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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ  
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΕΒ)  

κ. ΒΥΡΩΝΑ ΚΡΑΝΙ∆ΙΩΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ 
 

Αθήνα, 14 Μαΐου 2003 
 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

 

Κατ’ αρχήν µεταφέρω θερµό συναδελφικό χαιρετισµό από τον Πρόεδρο της 

Οµοσπονδίας Εργοδοτών & Βιοµηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ), κ. Βύρωνα Κρανιδιώτη, ο 

οποίος µου ζήτησε να σας εκφράσω την λύπη του  γιατί ήταν αδύνατο να είναι εδώ 

µαζί µας αφού σήµερα πραγµατοποιείται και η δική µας Ετήσια Γενική Συνέλευση 

στη Λευκωσία.  

 

Ταυτόχρονα, µεταφέρω εγκάρδιο συναδελφικό µήνυµα και ειλικρινείς ευχές από τον 

επιχειρηµατικό κόσµο της Κύπρου για συνέχιση και περαιτέρω επέκταση των 

επιτυχιών σας σε όλους τους µικρούς και µεγάλους σας στόχους – εθνικούς, 

οικονοµικούς, κοινωνικούς, επιχειρηµατικούς. 

 

Προσωπικά νιώθω ιδιαίτερα ευτυχής γιατί αυτή η συγκυρία µε έχει φέρει εδώ, στην 

Προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προσφωνώ τους φίλους Ελλαδίτες 

επιχειρηµατίες.  

 

Ένα σχεδόν µήνα µετά την ιστορική υπογραφή στις 16 Απριλίου της Συνθήκης 

Προσχώρησης των δέκα νέων µελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µαζί µε αυτές και η 

Κύπρος, νιώθω επιτακτική την ανάγκη, να απευθύνω εκ µέρους των Κυπρίων 

επιχειρηµατιών ένα µεγάλο «ευχαριστώ». 

 

«Ένα µεγάλο Ευχαριστώ» στον Έλληνα Πρωθυπουργό και στην Κυβέρνησή της 

Ελλάδας που δίνοντας µάχες σε στενή συνεργασία µε την Κυπριακή ηγεσία σε όλα 

τα Βήµατα και σε όλα τα επίπεδα,  πέτυχαν αυτό που είχε δικαίως ιεραρχηθεί σαν 
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εθνικό θέµα µείζονος προτεραιότητας: Την ένταξη της Κύπρου στην µεγάλη 

ευρωπαϊκή οικογένεια χωρίς προϋποθέσεις και  χωρίς όρους. 

 

«Ένα µεγάλο Ευχαριστώ» στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση και στη συντριπτική 

πλειοψηφία των Ελληνικών Πολιτικών Κοµµάτων που µε γνήσια οµοψυχία στήριξαν 

µε κάθε τρόπο και µέσο τις προσπάθειες για επίτευξη του εθνικού αυτού στόχου 

 

Θερµές ευχαριστίες οφείλουµε στο Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) που 

συµπαραστάθηκε µε συγκεκριµένους και ουσιαστικούς τρόπους στη µεγάλη 

προσπάθεια της Οµοσπονδίας Εργοδοτών & Βιοµηχάνων Κύπρου για ενίσχυση της 

υποδοµής και της τεχνογνωσίας της για επιτυχή ανταπόκριση στις νέες, Ευρωπαϊκές 

πια,  προκλήσεις. 

 

Πραγµατικά, οι στενοί δεσµοί και η εποικοδοµητική συνεργασία που αναπτύξαµε 

από δεκαετίες ανάµεσα στον ΣΕΒ και την ΟΕΒ, κατά τα τελευταία λίγα χρόνια έχουν 

ενισχυθεί και διευρυνθεί σε ποικιλία θεµάτων και σε τέτοιο βαθµό που η συνέχιση 

τους,  αποτελεί  σε σηµαντικό συστατικό του επιτυχούς σχεδιασµού των υποθέσεων 

µας. 

 

Οι δεσµοί αυτοί, πιστεύω πως θα γίνουν ακόµα πιο στενοί µε τη δηµιουργία και τη 

λειτουργία της Λέσχης Επιχειρηµατιών Ελλάδας Κύπρου που προγραµµατίζουµε µε 

τον ΣΕΒ.  

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

Αυτές τις µέρες, οι Κύπριοι βιώνουν ξανά στιγµές εντονότατα φορτισµένες 

συναισθηµατικά.   Σχεδόν τριάντα χρόνια µετά τη βίαιη εκδίωξη τους από τα σπίτια 

και τις περιουσίες τους εξαιτίας της Τουρκικής εισβολής, οι Έλληνες και οι Τούρκοι 

της Κύπρου, έχουν τη δυνατότητα να διασχίσουν τη διαχωριστική γραµµή και να 

βρεθούν στους τόπους που γεννήθηκαν και µεγάλωσαν.  

 

Οι εξελίξεις αυτές εκτός από ένα κλίµα ευφορίας προκαλούν και έντονο 

προβληµατισµό γιατί η άρση των περιορισµών στη διακίνηση δεν είναι και ούτε 
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µπορεί ποτέ να γίνει αποδεκτή σαν «λύση» του Κυπριακού προβλήµατος όπως 

φαίνεται να στοχεύει το καθεστώς Ντεκτάς µε την στήριξη  της Άγκυρας.  

 

Είµαστε αισιόδοξοι ότι η δυναµική που έχει δηµιουργηθεί από την ένταξη της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνδυασµό µε τους 

κατάλληλους χειρισµούς της πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδας και της Κύπρου, σε 

πλήρη συνεργασία και συντονισµό θα οδηγήσουν σύντοµα σε δίκαιη διευθέτηση του 

προβλήµατος. 

 

Στο µεταξύ, η Κυπριακή Κυβέρνηση µετά από διαβουλεύσεις και µε τους 

Κοινωνικούς Εταίρους έχει εξαγγείλει σειρά µέτρων για υποβοήθηση της συµµετοχής 

της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας στα οφέλη που συνεπάγεται η ένταξη της χώρας 

στην Ένωση. 

 

Στην υλοποίηση και εφαρµογή των µέτρων, σηµαντικό ρόλο καλείται να 

διαδραµατίσει και η Οµοσπονδία Εργοδοτών & Βιοµηχάνων Κύπρου ειδικά στον 

τοµέα της απασχόλησης, της διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών και στην εν γένει 

επιχειρηµατική δράση και στις δύο πλευρές της διαχωριστικής γραµµής. 

 

Κύριε Πρόεδρε,  

 

Την ίδια ώρα, που η Κύπρος αργά αλλά σταθερά αρχίζει να διεκδικεί το δικό της 

µερίδιο στο Ευρωπαϊκό «γίγνεσθαι»,µε ιδιαίτερη ικανοποίηση όλοι οι Κύπριοι και 

ιδίως οι επιχειρηµατίες, παρακολουθούµε την Ελλάδα να κτίζει το δικό της «αύριο» 

µε αξιώσεις µεγάλου Ευρωπαϊκού Κράτους.   

 

Αµετάκλητα προσανατολισµένη στο Ευρωπαϊκό της πεπρωµένο η χώρα που 

γέννησε τη δηµοκρατία,  µε σκληρή δουλειά έχει αναβαθµίσει τη διεθνή της 

υπόσταση και έχει επιβάλει την παρουσία της ως σοβαρή, ήρεµη αλλά υπολογίσιµη 

Ευρωπαϊκή δύναµη. 

 

Με την ίδια ικανοποίηση που παρακολουθήσαµε τις µεγάλες επιτυχίες της ένταξης 

της Ελλάδας στην ΟΝΕ, της επίτευξης δηµοσιονοµικής σταθερότητας και κοινωνικής 

σύγκλησης, παρακολουθούµε και τις νέες σας επιτυχίες.  Πρώτον την ολοκλήρωση 
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της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τρόπο 

πανθοµολογουµένως παραγωγικό µε την άψογη διαχείριση της µεγαλύτερης 

διεύρυνσης της Ένωσης που έγινε ποτέ, αλλά και ανάµεσα από σοβαρές 

Ευρωπαϊκές και ∆ιεθνείς προκλήσεις.  

 

∆εύτερον, την προετοιµασία για διεξαγωγή του µεγαλύτερου διεθνούς αθλητικού και 

κοινωνικού γεγονότος της τετραετίας, των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. 

 

Όµοια µε την Ελληνική εµπειρία, πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου θα 

αποτελέσει τον καταλύτη για αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισµό των δοµών, των 

θεσµών και της νοοτροπίας που επικρατούν στο νησί.  Προτεραιότητα της 

οικονοµικής µας πολιτικής εξακολουθεί να είναι η εµπέδωση µακροοικονοµικής 

σταθερότητας και η επίτευξη ψηλού ρυθµού ανάπτυξης χωρίς να διακυβεύεται η 

εσωτερική σταθερότητα, οι συνθήκες πλήρους απασχόλησης και η κοινωνική 

συνοχή.  

 

Όλες οι παραγωγικές δυνάµεις του τόπου έχουµε θέσει ως στόχο η Κύπρος να 

ενταχθεί στη ζώνη του Ευρώ δύο χρόνια µετά την πλήρη ένταξη στην Ένωση. Παρά 

το αρνητικό διεθνές περιβάλλον, παρά τις σοβαρές συνέπειες στην οικονοµία µας 

από την κρίση του Ιράκ οι αντοχές και οι αντιστάσεις της οικονοµίας δικαίωσαν τις 

προσδοκίες µας. Οι συνέπειες της κρίσης είναι, έστω και µερικώς, αναστρέψιµες.  

 

Είµαι απόλυτα πεπεισµένος ότι οποιονδήποτε ρεαλιστικό στόχο θέσουµε µπορούµε 

να τον επιτύχουµε, µε σοβαρότητα, σκληρή δουλειά και µε τη δική σας 

συµπαράσταση και συνεργασία. 

 

Κλείνοντας, επιθυµώ να σας ευχαριστήσω και πάλιν για την ευκαιρία που µου 

δώσατε να χαιρετίσω τη Συνέλευση σας.  Εύχοµαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της  

και συνεχή πρόοδο στις δραστηριότητες και επιδιώξεις σας. 

------------------------- 

 
 


