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Αγαπεηέ θύξηε Πξόεδξε,
Όπσο ήδε γλσξίδεηε, ε 16ε Οθησβξίνπ έρεη θαζηεξσζεί από ηελ Παγθόζκηα Οκνζπνλδία
Αξηνπνηώλ σο ε Παγθόζκηα εκέξα ςσκηνύ.
Η ζπγθεθξηκέλε εκέξα είλαη εκέξα ηηκήο ηνπ Αξηνπνηνύ, ηνπ βηνηέρλε αξηνπνηνύ ηεο
θαζεκεξηλήο πξνζπάζεηαο θαη ηεο θαζεκεξηλήο πξνζθνξάο ζηελ αλζξσπόηεηα, ε νπνία ηνπ
αληαπνδίδεη κ’απηόλ ηνλ ηξόπν θαη ηνπ αλαγλσξίδεη ηελ ζπζία θαη ηελ αμία ηεο κεγάιεο
ζπκβνιήο ηνπ ζηε ζίηηζε θαη ηε γεληθή δηαηξνθή ηνπ αλζξώπνπ.
Απηήλ ηελ εκέξα θάζε αξηνπνηόο κπνξεί θαη πξέπεη λα αηζζάλεηαη ππεξήθαλνο. Δίλαη έλα
δηθαίσκα πνπ ηνπ παξέρεη ε δηεζλήο αλαγλώξηζε ηεο ηηκεηηθήο εκέξαο, ε νπνία είλαη
αθηεξσκέλε παγθόζκηα, απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηνλ αξηνπνηό θαη ην ςσκί ηνπ. Γελ είλαη
ηπραίν πσο ε Παγθόζκηα Ηκέξα ςσκηνύ ζπκπίπηεη κε ηελ παγθόζκηα εκέξα δηαηξνθήο αθνύ
ην ςσκί απνηειεί ηνλ ζεκέιην ιίζν ηεο δηαηξνθήο καο. Δηδηθνί επηζηήκνλεο έρνπλ θαηά
θαηξνύο ηνλίζεη ηελ ζπνπδαηόηεηα θαη ηελ δηαηξνθηθή αμία ηνπ ςσκηνύ. Απηό ην ςσκί, ην
θξέζθν ςσκί ηνπ βηνηέρλε αξηνπνηνύ επηβάιιεηαη λα πξνβιεζεί. Η παγθόζκηα γηνξηή καο
είλαη ε κεγαιύηεξε επθαηξία όισλ καο λα πξνβάιινπκε ην θξέζθν, δεζηό ςσκί καο.
Πηζαλόλ ηελ εκέξα απηή λα καο πξνζεγγίζνπλ δεκνζηνγξάθνη πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε
θάπνηεο δειώζεηο γηα ηνλ ρώξν ηεο Βηνηερληθήο αξηνπνηίαο. Με δεδνκέλν απηό, ζα πξέπεη ηα
ιεγόκελά καο λα ζηαζνύλ ηθαλά ώζηε λα δηακελύζνπκε ζηνλ θαηαλαισηή ηελ ηδηαίηεξε
δηαηξνθηθή αμία ηνπ θξέζθνπ ςσκηνύ θαη ηνλ θαζεκεξηλό κόρζν θαη πξνζπάζεηά καο γηα ηελ
θαιύηεξε εμππεξέηεζή ηνπ .
Όινη νη ζπλάδειθνη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα δειώζνπκε θάπνηα πξάγκαηα γηα ηελ
παγθόζκηα εκέξα ςσκηνύ όρη κόλν πξνο πξνώζεζε ηεο Γηνξηήο απηήο αιιά πξνο
γλσζηνπνίεζε ησλ δηθώλ καο θηλήζεσλ. Γη απηόλ ηνλ ιόγν, ηα ιεγόκελά καο ζα πξέπεη λα
είλαη αθξηβή, νη αληηδξάζεηο θαη νη δειώζεηο καο λα είλαη εκπεξηζηαησκέλεο, έηζη ώζηε λα
θαηαζηήζνπκε ζαθέο ην γεγνλόο πσο ε δνπιεηά καο είλαη ε δσή καο, πσο ε πξνβνιή ηνπ
υρέσκοσ ψωμιού από τον υούρνο της γειτονιάς είλαη ην βαζηθόηεξν κέιεκά καο.
Η ΟΑΔ βξίζθεηαη πάληα ζηελ δηάζεζή ζαο γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλίζεηο θαη
αληαιιαγή απόςεσλ πνπ ζα ζηαζνύλ ηθαλέο λα πξνβάιινπκε ην επάγγεικά καο, ηνλ
θαζεκεξηλό αγώλα καο αιιά θαη ηελ ππεπζπλόηεηά καο απέλαληη ζην θαηαλαισηηθό θνηλό λα
ηνπ παξέρνπκε ην θαιύηεξν θαη πγηεηλόηεξν πξντόλ.
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