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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στα πλαίςια τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ ψωμιοφ που ορίςτθκε να είναι θ 16 θ
Οκτωβρίου, και τθν οποία γιορτάηουμε τα τελευταία 6 χρόνια, θ ΟΑΕ τφπωςε μία
αφίςα τθν οποία και κα λάβετε. Απαραίτθτο κα ιταν να τθν αναρτιςουμε όλοι ςτα
αρτοποιεία μασ για τθν αποτελεςματικότερθ προβολι του κλάδου μασ αλλά και τθν
ουςιαςτικι κακιζρωςθ του παραδοςιακοφ επαγγζλματόσ μασ.
Η ςυγκεκριμζνθ Παγκόςμια για τον Κλάδο μασ γιορτι αποτελεί τθν
μεγαλφτερθ ευκαιρία όλων μασ να προβάλλουμε το φρζςκο, ηεςτό ψωμί από τον
Φοφρνο τθσ Γειτονιάσ, γι αυτόν τον λόγο θ δικι μασ πρωτοβουλία, φανταςία και
δθμιουργικότθτα να διοργανϊςουμε τοπικζσ εκδθλϊςεισ και αφιερϊματα κα
ςτακοφν ικανά ϊςτε να διαμθνφςουμε ςτον καταναλωτι τθν ιδιαίτερθ διατροφικι
αξία του φρζςκου ψωμιοφ και τον κακθμερινό μόχκο και προςπάκειά μασ για τθν
καλφτερθ εξυπθρζτθςι του .
Την φετινή χρονιά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και να σας προσκαλέσουμε στο
2ο Φεστιβάλ Ψωμιού, που διοργανώνει από τις 13 έως και τις 17 Οκτωβρίου στην
πλατεία Αριστοτέλους Θεσσαλονίκης, η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος σε
συνεργασία με το Σωματείο Αρτοποιών Θεσσαλονίκης ο «Προφήτης Ηλίας», υπό
την αιγίδα του δήμου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας
ημέρας Άρτου που έχει καθιερωθεί στις 16 Οκτωβρίου.

Όλοι οι ςυνάδελφοι είμαςτε υποχρεωμζνοι να δθλϊςουμε κάποια πράγματα για
τθν παγκόςμια θμζρα ψωμιοφ όχι μόνο προσ προϊκθςθ τθσ Γιορτισ αυτισ αλλά
προσ γνωςτοποίθςθ των δικϊν μασ κινιςεων. Γι αυτόν τον λόγο, τα λεγόμενά μασ
κα πρζπει να είναι ακριβι, οι αντιδράςεισ και οι δθλϊςεισ μασ να είναι
εμπεριςτατωμζνεσ, ζτςι ϊςτε να καταςτιςουμε ςαφζσ το γεγονόσ πωσ θ δουλειά
μασ είναι θ ηωι μασ, πωσ θ προβολι του φρέσκου ψωμιοφ από τον φοφρνο της
γειτονιάς είναι το βαςικότερο μζλθμά μασ.

Δεν είναι τυχαίο πωσ θ Παγκόςμια Ημζρα ψωμιοφ ςυμπίπτει με τθν
παγκόςμια θμζρα διατροφισ. Είναι κάτι το οποίο μασ παραπζμπει ςτο ότι το ψωμί
αποτελεί τον κεμζλιο λίκο τθσ διατροφισ μασ, τθν βάςθ τθσ κακθμερινότθτάσ μασ.
Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι πλθροφορία
χρειαςτείτε.

Με εκτίμηση
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