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Ομιλία του Αντιπροέδρου της ΠΑΣΥΔΥ Αντώνη Κουτσούλλη 
στο 50ό Συνέδριο των Αντιπροσώπων 

Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ ΠΑΡΚ – 29 Μαρτίου 2013 
 
 

Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, 
 
 Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση σας καλωσορίζω στο 50ό Ετήσιο Συνέδριο της 
Οργάνωσής μας και εκφράζω τη βαθιά μας ικανοποίηση για την τιμή να παραστείτε 
στην 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 πρόγραμμα 
και τις τραγικές και αντίξοες συνθήκες των τελευταίων ημερών, επιμαρτυρεί το ζωηρό 
ενδιαφέρον σας για τη Δημόσια Υπηρεσία και διερμηνεύεται ως εκτίμηση του έργου και 
του ρόλου που οι δημόσιοι υπάλληλοι επιτελούν. 
 
 Καλωσορίζω επίσης στο Συνέδριό 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 διεδραμάτισαν από την εγκαθίδρυση της 
Δημοκρατίας ρόλο καθοριστικό σε κομβικά σημεία για την Ιστορία 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, ιδιαίτερα μέσα στις σημερινές κρίσιμες συνθήκες που διέρχεται η 
πατρίδα μας και της αδήριτης ανάγκης για την ανάληψη καθολικής προσπάθειας για 
οικονομική ανασυγκρότηση και έξοδο από τα τραγικά αδιέξοδα στα οποία έχουμε 
περιέλθει. 
 
 Χαιρετίζω επίσης την παρουσία στο Συνέδριό μας, των μελών του Υπουργικού 
Συμβουλίου, 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. 
 
 Με ιδιαίτερη χαρά αναφέρω και την παρουσία συναδέλφων συνδικαλιστών στο 
Συνέδριο από τις Ελληνικές αδελφές Οργανώσεις ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ και ΠΟΣΤ.  
Η  συμμετοχή τους στο Συνέδριό μας φανερώνει τους στενούς δεσμούς και τις άριστες 
σχέσεις συνεργασίας, σχέσεις που πρώτιστα εδράζονται σε λόγους εθνικούς, αλλά και 
στην ταυτότητα επαγγελματικών συμφερόντων και επιδιώξεων.  Στις σημερινές 
δύσκολες και αντίξοες συνθήκες, που Ελλάδα και Κύπρος διάγουμε, επισημαίνουμε την 
ανάγκη για αναβάθμιση των σχέσεων αυτών και ενδυνάμωση της εκατέρωθεν 
αλληλεγγύης, για ανασύνταξη δυνάμεων και δημιουργία των προοπτικών και της 
ελπίδας για ένα διαχειρίσιμο και καλύτερο αύριο. 
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 Ξεχωριστή μνεία οφείλω και στην εδώ παρουσία συναδέλφων συνδικαλιστών 
από τις Τ/Κ συντεχνίες ΚΤΑMS, DEV-IS και TURK-SEN.  Παρά τις αντικειμενικές 
δυσκολίες που  υπάρχουν, η εδώ συμμετοχή τους αποδεικνύει έμπρακτα την κοινή 
επιθυμία και θέληση να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις συνεργασίας και να συμβάλουμε 
αποφασιστικά στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επίτευξη μιας δίκαιης λύσης 
του πολιτικού μας προβλήματος, που θα διασφαλίσει συνθήκες μόνιμης ειρήνης και 
σταθερής προόδου για ολόκληρο τον κυπριακό λαό, μέσα σε μια επανενωμένη πατρίδα. 
 
Κύριε Πρόεδρε 
 
 Το 50ό 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.  Με αγωνία  και 
εντεινόμενη ανησυχία, Κύριε Πρόεδρε, παρακολουθήσαμε τις τελευταίες μέρες τις 
δραματικές εξελίξεις, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέσα από τις σκληρές και επίπονες 
διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Γιούρογκρουπ σε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια 
για τη σύναψη δανειακής σύμβασης για σταθεροποίηση και εξορθολογισμό του 
τραπεζικού μας συστήματος προς αποφυγή ολοσχερούς κατάρρευσης και χρεοκοπίας 
τους κράτους. 
 
 Στην κατάσταση που βρεθήκαμε και με το κλίμα που αντιμετωπίσαμε από τους 
ευρωπαίους εταίρους μας, η συμφωνία στην οποία έχουμε καταλήξει δε θα μπορούσε 
να μην εμπεριέχει σκληρούς και επώδυνους όρους.  Είναι γι’ αυτό ακριβώς που εκείνο 
που σήμερα προέχει είναι να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να περιορίσουμε όσο 
μπορούμε τις αρνητικές συνέπειες αυτής της συμφωνίας, με την ανασυγκρότηση και 
επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας. 
 
 
 Έχοντας αυτές τις σκέψεις, Κύριε Πρόεδρε, σας καλώ στο βήμα για να κηρύξετε 
την έναρξη των εργασιών του 50ού Ετήσιου Συνεδρίου μας. 


