
Que resista à verdade? até ao final desta semana, ou, no máximo, até ao final 
do corrente mês, a batota dos chamados a restauração da democracia, o 
período que se seguiu os anos da ditadura de a junta estar em colapso com 
sucesso.
 Esta foi a ideia de que um país de trabalhadores da função pública, os reformados e os consumidores
podem sobreviver e prosperar no mundo moderno. No entanto, apesar do óbvio falência do modelo 
de clientelismo, nenhuma parte no Parlamento DARES para falar sobre a verdadeira questão. Todos 
eles, sem exceção, limitar a inocuidade do seu conteúdo e intenções: Pode encontrar uma solução 
que não implica inconvenientes EUA nem nos separam da nossa família europeia. Assim, essa 
solução não existe! Tanto pode ser feito! 
Os contribuintes pagar todos os anos 1 114 000 000 euros para o apoio dos titulares de pensões da 
OTE (companhia telefónica) e a companhia de eletricidade (DEH). Que pagam anualmente 
1 500 000 000 euros para as pensões, a pessoas com menos de 55 anos de idade. Não há qualquer 
lógica argumento para justificar a aposentação de funcionários públicos anos mais cedo do que os 
trabalhadores do setor privado, como proposto pelo Governo grego no conhecido livro de 47 páginas 
enviado à troica/instituições. Não há qualquer lógica argumento para explicar a razão por que os 
desempregados que se verifica uma casa deve apoiar os chamados fundos complementares, os dados
do cliente que funcionem como os sistemas em pirâmide à custa das gerações futuras. Não pode 
haver qualquer argumento lógico para convencer italiana, eslovaca, mesmo a grande contribuinte 
alemão, para pagar o emprego fictícia dos clientes do Ministro do Governo de 12 %, o Ministro que, 
como advogado, tinha celebrado acordos destinados a prover para o provimento de recrutar 
funcionários públicos contra o pagamento de uma taxa anual de 12 % das suas pay.because não pode 
haver argumentos lógicos, o Governo está a recorrer à chantagem e indecentes CRASS:
 Se não emprestar EUA, vamos fazer explodir a Fort e queima de todos vós connosco! Esta ameaça, 
conhecidos de um Estado europeu, mesmo se não for efetuada, já destruídos todos os possíveis 
casos de confiança entre a Grécia e os seus parceiros; Entre a Grécia e o resto do mundo. ADOTOU A 
laughingstock do universo, um Estado terroristas, que as outras pessoas enfrentam, por vezes, com 
compaixão, por vezes com ironia, por vezes com desprezo, por vezes com enorme indignação. Mas 
nunca com respect.the chegou o momento da verdade.
 A solução não pode ser a sobretributação dos que sobreviveram ao abate do setor privado, tal como 
aplicados pelo anterior Governo, e que será realizada em condições mais desfavoráveis do atual 
Governo. A solução é um acordo sobre a aplicação de terapia de choque para o homem doente da 
Grécia, o Estado. Mas suscetível de embater no núcleo do clientelismo. Os governos de Papandreou 
e Samaras não ousou abordar, a Alexis Tsipras governo recusa-se a debater, e o recém-eleito 
reformistas manter referentes à Europa, mas ignoram os seus valores. 
Quem se atreve a dizer abertamente que a reforma: — a abertura do mercado através da eliminação 
da «profissões fechadas, que induzirá uma redução dos preços para os consumidores, mas o que 
reduzirá as receitas e os lucros de sindicatos fortes e corporatives.
 
— encerrar a contraproducente partes do Estado com a eliminação dos postos de trabalho e 
despedimento do fictícia workers.- a modernização dos setores produtivos do Estado com um único 
critério, a relação custo/benefício, o que permitirá o lançamento de milhares de Detentores do selo 
não especializados, mas também a contratação de inúmeras pessoas altamente qualificadas, como, 
por exemplo, especialistas em tecnologias da informação (que pode ser a preparar a emigrar).- 



simplificação das legislações e disposições fiscais, que facultará sem trabalho milhares de advogados, 
notários, especialistas em impostos, etc., que terão de mudar professions.- alterações no sistema de 
concessão de licenças que vai sair sem subornos centenas de milhares de roedores sectors.-, pública 
e privada, de alteração das disposições legislativas relativas ao funcionamento dos partidos políticos, 
que irão reduzir drasticamente o seu financiamento pelo Estado, e pôr em causa a viabilidade do 
banco antiquadas debts.- partidos tradicionais com enormes mudanças na nossa legislação em 
matéria de eleições, que impeça a partidos minoritários (que foram rejeitadas por dois terços dos 
eleitores) exigir um mandato do povo grego, e destruir a country.these e muitas outras, que são 
desagradáveis para a parte exércitos, são verdadeiras reformas.

 Nunca foram efetuadas porque constituem uma ameaça para todos os seus formulários parlamentar 
e social com intervenção estatal. Mas a reside estão concluídos. A parte com fundos contraídos 
parado. Este verão serão as mais quentes da nossa história contemporânea. Uma fundição reais, 
espera-se que o novo caudal e metais nobres da nova Grécia, da Grécia de que se possa orgulhar de 
realização com as suas próprias forças.


