
Min jista’ joħroġ il-verità? sal-aħħar ta’ din il-ġimgħa, jew l-aktar sal-aħħar ta’ 
dan ix-xahar, l-ingann tal-hekk imsejħa r-restawr tad-demokrazija, il-perjodu li
segwa snin ta’ dittatura tal-Junta, qed jikkollassa b’Bang.
 Kien il-kunċett li pajjiż tal-impjegati taċ-Ċivil, il-pensjonanti u l-konsumaturi jistgħu jgħixu u jirnexxu 
fid-dinja moderna. Madankollu, minkejja l-falliment ovvji tal-mudell ta’ klijenteliżmu, l-ebda parti fil-
Parlament DARES li nitkellmu dwar il-kwistjoni reali. Kollha kemm huma, mingħajr eċċezzjoni, 
jillimitaw ruħhom għal xejn u ma jagħmlux ħsara fl-arja: Tista’ tinstab soluzzjoni li la se inkonvenjenza 
l-Istati Uniti u lanqas jisseparawna mingħand il-familja Ewropea tagħna. Ukoll, soluzzjoni bħal din ma 
teżistix! Kemm ma jistax isir! 
Dawk li jħallsu t-taxxa jħallsu kull sena 1,114,000,000 euro għall-appoġġ ta’ pensjonanti ta’ OTE (il-
kumpanija tat-telefown) u tad-DEH (kumpanija tal-elettriku). Huma jħallsu kull sena 1,500,000,000 
euro għal pensjonijiet għal persuni ta’ inqas minn 55-il sena. Ma jista’ jkun hemm l-ebda loġika 
argument biex jiġġustifika l-irtirar ta’ impjegati pubbliċi sena qabel minn impjegati tas-settur privat, kif
propost mill-gvern Grieg fil-famuż għall-karta ppreżentata 47 paġna għat-Trojka/istituzzjonijiet. Ma 
jista’ jkun hemm l-ebda loġika argument li jispjega għalfejn il-qiegħda li jiġri li jixtru dar għandha 
tappoġġa l-hekk imsejħa fondi supplimentari, Thoroughbreds tal-klijent jiddikjaraw li jitħaddmu bħall-
iskemi piramidali a skapitu tal-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni. Ma jista’ jkun hemm l-ebda loġika l-
argument li tikkonvinċi Taljana, id-delegazzjoni Slovakka, anke l-ogħla persuna taxxabbli Ġermaniża, 
biex iħallas make-believe l-impjiegi tal-klijenti ta’ Ministru tal-gvern ta’ 12 %, il-Ministru li, bħala 
avukat, daħlu fi ftehimiet li ngħataw is-sensja jerġgħu jimpjegaw ħaddiema bi ħlas pubbliku ta’ 12 % 
annwali tagħhom, ma jista’ jkun hemm ebda loġika pay.because l-argumenti, il-Gvern qed jirrikorru 
għal crass u indeċenti rikatt:
 Jekk inti ma tagħtix Uniti, aħna se jisplodi FORT u jinħarqu kollha magħna! Din it-theddida, qatt ma 
ntużat minn Stat Ewropew, anke jekk mhux imwettqa, diġà kisser il-fiduċja kollha possibbli bejn il-
Greċja u l-imsieħba tagħha; Bejn il-Greċja u l-bqija tad-dinja. Hija għamlet dan jagħmilna 
laughingstock tal-univers, ta’ stat terrorist li jiffaċċjaw persuni oħra, li xi kultant bi ħniena, xi kultant 
b’ironija, xi kultant b’disprezz, xi kultant b’rabja. Iżda qatt ma’ respect.the l-mument tal-verità waslu.
 Is-soluzzjoni ma tistax tkun l-intaxxar żejjed ta’ dawk li baqgħu ħajjin tal-qtil tas-settur privat, kif 
implimentat mill-gvern preċedenti, u li se jsir f’kundizzjonijiet agħar minn tal-gvern preżenti. Is-
soluzzjoni hija ftehim li japplika terapija tax-xokkijiet marida Man tal-Greċja, l-Istat. Iżda li jolqtu l-
qalba ta’ klijenteliżmu. Il-gvernijiet Papandreou u SAMARAS ma jazzardawx biex jindirizzawh, 
tirrifjuta li tiddiskuti Tsipras tal-gvern li għadu kemm ġie elett, u Riformisti Ewropej iżommu jirreferu 
lejn l-Ewropa, iżda tinjora l-valuri tagħha. 
Li DARES li jgħidu fil-miftuħ li r-riforma tfisser: — tal-ftuħ tas-suq billi tneħħi l-hekk imsejħa 
professjonijiet magħluqa, li jwasslu għal prezzijiet aktar baxxi għall-konsumaturi, iżda li se jnaqqas id-
dħul u l-profitti ta’ unions b’saħħithom u corporatives.
 
— l-għeluq kontroproduttiv partijiet tal-Istat permezz ta’ impjiegi u t-tkeċċija ta’ make-believe 
workers.- għall-modernizzazzjoni tal-Istat parti produttiva, u kriterju wieħed biss, il-proporzjon bejn il-
kost u l-benefiċċju li jirriżultaw fl-isparar ta’ eluf ta’ sidien tas-siġill unspecialised, iżda wkoll il-kiri ta’ 
għexieren ta’ individwi b’edukazzjoni għolja, bħal pereżempju speċjalisti tal-IT (li tista’ tkun qed tħejji 
biex jemigraw).- is-simplifikazzjoni tal-liġijiet u r-regoli tat-taxxa, li se jitilqu mingħajr ma jaħdmu eluf 
ta’ avukati, nutara, it-taxxa speċjalisti, eċċ., li se jkollhom bżonn ibiddlu professions.- bidliet f’sistema 
tal-liċenzjar li se jitilqu mingħajr ma tixħim mijiet ta’ eluf ta’ annimali gerriema sectors.- pubbliċi u 



privati bidliet fil-liġijiet fir-rigward tal-funzjonament tal-partiti politiċi, li se tnaqqas drastikament il-
finanzjament tagħhom mill-Istat, u tpoġġi f’periklu l-vijabbiltà ta’ bank kbir partijiet tradizzjonali antiki
b’bidliet debts.- il-liġijiet tagħna fir-rigward ta’ elezzjonijiet li se jipprevjeni partijiet minoritarji (li ġew 
miċħuda minn żewġ terzi tal-elettorat) li titlob mandat tal-poplu Grieg, u li l-inċidenti country.these u 
ħafna oħrajn, li huma spjaċevoli lill-parti armati, huma riformi reali.

 Huma qatt ma ġew magħmula minħabba li huma ta’ theddida għal statism u forom parlamentari 
kollha tiegħu. Iżda tinsab huma lesti. Il-parti bi flus mislufa waqaf. Dan is-sajf ser ikun l-aktar sħun tal-
istorja kontemporanja tagħna. Funderija reali, li nittamaw ser jgħaddu l-ġodda u metall nobbli l-ġdida 
fil-Greċja, il-Greċja li ser ikunu kburin għall-kisbiet tagħha ma’ mill-forzi tiegħu stess.


