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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρέµβαση του Προέδρου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Παρ/µα Ανατολικής Στερεάς
κ. Σταύρου Ζαννόπουλου στον κ. Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόµµατος κ. Τζόζεφ Ντολ για την Ελληνική Ζαχαροβιοµηχανία
Το µείζον θέµα της Ελληνικής Ζαχαροβιοµηχανίας έθεσε στον πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος (ΕΛΚ) κ. Τζόζεφ Ντολ ο πρόεδρος της ∆ιοικούσας
Επιτροπής του Παραρτήµατος Ανατολικής Στερεάς του ΓΕΩΤΕΕ κ. Σταύρος
Ζαννόπουλος, σε σύσκεψη στελεχών του αγροτικού τοµέα, που οργανώθηκε από τη
Γραµµατεία Αγροτικού (κ.κ. Ξενοφώντα Βεργίνη και Βασίλη Κανάκα) του κόµµατος
της Νέας ∆ηµοκρατίας και πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 9 Μαρτίου, στο χώρο του
Μεγάρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Σύνταγµα. Από πλευράς
ευρωκοινοβουλίου συµµετείχαν επίσης οι κ. Μαριέττα Γιαννάκου και Γιώργος
Παπαστάµκος, µέλη του Προεδρείου του ΕΛΚ.
Ο κος Ζαννόπουλος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η Ελληνική
Βιοµηχανία Ζάχαρης, από την εφαρµογή της ΚΟΑ Ζάχαρης της ΕΕ και την πίεση της
παγκοσµιοποιηµένης αγοράς της ζάχαρης στις βιοµηχανίες του Ευρωπαϊκού νότου.
Επισήµανε ότι η τεχνογνωσία του Έλληνα τευτλοκαλλιεργητή δεν υστερεί σε τίποτα
από αυτή του Ολλανδού και του Γάλλου, εκεί όµως που υπάρχει διαφορά είναι το
κόστος των εισροών. Ο Έλληνας αρδεύει 7 φορές και εφαρµόζει µυκητοκτόνα 5
φορές, σε αντίθεση µε τους βορειοευρωπαίους συναδέλφους του. Εντούτοις, τα νέα
δεδοµένα στην αγορά της ζάχαρης, επηρεασµένα από τους ρυθµούς ανάπτυξης
χωρών, όπως οι BRICs, έχουν αυξήσει δραµατικά την τιµή της, που δεν είναι πλέον
στα 450€/τ, αλλά 800€/τ, γεγονός που επιτρέπει κερδοφορίες και σε πιο κοστοβόρες
ζώνες καλλιέργειας.
Χρειάζονται λοιπόν παρεµβάσεις στην ευρωπαϊκή πολιτική για τη ζάχαρη, ώστε
να δοθεί ώθηση στο χώρο αυτό. Η οικονοµική κατάσταση των χωρών του νότου,
τόσο της Ελλάδας, αλλά και της Ιταλίας και Ισπανίας, κάνει ακόµα πιο επιτακτική την
ανάγκη αναθεώρησης, από τη στιγµή που όλοι προσδοκούν από την πρωτογενή
παραγωγή να αλλάξει τη ρότα των χωρών, προς αναπτυξιακή κατεύθυνση. Έτσι
τελικά ενισχύουµε και τους δεσµούς της ευρωπαϊκής οικογένειας, για την οποία οι
φωνές αµφισβήτησης αυξάνονται ως προς το κατά πόσο µεριµνά εξίσου για όλα τα
µέλη της. Συνεπείς στον ευρωπαϊκό προσανατολισµό της Ελλάδας, είµαστε στη
διάθεσή σας για συνεργασία, διότι το θέµα της τευτλοκαλλιέργειας είναι πολύ σοβαρό
για τη χώρα µας και η αποστολή της ΕΒΖ εδώ και 50 χρόνια, είναι εθνικής σηµασίας.
Ο κος Ντολ συµφώνησε µε την περιγραφή της κατάστασης, λέγοντας ότι είναι
γνώστης του θέµατος, όχι µόνο λόγω της ενασχόλησής του µε τη γεωργία, αλλά
εξαιτίας του ότι στην περιοχή του στο Στρασβούργο, το τοπικό εργοστάσιο ζάχαρης

αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία του, λόγω της εφαρµογής της πολιτικής
αυτής.
Ο Έλληνας ευρωβουλευτής κος Παπαστάµκος, που πήρε το λόγο στη συνέχεια,
συµφώνησε επί της ουσίας µε την τοποθέτηση του Προέδρου του ΓΕΩΤΕΕ Ανατ.
Στερεάς.
Στη συνηµµένη φωτογραφία εµφανίζονται όρθιοι από αριστερά οι κ.κ. Σ.
Ζαννόπουλος, Β. Κανάκας και Τ. Ντολ.
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