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ΔΕΛΤΙο TYΠοΥ- ΑθÞνα 06-02-2014
ΓΙα üλΟυò ΤΟυò «(ρρψρναραßουò» τηò Ε}ý,ηνικÞò
ΕπικρÜτειαò εßναι ξεκÜθαρο πια!!! Δεγ μαò

θÝλουν|ΙΙ οι παραγωγικοß κλÜδοι στην ΕλλÜδα περισσεýουν!!!
Για την κυβÝρνηση
ανÜπτυξη θα Ýρθει απü τα Super Market και τα εισαγüμενα
τρüφιμα.

η

¼λΟΙ,γνωρßζΟυμε üΤΙ η Ýκθεση του ΟΟΣΑ εκπονÞθηκε
κατÜ παραγγελßα του γπουργεßου

ΑνÜπτυξηò, þσcε να την χρησιμοποιÞσει στιò «μεταρρυθμßσειò»
που ευαγγελßζεται η
κυβÝρνηση. Και Ýχει γßνει Ýνα πολý
χρÞσιμο εργαλεßο στα χÝρια τηò TPotKA, που με τη
σειρÜ τηò πιÝζει την ΕλληνικÞ κυβÝρνηση να προχωρÞσει
σε αυτÝò τιò αλλαγÝò þστε να
εκταμιευθεß και η επüμενη δüση (ανευθυνüτητα σκοπιμüτητα?).
Þ

Θεωροýν üτι οι¸7ý,ηνεò δεν γνωρßζουμε την ΕλληνικÞ
γλþσσα, Μα... διαβÜζουμε ξανÜ και
ξανÜ τιò προτÜσειò στην Ýκθεση του οοΣΑ και θα ξεχÜσουμε και τιò
βασικÝò, καθημερινÝò

λÝξειò τηò ΕλληνικÞò γλþσσαòΙ!!

ΚαΙ εΠεΙδÞ εμεßò δεν γνωρßζουμε την ΕλληνικÞ
γλþσσα, αò ανατρÝξουγ
Υπουργεßου σε 2 σημαντικÜ λεξικÜ, ΕλλÞνων
γλωσσολüγων.",

οι ιθýγογτεò του

Στην ετυμολογßα λοιπüν των λÝξεων ΦοýρνοòΦουρνÜρικο (λαßκÜ)=

1)α} ΤΟ μαγαζß στο οποßο παρασκευÜζεται

αρτοπαρασκευÜσματα

και πωλεßται φωμß και

ιßΛλα

.

β) Φοýρναρπò: Αυτüò που ζυμþνει και ψÞνει ΦωμßμÜστοραò (Μπαμπινιþτηò, σελ.
1899ι

2) ΚαΤÜσΤημα ΠΟυ παρασκευÜζεται και πουλιÝται
ψωμß και ιßΛλα αρτοσκευÜσματα
(ΛεξΙΚü ΚΟΙνÞò ΝεοελληνικÞò του ινστιτοýτου
Νεοελληγικþγ σπουδþγ

Τριαιπαφυλλßδηò)

Το ΥΠΑΝ δεν «βÜζει χÝρι» μüνο στην αρτοποιßα αλλÜ
και στην Ε}ý,ηνικÞ γλþσσα, αφοý
θÝλει με νüμο να ονομÜσει τα σημεßα που
ψÞνουν κατεψυγμÝνο ΦωμL το οποßο κατÜ 80%
εßναι εισαγüμενο, Φοýρνουò.
Τα δΙΟΙΚηΤΙΚÜ συμβΟýλια üλων των σωματεßων αρτοποιþν
δßνουν ραντεβοý καθημερινÜ
σΤα «(ρ9μργαρÜδΙΚα» και καλοýν τουò αρτοποιοýò
σε γενικÝò συνελεýσειò üνταò επß ποδüò,
þστε για κανÝναν λüγο να μην επιτραποýν τα...
βαÞτßσιαΙ!!!
Εκ τηò Ομοσπο

ΕλλÜδοò
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