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Ομιλία του Προέδρου της ΠΑΣΥΔΥ Ανδρέα Χριστοδούλου 
στο 47ο Συνέδριο των Αντιπροσώπων 

Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ ΠΑΡΚ - Τετάρτη 17 Μαρτίου 2010 
 
 

Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, 
 
 Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση σας καλωσορίζω στο 47ο Ετήσιο Συνέδριο της 
Οργάνωσής μας και εκφράζω τη βαθιά μας ικανοποίηση για την τιμή να παραστείτε στην 
πανηγυρική εναρκτήρια Σύνοδο και να κηρύξετε την έναρξη των εργασιών του. 
 
 Η παρουσία σας στην επίσημη έναρξη του Ετήσιου Συνεδρίου των Αντιπροσώπων 
της ΠΑΣΥΔΥ, παρά το ομολογουμένως βεβαρημένο σας πρόγραμμά σας, επιμαρτυρεί το 
ζωηρό ενδιαφέρον σας για τη Δημόσια Υπηρεσία και διερμηνεύεται ως εκτίμηση του έργου 
και του ρόλου που οι δημόσιοι υπάλληλοι επιτελούν. 
 
 Με χαρά, καλωσορίζω επίσης στο Συνέδριο μας τον Πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, τον Πρέσβη της Ελλάδας και τους Αρχηγούς και Εκπροσώπους των 
Πολιτικών Κομμάτων. 
 
 Οι δημόσιοι υπάλληλοι ως μια σημαντική κατηγορία εργαζομένων σε καίριους τομείς 
της λειτουργίας του Κράτους διαδραμάτισαν από την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας ρόλο 
καθοριστικό, για το παρόν και το μέλλον του τόπου.  Η εδώ εκπροσώπηση των πολιτικών 
κομμάτων υποδηλοί την εκτίμηση του συνόλου του πολιτικού μας κόσμου προς τη Δημόσια 
Υπηρεσία και συνιστά αναγνώριση του θεμελιακού της ρόλου. 
 
 Χαιρετίζω επίσης την παρουσία στο Συνέδριό μας, των μελών του Υπουργικού 
Συμβουλίου, του Προέδρου και των μελών της ΕΔΥ και των άλλων κρατικών αξιωματούχων 
και λειτουργών, καθώς και των συναδέλφων εκπροσώπων των συνδικαλιστικών και 
επαγγελματικών και εργοδοτικών Οργανώσεων του τόπου μας. 
 
 Ιδιαίτερη αναφορά οφείλω για την παρουσία συναδέλφων συνδικαλιστών στο 
Συνέδριο από τις Ελληνικές αδελφές Οργανώσεις ΑΔΕΔΥ, ΠΟΣΤ και ΠΟΠΣ.  Μαρτυρεί η 
συμμετοχή τους στο Συνέδριό μας τους άρρηκτους δεσμούς και τις στενές σχέσεις 
συνεργασίας, σχέσεις που πρώτιστα εδράζονται σε λόγους εθνικούς, αλλά και στην 
ταυτότητα επαγγελματικών συμφερόντων και επιδιώξεων.  Με τις ελληνικές Οργανώσεις 
είμαστε διαχρονικά δεσμευμένοι στη συνεχή προσπάθεια αναβάθμισης σχέσεων και 
συνεργασίας στο εθνικό αλλά και στο διεθνές επίπεδο για προαγωγή των συμφερόντων 
των μελών μας και του έθνους γενικότερα.  Στις σημερινές δύσκολες και αντίξοες συνθήκες 
εκφράζουμε προς τους αδελφούς έλληνες εργαζόμενους την αμέριστη συμπαράσταση και 
αλληλεγγύη μας στους αγώνες τους. 
 
 Ξεχωριστή μνεία οφείλω ακόμα στην εδώ παρουσία συναδέλφων Τ/Κ συνδικαλιστών 
από τις Τ/Κ συντεχνίες KTAMS, DEV-IS και TURK-SEN.  Η συμμετοχή τους μαρτυρά 
έμπρακτα την κοινή επιθυμία και θέληση να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις συνεργασίας και 
να συμβάλουμε αποφασιστικά στις προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης λύσης του 
πολιτικού μας προβλήματος, που θα διασφαλίσει συνθήκες μόνιμης ειρήνης και σταθερής 
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προόδου για ολόκληρο τον κυπριακό λαό, μέσα σε μια κοινή επανενωμένη και αδιαίρετη 
πατρίδα. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
 Το 47ο Συνέδριο πραγματοποιείται σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τον τόπο και 
το λαό μας.  Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουμε πλήρη συναίσθηση της σοβαρότητας των 
καιρών και των δυσκολιών που η πατρίδα μας διέρχεται. 
 
 Παρακολουθούμε με ζωηρό ενδιαφέρον τις επίπονες προσπάθειες και τις 
προσεγγίσεις σας με την πολύτιμη στήριξη της Ελλάδας αλλά και της πολιτικής μας 
ηγεσίας, στο πλαίσιο των διεξαγόμενων διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων 
Εθνών, με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης. 
 
 Δυστυχώς η μέχρι σήμερα πορεία των συνομιλιών δεν μας παρέχει ικανοποιητικά 
δείγματα γραφής για την καλή θέληση της Άγκυρας, ώστε να μπορούν να γίνουν αισιόδοξες 
προβλέψεις.  Όμως, παρά τις όποιες δυσκολίες και αντιξοότητες, οι δημόσιοι υπάλληλοι, 
μαζί με ολόκληρο το λαό παραμένουμε στρατευμένοι στον αγώνα για μια δίκαιη, 
λειτουργική και βιώσιμη λύση, που θα τερματίσει τη διαίρεση και θα επανενώσει την 
πατρίδα μας, για να μπορούμε απερίσπαστοι να αφοσιωθούμε στο έργο της ευημερίας και 
της προόδου προς όφελος του συνόλου του λαού μας. 
 
 Προς την κατεύθυνση αυτή, διακηρύττουμε ότι είμαστε ολόψυχα ταγμένοι, έχοντας 
πλήρη επίγνωση του ρόλου και των ευθυνών μας. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
 Στα πενήντα σχεδόν χρόνια ζωής της Κυπριακής Δημοκρατίας ο θεμελιακός ρόλος 
της δημόσιας υπηρεσίας συνιστά διαπιστωμένη πραγματικότητα. Στο δύσκολο κυβερνητικό 
έργο οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο.  Είναι οι λειτουργοί 
της κρατικής μηχανής που εφαρμόζουν και υλοποιούν τις κυβερνητικές αποφάσεις και 
συνιστούν στην ουσία τη γραμμή επαφής μεταξύ της Κυβέρνησης και του πολίτη.  Από τη 
δράση των δημοσίων υπαλλήλων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία των κυβερνητικών 
προγραμματισμών και η αποτελεσματική εξυπηρέτηση του λαού. 
 
 Μέσα από αυτή τη γενική θεώρηση πιστεύω πως είναι δίκαιο να επισημάνουμε πως 
ο δημόσιος τομέας, παρά τις όποιες λειτουργικές αδυναμίες του, διαδραμάτισε ουσιαστικό 
και καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη των μεγάλων στρατηγικών του κράτους για ένταξη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη.  Κατά κοινή ομολογία, οι συνάδελφοι κρατικοί 
λειτουργοί που ενεπλάκησαν, εργάστηκαν σκληρά και  δικαίως επαινέθηκε το έργο τους 
από τους αρμοδίους τόσο στο εθνικό μας επίπεδο όσο και στο κοινοτικό. 
 
   Εκφράζω τη βεβαιότητα ότι το ίδιο αποτελεσματική και ουσιαστική θα είναι η 
συμβολή της δημόσιας υπηρεσίας και σ’ ένα άλλο κορυφαίο για την πατρίδα μας ιστορικό 
σταθμό.  Και αναφέρομαι ασφαλώς στην επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο, το δεύτερο εξάμηνο του 2012. 
  
 Με τις αποφάσεις του Συνεδρίου μας θα διαγράψουμε τη δράση μας για την επόμενη 
τριετία.  Εκτιμώντας σωστά τις δυνατότητες θα καθορίσουμε την πολιτική μας με 
αντικειμενικότητα και υπευθυνότητα, και με πλήρη συναίσθηση ότι αποτελούμε μέρος του 
ευρύτερου συνόλου των εργαζομένων που αγωνίζονται για κοινά συμφέροντα και σκοπούς 



  3 

και για ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας.  Στον ίδιο πλαίσιο με αμετάθετη 
αποφασιστικότητα διακηρύττουμε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε φαλκίδευση 
ζωτικών συμφερόντων και δικαιωμάτων μας.  Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τις όποιες 
συνέπειες της ύφεσης και της οικονομικής κρίσης δε θα κληθούν  και επωμιστούν οι 
εργαζόμενοι που είναι οι μόνοι που εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις στο 
ακέραιο, αλλά ο στόχος των κυβερνητικών μέτρων θα επικεντρωθεί σ’ όσους εγκληματικά 
φοροδιαφεύγουν και αποστερούν το κράτος από τεράστια έσοδα, υποσκάπτοντας τον 
κοινωνικό του ρόλο. 
 
 Με ζωηρό ενδιαφέρον αναμένουμε, Κύριε Πρόεδρε, να πληροφορηθούμε τις δικές 
σας σκέψεις και τους προβληματισμούς και τις 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 47ο Ετήσιο Συνέδριο της ΠΑΣΥΔΥ 
και ερμηνεύω 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. 
 
 


