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Σε εκδήλωση στους Κήπους του Προεδρικού 

 
Το ΚΕΒΕ γιόρτασε τα 90 χρόνια πλούσιας δράσης και προσφοράς του 

 
 Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τίμησε το ΚΕΒΕ για την προσφορά του 

 Πηλείδης: Θα συνεχίσουμε όπως πάντα δυναμικά και υπεύθυνα 

 

Το ΚΕΒΕ γιόρτασε τα 90 χρόνια πλούσιας δράσης και προσφοράς του στην Κύπρο 
και στην οικονομία της, με εκδήλωση στους κήπους τους Προεδρικού Μεγάρου. 
 
Στην εκδήλωση, που παρευρέθηκαν 400 επίσημοι, κρατικοί αξιωματούχοι 
επιχειρηματίες και στελέχη, απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. 
Νίκος Αναστασιάδης, ενώ κύριος ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας 
Πηλείδης.  
 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέδωσε Τιμητική 
Πλακέτα στο ΚΕΒΕ εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας σε αναγνώριση του ρόλου 
και της συμβολής του στην οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο της Κύπρου στα 90 
Χρόνια ζωής του Επιμελητηρίου. 
 
Στην ομιλία του ο κ. Πηλείδης είπε ότι τα 90 χρόνια δράσης του ΚΕΒΕ χάραξαν 
ιστορία, διαμόρφωσαν το παρόν και σμιλεύουν το μέλλον της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και της οικονομίας του τόπου. 
 
Όπως εξήγησε, το ΚΕΒΕ ιδρύθηκε το 1927, κάτω από δύσκολες και αντίξοες 
πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Ωστόσο, πρόσθεσε, μια ομάδα πρωτοπόρων και 
διακεκριμένων επιχειρηματιών της εποχής ξεχώρισε βλέποντας μπροστά. Έτσι, είπε, 
ανέλαβαν την τολμηρή πρωτοβουλία να οργανώσουν τον επιχειρηματικό κόσμο, να 
του δώσουν φωνή και να συμβάλουν στη διαμόρφωση της οικονομικής πορείας της 
Κύπρου, με ουσιαστικούς τρόπους. 
 
Αφού τόνισε ότι η ιστορία του ΚΕΒΕ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολιτική και 
οικονομική ιστορία της Κύπρου, επισήμανε ότι το Επιμελητήριο κατά τη δράση του 
υπήρξε καινοτόμο, δυναμικό και διεκδικητικό και αγωνίσθηκε με υπευθυνότητα για 
την ανάπτυξη της οικονομίας, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την 
ευρύτερη πρόοδο του τόπου, έχοντας πάντα στραμμένη την οπτική του στη 
διασφάλιση της εργατικής ειρήνης. 
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Συνεχίζοντας ο κ. Πηλείδης, είπε ότι παρά το ξεπέρασμα της κρίσης, η οικονομία μας 
βρίσκεται ενώπιον νέων προκλήσεων, γι’ αυτό δεν επιτρέπεται να επαναληφθούν 
λάθη του παρελθόντος που κόστισαν ακριβά. Η επανάπαυση, η ολιγωρία, η ατολμία, 
η ασυνέπεια, είχαν μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό κόστος, είπε χαρακτηριστικά. 
 
Τις μέρες μας, είπε, χρειαζόμαστε μια σύγχρονη νοοτροπία που να απελευθερώνει 
δυνάμεις σε ρήξη με αυτή που τις εγκλωβίζει. 
Γι’ αυτό, είπε, στην πορεία προς το αύριο της κυπριακής οικονομίας, οφείλουμε να 
θέσουμε ως βασικό στόχο την ενίσχυση της θέσης της χώρας στην παγκόσμια 
κλίμακα ανταγωνιστικότητας. 
 
Μιλώντας για τη στρατηγική που επιθυμεί το ΚΕΒΕ να ακολουθήσουμε, υπογράμμισε 
ότι πρέπει να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στη λειτουργία του κράτους σε όλα τα 
επίπεδα, να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις, να ενισχυθεί η διαφάνεια, να υπάρξει 
ταχύτητα στην απονομή δικαιοσύνης, να εμπεδωθούν οι αρχές της ισονομίας, να 
απεξαρτηθεί η λειτουργία του κράτους από τον κομματικό εναγκαλισμό και να 
αναβαθμιστούν οι υποδομές της χώρας. 
 
Επεσήμανε επίσης ότι στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου, το ΚΕΒΕ θα συνεχίσει 
να προειδοποιεί έγκαιρα και να προτείνει μέτρα που ενισχύουν την παγκόσμια θέση 
της χώρας, εντάσσοντας στο σχεδιασμό μας την αξιολόγηση των διεθνών 
προκλήσεων, πως αυτές συνδέονται με τη γεωγραφική μας γειτονιά και τον τρόπο 
που μας επηρεάζουν. 
 
Ο ρόλος του ΚΕΒΕ σ’ όλα αυτά, πρόσθεσε, δεν μπορεί να είναι στατικός. Οφείλουμε 
να κοιτάξουμε μπροστά και να προσαρμοστούμε στις νέες απαιτήσεις. Γι’ αυτό το 
ΚΕΒΕ θα πρωταγωνιστήσει στις αλλαγές και θα στηρίξει την εφαρμογή τους. 
 
Τελειώνοντας, ο κ. Πηλείδης εξέφρασε την μεγάλη εκτίμηση για το έργο και την 
προσφορά όλων εκείνων που εργάστηκαν στο ΚΕΒΕ και στα Τοπικά Επιμελητήρια 
τα τελευταία 90 χρόνια. Αφού ευχαρίστησε τους Προέδρους, τους Διοικητικούς 
Συμβούλους, τους Γενικούς Γραμματείς, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες που 
υπηρέτησαν το ΚΕΒΕ στα τελευταία 90 χρόνια, είπε ότι «σήμερα όλοι εμείς είμαστε 
υπερήφανοι για τους σκαπανείς του Επιμελητηριακού Θεσμού στην Κύπρο». 
     
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε ειδικό φιλμάκι που αντικατοπτρίζει τα 
90 χρόνια πλούσιας δράσης του ΚΕΒΕ στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 
 
Με την ευκαιρία των 90 χρόνων του ΚΕΒΕ οι χορηγοί της εκδήλωσης προέβησαν σε 
εγκωμιαστικά σχόλια για την δράση και την προσφορά του ΚΕΒΕ.  Αναλυτικά 
δήλωσαν: 
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Ο κ. Ευγένιος Ευγενίου, Διευθύνων Σύμβουλος της PwC συνεχάρη το ΚΕΒΕ για το 
πολύχρονο και πολύπλευρο έργο του δηλώνοντας ότι «Στόχος μας στην PwC 
Κύπρου είναι να αποτελέσουμε μέρος της συλλογικής προσπάθειας για την επίτευξη 
βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας στον τόπο μας. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζουμε τις 
κυπριακές επιχειρήσεις ενώ παράλληλα συνεχίζουμε να πρωτοστατούμε στην 
ευρύτερη προσπάθεια για την προώθηση της Κύπρου ως επιχειρηματικό και 
επενδυτικό κέντρο. Με την πεποίθηση ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη 
διαφορά, στηρίζουμε διαχρονικά τις δράσεις του ΚΕΒΕ και συνεργαζόμαστε στενά 
μαζί του για την υλοποίηση του κοινού μας οράματος.» 
 
Ο κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος, Διευθύνων Σύμβουλος της Logicom Public Ltd., 
συνεχάρη το ΚΕΒΕ για τα 90 χρόνια σημαντικής προσφοράς στην οικονομία και στο 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο της Κύπρου. 
 
«Το ΚΕΒΕ, πάντοτε παρών, στήριξε την επιχειρηματικότητα και συνδιαμόρφωσε το 
επιχειρηματικό ήθος με ουσιαστικές δράσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο 
εξωτερικό, προώθησε με ζήλο την καινοτομία, συνεισέφερε στη σχεδίαση και εξέλιξη 
του οικονομικού μοντέλου και της οικονομικής στρατηγικής του τόπου μας και 
συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών 
προκλήσεων που ταλάνισαν κατά καιρούς τον τόπο μας. 
 
Είμαστε σίγουροι ότι, με όραμα το βέλτιστο, θα συνεχίσει με τον ίδιο ενθουσιασμό και 
δυναμισμό να αγωνίζεται συνεισφέροντας στην πρόοδο και ευημερία της κοινωνίας». 
 
Η Τράπεζα Κύπρου , διαβλέποντας το σημαντικό ρόλο που θα διαδραμάτιζε  το 
νεοσύστατο, τότε, Επιμελητήριο στη ανάπτυξη της επιχειρηματικής κοινότητας της 
Κύπρου, υπήρξε από τους πρωτεργάτες στη δημιουργία του ΚΕΒΕ. 
 
Κορυφαία στελέχη της Τράπεζας παρότρυναν τους εμπορευόμενους να εγγραφούν 
ως μέλη της Επιμελητήριου  ενώ μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Τράπεζας  ανέλαβαν θέση συμβούλων στο ΚΕΒΕ.  Τα χρόνια κύλησαν και οι σχέσεις 
Τράπεζας και Επιμελητηρίου σφυρηλατήθηκαν και  διευρύνθηκαν σ’ όλους του τομείς 
επιφέροντας τεράστια οφέλη στην οικονομία της  χώρας .  
 
 
 
Σημείωση: Επισυνάπτεται ολόκληρη η ομιλία του Προέδρου του ΚΕΒΕ, κου Φειδία 

Πηλείδη. 
 
 
 
 
3/10/2017 
/ΕΞ 
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ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΒΕ K.ΦΕΙΔΙΑ ΠΗΛΕΙΔΗ  
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ TA 90ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

Προεδρικό Μέγαρο – 2 Οκτωβρίου 2017 
 
 
Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,  
κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων  
κύριοι Αρχηγοί  κομμάτων,  
κύριοι Υπουργοί, 
εξοχότατοι Πρέσβεις, 
εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 
αγαπητά μέλη, 

 

90 χρόνια μιας θεσμικής, συναρπαστικής πορείας του ΚΕΒΕ, συγκλίνουν στο 
χρόνο του σήμερα και στο χώρο του Προεδρικού Μεγάρου. 90 χρόνια που 
χάραξαν ιστορία, διαμόρφωσαν το παρόν και σμιλεύουν το μέλλον της 
επιχειρηματικής οικονομίας του τόπου.  

Με υπερηφάνεια και συγκίνηση σας καλωσορίζω στη σημερινή επετειακή  
εκδήλωση. Η παρουσία σας μας τιμά.  

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που μας παραχώρησε 
τους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου για αυτόν το σημαντικό σταθμό του 
ΚΕΒΕ. Παρά το βεβαρημένο πρόγραμμά του είναι και σήμερα μαζί μας, 
επιβεβαιώνοντας την αναγνώριση και εκτίμηση στο έργο και στη δράση του 
ΚΕΒΕ και ευρύτερα του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας μας.  

Κύριε Πρόεδρε, είναι ξεχωριστή η τιμή να σας έχουμε σταθερά δίπλα μας.  

Κυρίες και Κύριοι, 

Το ΚΕΒΕ ιδρύθηκε το 1927 κάτω από δύσκολες και αντίξοες πολιτικές και 
οικονομικές συνθήκες. Μια ομάδα πρωτοπόρων και διακεκριμένων 
επιχειρηματιών της εποχής, ξεχώρισε βλέποντας μπροστά. Ανέλαβαν την 
τολμηρή πρωτοβουλία να οργανώσουν τον επιχειρηματικό κόσμο, να του 
δώσουν ενιαία φωνή και να συμβάλουν στη διαμόρφωση της οικονομικής 
πορείας της Κύπρου, με ουσιαστικούς τρόπους. 

Το εγχείρημα, πέρασε μέσα από συμπληγάδες. Η ιστορία του ΚΕΒΕ είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολιτική και οικονομική ιστορία της Κύπρου: 
Αγγλοκρατία, Απελευθερωτικός Αγώνας, Ανεξαρτησία, τουρκική εισβολή και 
κατοχή, Τελωνειακή Ένωση και ένταξη στην ΕΕ, εισαγωγή του ευρώ, 
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πρόσφατη οικονομική κρίση. Σ’ όλες αυτές τις κρίσιμες φάσεις το ΚΕΒΕ ήταν 
παρόν. Καινοτόμο, δυναμικό και διεκδικητικό, αγωνίστηκε με υπευθυνότητα 
για την ανάπτυξη της οικονομίας, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής 
και την ευρύτερη πρόοδο του τόπου, έχοντας πάντα στραμμένη την οπτική 
του στη διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης. 

Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι σε όλες τις σημαντικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις που 
έγιναν στη χώρα, υπάρχει και η σφραγίδα του ΚΕΒΕ. Τριμερής συνεργασία 
κράτους-εργοδοτών-συντεχνιών, συλλογικές συμβάσεις, σύστημα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, ελευθεροποιήσεις στο εμπόριο, απελευθέρωση επιτοκίων, 
ίδρυση Χρηματιστηρίου, δημιουργία βιομηχανικών περιοχών και έργων 
υποδομής,αποκρατικοποίηση λιμένα Λεμεσού, καθώς και πολλές άλλες 
μεγάλες αλλαγές, φέρουν και την υπογραφή του ΚΕΒΕ. 

Πέρα και πάνω από πολιτικές ιδεολογίες, το ΚΕΒΕ με φωνή σύνεσης και 
λογικής συνεργάστηκε με όλες τις κυβερνήσεις και τους φορείς του τόπου, 
ώστε να δοθεί ώθηση στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων.  

Και αν ο ένας πυλώνας δράσης του ΚΕΒΕ βρίσκεται στο εσωτερικό πεδίο, ο 
άλλος είναι στο εξωτερικό. Αξιοποιώντας το δίκτυο των διεθνών 
Επιμελητηρίων και άλλων οικονομικών φορέων κύρους, έδωσε σκληρές 
μάχες για την προβολή της Κύπρου και την προώθηση των θέσεών της, 
αποκτώντας ταυτόχρονα διαχρονικούς φίλους διεθνώς.  

Φίλες και Φίλοι, 

Το ΚΕΒΕ είναι ένας σύγχρονος, καλά οργανωμένος και δυναμικός 
Οργανισμός. Με πέντε Τοπικά Επιμελητήρια, 150 Επαγγελματικούς 
Συνδέσμους, 8500 μέλη και ένα ισχυρό δίκτυο διεθνών διασυνδέσεων, 
αποτελεί τη σπονδυλική στήλη του επιχειρηματικού κόσμου.  

Με στοχευμένες ενέργειες όπως οι επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό 
το ΚΕΒΕ άνοιξε τις πόρτες της παγκόσμιας αγοράς στα κυπριακά προϊόντα 
και υπηρεσίες, επεκτείνοντας την εξωστρέφεια της κυπριακής οικονομίας.  

Σε όλη την ενενηντάχρονη πορεία, αντιμετωπίσαμε μεγάλες προκλήσεις. 
Υπήρξαν στιγμές που μας δοκίμασαν και που μπορεί, προσωρινά, να  μας 
λύγισαν. Σταθήκαμε όμως όρθιοι, προσηλωμένοι στην αποστολή μας. Γιατί το 
ΚΕΒΕ ποτέ δεν ήταν μόνο του. Είχε και έχει πάντα μαζί του την πιο μεγάλη 
δύναμη. Τη δύναμη που του δίνουν τα μέλη του. Είναι τα μέλη μας που πήραν 
την οικονομία στα χέρια τους και πέτυχαν το οικονομικό θαύμα μετά την 
τουρκική εισβολή. Που ανταποκρίθηκαν στο νέο οικονομικό περιβάλλον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και  αντέδρασαν με επιτυχία στην πρόσφατη οικονομική 
κρίση. Που δείχνουν στην πράξη, πως η δημιουργία, η καινοτομία, η τόλμη, η 
διαφορετικότητα, είναι τα χαρακτηριστικά ύπαρξης μιας οικονομίας που 
οφείλει να αλλάζει και να εξελίσσεται. Για να πάει μπροστά.  
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Κύριε Πρόεδρε,  

Αγαπητοί φίλοι, 

Αυτό είναι που μας ενώνει όλους: Να πάει μπροστά η Κύπρος.  

Με τη συμβολή και του ΚΕΒΕ, όλοι μαζί, με κοινή προσπάθεια, καταφέραμε 
να ξεπεράσουμε την πρωτοφανή οικονομική κρίση και να θέσουμε τη χώρα σε 
τροχιά ανάπτυξης.  

Όμως, αν και η μετά την κρίση εποχή που διανύουμε έχει στοιχεία 
αισιοδοξίας, δε χωρά αμφιβολία πως ο δρόμος μπροστά μας είναι μακρύς, 
ανηφορικός και περνά μέσα από νέες προκλήσεις. Για να τις διαβούμε, δεν 
επιτρέπεται να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος που κόστισαν ακριβά. Η 
επανάπαυση, η ολιγωρία, η ατολμία, η ασυνέπεια, είχαν οικονομικό και 
κοινωνικό κόστος. Χρειαζόμαστε μια σύγχρονη νοοτροπία που 
απελευθερώνει δυνάμεις, σε ρήξη με αυτή που τις εγκλωβίζει. Να 
αξιολογούμε, προενεργητικά, τα επακόλουθα κάθε κίνησης. Να λαμβάνονται 
αποφάσεις στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού.  

 Στην πορεία προς το αύριο της κυπριακής οικονομίας, οφείλουμε να θέσουμε 
ως βασικό στόχο την ενίσχυση της θέσης της χώρας στην παγκόσμια κλίμακα 
ανταγωνιστικότητας. Τούτο είναι ζωτικής σημασίας και θα καθορίσει την 
επιτυχία κάθε προσπάθειας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, είναι 
ανάγκη να επιδιώξουμε τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της αξιοπιστίας 
στη λειτουργία των θεσμών που αποτελούν το θεμέλιο στήριξης της βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης.  

Η αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του Κράτους, η 
ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων, η ενίσχυση της διαφάνειας σε όλα τα 
επίπεδα, η ταχύτητα στην απονομή δικαιοσύνης, η εμπέδωση των αρχών της 
ισονομίας, η απεξάρτηση της λειτουργίας του κράτους από τον κομματικό 
εναγκαλισμό, η συνεχής αναβάθμιση των υποδομών της χώρας, αποτελούν 
για το ΚΕΒΕ αναπόσπαστα στοιχεία της νέας στρατηγικής που πρέπει να 
εφαρμόσουμε. 

 Στο πλαίσιο του θεσμικού μας ρόλου, θα συνεχίσουμε να προειδοποιούμε 
έγκαιρα και να προτείνουμε μέτρα που ενισχύουν την παγκόσμια θέση της 
χώρας, εντάσσοντας στο σχεδιασμό μας την αξιολόγηση των διεθνών 
προκλήσεων, πως αυτές συνδέονται με τη γεωγραφική μας γειτονιά και τον 
τρόπο που μας επηρεάζουν. 
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Ενδεικτικά σημειώνω: τη διαμορφούμενη παγκόσμια πολιτική αστάθεια, τη 
διεθνή τρομοκρατία με ισχυρές εκφάνσεις και στον κυβερνοχώρο, το 
προσφυγικό, την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στην Κίνα, τις 
αρνητικές επιδόσεις χωρών με αναδυόμενες οικονομίες, την τάση των ΗΠΑ 
για διεύρυνση του προστατευτισμού στις διεθνείς τους συνεργασίες και το 
Brexit που μας αφορά άμεσα. 

Ένας ρόλος στον οποίο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας επενδύσαμε τις 
τελευταίες δεκαετίες , είναι η δυνατότητα της χώρας μας να λειτουργήσει ως 
δυναμικό κέντρο παροχής διεθνών υπηρεσιών στην περιοχή και ευρύτερα . 
Στο ΚΕΒΕ πιστεύουμε σε αυτή την προοπτική και θα εργαστούμε για να το 
πετύχουμε. Η οικονομική διπλωματία θα είναι ακόμα μια πτυχή των 
πρωτοβουλιών μας τα επόμενα χρόνια, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τη 
δύναμη που μας δίνουν οι 36 Διακρατικοί Σύνδεσμοι που λειτουργούν στο 
ΚΕΒΕ και οι άριστες σχέσεις που έχουμε αναπτύξει με τις ξένες διπλωματικές 
αποστολές στη χώρα μας. 

 Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στη μεγάλη πρόκληση του 21ου αιώνα, 
την  «4η Βιομηχανική Επανάσταση». Αυτή αφορά στην επέκταση των 
σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην επιχειρηματικότητα, στην κοινωνία, 
στις πολιτικές εξελίξεις και τους νέους τρόπους παραγωγής. Η χώρα μας 
υστερεί στη θεσμοθετημένη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με τα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα, έτσι ώστε να διοχετεύεται η πανεπιστημιακή έρευνα απευθείας στη 
βιομηχανία. 

 Είναι αδιανόητο να κλείνουμε τα μάτια σε αυτή την καταλυτική αλλαγή που 
ήδη άρχισε να συντελείται. Επιβάλλεται ο σχεδιασμός μιας «Εθνικής 
Ψηφιακής Πολιτικής» που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις  ανάπτυξης 
νέων επιχειρηματικών τομέων, αξιοποιώντας τη νέα γνώση και τις νέες 
δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού μας. Οφείλουμε να εξελίξουμε το 
σημερινό οικονομικό μοντέλο της χώρας, εντάσσοντας στοιχεία 
διαφοροποίησης από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις.  

Στην κατεύθυνση αυτή χρειαζόμαστε επενδύσεις μακράς πνοής και δράσης. Η 
«οικονομία της γνώσης» δεν είναι απλά η μεγαλύτερη ευκαιρία των νέων 
ανθρώπων του τόπου. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία της Κύπρου για να τους 
κρατήσει κοντά της και μαζί τους να πάει μπροστά.  

Κυρίες και Κύριοι, 

Όλα αυτά αποτελούν το στοίχημα της επόμενης μέρας. Ο ρόλος του ΚΕΒΕ και 
του επιχειρηματικού κόσμου σ’ αυτές τις εξελίξεις δεν μπορεί να είναι 
στατικός. Οφείλουμε να κοιτάξουμε μπροστά και να προσαρμοστούμε στις 
νέες απαιτήσεις. Γι΄ αυτό το ΚΕΒΕ είναι ανάγκη να πρωταγωνιστήσει στις 
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αλλαγές και να στηρίξει την εφαρμογή τους. Με τον τρόπο αυτό δεν υπηρετεί 
απλά το ρόλο και την αποστολή απέναντι στα μέλη του. Υπηρετεί τον τόπο. 
Γιατί αν μια οικονομία έχει αδύναμη επιχειρηματικότητα, είναι μια οικονομία 
που έχει αδύναμη την κοινωνία. Και αυτό θα κάνουμε τα πάντα να το 
αποτρέψουμε. 

Το ΚΕΒΕ και ευρύτερα ο Επιμελητηριακός Θεσμός, εκφράζει τη δύναμη της 
επιχειρηματικής συλλογικότητας στην προσπάθεια επίτευξης κοινών στόχων. 
Όμως, πέρα από αυτό, η υλοποίηση της επιμελητηριακής ιδέας υπερβαίνει τα 
όποια στενά κλαδικά όρια. Γίνεται μέρος της οικονομίας του τόπου, στοιχείο 
της ανάπτυξής του, συστατικό της κοινωνικής προόδου. 

Με συνέπεια και συνέχεια στο ρόλο και στην αποστολή μας, η υπερηφάνεια 
της ιστορικής μας διαδρομής μετουσιώνεται σε ευθύνη για τη μελλοντική μας 
πορεία. Για τη συμβολή μας να πάει μπροστά η Κύπρος. Με αυτό ως 
αφετηρία το ΚΕΒΕ είναι σταθερά στο πλευρό εκείνων των προσπαθειών που 
στοχεύουν σε μιά βιώσιμη και λειτουργική λύση του εθνικού μας θέματος. 

Αγαπητοί φίλοι,  

Στο σημείο αυτό, θέλω να εκφράσω τη μεγάλη μας εκτίμηση για το έργο και 
την προσφορά όλων εκείνων που εργάστηκαν στο ΚΕΒΕ και στα 
Επιμελητήρια μας τα τελευταία 90 χρόνια. Προέδρους, Διοικητικούς 
Συμβούλους, Γενικούς Γραμματείς, εργαζόμενους και συνεργάτες, τους 
ευχαριστούμε από καρδιάς για όσα πέτυχαν. 

Ευχαριστίες εκφράζω και προς τις εκάστοτε κυβερνήσεις, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις και τους φορείς που συνεργαστήκαμε για να δώσουμε ώθηση 
στην οικονομία. 

Ξεχωριστή αναφορά θα ήθελα να κάνω στις χιλιάδες μέλη του ΚΕΒΕ που, 
ανεξάρτητα από δυσκολίες και αντιξοότητες, στάθηκαν πάντα δίπλα μας, 
δίπλα στα Επιμελητήρια μας και μας έδωσαν απόθεμα δύναμης με την 
εμπιστοσύνη τους. Τους ευχαριστώ θερμά. 

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε μαζί μας σ’ αυτή τη μέρα-
σταθμό της ιστορικής πορείας του ΚΕΒΕ.  

Το ΚΕΒΕ ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι πρωταγωνιστής στην 
οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο της Κύπρου. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

 

2 Οκτωβρίου 2017 
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