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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ Α. ΠΑΠΑΘΩΜΑ                                       
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
Το άνοιγμα της Αμμοχώστου από τους Τούρκους  

θα αποτελέσει ταφόπλακα στις ελπίδες μας για επιστροφή 
 

• Προτεραιότητα η άμεση επιστροφή της Αμμοχώστου στους 
νόμιμους κατοίκους της  

• Εδώ και τώρα έργα υποδομής στην ελεύθερη επαρχία 
Αμμοχώστου 

 
Την κάθετη αντίθεση του στην πρόθεση των Τούρκων να ανοίξουν την 
περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου εκφράζει το ΕΒΕΑ, το οποίο παράλληλα 
ζητά άμεσες ενέργειες που θα αποστρέψουν το ξεπούλημα περιουσιών των 
Αμμοχωστιανών στους Τούρκους. 
 
Μιλώντας στη γενική συνέλευση του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αμμοχώστου ο Πρόεδρος του κ. Αυγουστίνος Παπαθωμάς 
τόνισε ότι το ενδεχόμενο άνοιγμα της κατεχόμενης πόλης από τους Τούρκους 
θα αποτελέσει την ταφόπλακα στις ελπίδες για επιστροφή. 
 
Αναφερόμενος στο προσφυγικό, ο κ. Παπαθωμάς είπε ότι η πολιτική της 
κατανομής των βαρών της εισβολής και κατοχής δεν απέδωσε τα 
αναμενόμενα, για αυτό το ΕΒΕΑ ζητά να βρεθούν τρόποι εξισορρόπησης του 
κόστους της εισβολής, ώστε οι εκτοπισμένοι να μη είναι πολίτες δεύτερης 
κατηγορίας στην ίδια την πατρίδα τους. Συγκεκριμένα, το ΕΒΕΑ προτείνει τη 
δημιουργία από την Κυβέρνηση ενός φορέα "διαχείρισης Κατεχομένων 

Περιουσιών" αλλά και ειδικού ταμείου που θα καλύπτει τις ανάγκες για την 
πληρωμή του δικαιώματος απώλειας χρήσης ακίνητης περιουσίας στα 
κατεχόμενα 
 
Αναφερόμενος στην οικονομία, είπε ότι παρά την καλή πορεία της που 
οφείλεται στις υπερπροσπάθειες του επιχειρηματικού κόσμου, δεν πρέπει να 
υπάρχει εφησυχασμός, είτε από τους επιχειρηματίες, είτε από το τραπεζικό 
τομέα, είτε από την κυβέρνηση, είτε από τη δημόσια υπηρεσία.       
 
Ο κ. Παπαθωμάς είπε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος πρέπει να συνεχίσει να 
εξελίσσεται με επενδύσεις σε καινούργιους τομείς και σε καινοτόμες 
τεχνολογίες, ψηφιακές και άλλες έτσι ώστε να βελτιώσουμε την 
παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα μας. 
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Μιλώντας για την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου είπε ότι αν και η 
συνεισφορά της στον τουρισμό της χώρας είναι τεράστια, εντούτοις μαστίζεται 
από σοβαρότατα προβλήματα που εμποδίζουν ή καθυστερούν την ομαλή και 
παραπέρα ανάπτυξη της. 
 
Τα προβλήματα αυτά, όπως είπε, αφορούν την καθυστέρηση σε έργα 
υποδομής, τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, την ανεργία των νέων 
και την έλλειψη εργατικών χεριών στη βιομηχανία γεωργία και τον τουρισμό . 
 
Απαιτούμε από το κράτος, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαθωμάς, να 
ανταποκριθεί και να συμβάλει στις προσπάθειες του ΕΒΕΑ. Φτάνει πια η 
αναβολή και ο εγκλωβισμός των διαφόρων έργων ανάπτυξης στα πλοκάμια 
της ατέλειωτης γραφειοκρατίας, συμπλήρωσε. Θέλουμε έργα, υπογράμμισε, 
που να προσδώσουν στην ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου τον αντίστοιχο 
χαρακτήρα και το Brand Name  που της αναλογεί ως παγκόσμια 
αναγνωρισμένος τουριστικός προορισμός. 
 
Ειδικότερα ο κ. Παπαθωμάς είπε ότι το ΕΒΕΑ ζητά: 
 

• Κίνητρα στις επιχειρήσεις για ανάπτυξη κι΄ άλλων τομέων (εκτός του 
τουρισμού) στην περιοχή μας 

• Ίδρυση τουριστικής σχολής/πανεπιστιμίου  στην Επαρχία 
Αμμοχώστου. 

• Μεγαλύτερη αξιοποίηση σημαντικών χώρων που είναι σημεία 
αναφοράς για την περιοχή, όπως είναι ο Ποταμός Λιοπετρίου, η λίμνη 
Παραλιμνίου, το Φράγμα στο Δασακι Αχνας, το Κάβο Γκρέκο, το 
παραλιακό μέτωπο της περιοχής και άλλα.  

• Όλες οι κοινότητες της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου να 
συμπεριληφθούν στον τουριστικό σχεδιασμό του Υφυπουργείου με την 
δημιουργία εξειδικευμένων τουριστικών προϊόντων. 

 
Αναφορικά με το θέμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είπε ότι το ΕΒΕΑ διαφωνεί 
με τη δημιουργία ενός μόνο μεγάλου Δήμου στην Ελεύθερη Επαρχία 
Αμμοχώστου, ο οποίος θα περιλαμβάνει τους τέσσερεις Δήμους της περιοχής 
και αυτό γιατί: 
 

A. Υπάρχει τεράστιος κίνδυνος απώλειας του branding, δηλαδή 
των brand names της Αγίας Νάπας και Πρωταρά των οποίων η 
αξία είναι ανεκτίμητη και η διαχείριση τους πρέπει να γίνει με 
ξεχωριστή στρατηγική και εφαρμογή. 

B. Ο άλλος σοβαρός κίνδυνος που ελλοχεύει είναι ότι η δημιουργία 
ενός υπέρ-δήμου, ουσιαστικά, σε βάθος χρόνου, πιθανότατα θα 
διαγράψει και θα  αντικαταστήσει την κατεχόμενη πόλη μας, 
πράγμα απαράδεκτο και αντεθνικό. 

 
Στη συνέχεια ο κ. Παπαθωμάς παρουσίασε αναλυτικά τις ανάγκες του κάθε 
Δήμου και της κάθε Κοινότητας της περιοχής, ζητώντας άμεση προώθηση 
των έργων υποδομής. Τέλος, αναφέρθηκε στη δράση του ΕΒΕΑ, η οποία 
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ήταν έντονη και πολυεπίπεδη, παρά τις δυσκολίες που έχει ως προσφυγικό 
Επιμελητήριο  
 
Τη συνέλευση του ΕΒΕΑ χαιρέτισαν ο Υφυπουργός Τουρισμού κ. Σάββας 
Περδίος, οι Δήμαρχοι Αμμοχώστου και Αγίας Νάπας, Δρ. Σίμος Ιωάννου και 
Γιάννης Καρούσος, αντίστοιχα, και ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Χριστόδουλος Ε. 
Αγκαστινιώτης. 
 
Σε αυτή παρευρέθηκαν και ο Δήμαρχος Δερύνειας, Κοινοτάρχες, οι 
Αντιδημάρχοι Αγίας Νάπας, Δερύνειας, Σωτήρας και μέλη κοινοτικών 
συμβουλίων της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, εκπρόσωπος της Ιεράς 
Μητρόπολης Κωνσταντίας Αμμοχώστου και του Αστυνομικού Διευθυντή 
Αμμοχώστου, εκπρόσωποι της πρεσβείας της Ελλάδος, της Ινδίας, της 
Ρωσίας, της Πολωνίας και της Βουλγαρίας, οικονομικοί παράγοντες,  
επιχειρηματίες και μέλη του ΕΒΕΑ. 
 
 
 
Γραφείο Τύπου ΕΒΕΑ 
28.11.19 


