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Χαιρετισμός Προέδρου ΕΒΕ Αμμοχώστου στην Ετήσια Έκθεση 2021 - 2022 

 

Αγαπητά μέλη, αγαπητοί φίλοι,    

 

Η φετινή χρονιά μας βρίσκει κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες για την οικονομία του 

τόπου μας και συνεπώς για τις επιχειρήσεις μας αλλά και για τη χώρα μας γενικότερα 

καθώς και για την αγαπημένη μας πόλη, την Αμμόχωστο. 

 

Το 2022 αποτελεί σταθμό στην ιστορία μας καθώς συμπληρώνονται 70 χρόνια από την 

ίδρυση του Επιμελητηρίου στις 25 Ιανουαρίου 1952. Από τα 70 χρόνια ζωής του 

μοναδικού προσφυγικού Επιμελητηρίου της Κύπρου, τα τελευταία 48 χρόνια 

δραστηριοποιείται εκτός Αμμοχώστου, γεγονός που αποτελεί τρανή απόδειξη ότι το 

σθένος και ο ζήλος του επιχειρηματικού κόσμου της Αμμοχώστου παραμένει 

αναλλοίωτο και ζωντανό, με την κατεχόμενη πόλη της Αμμοχώστου να παραμένει 

πάντοτε στις καρδιές μας. 

 

Με το άνοιγμα της περίκλειστης πόλης, το Επιμελητήριο μας συναντήθηκε με την ειδική 

αντιπρόσωπο του Γ.Γ. του ΟΗΕ στην Κύπρο κα. Ελίζαμπεθ Σπέχαρ την οποία 

ενημερώσαμε ότι ζητήσαμε επίσημα, από το Τ/Κ Επιμελητήριο να κάνουν πράξεις τα 

λόγια τους για συνύπαρξη και συνεργασία των δύο κοινοτήτων. Για τον λόγο αυτό 

απαιτήσαμε από την αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα και το Τ/Κ Επιμελητήριο, να 

επαναλειτουργήσει το γραφείο του Επιμελητηρίου μας στην οδό Γλάδστωνος 26, στην 

περίκλειστη πόλη, υπό τη διοίκηση του ΟΗΕ, όπως προνοούν τα ψηφίσματα του 

Συμβουλίου Ασφαλείας, ως ένα από τα πρώτα μέτρα επιχειρηματικής συνεργασίας των 

δύο κοινοτήτων στην Αμμόχωστο. Δυστυχώς, το Τ/Κ Επιμελητήριο, ουδέποτε 

ασχολήθηκε, ούτε καν σχολίασε την πρόταση μας, αντιθέτως προσπαθούσε να 

εξασφαλίσει επιπλέον οικονομικά και άλλα οφέλη από το άνοιγμα της περίκλειστης 

πόλης. 
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Ενώ η Τουρκοκυπριακή πλευρά συνεχίζει να παραβιάζει το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο 

ανοίγοντας επιπλέον περιοχές της περίκλειστης πόλης, το Επιμελητήριο μας, συνέχισε να 

προβαίνει σε δημόσιες εκκλήσεις προς τον ΟΗΕ και την ΕΕ ώστε να τεθεί τέλος στα άνομα 

σχέδια της Τουρκίας και του ψευδοκράτους στην κατεχόμενη Αμμόχωστο και την 

υπόλοιπη κατεχόμενη πατρίδα μας. Έχουμε επίσης καλέσει  την Κυπριακή Κυβέρνηση και 

τους βουλευτές της επαρχίας Αμμοχώστου όπως δράσουν άμεσα για αποτροπή των 

σχεδίων των εγκάθετων της Άγκυρας.  

 

Η άτεγκτη και απαράδεκτη στάση της Άγκυρας και του Τατάρ δεν έχει να κάνει μόνο με 

την Αμμόχωστο αλλά με όλη τη φιλοσοφία στο θέμα του Κυπριακού. Η εμμονή τους για 

λύση δυο κρατών αποδεικνύει ξεκάθαρα τις προθέσεις τους οι οποίες δεν είναι άλλες 

από την αναγνώριση του ψευδοκράτους ως επιπρόσθετο μέρος του τουρκικού 

κράτους.  

 

Όσο παραμένει σε στασιμότητα η επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, η ανάγκη να 

δοθεί η πολύ αναμενόμενη λύση στην αδικία που έχει επιφέρει η Τουρκική εισβολή στην 

Κύπρο καθίσταται ως επιτακτική.  

 

Οι περιουσίες των εκτοπισμένων έχουν οικειοποιηθεί, είτε από την Τουρκία, είτε από τους 

Τουρκοκύπριους που μεταφέρθηκαν από τις ελεύθερες περιοχές στα κατεχόμενα εδάφη 

μας. Είναι καιρός το Κράτος να αντιμετωπίσει όλους του πολίτες του στα ίσα. Θα πρέπει 

οι πρόσφυγες να έχουν προτεραιότητα να χρησιμοποιήσουν τις περιουσίες των Τ/Κ στις 

ελεύθερες περιοχές, έστω και «προσωρινά», δηλαδή τις περιουσίες αυτών, που 

κατακρατούν παράνομα τα δικά τους σπίτια!  

 

Δεν είναι δυνατόν να απαιτείται από τον εκτοπισμένο κόσμο, ο οποίος πληρώνει το 

κόστος της εισβολής από το 1974, να γίνεται η ασπίδα του κράτους και ο φρουρός για 

εκείνους που κέρδισαν από το 1974, άθελα τους μεν, γεγονός δε. Ας αντιμετωπιστεί 

επιτέλους ουσιαστικά και πρακτικά το πρόβλημα της άνισης κατανομής των βαρών της 

εισβολής και της κατοχής, με συγκεκριμένα έργα και προτάσεις.  
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Δηλώνουμε παρόν στο κάλεσμα εξεύρεσης λύσης στο πρόβλημα των Αμμοχωστιανών 

και συνεπώς του Κυπριακού προβλήματος. Δίνουμε το παρόν μας σε οποιεσδήποτε 

εκδηλώσεις προάγουν αυτό το πνεύμα και διατηρούν ζωντανή την μνήμη της 

Βασιλεύουσας. 

 

Όσον αφορά την οικονομία, ακολούθως των προβλημάτων που προκάλεσε η 

πανδημία COVID – 19, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι δραματικές αυξήσεις στα κόστη 

ενέργειας, καυσίμων, πρώτων υλών και του πληθωρισμού προκάλεσαν επιπλέον 

προβλήματα στις επιχειρήσεις. Μεταξύ αυτών, η έλλειψη ρευστότητας, προμηθειών και 

προσωπικού, η αργοπορία άφιξης προμηθειών μέσω θαλάσσης και το επιπρόσθετο 

κόστος λειτουργείας των επιχειρήσεων που προκύπτει από το σύνολο των αυξήσεων. Σε 

συνεργασία με το ΚΕΒΕ καταβάλλουμε προσπάθειες, στο μέγιστο δυνατό βαθμό για τη 

λύση των προβλημάτων. 

 

Το Επιμελητήριο μας βρίσκεται συνεχώς σε επαφή με τα μέλη μας για την επίλυση των 

προβλημάτων και την ομαλή ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους στην Ελεύθερη Επαρχία 

Αμμοχώστου καθώς και με όλες τις επιχειρήσεις μέλη μας που δραστηριοποιούνται σε 

άλλες πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. 

 

Οι προσπάθειες μας, επικεντρώνονται στη στήριξη και ανάπτυξη της ελεύθερης 

επαρχίας Αμμοχώστου. Το 15% της επαρχίας Αμμοχώστου το οποίο διαχρονικά, από το 

1974, προσφέρει στα οικονομικά του Κράτους πολύ περισσότερα από αυτά που παίρνει. 

Η μονόπλευρη ανάπτυξη της ελεύθερης περιοχής μας στον Τουρισμό εμπεριέχει πλέον 

κινδύνους της μη ομοιόμορφης ανάπτυξης με τις υπόλοιπες επαρχίες. Η ελεύθερη 

επαρχία μας κινδυνεύει να αποτελέσει τον «φτωχό» συγγενή της Κύπρου. Για να 

αποφευχθεί ο μεγάλος κίνδυνος, θα πρέπει άμεσα το Κράτος να επαναεπενδύσει μέρος 

των εισροών που άντλησε τα προηγούμενα χρόνια από την Αμμόχωστο.  

 

Προς τούτο, το Επιμελητήριο ετοίμασε στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης της επαρχίας μας, 

με άξονες τη δημιουργία νέων έργων υποδομής, την επένδυση και ανάπτυξη σε 

καινούργιους τομείς δραστηριότητας όπως ή εκπαίδευση, η υγεία, η υψηλή τεχνολογία, 

με τη δημιουργία του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας στην Αμμόχωστο, τον εμπλουτισμό 

του τουριστικού προϊόντος κτλ,. Το πλάνο, στην προκαταρκτική του μορφή 
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παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε Βουλευτές, Δημάρχους και Κοινοτάρχες της 

επαρχίας Αμμοχώστου στις 4 Οκτωβρίου 2022.  

 

Αγαπητά μας μέλη 

 

Παρόλες τις δυσκολίες αυτής της χρονιάς το Επιμελητήριο μας συνέχισε την εντονότατη 

του δράση ανάμεσα στον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου με αρκετές πρωτοπόρες 

πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις.  

 

Σημαδιακή για την ιστορία μας Επικαιροποίηση του Πρωτοκόλλου αδελφοποίησης 

μεταξύ του Επιμελητηρίου μας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς,  για την επέτειο των 50 χρόνων από την αδελφοποίηση, η οποία αναβαθμίζει 

τις στενότατες σχέσεις και προσφέρει καινούργιες ευκαιρίες στην συνεργασία των δύο 

Επιμελητηρίων. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, τα δύο Επιμελητήρια συνδιοργάνωσαν στις 12 Μαΐου 2022 

Επιχειρηματικό Συνέδριο στη Μαρίνα Αγίας Νάπας με τίτλο «Το Επιχειρείν στην εποχή των 

κρίσεων», το μεγαλύτερο Επιχειρηματικό Συνέδριο που διοργανώθηκε ποτέ στην 

ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, με συμμετοχή πέραν των 200 συνέδρων. 

 

Το Συνέδριο χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Αμμοχώστου, Αυγουστίνος Παπαθωμάς 

και του ΕΒΕ Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης. Συμμετείχαν επίσης πληθώρα επιχειρηματιών 

καθώς και οι Υπουργοί εξ Ελλάδος, Άδωνις Γεωργιάδης, Χρήστος Σταϊκούρας, Ιωάννης 

Πλακιωτάκης, Σοφία Ζαχαράκη και οι Υπουργοί Νατάσα Πηλείδου, Γιάννης Καρούσος, , 

Κωνσταντίνος Πετρίδης, Μιχάλης Χατζηπαντέλας, Κυριάκος Κούσιος, Σάββας Περδίος 

και Βασίλης Δημητριάδης από την Κύπρο. 

 

Η μεγάλη συνεισφορά του ΕΒΕ Πειραιώς προς το Επιμελητήριο μας και την κατεχόμενη 

Αμμόχωστο, συνεχίστηκε με την έκδοση ψηφίσματος των 59 Προέδρων Επιμελητηρίων 

της Ελλάδας και 13 Περιφερειακών Συμβουλίων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 

Ελλάδας με το οποίο καταδικάζονται οι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας στην 

Αμμόχωστο και ζητείται η επιστροφή της πόλης.  
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Εκφράζουμε επίσης τις θερμές μας ευχαριστίες προς το ΕΒΕ Πειραιώς, για την ευγενή 

παραχώρηση γραφείου για το Επιμελητήριο μας στα γραφεία του στον Πειραιά. Το 

Επιμελητήριο μας είναι το μοναδικό Επιμελητήριο της Κύπρου με γραφεία στο εξωτερικό. 

Τα εγκαίνια του γραφείου στον Πειραιά τέλεσαν ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης 

Πολιτικής της Ελλάδας κος. Κώστας Κατσαφάδος και η Υφυπουργός Τουρισμού της 

Ελλάδος κα. Σοφία Ζαχαράκη στις 20 Ιουνίου 2022 στην παρουσία του Προέδρου και 

μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο Επιμελητηρίων.  

 

Τη χρονιά που πέρασε συνεχίσαμε τις επαφές μας με τα μέλη μας, για να τα ακούσουμε, 

να καταγράψουμε τα προβλήματα τους και να ενεργήσουμε για την προώθηση και 

επίλυση τους στα αρμόδια Κυβερνητικά και άλλα τμήματα και φορείς. Ξεκινήσαμε την 

καμπάνια «Γνωρίστε τα μέλη μας» μέσα από την οποία προβάλλονται οι εταιρείες - μέλη 

μας. Τιμήσαμε ήρωες με την παρουσία μας σε διάφορες εκδηλώσεις που έγιναν στην 

ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου. Προσφέραμε στήριξη στο ειδικό κέντρο «Απόστολος 

Παύλος» στο Λιοπέτρι. Χαιρετίσαμε την υπογραφή Συμβολαίου του Έργου για το Δρόμο 

Σωτήρας – Δερύνειας. Συντείναμε στην προσπάθεια να καταστεί θεσμός το «Παγκύπριο 

Συναπάντημα Προσφύγων» στην Άχνα, για την διατήρηση της ιστορίας του τόπου μας 

και για την θύμηση των αντίξοων συνθηκών υπό τις οποίες έζησαν οι πρόσφυγες μετά 

την τουρκική εισβολή του 1974.  

 

Με βεβαιότητα μπορούμε να σας υποσχεθούμε ότι το Επιμελητήριο μας θα συνεχίσει να 

αγωνίζεται για: 

• Την επιστροφή στην κατεχόμενη Πόλη και Επαρχία μας 

• Τη στήριξη και προώθηση των επιχειρήσεων των μελών μας όπου και να 

βρίσκονται 

• Την ανάπτυξη και ευημερία της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου 

  

Ευχαριστώ θερμά όλους τους συναδέλφους μου στο Δ.Σ., τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του 

ΚΕΒΕ για τη στήριξη, το ΕΒΕ Πειραιώς και τον φίλο πρόεδρο Βασίλη Κορκίδη, το 

προσωπικό του ΕΒΕΑ και του ΚΕΒΕ και τους εξωτερικούς μας συνεργάτες για τη συνολική 

συνεισφορά τους.  
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Τέλος, το πιο μεγάλο ευχαριστώ, προς όλους εσάς, τα μέλη μας, που παρά τις 

αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζετε, παραμένετε δίπλα μας και στηρίζετε τις 

προσπάθειες μας.  

 

Αυγουστίνος Παπαθωμάς 

Πρόεδρος 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου 

 

 

 


