
Vem kan delta i så fall sant? i slutet av denna vecka, eller i slutet av denna 
månad, the Scam av den så kallade återupprättande av demokratin, den 
period som följde efter åren av diktatur Junta, minskar drastiskt med stor 
tydlighet.
 Det var tanken att ett land av offentligt anställda, pensionärer och konsumenter kan överleva och 
blomstra i den moderna världen. Trots de uppenbara konkurs av klientelism, ingen part i parlamentet 
DARES att tala om den verkliga frågan. Alla, utan undantag, begränsa sig till meningslösa och ofarliga 
önsketänkande: Kan finna en lösning som varken olägenheter USA eller separata oss från vår 
europeiska familj. En sådan lösning och finns inte! Både kan göra! 
Skattebetalarna betalar varje år 1,114,000,000 euro till stöd för pensionärer i OTE (telefonbolaget) 
och DEH (elbolaget). De varje år betala 1,500,000,000 euro för pensioner för personer yngre än 55 år.
Det kan inte vara logiskt argument för att motivera den pension för offentliganställda år tidigare än 
arbetstagarna av den privata sektorn, som föreslagits av den grekiska regeringen i det ökända 47-
sidiga dokument som hade lagts fram för trojkan/institutioner. Det kan inte finnas något logiskt skäl 
till varför den arbetslösa som råkar äga ett stall ska stödja de så kallade kompletterande fonder, 
renrasiga kund som fungerat som till exempel pyramidspel på bekostnad av framtida generationer. 
Det kan inte vara logiskt argument för att övertyga de italienska, slovakiska, även den tyske 
skattskyldiges påhittat betala för anställning av kunder 12 % statsråd ministern att en advokat, hade 
ingått avtal för att se till att offentliganställda avskedad re-hiring mot en avgift på 12 % av deras årliga 
pay.because kan det inte vara logiskt argument, regeringen och skäms inte tillgriper en crass 
utpressning:
 Om ni inte ger oss kommer vi att spränga fort och brinner du alla med oss! Detta hot var från en 
europeisk stat, även om den inte utförs, har redan förstört alla möjliga förtroende mellan Grekland 
och dess partner. Mellan Grekland och resten av världen. Den har gjort oss laughingstock universum, 
terrorist som andra människor möter ibland med beklagligt, ibland med eftertryck ibland med förakt, 
ibland med ilska. Men aldrig med avseende sanningens ögonblick har anlänt.
 Lösningen kan inte vara en överbeskattning av dem som överlevt slakt av den privata sektorn, som 
genomförts av den föregående regeringen, och som kommer att göras på sämre villkor av den 
nuvarande regeringen. Lösningen är ett avtal om att tillämpa chockterapin att sjuka människor i 
Grekland, staten. Men detta skulle drabba kärnan av klientelism. Regeringarna i Papandreou och 
Samaras vågade inte hantera det, de Tsipras regeringen vägrar att diskutera frågan och den nyvalde 
reformister hålla fast vid att Europa, men ignorera sina värderingar. 
Who dares till säger helt öppet att reformen: – öppnande av marknaden genom att avskaffa den så 
kallade stängda yrken, vilket kommer att leda till lägre priser för konsumenterna, utan, vilket kommer 
att minska inkomsterna och vinsterna av starka fackföreningar och corporatives.
 
— stänga kontraproduktiva delar av staten med avskaffandet av arbetstillfällen och bränning av 
påhittat workers.- moderniseringen av de produktiva delarna av landet med endast ett kriterium, 
kostnads-nyttoförhållande, vilket kommer att leda till att förbränning av tusentals icke-specialiserade 
sigill djurhållare utan även anställning av ett stort antal högutbildade, exempelvis IT-specialister (som 
kan vara att emigrera).- förenkling av lagstiftningen och skattereglerna utan arbete, vilket kommer att 
ge tusentals jurister, notarier, specialister osv., som kommer att behöva ändra professions.- 
förändringar i licenssystemet att lämna företaget utan mutor hundratusentals gnagare i offentlig och 
privat sectors.- förändringar i lagstiftningen om funktionen hos de politiska partierna, som kommer 



att drastiskt minska sin finansiering av staten och äventyra genomförbarheten av gammalmodiga 
traditionella parter med enorma Bank debts.- förändringar i våra lagar om val som kommer att 
förhindra minoritetspartier (som avvisades av två tredjedelar av de röstberättigade) att begära ett 
mandat för det grekiska folket och förstöra country.these och många andra, som är otrevligt för 
parten arméer är verkliga reformer.

 De har aldrig gjorts eftersom de är ett hot mot statism och alla dess parlamentariska former. Men de 
ligger är färdiga. Den part med lånade pengar stoppas. Sommaren är det varmast i vår nutidshistoria. 
En verklig gjuteriet, som vi hoppas kommer att komma från den nya och ädelmetallmodifierade nya 
Grekland, i Grekland som kommer att vara stolta över för sina insatser med sina egna krafter.


