
Η εταιρεία μας φιλοξένησε τον κ. Franz Fischler, στα πλαίσια της εκδήλωσης «Διαμορφώνοντας το Μέλλον 

μιας Αειφόρου και Καινοτόμου Γεωργίας», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011. 

 
Το όνομα Franz Fischler έγινε ευρέως γνωστό όταν ήταν επίτροπος 

Γεωργίας της ΕΕ. Από το 1995 μέχρι το 2004, το μέλλον της 

ευρωπαϊκής γεωργίας ήταν στα χέρια του. Ως δεσμευμένος 

Ευρωπαϊστής, εξακολουθεί να αφιερώνει την ενεργητικότητα του στο 

να διατηρηθεί η ΕΕ σε πορεία επιτυχίας. Μιλά υπέρ της αμοιβαίας 

κατανόησης μεταξύ των κρατών μελών και για πολλά χρόνια διατηρεί 

σαφή εικόνα των προβλημάτων και των ανησυχιών που αντιμετωπίζει 

η ΕΕ και οι πολίτες της. Κατά τη δική του άποψη, στοιχείο - κλειδί για 

την επιτυχία του «Project Europe» αποτελεί η συνεχιζόμενη συζήτηση 

των διαφόρων τρόπων δημιουργίας ενός κοινού κοινωνικού και 

οικονομικού μοντέλου για την ΕΕ. Ο Franz Fischler υλοποίησε το 

όραμά του για σύγχρονη γεωργία στις εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις 

στην ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική, την αγροτική ανάπτυξη και την 

αλιεία. Στις έργο του συγκαταλέγονται οι χειρισμοί της Agenda 2000, 

του Reform 2003, καθώς και η πρώτη αναθεώρηση των ευρωπαϊκών 

πολιτικών αλιείας.  

 

 

Την εκδήλωση χαιρέτισε, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κ. Αίγλη Παντελάκη, ο 

κ. Πολύβιος Λαζαρίδης, γενικός διευθυντής Agrolan Ltd και ο κ. 

Βασίλης Γούναρης, διευθύνων σύμβουλος BASF (Ελλάδα).  

Ακολούθησε η ομιλία του κ. Fischler, κατά την οποία παρουσιάσθηκαν 

οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει και που θα αντιμετωπίσει στο άμεσο 

μέλλον ο γεωργικός τομέας, ειδικότερα μέσα στο πλαίσιο της Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Προκλήσεις όπως η ασφάλεια τροφίμων, 

η αστάθεια των τιμών, η κλιματική αλλαγή και, βεβαίως, η βιώσιμη 

ανάπτυξη. Μίλησε επίσης για θέματα βιοποικιλότητας, αλλά και για 

τους στόχους της ΚΑΠ 2013 και την αγροτική ανάπτυξη, τονίζοντας 

πως η συμβολή της αειφόρου και καινοτόμου ανάπτυξης στο μέλλον 

του γεωργικού κλάδου δεν είναι απλά καταλυτική αλλά ουσιαστικά 

αποτελεί μονόδρομο.  

Τον κ. Fischler διαδέχθηκε στο βήμα ο κ. Mario Manaresi, διευθυντής 

Αειφόρου Γεωργίας, BASF, Νότια Ευρώπη, o οποίος μίλησε για την 

αειφόρο ανάπτυξη μέσα από την εμπειρία της BASF, ο οποίος 

δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Στις προσπάθειες για μια βιώσιμη γεωργία 

στόχος και πρόκληση είναι το να μειωθούν ταυτόχρονα και τα κόστη 

των γεωργών και τα η αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων. Για 

λιγότερη αλόγιστη χρήση απαραίτητο είναι το στοιχείο της καινοτομίας. 

Μια ολιστική αντιμετώπιση της βιωσιμότητας είναι επίσης ένας θεμιτός 

παράγοντας για την επιτυχία της προσπάθειας αυτής».  

Μεγάλο ενδιαφέρον προκάλεσε η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με 

θέμα: «Το μέλλον της κυπριακής γεωργίας – προκλήσεις και ευκαιρίες 

πριν και μετά το 2013».  

 

 

 

Μέλη του πάνελ συζήτησης ήταν η κ. Δώρα Χειμωνίδου, Διευθύντρια, 

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, ο κ. Νικόλας Ιωάννου, Καθηγητής - 

Συντονιστής, Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και 

Επιστήμης Τροφίμων, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο κ. 

Πανίκος Χάμπας, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Γεωργίας, ο κ. Σωκράτης Σωκράτους, Προϊστάμενος 

Τμήματος ΟΣΔΕ και Έγκρισης Πληρωμών, Κυπριακός Οργανισμός 

Αγροτικών Πληρωμών. 

 


