være 
tom 
Skatteyderne betaler årligt 1,114,000,000 euro til støtte for pensionister i OTE (telefonselskabet) og 
DEH (elselskabet). De betaler hvert år 1,500,000,000 euro for pensioner til personer under 55 år. Der 
er ingen logisk begrundelse for pensionering af offentligt ansatte år tidligere end ansatte i den private
sektor, som foreslået af den græske regering i det berygtede 47-siders dokument forelagt for 
trojkaen/institutioner. Der er ingen logisk argument, som forklarer hvorfor arbejdsløse, at der sker 
med ejer et hus skal støtte de såkaldte supplerende midler, fuldblodshestes vedkommende af 
kunden, der drives som f.eks. pyramideordninger på bekostning af de fremtidige generationer. Der er 
ingen logisk argument for at overbevise den italienske, den slovakiske, selv de rige tyske 
skattepligtige, til at betale for opdigtet beskæftigelse for kunderne i minister, ministeren, at de 12 %, 
som er advokat, havde indgået aftaler om at sørge for den offentlige re-hiring af afskedigede 
arbejdstagere mod et gebyr på 12 % af deres årlige pay.because kan der ikke være logisk 
argumentation finder regeringen, at anvende en crass og skamløse pengeafpresning:
 Hvis du ikke låne os. Vi vil sprænge fort og brænder du alle med os! Denne trussel, der er uhørt fra 
en europæisk stat, selv om der ikke er udført, har allerede ødelagt enhver mulig tillid mellem 
Grækenland og dets partnere; Mellem Grækenland og resten af verden. Det har gjort os 
laughingstock af universet, terrorhandlinger, som de andre mennesker oplever undertiden med skam,
undertiden med ironi, undertiden med disdain, undertiden med vrede. Men aldrig med respect.the 
Sandhedens time er ankommet.
 Løsningen kan ikke være den overbeskatning af dem, der overlevede slagtning af den private sektor, 
som gennemført af den forrige regering, og som vil blive udført under dårligere vilkår, som den 
nuværende regering. Løsningen er en aftale om at anvende chokterapi til syge mennesker i 
Grækenland, staten. Men at ville ramme den kerne af klientelisme. Regeringerne i Papandreou og 
Samaras ikke har lyst til at tackle det, de Alexis Tsipras regering nægter at drøfte det, og den nyvalgte 
Reformister holde henviser til Europa, men se bort fra dets værdier. 
Der DARES, dvs. åbent, at reform: — åbning af markedet ved at afskaffe den såkaldte lukkede 
professioner, som vil give lavere priser for forbrugerne, men som vil reducere indtægterne og 
overskuddet af stærke fagforeninger og corporatives.
 
— standsning af kontraproduktive dele af staten med afskaffelse af beskæftigelses- og brænding af 
opdigtet workers.- modernisering af det produktive dele af staten med kun ét kriterium, cost/benefit-
forholdet, som vil føre til afskedigelse af tusindvis af ufaglært segl ihændehavere, men også udlejning 
af snesevis af højt uddannede personer, som f.eks. it-specialister (som kan være klar til at emigrere) 
— forenkling af de love og regler, der vil forlade virksomheden uden arbejde tusinder af advokater, 
notarer, sagkyndige osv., der skal ændre professions.- ændringer i godkendelsesordningen, der vil 



forlade virksomheden uden bestikkelse hundredtusindvis af gnavere i den offentlige og private 
sectors.- ændringer i lovgivningen om, hvordan de politiske partier, som vil skære drastisk finansiering
fra staten, og bringe levedygtigheden i fare for gammeldags traditionelle parter med enorme Bank 
debts.- ændringer i vores lovgivning om valg, der vil forhindre mindretalspartier (, som var blevet 
afvist af to tredjedele af vælgerne) at anmode om et mandat fra det græske folk, og ødelægge den 
country.these og mange andre, der er ubehagelige for parten hære, er reelle reformer.

 De aldrig blev foretaget, fordi de er en trussel mod statism og alle former. Men det ligger, er færdige. 
Den part, med lånte penge til ophør. Denne sommer vil være den varmeste i vores moderne historie. 
En reel støberi, som vi håber vil den nye og ædle metaller til nye Grækenland, i Grækenland, der vil 
være stolt af sine resultater med sine egne styrker.


