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Τελικά οι κρεοπώλες μας, τα κατάφεραν να πουλήσουν τα αρνιά του Πάσχα 2013, 9,50 με
11 ευρώ το κιλό, ενώ στα s.m. 5,35 με 6,99 ευρώ το κιλό.

Δεν ξέρω από πού τα προμηθεύονται τα s.m. και από πού τα κρεοπωλεία, πάντως χαμηλές
τιμές είχαν και η Βαρβάκειος αγορά και της Θεσσαλονίκης. Και το ωραίο, δεν έλειψαν οι
εναντιώσεις των κρεοπωλών της πόλης μας με δυσφημίσεις της ποιότητας των s.m. Ελέχθη
δε δημοσίως ότι παραπονέθηκε πελάτισσα στον πρόεδρο κρεοπωλών «ότι της
προσφέρθηκε αρνί με υψηλή τιμή, αλλά «μυγοφτυμένο»...

Το μόνο που δεν κατάλαβα από την κατήχηση του προέδρου, είναι γιατί οι κρεοπώλες μας
να διακρίνονται στην τιμή έναντι των κρεοπωλών των s.m. –

αγροτικών συνεταιρισμών με διαφορά 5-6 ευρώ το κιλό τα πασχαλινά αρνιά Ορισμένοι
χριστιανοί να πέφτουν θύματα.

Στης ακρίβειας τον καιρό

θέλησα κι εγώ να φάω ψητό

και το πλήρωσα ακριβά στο χασαπαριό!

Ο τουρισμός όπως δείχνουν τα προγράμματα για το 2013 θα' ναι ικανοποιητικός, θα' χουμε
αφίξεις από Ρωσία, Γερμανία, Ολλανδία, Αμερική αρκετός αριθμός για πρώτη φορά.
Απόλαυσαν σε εικόνα και γεύση το κοκορέτσι και το σουβλισμένο αρνί.

Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή στις τιμές, που ορισμένοι θα θελήσουν να
κερδοσκοπήσουν, διότι έρχονται να απολαύσουν και τις παραλίες μας αλλά και ευρώ που
θα διαθέσουν όπως π.χ. παρατηρήθηκε μεγάλη ζήτηση για ενοικίαση των μέσων θαλασσίων
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σπορ που οι ιδιοκτήτες των πλοιαρίων αύξησαν αμέσως το ενοίκιο μέχρι 15%.

Την τρίτη του Πάσχα αφίχθησαν στην Κέρκυρα 4 μεγάλα κρουαζιερόπλοια φέροντας
περίπου 8.000 τουρίστες.

Γι' αυτό δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα στο καλύτερο αύριο...

Τι τους φοβίζει τους εργαζόμενους στον ΟΣΕ και κατεβαίνουν σε απεργίες Μ. Σάββατο –
Κυριακή Πάσχα, Δευτέρα. Όταν διοικείται ο ΟΣΕ από νέα αφεντικά (γι' αυτά τα ζητήματα
πάει στην Κίνα ο Σαμαράς 4 μέρες) τότε δεν θα περνάν αυτά τα καμώματα κάθε λίγο και
λιγάκι «απεργία» διότι το δίκτυο μ' άλλους εργαζόμενους και αντίληψη.

Καλός ο νόμος για τα οικόσιτα ζώα, όταν τα βγάζουν στην ύπαιθρο οι κτήτορες πρέπει να
τηρούν τους νόμους υγιεινής εκ μέρους των συνοδών.

Ο νόμος ορίζει 300 ευρώ μέχρι 30.000 πρόστιμο υπέρ της Δημοτικής Αρχής.

Ναι αλλά και η Δημοτική Αρχή έχει την υποχρέωση να διανέμει στους κτήτορες των ζώων,
σακουλάκια περισυλλογής.

Έτσι θα δημιουργήσει και το μητρώο των κατεχόντων ζώων, τα δε σακουλάκια
περισυλλογής κοπράνων θα φέρουν τον τίτλο της Δημοτικής Αρχής. Αυτά και μερικά άλλα,
έχουν εφαρμόσει στην Ευρώπη. Τα' κουσες πουλί μου;
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