
Oμιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην έναρξη 

των εργασιών της 92ης Παγκύπριας Γενικής Συνέλευσης της ΠΑΣΥΔΥ 

 

Λευκωσία, 3 Απριλίου, 2019 

 

Είναι πραγματικά με ιδιαίτερα χαρά που παρευρίσκομαι στη Γενική 

Συνέλευση της ιστορικής σας συντεχνίας, η οποία με διαδρομή πέραν των 90 

χρόνων συνεχίζει να αποτελεί πολύτιμο πυλώνα προσφοράς υπηρεσιών για 

τον τόπο, την κοινωνία και βεβαίως στα ίδια τα μέλη της, τους δημόσιους 

υπάλληλους. 

 

Η υπενθύμιση του ρόλου της ΠΑΣΥΔΥ σε όλα αυτά τα χρόνια είναι αναγκαία 

προϋπόθεση για να τεκμηριώσει κανείς τα όσα πραγματικά έχει προσφέρει η 

συντεχνία σας. Συμβάλατε σε αυτή καθ΄αυτή τη δημιουργία του κράτους μας, 

των θεσμών και των υπηρεσιών του, κρατήσατε ζωντανή τη Δημόσια 

Υπηρεσία σε ώρες δύσκολες είτε πριν το 1974 είτε ιδιαίτερα κατά και μετά την 

τουρκική εισβολή. 

 

Ωστόσο, δεν θα ήμουν ειλικρινής απέναντι σας , απέναντι στον κυπριακό λαό 

αν δεν επεσήμανα πως θεωρώ απόλυτα σεβαστό το δικαίωμα των όσων 

προσέφυγαν στη δικαιοσύνη όπως εξίσου και απόλυτα σεβαστή την απόφαση 

του Διοικητικού Δικαστηρίου Πλην όμως και παρά τη μακροσκελή αγόρευση 

του ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ, της από πάσας άποψης, κατά δική του γνώμη, 

τεκμηριωμένη παρουσίαση των νομικών σημείων, των πραγματικών 

γεγονότων, θα πρέπει να πω ότι δεν ενεργώ ούτε ως δικαστής ούτε ως 

δικηγόρος για να απαντήσω με νομική επιχειρηματολογία και δεν θέλω να το 

πράξω, διότι δεν είναι η δική μου θέση εδώ σήμερα ως συνηγόρου. 

 

Είμαι εδώ ως ο ηγέτης μιας Κυβέρνησης που γνωρίζει κάποιες δυσάρεστες 

πραγματικότητες. Και επειδή υπήρξε μια αρκετά εκτενής αναφορά στο 

παρελθόν, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι από τη μια οι νομοθεσίες που 

αφορούν τις αποκοπές των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων επισυνέβησαν 

προ της ανάληψης της εξουσίας από τον ίδιον, αλλά κρίθηκαν τότε απολύτως 



αναγκαίες προκειμένου να αποφεύγετο η μνημονιακή υποχρέωση της χώρας 

που ανέλαβε εν συνεχεία. 

 

Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι όταν ανέλαβα, τα ρευστά διαθέσιμα του 

κράτους αρκούσαν μόλις για τους μισθούς ενός μήνα μη λαμβάνοντάς υπόψη 

τις υποχρεώσεις σε τοκοχρεολύσια που θα έπρεπε να καταβληθούν τον Ιούνιο 

του 2013 και ανέρχονταν σε 3,5 δις. 

 

Έπρεπε να ληφθούν μέτρα όχι μόνο εις βάρος των δημοσίων υπαλλήλων. 

αλλά και εκείνων που έφεραν κατά κάποιους την κύρια ευθύνη. όπως οι 

τράπεζες. Βεβαίως άλλη ήταν η πρώτη απόφαση που εξασφάλισα κατά τη 

διάρκεια των διαβουλεύσεων με την Τρόικα. 

 

Άλλο ήταν η εφάπαξ επιβάρυνση του κάθε καταθέτη με 6% για όσους είχαν 

κάτω των 100 χιλιάδων ευρώ, εξαιρουμένων των πρώτων 20 χιλιάδων, με 9,9 

των υπολοίπων, και άλλο του κούρεμα που ακολούθησε ως αποτέλεσμα της 

επικράτησης του λαϊκισμού στη Βουλή. 

 

Αυτό που σημειώνω και θέλω να επισημάνω είναι πως μέσα από τα μέτρα και 

την κοινωνική αλληλεγγύη, μέσα και από τις δικές σας θυσίες, αλλά και του 

ιδιωτικού τομέα και των απλών πολιτών και των άλλων  ως καταθέτες που 

είδαν περιουσιακά στοιχεία να εξανεμίζονται ή να αποκόπτονται, έγινε 

κατορθωτό σταδιακά να ανακάμψουμε και να φτάσουμε σε ρυθμούς 

ανάπτυξης, σταδιακά να αποκαθιστούμε το ένα μετά το άλλο τα δικαιώματα 

των δημοσίων υπαλλήλων, είτε αυτά αναφέρονται στην ΑΤΑ, όπως 

διαμορφώθηκε, είτε στις προσαυξήσεις είτε στις προαγωγές είτε και στην 

πλήρη αποκατάσταση της μισθοδοσίας την 31η Δεκεμβρίου 2022. 

 

Εκείνο που θα πράξουμε ως Κυβέρνηση είναι με απόλυτο σεβασμό προς τα 

διοικητικά δικαστήρια, ναι θα εφεσιβάλουμε την απόφαση, θα 

προχωρήσουμε στην αίτηση για αναστολή εκτέλεσης της απόφασης του 

διοικητικού δικαστηρίου και, βεβαίως αναλόγως της αποφάσεως, θα είναι 

ανάλογος ο σεβασμός που θα πρέπει να επιδείξουμε. Το εάν θα κριθεί ότι 



κάποια μέτρα πρέπει να ληφθούν, αυτό θα εξαρτηθεί από τις οικονομικές 

καταστάσεις του κράτους. 

 

Συνεπώς, δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε αυτό, απλώς παρουσίασα μια 

πραγματικότητα σκληρή η οποία, όμως, ως αποτέλεσμα των μέτρων που 

υιοθέτησε η Κυβέρνηση της επέτρεψαν να υιοθετηθούν μεταρρυθμίσεις, 

όπως το ΕΕΕ, να ανταποκριθούμε δηλαδή στις ευάλωτες ομάδες, να 

αρχίσουμε σταδιακά να αυξάνουμε τις συντάξεις των χαμηλοσυνταξιούχων, 

να προχωρούμε στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης του ΓΕΣΥ που είναι μια εν 

τη ουσία επανάσταση, κάτι που χρωστούσαμε στον κυπριακό λαό, και σε μια 

σειρά άλλων μεταρρυθμίσεων που θα επιφέρουν επιτέλους καλύτερες 

συνθήκες, αλλά και την αναγκαία προσφορά από πλευράς του κράτους προς 

τους πολίτες του. 

 

Την ίδια ώρα μέσα από τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας 

προσδοκούμε ευελπιστούμε και προσβλέπουμε αν υιοθετηθεί και από τη 

Βουλή ύστερα από τις διορθωτικές αλλαγές που έχουν γίνει, επιτέλους να 

αναβαθμίσουμε το κύρος των υπηρεσιών που προσφέρετε. Εξίσου, θα 

προσπαθήσουμε μέσα από τος μεταρρυθμίσεις να αποδώσουμε δικαιοσύνη 

στους άξιους των δημοσίων υπαλλήλων και στην αποφυγή της απόρριψης ή 

του μηδενισμού που επιχειρείται από κάποιους, για τις σημαντικές υπηρεσίες 

που προσφέρετε. 

 

Αυτό που επιδιώκουμε είναι να αποκαταστήσουμε την ίδια ώρα την 

αξιοκρατία, να προάγονται εκείνοι που πραγματικά προσφέρουν, και όχι διότι 

έχουν την κομματική ταυτότητα του κυβερνώντος ή του α ή του β κόμματος, 

αλλά γιατί είναι οι άνθρωποι που μέσα από τις υπηρεσίες τους μπορούν να 

κάνουν περήφανο τον κάθε πολίτη και τον κάθε δημόσιο υπάλληλο ότι 

επιτέλους υπάρχουν οι κανόνες εκείνοι που καθορίζουν πώς ένας δημόσιος 

λειτουργός μπορεί να ανελιχθεί. Ταυτόχρονα αυτό που επιδιώκουμε είναι να 

βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων. Προχωρούμε 

σε μελέτη για τις κτηριακές εγκαταστάσεις, προχωρούμε με την υλοποίηση 

της μεταρρύθμισης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προχωρούμε στη 

μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. 



 

Σκεφτείτε πώς είναι όταν ένας των Ευρωπαίων ηγετών ακούει ότι η χώρα του 

κατατάσσεται 73η ανά το παγκόσμιο στην καθυστέρηση απονομής 

δικαιοσύνης. Εν τη ουσία στη μη απονομή δικαιοσύνης. Το 2011 

καταχώρησαν προσφυγές και οι αποφάσεις εκδόθηκαν μετά από επταετία, 

για άλλες μπορεί να πάρει πολύ περισσότερο. Έφτασε η ώρα όλοι να 

συνεργήσουν, όλοι οι εμπλεκόμενοι να συνεργαστούν, ώστε να πετύχουμε τη 

μεταρρύθμιση και στη δικαιοσύνη και στην τοπική αυτοδιοίκηση και όπου 

αλλού απαιτείται. 

 

Προς αυτή την κατεύθυνση προσβλέπω και στις πολιτικές δυνάμεις, διότι ένα 

βελτιωμένο, σύγχρονο κράτος δεν αφορά μόνο την παρούσα Κυβέρνηση. Ας 

μην ξεχνούμε έχουμε προεδρικό σύστημα. Μπορεί να εκλέγεται Πρόεδρος με 

ικανή πλειοψηφία, αλλά αν δεν έχει συμμάχους στη Βουλή τις πολιτικές 

δυνάμεις που αντιστρατεύονται την Κυβέρνηση, που αντιπολιτεύονται 

δικαιωματικά την Κυβέρνηση, δεν μπορεί να επιφέρει τις αλλαγές. Για αυτό 

και καμιά φορά ακούω ότι υποσχέθηκα την α, τη β, τη γ μεταρρύθμιση, αλλά 

αν κάποιοι πεισματικά και χάρη πολιτικών σκοπιμοτήτων αρνούνται να δουν 

το όφελος του κράτους, δεν ευθύνεται αυτός που εισηγείται τις 

μεταρρυθμίσεις, αλλά εκείνοι που τις απορρίπτουν. 

 

Δεν είμαι εδώ για να εκφέρω διχαστικό λόγο. Είμαι βέβαιος ότι μέσα από τη 

συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων θα γίνει κατορθωτό να νιώθετε, να 

νιώθουμε, να νιώθουν οι πολίτες περήφανοι για το κράτος που κτίζουμε ή 

που θέλουμε να κτίσουμε. 

 

Δεν είναι μόνο, βεβαίως, οι μεταρρυθμίσεις, τα θέματα της οικονομίας που 

μας απασχολούν, δεν είναι μόνο τα θέματα των ενεργειακών σχεδιασμών. 

Όλα μα όλα, η πρόοδος, η προοπτική, το μέλλον εξαρτώνται από την πορεία 

του εθνικού μας προβλήματος. 

 

Θέλω να κάνω ξεκάθαρο για άλλη μια φορά αυτό που δήλωσα και στον ΓΓ των 

ΗΕ ευθύς μετά τον τερματισμό της διαδικασίας στο Κραν Μοντανά. Είμαι 

έτοιμος να συνεχίσω τον διάλογο από εκεί όπου είχε τερματιστεί ως 



αποτέλεσμα της μη αποδοχής από πλευράς της Τουρκίας των στοιχειωδών 

παραμέτρων που ο ίδιος ο ΓΓ είχε θέσει, δηλαδή την κατάργηση του 

αναχρονιστικού συστήματος των εγγυήσεων, των επεμβατικών δικαιωμάτων, 

της μόνιμης παρουσίας κατοχικού στρατού, της ερμηνείας του τι σημαίνει 

αποτελεσματική συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στη διοίκηση, πού, σε ποια 

Σώματα, πότε και πώς ασκείται η θετική ψήφος που διεκδικούν για να 

φτάσουμε τάχα στην πολιτική ισότητα, όπως επίσης και μια άλλη αξίωση που 

ήταν εμμονή της Τουρκίας. Η ίση μεταχείριση μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων 

υπηκόων ωσάν να υπήρχε διάκριση υπέρ των Ελλήνων υπηκόων. Να 

εξισωθούν δηλαδή με τους Ευρωπαίους πολίτες. 

 

Σε μια συνάντηση μου με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας Μπόρις 

Τζόνσον, τον Μάρτιο του 2017, μου είχε πει «γιατί αντιπολιτεύεστε στην 

ισότιμη μεταχείριση μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων υπηκόων;» Του απάντησα 

«για τον ίδιο ακριβώς λόγο που εσύ κατόρθωσες να πείσεις τους Άγγλους για 

την έξοδο από την ΕΕ με κύριο επιχείρημα πως αν η Τουρκία καθίστατο μέλος 

της ΕΕ, η Αγγλία θα πλημμύριζε από Τούρκους υπηκόους. Εσείς είστε 60 εκ. 

πληθυσμός και ανησυχούσατε, εμείς είμαστε μόλις 800 χιλιάδες, και 

διερωτώμαι αν θα αποδεχόσασταν ένα ανάλογο καθεστώς». 

 

Δεν κατανοώ τι μου εισηγούνται κάποιοι να αποδεχτώ, ότι για κάθε απόφαση 

που θα παίρνει το κεντρικό κράτος θα πρέπει να έχω μια θετική ψήφο των 

Τουρκοκυπρίων, προκειμένου να υπάρξει η πολιτική ισότητα, όπως την 

αποκαλούν. Και αυτό θα είναι πολιτική ισότητα ή θα είναι πολιτική ανισότητα; 

 

Σε ποιο άλλο Σύνταγμα της όποιας χώρας, είτε των ΗΕ είτε της ΕΕ είτε όποιου 

συντεταγμένου κράτους, υπάρχει το δικαίωμα στη μια κοινότητα ή στη μια 

πολιτεία να αποφασίζει για την τύχη της υπολοίπου χώρας διότι έτσι 

εξασφαλίζεται τάχα η πολιτική ισότητα;. Αυτό είναι ακριβώς η ναρκοθέτηση 

της πολιτικής ισότητας και η δημιουργία της πολιτικής ανισότητας. Διότι η μια 

των κοινοτήτων θα είναι υποχρεωμένη και το κράτος θα είναι υποχρεωμένο 

προκειμένου να λειτουργήσει, να επιτύχει τη θετική ψήφο της άλλης πλευράς. 

 



Δεν αρνούμαστε την πολιτική ισότητα, εκείνο που αρνούμαστε είναι την 

αριθμητική ισότητα. Εκείνο που αρνούμαστε δεν είναι την αποτελεσματική 

συμμετοχή, είναι τη για κάθε απόφαση ψήφο. Έχω πει ξεκάθαρα και στον ΓΓ 

και στον κ. Ακκιντζί ότι αποδέχομαι τη θετική ψήφο να ασκείται εκεί και όπου 

ενδεχόμενα καταχρώμενη η πλειοψηφία των δικαιωμάτων της να θελήσει να 

επιβληθεί μέσω αποφάσεων που θα δημιουργήσουν αρνητικά αποτελέσματα 

για την τουρκοκυπριακή πολιτεία ή κοινότητα. Εκεί να έχουν το δικαίωμα ως 

ασπίδα την άσκηση της θετικής ψήφου. Και πάλι, όμως, θα πρέπει να υπάρχει 

ένας αποτελεσματικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών για να μην υπάρχει 

κατάχρηση του δικαιώματος επικαλούμενοι κάθε φορά ότι θα επηρεαστούν 

αρνητικά. 

 

Θέλω να σας βεβαιώσω ότι καταβάλλω το άπαν των δυνάμεων μου 

προκειμένου να εξευρεθεί μια λειτουργική και βιώσιμη λύση που να είναι 

συμβατή με την ιδιότητα της χώρας ως κράτους μέλους της ΕΕ, μιας λύσης 

που θα επιτρέπει σε αυτό το κράτος να είναι κυρίαρχο και ανεξάρτητο για 

τους Κύπριος πολίτες του, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Μέσα σε 

αυτά τα πλαίσια είναι και η συνεργασία μου με την κα Λουτ, η οποία θα 

βρίσκεται στην Κύπρο το σαββατοκύριακο. Καταβάλλουμε προσπάθεια για να 

καταγραφούν κάποιοι όροι αναφοράς που θα μας επιτρέψουν επανάληψη 

του διαλόγου με προοπτική όμως αυτή τη φορά. Και για να υπάρξει 

προοπτική απαιτείται να υπάρξει και πολιτική βούληση από πλευράς της 

Τουρκίας. 

 

Ας ελπίσουμε ότι μετά το πέρας των εκλογών στην Τουρκία θα υπάρξει μια 

αναθεώρηση της πολιτικής της με επικέντρωση αντί στην εξωστρέφεια και 

στην εξαγωγή των εσωτερικών προβλημάτων με απειλές στην περιοχή, να 

υπάρξει επικέντρωση σε εκείνα που ενδιαφέρουν ή στα μηνύματα που 

εστάλησαν μέσω των εκλογών, έτσι ώστε να υπάρξει και μεγαλύτερη 

ελαστικότητα στην εξωτερική πολιτική. 

 

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας. Να είστε βέβαιοι ότι 

θα συνεχίσουμε συνεργαζόμενοι με την ΠΑΣΔΥΔΥ, όπως μέχρι σήμερα έχουμε 

πράξει με άριστα αποτελέσματα. Σεβαστό το δικαίωμα των όσων έχουν 

αποταθεί στη δικαιοσύνη των όσων διεκδικούν, αυτός είναι εξάλλου και ο 



ρόλος της κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης, όπως και ο ρόλος της 

Κυβέρνησης είναι με βάση τα πραγματικά δεδομένα, να δει πώς μπορεί να 

διαχειριστεί τα οικονομικά του κράτους για να μη φτάσουμε και πάλι σε 

καταστάσεις ανεπιθύμητες που βιώσαμε στο παρελθόν ως αποτέλεσμα της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. 

 

 


