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Οι εκλογές δεν είναι υποχρέωση,
είναι αναφαίρετο δικαίωμα!
Ο συνδικαλισμός είναι μεράκι. Είναι τρόπος σκέψης. Και είναι βαθιά
ανάγκη. Για όλους εμάς που έχουμε αφιερώσει μέρες και νύχτες “δανεισμένες” από το χρόνο μας, από τη δουλειά μας και από την προσωπική μας ζωή για να υπηρετήσουμε τα όνειρα ενός ολόκληρου κλάδου,
η εποχή των εκλογών είναι μια από τις στιγμές-ορόσημα για το παρόν
και για το μέλλον της μεγάλης οικογένειας των αρτοποιών σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι η στιγμή που κρίνονται τα πεπραγμένα, η συνέπεια
και η δράση του καθενός από εμάς και η ευκαιρία να μπει νέο, ακόμα πιο δυνατό και φλογερό αίμα στην υπηρεσία του “συνδικαλίζεσθαι”.

Οι εκλογές είναι
κορυφαία στιγμή
και οφείλουμε όλοι
να δώσουμε το
"παρών". Ευτυχώς
οι νέοι συνάδελφοι
πλησιάζουν ξανά τα
Σωματεία κι αυτό
είναι η πιο ισχυρή
επένδυση για το
μέλλον του κλάδου.

Συγκίνηση αλλά και χαρά είναι τα συναισθήματα που κυριαρχούν αυτές
τις μέρες. Συγκίνηση γι' αυτούς που πρόσφεραν στα Σωματεία τους τον
εαυτό τους και από τους οποίους άλλοι παραμένουν στα πόστα τους,
άλλοι ανεβαίνουν και άλλοι αποχωρούν, αλλά και χαρά, κυρίως χαρά,
γιατί οι νέοι επιτέλους επιστρέφουν στην ενεργό δράση. Οι νέοι αρτοποιοί –πιο συνειδητοποιημένοι πια, πιο προβληματισμένοι και πιο αποφασισμένοι– πλησιάζουν το συνδικαλισμό, άλλοτε διστακτικά και άλλοτε με φόρα, πάντως τον πλησιάζουν, κι αυτό κάνει εμάς τους πιο “ψημένους” να νιώθουμε ότι έγιναν και γίνονται πράγματα σωστά επί των
ημερών μας. Πράγματα που πείθουν τους καινούργιους συναδέλφους
ότι κοντά στα Σωματεία μπορούν να βρουν διέξοδο και λύσεις σε αυτά που ταλανίζουν την επαγγελματική τους καθημερινότητα. Καλώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους σε ολόκληρη τη χώρα να πάρουν μέρος
στις εκλογές των κατά τόπους Σωματείων -σε πολλά έχουν ήδη ολοκληρωθεί με επιτυχία- να συζητήσουν, να αντιπαρατεθούν ακόμα, αλλά
να πάρουν θέση, να πάρουν μέρος, να ψηφίσουν, για να παραχθεί ένα
δυναμικό και ελπιδοφόρο για τον κλάδο αποτέλεσμα.
Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη μνεία στο 33ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Αρτοποιών που ετοιμάζεται ήδη στα Ιωάννινα για τον Οκτώβριο (30/09-02/10), με την ευθύνη της ιστορικής Συντεχνίας και του
δραστήριου προέδρου της Θεόδωρου Σίνδρου και με τη συνδρομή
της ΟΑΕ. Είναι μια κομβική ώρα για τον κλάδο, μια ευκαιρία να ανασυντάξει τις δυνάμεις του και να δείξει σε όλους όσοι έχουν βαλθεί να
τον αφανίσουν ότι ο σύγχρονος αρτοποιός, εκτός από το να ζυμώνει,
ξέρει και να θυμώνει – και να δίνει τις απαντήσεις που πρέπει σε όσους το αξίζουν. Ραντεβού στις κάλπες και στους επόμενους αγώνες.
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