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Με μεγάλο ενδιαφέρον και ταυτόχρονα έκπληξη έχω διαβάσει το άρθρο «Προεκλογικά θα ψηφιστεί 

ένα ΓεΣΥ γεμάτο τρύπες» του κ. Νίκου Παπαδόπουλου, Προέδρου της Επιτροπής Μελετών του 

ΔΗΚΟ, στη σημερινή εφημερίδα Φιλελεύθερος. Με το ρόλο μου ως Σύμβουλος του Προέδρου του 

Δημοκρατικού Κόμματος κ. Νικόλα Παπαδόπουλου, θεωρώ ότι το ΔΗΚΟ έχει διαδραματίσει έναν 

πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση των νομοσχεδίων του ΓεΣΥ και της αυτονόμησης των 

κρατικών νοσηλευτηρίων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του κόμματος σε συναντήσεις με 

αρμόδιους φορείς και με εποικοδομητικές εισηγήσεις προς το Υπουργείο Υγείας. Ως εκ τούτου, με 

εκπλήσσουν ιδιαίτερα οι θέσεις του κ. Παπαδόπουλου. 

 

Αδιαμφισβήτητα, υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα και θέματα που χρήζουν περαιτέρω διευκρίνισης, 

αλλά πιστεύουμε ότι είμαστε έτοιμοι και αρκετά ώριμοι, ώστε να ανταποκριθούμε και ως πολιτικά 

κόμματα, αλλά και ως οργανωμένα σύνολα ασθενών στις απαιτήσεις πλέον του Κύπριου πολίτη για 

τον εκσυγχρονισμό του εθνικού συστήματος υγείας και για μια καθολική υγειονομική κάλυψη, 

αλληλέγγυα, με ίση πρόσβαση και ελεύθερη επιλογή. Γνωρίζουμε ότι δεν προχωρούμε σε ένα ιδεατό 

σύστημα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απώτερος στόχος όλων των προσπαθειών είναι η ριζική 

μεταρρύθμιση του τομέα της Υγείας και ότι χρειάζεται να εγκύψουμε όλοι και σε πνεύμα αγαστής 

συνεργασίας να κλείσουμε την οποία «τρύπα» και ασάφεια. 

 

Οι υπόνοιες του κ. Νίκου Παπαδόπουλου για έλλειψη σοβαρότητας από πλευράς όχι μόνο της 

υφιστάμενης αλλά και της εκάστοτε κυβέρνησης και της Βουλής για τον σχεδιασμό και την προώθηση 

του Γενικού Σχεδίου Υγείας είναι αβάσιμες και τις θεωρώ ιδιαίτερα προσβλητικές για κάθε 

εμπειρογνώμονα που ασχολήθηκε ενδελεχώς με τον σχεδιασμό και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς 

του. Είναι πάντως η πρώτη φορά για τα κυπριακά δεδομένα που ενεπλάκησαν τόσοι 

εμπειρογνώμονες και ειδικοί από την Κύπρο και το εξωτερικό για τον σωστό σχεδιασμό της 

μεταρρύθμισης, με γνώμονα τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του. Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε 

16 τουλάχιστον χρόνια μελετών, έρευνας, προβληματισμού, προτάσεων και εισηγήσεων για την 

εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης στα προβλήματα του τομέα της Υγείας. Τόσο οι εν λόγω 

εμπειρογνώμονες όσο και τα πολιτικά κόμματα γνωρίζουν πολύ καλά τα ποσοστά στα οποία 

αναφέρεται ο κ. Παπαδόπουλος και σίγουρα είναι αισθητά καλύτερα από τα υφιστάμενα στην Κύπρο: 

το ποσοστό των πολιτών που είναι ικανοποιημένοι από το σύστημα Υγείας δεν πλησιάζει σε καμία 

περίπτωση το 60-70% της Ευρώπης. 

 

Είναι δε γεγονός ότι οι πολίτες έχουν πλέον ευαισθητοποιηθεί γιατί ενημερώθηκαν μέσω των ΜΜΕ 

και ευαισθητοποιήθηκαν από τα οργανωμένα σύνολα ασθενών που ενέκυψαν και ενδιέτριψαν στα 

νομοσχέδια, ώστε να συμμετάσχουν ενεργά και εποικοδομητικά στην τελική τους διαμόρφωση. Οι 

πολίτες και ιδιαίτερα οι ασθενείς που είναι και οι άμεσα εμπλεκόμενοι είχαν άπειρες συναντήσεις 

τόσο με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας όσο και με το Υπουργείο Υγείας και άλλους εταίρους. Ως 

εκ τούτου, το γενικό πνεύμα υποστήριξης του ΓεΣΥ είναι αποτέλεσμα εκτενούς ενημέρωσης και 

σίγουρα όχι προϊόν «έντονης κατακραυγής από τους πολίτες για την αδυναμία του κρατικού 

συστήματος υγείας». Και επειδή οι πολίτες είναι πλέον ενημερωμένοι, γνωρίζουν πολύ καλά και 



εμπεριστατωμένα ότι δεν θα «πληρώνουν άλλοι για τη δική τους υγεία», γιατί όλοι ανεξαιρέτως είναι 

εν δυνάμει ασθενείς. Οι τοποθετήσεις αυτές προσβάλλουν και τα οργανωμένα σύνολα ασθενών 

αλλά και τους πολιτικούς χώρους, όπως το ΔΗΚΟ, το οποίο στήριξε με πολλούς τρόπους τη 

μεταρρύθμιση αυτή. Ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ δήλωσε εξάλλου δημόσια ότι και θα στηρίξει τα 

νομοσχέδια και θα επαγρυπνεί για την υλοποίησή τους, ώστε να  εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τόσο το δημόσιο συμφέρον, αλλά και την οικονομία του κράτους.  

 

Ναι, είμαστε πανέτοιμοι για τις αλλαγές που έρχονται, γιατί ο τομέας της Υγείας δεν είναι στατικός, 

αλλά έντονα δυναμικός και ευέλικτος για να ανταποκρίνεται στην κάθε πρόκληση. Όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι φορείς γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να επαγρυπνούμε απρόσκοπτα, ώστε το εθνικό 

οικοδόμημα της Υγείας να βελτιώνεται συνεχώς. 

 

Σε αυτές τις ιστορικές στιγμές που ζούμε για μια από τις μεγαλύτερες και ίσως τη μεγαλύτερη 

κοινωνική μεταρρύθμιση στη σύγχρονη Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας από την ίδρυσή της, 

είναι ανάρμοστο να κινδυνολογούμε και να προδικάζουμε.  
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