
Cine poate candida? adevărul până la sfârșitul acestei săptămâni, sau cel mult
până la sfârșitul acestei luni, escrocherie așa-numitului reinstaurarea 
democrației, perioada care a urmat anii de dictatura lui Junta del acuerdo de 
Cartagena, să fie reunirea cu rezultatul.
 Aceasta a fost ideea că o țară angajaților din sectorul public și pensionarilor, consumatorii să poată 
supraviețui și prospera în lumea modernă. Cu toate acestea, în pofida falimentului evidente ale 
modelului de clientelism, nicio parte din Parlament poate vorbi despre problema reală. Toate 
acestea, fără excepție, să fie lipsite de sens și se limitează la inofensive A-ți face iluzii: O soluție poate 
fi găsită nici SUA și nici vreun inconvenient care să ne separă din cadrul familiei noastre europene. Ei 
bine, o astfel de soluție nu există! Nu poate fi atât de minune! 
În fiecare an, contribuabilii plătesc 1,114,000,000 de euro pentru sprijin pentru pensionari (OTE) și 
compania de telefonie DEH (companie de energie electrică). Aceștia plătesc în fiecare an 
1,500,000,000 de euro pentru pensiile pentru persoanele sub 55 de ani. Nu există nicio logică 
argument pentru a justifica pensionarea angajaților din sectorul public ani mai devreme decât 
angajații din sectorul privat, astfel cum s-a propus de guvernul elen cu privire la celebrul 
documentului transmis de 47 de pagini troicii/instituții. Nu poate exista niciun argument care să 
explice de ce logică șomerilor care se întâmplă să o locuință trebuie să sprijine așa-numitele fonduri 
suplimentare, caii clientului care funcționează precum sistemele piramidale în detrimentul generației 
de mâine. Nu există nicio logică în a convinge argumentul italiană, slovacă, chiar și cei bogați 
contribuabili germani, să îi plătească make-believe clienților de ocupare a forței de muncă al 
Guvernului Ministrul 12 %, ministrului că, în calitate de avocat, a încheiat acorduri pentru a asigura 
lucrătorilor concediați reangajează publice contra unei taxe de 12 % din totalul anual pay.because nu 
poate exista argumente logice, guvernul recurge la un comportament nerușinat crass și șantaj:
 În cazul în care nu se pretează, ne vom arunca și arderea la Fort dumneavoastră cu noi! Această 
amenințare, exclus de la un stat european, chiar dacă nu sunt efectuate, a distrus deja toate 
eventualele încrederea între Grecia și partenerii săi; Între Grecia și restul lumii. Aceasta a făcut să ne 
laughingstock universului, un stat teroriste, care se confruntă uneori cu alte persoane regretabil, 
uneori cu emfază, uneori cu desconsiderare, uneori cu mânie. Dar niciodată cu respect.the a sosit 
momentul adevărului.
 Soluția nu poate fi suprataxare a celor care au supraviețuit sacrificării, din sectorul privat, astfel cum 
a fost pus în aplicare de guvernul precedent și care va fi adoptată în condiții mai dezavantajoase de 
actuala guvernare. Soluția este un acord de a aplica terapie de șoc a bolnavilor MAN din Grecia, stat. 
Dar că ar afecta esența clientelism. Guvernele Papandreou și Samaras nu au avut curajul de a rezolva 
această problemă, Țipras guvernul refuză să o discute și reformiștilor europeni nou-aleși își menține 
referitoare la Europa, dar ignoră valorile sale. 
Cine poate spune în mod deschis că reforma înseamnă: — deschiderii pieței prin eliminarea așa-
numitelor „profesii închise”, care va conduce la prețuri mai scăzute pentru consumatori, dar care va 
reduce veniturile și profiturile sindicate puternice și corporatives.
 
— închiderea contraproductivă părți ale statului cu eliminarea locurilor de muncă și de ardere make-
believe workers.- modernizarea sectoarele productive de stat cu un singur criteriu, raportul costuri-
beneficii, care va duce la lansarea de mii de foci nespecializate deținători, ci și închirierea a zeci de 
persoane cu studii superioare, cum ar fi, de exemplu, specialiști în informatică (care poate fi pregătit 
să emigreze).- simplificarea actelor cu putere de lege și a normelor fiscale, ceea ce va lăsa fără un loc 



de muncă miilor de avocați, notari, specialiști, etc., care vor trebui să se schimbe professions.- 
schimbări în sistemul de acordare a licențelor care va pleca din entitate fără mită sute de mii de 
rozătoare din sectoarele public și privat sectors.- modificările din legislațiile referitoare la 
funcționarea partidelor politice, ceea ce va reduce drastic finanțarea acestora de către stat, și pune 
sub semnul întrebării viabilitatea băncii tradiționale vechi părți cu un imens debts.- modificări în 
legislația noastră în ceea ce privește alegerile care vor preveni partidelor minoritare (care au fost 
respinse de două treimi din electorat) să solicite un mandat de poporul grec și prejudicia 
country.these și multe altele, care sunt parte a armatelor neplăcut, reforme reale.

 Acestea nu au fost niciodată realizate, deoarece acestea reprezintă o amenințare pentru statism și 
toate formele sale parlamentare. Dar a finalizat. Partea a împrumutat bani oprit. În această vară va fi 
cea mai fierbinte de istorie contemporană. O turnătorie reală, de care sperăm că va trece noua și 
metale nobile din nou Grecia, din Grecia, care vor fi mândri de realizările sale prin propriile forțe.


