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Ομιλία του Προέδρου της ΠΑΣΥΔΥ Αντρέα Παπαπολυβίου 
στο 38ο Συνέδριο των Αντιπροσώπων 

Συνεδριακό Κέντρο, Τρίτη 3 Απριλίου, 2001 

 
 
Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, 
 
 Η παρουσία σας στην επίσημη έναρξη του Ετήσιου Συνεδρίου μας, περιποιεί τιμή στο 
σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και των μελών της Οργάνωσής μας κι’ εκφράζουμε γι’ αυτό 
τη βαθιά μας εκτίμηση.  Εκ μέρους των αντιπροσώπων στο 38ο Συνέδριο και όλων των 
δημοσίων υπαλλήλων σας καλωσορίζω στην εναρκτήρια σύνοδο μας και σας ευχαριστώ 
θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης μας να κηρύξετε την έναρξη των εργασιών μας. 
 
 Επιτρέψετέ μου, Κύριε Πρόεδρε, να καλωσορίσω επίσης και τους άλλους εκλεκτούς 
μας προσκεκλημένους, τον Πρόεδρο της Βουλής, τους Υπουργούς, τους Αρχηγούς και 
εκπροσώπους των κομμάτων τον Πρόεδρο και τα μέλη της ΕΔΥ και τους άλλους κρατικούς 
λειτουργούς και τους εκπροσώπους συνδικαλιστικών και επαγγελματικών Οργανώσεων.  
Χαιρετίζουμε την εδώ παρουσία τους και τους ευχαριστούμε επίσης θερμά για την 
ανταπόκριση τους στην πρόσκληση μας.  Την ερμηνεύουμε σαν έκφραση εκτίμησης προς την 
Οργάνωση μας και προς το έργο που οι δημόσιοι υπάλληλοι επιτελούν. 
 
 Ιδιαίτερη αναφορά οφείλω για την παρουσία συναδέλφων συνδικαλιστών στο Συνέδριο 
από τις Ελληνικές αδερφές Οργανώσεις ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ, ΠΟΣΤ και ΠΟΠΣ.  Μαρτυρεί η 
συμμετοχή τους στο Συνέδριο μας τους άρρηκτους δεσμούς και τις στενότατες σχέσεις μας, 
σχέσεις που πρώτιστα εδράζονται σε λόγους εθνικούς, αλλά και στην ταυτότητα 
επαγγελματικών συμφερόντων και επιδιώξεων. 
 
 Ξεχωριστή μνεία οφείλω ακόμα στην εδώ παρουσία συναδέλφων Τ/Κ συνδικαλιστών 
από τις Τ/Κ συντεχνίες ΚΤΑΜS, DEV-IS και TURKSEN.  Η συμμετοχή τους υποδηλοί   
έμπρακτα την κοινή επιθυμία μας να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις συνεργασίας και να 
συμβάλουμε αποφασιστικά προς την κατεύθυνση μιας δίκαιης επίλυσης του πολιτικού μας 
προβλήματος για να βαδίσουμε μαζί στο δρόμο της προόδου μέσα σε μια κοινή και αδιαίρετη 
πατρίδα. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
 Το 38ο Συνέδριο της Οργάνωσής μας πραγματοποιείται σε περίοδο ευαίσθητη για την 
πατρίδα μας.  Παρά τις μακρόχρονες και επίπονες προσπάθειες μας, το εθνικό μας θέμα δεν 
έχει οδηγηθεί ακόμη στην οδό της λύσης που θα αποκαταστήσει τα παραβιασθέντα 
δικαιώματα του λαού μας και θα μας επιτρέψει ν’ αφοσιωθούμε απερίσπαστοι στο έργο της 
ανάπτυξης και της προόδου. 
 
 Παρακολουθούμε με έντονο ενδιαφέρον τις πολυδιάστατες ενεργοποιήσεις σας για 
τροχοδρόμηση πορείας προς μια βιώσιμη λύση στο πρόβλημα μας που θα επανενώσει την 
πατρίδα μας και θα την απαλλάξει από τη ξένη κατοχή και την κατάφωρη παραβίαση των 
δικαιωμάτων του λαού μας.   
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 Στο δύσκολο έργο που επωμίζεστε εσείς προσωπικά και η κυβέρνηση σας οι δημόσιοι 
υπάλληλοι έχουν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο.  Είναι οι λειτουργοί της κρατικής 
μηχανής που εφαρμόζουν και υλοποιούν τις κυβερνητικές αποφάσεις και αποτελούν στην 
ουσία την γραμμή επαφής μεταξύ κυβέρνησης και πολίτη. 
 
 Οι δημόσιοι υπάλληλοι στάθηκαν πάντα σωστά στις επιταγές των καιρών και είναι ανά 
πάσα στιγμή έτοιμοι ν’ ανταποκριθούν και πάλι σ’ οποιεσδήποτε απαιτήσεις του αγώνα μαζί 
με ολόκληρο το λαό.  Αναπόσπαστο τμήμα του Κυπριακού λαού ζούμε και εμείς καθημερινά 
το δράμα του εκτοπισμού, των αγνοουμένων, των εγκλωβισμένων και στις τάξεις μας 
συγκαταλέγονται αμεσότερα επηρεαζόμενοι συνάδελφοι. 
 
 Επαναβεβαιώνουμε την ετοιμότητά μας ν’ ανταποκριθούμε σ’ οποιεσδήποτε απαιτήσεις 
θα επιβάλει ο αγώνας μας. 
 
 Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση τις ελπιδοφόρες εξελίξεις σε σχέση με την ενταξιακή μας 
πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κι’ εκφράζουμε την πεποίθηση ότι η αίσια κατάληξη της 
θα συμβάλει στην προώθηση οριστικών λύσεων σε πολλά προβλήματα μας. 
 
 Οι ευνοϊκές επιπτώσεις της πορείας αυτής στο εθνικό μας θέμα έχουν ήδη αξιολογηθεί 
και εκτιμηθεί θετικά τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό από τους πρωταγωνιστές των 
διαφόρων προσπαθειών και πρωτοβουλιών για λύση στο Κυπριακό. 
 
 Προσβλέπουμε σε ταχεία ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων ώστε να 
επισπευθούν και οι ευρύτερες ευνοϊκές εξελίξεις. 
 
 Είναι αναντίλεκτο πως η ένταξη μας στην Ενωμένη Ευρώπη θα επενεργήσει θετικά και 
στην εδραίωση συνθηκών για οριστική λύση και σε άλλα προβλήματα μας και θα συμβάλει σε 
σταθερή αναπτυξιακή πορεία και πρόοδο και ευημερία του λαού. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
 Οι ευοίωνες αυτές προοπτικές που διαφαίνονται επιβάλλουν σε όλους μας χωρίς 
οποιαδήποτε χρονοτριβή την εκτίμηση των δικών μας δεδομένων και τη διόρθωση τους εκεί 
που τούτο χρειάζεται, ώστε ν’ απαλλαγούμε από ανασταλτικά στοιχεία στην ελπιδοφόρα 
ενταξιακή μας πορεία. 
 
 Στη νέα αυτή φάση της ιστορίας μας η δημόσια υπηρεσία έχει κληθεί ν’ αναλάβει 
πρωτοποριακό ρόλο και γι’ αυτό δεν χωρούν δισταγμοί και ταλαντεύσεις στην εφαρμογή 
προγραμμάτων για την προσαρμογή της στα νέα της καθήκοντα. 
 
 Τα μέλη της δημόσιας υπηρεσίας αντιμετώπισαν και στο παρελθόν μ’ επιτυχία 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κι’ εκπλήρωσαν αποτελεσματικά ρόλους και καθήκοντα που 
τους ανατέθηκαν. 
 
 Όπως τότε έτσι και σήμερα έχουν αναλάβει τον πρωτοποριακό ρόλο που τους 
επιφορτίζουν οι εξελίξεις.  Θα πρέπει όμως και το κράτος να τους συνδράμει με την παροχή 
της αναγκαίας υποστήριξης, σε δομικές ρυθμίσεις και ενισχύσεις.  Παράλληλα θα πρέπει να 
λυθούν και άλλα προβλήματα, όπως περιβάλλοντος εργασίας, λειτουργικής διάρθρωσης και 
συστημάτων, ώστε να προσαρμοστούμε στο Ευρωπαϊκό κεκτημένο και να διευκολυνθούμε 
στην οριστική μας ένταξη. 
 
 Παράλληλα με την προώθηση των επαγγελματικών θεμάτων ιεραρχούμε στις 
κορυφαίες προτεραιότητές μας και την πολιτιστική-κοινωνική μας δραστηριότητα.  Στον τομέα 
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αυτό οι δημόσιοι υπάλληλοι με την καθοδήγηση της Οργάνωσής τους έχουν να επιδείξουν 
αξιοσημείωτη δραστηριότητα. 
 
 Με την αναβάθμιση της δράσης μας αυτής αξιοποιούμε την κοινωνική διάσταση της 
Οργάνωσης και προάγουμε σφαιρικά το ρόλο της ως φορέα κοινωνικής προόδου για το 
σύνολο. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
 Με ζωηρό ενδιαφέρον αναμένουμε να πληροφορηθούμε τις δικές σας σκέψεις και τους 
προβληματισμούς και προθέσεις της Κυβέρνησης για τα δημοσιοϋπαλληλικά.  Είμαστε βέβαιοι 
πως μέσα από εποικοδομητικό διάλογο θα καταλήξουμε σε συγκλίσεις που θα οδηγήσουν σε 
ικανοποιητικές ρυθμίσεις. 
 
 Προτού τελειώσω σας καλωσορίζω και πάλι στο 38ο Ετήσιο Συνέδριο της ΠΑΣΥΔΥ και 
χαιρετίζω την παρουσία σας και την παρουσία των άλλων κρατικών αξιωματούχων και 
λοιπών προσκεκλημένων ως οιωνό επιτυχίας στις εργασίες μας.  Μ’ αυτές τις σκέψεις Κύριε 
Πρόεδρε σας καλώ στο βήμα για να κηρύξετε την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου μας. 

 


