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Από τα πιο ντροπιαστικά κείμενα που μπορούν να διαβαστούν στον διεθνή τύπο, η προ
ημερών δημοσίευση του Independent, μας πληροφορεί ότι ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή
για τους Βρετανούς να κάνουν τουρισμό στην Ελλάδα. Στην Κέρκυρα και στην Κρήτη η
μείωση των τιμών, σε σύγκριση με το περασμένο έτος, είναι σε ποσοστό 13%, η βρετανική
λίρα είναι πιο ισχυρή από το 2014 ενώ, η Αθήνα είναι τώρα η πιο φθηνή πρωτεύουσα για
διακοπές στην δυτική Ευρώπη.

Αυτές είναι οι απόψεις του εκπροσώπου του Post Office Travel Money, ονόματι Άντριου
Μπράουν. Στο κείμενο αναφέρεται με θαυμαστή αναλγησία ότι αν η Ελλάδα χρεοκοπήσει,
δεν είναι το τέλος του κόσμου για τους τουρίστες, διότι στην περίπρτωση που
εγκαταλείψει το ευρώ, θα χρειαστούν 18 μήνες για να επιστρέψει στην δραχμή, έτσι, οι
Βρετανοί τουρίστες δεν θα πρέπει να πανικοβληθούν, ακόμα και αν βρίκσκονται στην χώρα,
όταν θα χρεοκοπήσει.

Στο δημοσίευμα ανάμεσα σε άλλα αναφέρεται, πως οι Βρετανοί πολίτες, στην Ελλάδα της
κρίσης θα γευματίσουν στην μισή τιμή από ό,τι στο Παρίσι, θα αγοράσουν αντηλιακό
τέσσερα ευρώ φθηνότερο από το 2014 και θα πιουν μια μπύρα μόνο για 2,7 ευρώ.
Παρέχονται μάλιστα όλες οι διαβεβαιώσεις ότι η Βρετανία δεν θα εκδώσει ταξιδιωτική
οδηγία για τους πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην «χώρα της κρίσης».
Για 13% φτηνότερα, για τέσσερα ευρώ πιο φτηνό αντηλιακό και για 2,7 ευρώ μιας μπύρας
θα μας προτιμήσουν οι Βρετανοί. Αν μάλιστα, μέρες πού 'ναι, χρεοκοπήσουμε οσονούπω
και με την ευρωπαϊκή βούλα, επισήμως δηλαδή, δεν έχουν λόγο να ανησυχούν. Ούτε να
πανικοβληθούν. Αυτοί καλά θα περάσουν. Καλά και φτηνά.
« ...η κρίση δεν επηρεάζει τους τουρίστες, αλλά αντίθετα είναι προς όφελός τους.» καταλήγ
ει το δημοσίευμα.

Αναρωτιέμαι ποιος μπορεί να επιθυμεί τέτοιου είδους επισκέπτες, ποιός μπορεί να αντέξει
τέτοιου είδους καιροσκοπισμό;
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Ειδικά από τους απογόνους,του R. Scobie που με διάγγελμα του προς τον Ελληνικό λαό,
λίγο πριν τον Γολγοθά του Δεκέμβρη, προειδοποιούσε ότι εάν το Ελληνικό κράτος «δεν
αποκατασταθεί με νόμιμον ένοπλον δύναμιν εις τα διαταγάς μου» για να γίνει δυνατόν να
διεξαχθούν «ελεύθεραι εκλογαί το νόμισμα ΔΕΝ θα κρατηθεί σταθερόν και ο λαός ΔΕΝ θα
τραφεί»

Αν έχει η φιλοξενία, τα όριά της, θα έχει και η δουλικότητα τα δικά της.
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