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εφαρµογή του Νόµου έχει ξεκινήσει και παρά τις προσπάθειες κάποιων επιτήδειων, να αµαυρώσουν την επιτυχία του Ν. 3526, δεν έχει συµβεί κάτι τέτοιο.
Οι εχθροί της βιοτεχνικής αρτοποιίας προσπάθησαν να µας κάνουν να πιστέψουµε

µε διαρροές στον Τύπο, ότι ο Νόµος θα ανασταλεί, ή δεν θα ισχύσουν κάποια άρθρα του.
Φευ, τίποτα από αυτά δεν ισχύει, και σας διαβεβαιώνω γι’ αυτό, καθώς φρόντισα να σιγουρευτώ, ώστε να µην υπάρχει η παραµικρή υπόνοια ή οποιοδήποτε ενδεχόµενο, για την αντίθετη περίπτωση, δηλαδή την µη κανονική εφαρµογή του Νόµου.
Οι µάχες θα συνεχιστούν και στο µέλλον... θα είµαστε εδώ και δεν θα αφήσουµε καµία µάχη να χαθεί, και δηλώνω µετά βεβαιότητας ότι εµείς θα είµαστε οι τελικοί νικητές, σε όποιον
σταθεί απέναντι στα νόµιµα δικαιώµατά µας! Αυτή τη στιγµή χρειάζεται αγαστή συνεργασία
µε τις κατά τόπους Νοµαρχιακές ∆ιοικήσεις, ώστε οι αρµόδιες υπηρεσίες τους να µην επαναπαύονται, αλλά να έχουν ως µοχλό πίεσης εµάς, προκειµένου να µην κωλυσιεργούν και να
εφαρµόζουν το Νόµο της αρτοποιίας. Ήδη επισκέφθηκα και συζήτησα εκτενώς τις διατάξεις
και τις αναγκαίες ενέργειες για την εφαρµογή του Νόµου τις νοµαρχίες Τρικάλων, Έβρου, Ευβοίας, Λάρισας, και Ηρακλείου Κρήτης.
Ας επανέλθουµε όµως στο περιοδικό µας. Σε αυτό το τεύχος επιλέξαµε να πραγµατοποιήσουµε ένα αφιέρωµα στο ψωµί του τοστ, επειδή σύµφωνα µε έρευνα της ICAP, ο όγκος της
εγχώριας κατανάλωσης βιοµηχανοποιηµένου ψωµιού για τοστ παρουσίασε διαχρονική αύξηση το χρονικό διάστηµα 1995-2006 (µε ετήσιο ρυθµό 6,3%), καλύπτοντας το 53%-59%
της συνολικής αγοράς βιοµηχανοποιηµένου ψωµιού. Αυτόµατα το γεγονός σηµατοδοτεί µια
ευκαιρία για εµάς, τους επαγγελµατίες βιοτέχνες αρτοποιούς, να πάρουµε µερίδιο από αυτήν την αγορά, βασιζόµενοι στο πλεονέκτηµα του φρέσκου. Το οδοιπορικό µας αυτή την φορά έλαβε χώρα στο Νοµό Ηλείας. Αφουγκράζοµαι όσα είπαν οι αρτοποιοί, και θέλω να τονίσω ότι τα προβλήµατα όλων εισακούονται. Γι’ αυτό εξάλλου δηµιουργήθηκε και η στήλη
αυτή, για να έχει λόγο και βήµα, ο αρτοποιός από ολόκληρη την Ελλάδα. Η Οµοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος θα κάνει ότι µπορεί για να αντιµετωπίσει µικρά και µεγάλα προβλήµατα σε
ολόκληρη την περιφέρεια.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην διεθνή έκθεση ΑRTOZYMA, που στις 14 Μαρτίου θα ανοίξει
τις πύλες της στην Θεσσαλονίκη. Θα σας δω όλους εκεί, ενώ ελπίζω να είναι γόνιµη και δηµιουργική η συνάντηση των Προέδρων, ώστε να επιλυθούν τα προβλήµατα που ταλανίζουν τον κλάδο
µας, και να προχωρήσουµε µπροστά, για ένα καλύτερο µέλλον στην βιοτεχνική αρτοποιία.
Μιχάλης Μούσιος
Πρόεδρος ΟΑΕ
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