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Χαιρετισμός Πρύτανη Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Τάσου Χριστοφίδη 

Τελετή Ορκωμοσίας Ιατρικής Σχολής 

ΣΕΚΚΙ 

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019, 20:00 

 

Στις 25 Ιουνίου, στην πρώτη τελετή αποφοίτησης φοιτητών 

προπτυχιακού επιπέδου ως Πρύτανης είχα το προνόμιο να 

απονείμω τα πτυχία στους πρώτους απόφοιτους της 

Ιατρικής Σχολής, στους πρώτους και πρώτες 28, που πάντα 

θα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του 

Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Η Ιατρική Σχολή παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, 

κατάφερε να λειτουργήσει το 2013, σε ένα ομολογουμένως 

δύσκολο περιβάλλον. Η Ίδρυσή της ήταν στοίχημα για το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και για την ίδια την Κύπρο.  

Προσελκύσαμε αξιόλογους και διακεκριμένους στην 

ειδίκευσή τους ακαδημαϊκούς, πείσαμε άριστες και άριστους 

υποψήφιες και υποψήφιους φοιτητές ότι μια νέα σχολή 

μπορεί να καθιερωθεί και να δημιουργήσει μία νέα 

παράδοση στο κυπριακό ιατρικό γίγνεσθαι.  

Η Σχολή έξι χρόνια μετά τη λειτουργία της ενισχύεται με νέο 

αίμα. Στόχος παραμένει η διασύνδεση της διδασκαλίας και 

της εκπαίδευσης με την ιατρική πράξη και κλινική άσκηση, η 
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συνέργεια με τα δημόσια νοσηλευτήρια, αλλά και με 

εξιδεικευμένα ινστιτούτα και κλινικές στο πλαίσιο σήμερα του 

Γενικού Συστήματος Υγείας.  

Έχουμε πολλές ιδέες που θέλουμε να μετουσιώσουμε σε 

πράξεις. Σ΄ αυτές το προσωπικό της Σχολής και οι φοιτητές 

μας, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή δράσης. Από αυτό το 

βήμα δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω την Πολιτεία 

και όλους τους φορείς, τους δωρητές και ευεργέτες μας που 

στάθηκαν και στέκονται δίπλα στην Ιατρική Σχολή.  

Έντιμε κύριε Υπουργέ, 

Χρειαζόμαστε τη συμπαράστασή της Πολιτείας. 

Χρειαζόμαστε με τόλμη να στηρίξετε το δικαιολογημένο μας 

αίτημα για δημιουργία πανεπιστημιακών κλινικών. Άλλωστε 

αυτές δεν θα ενδυναμώσουν μόνο τη λειτουργία της Ιατρικής 

Σχολής σε θέματα διδασκαλίας, έρευνας και καινοτομίας, 

αλλά θα ενισχύσουν κυρίως και πρώτιστα τις ιατρικές 

υπηρεσίες της Κύπρου.  

Οι πανεπιστημιακές κλινικές θα δώσουν τη δυνατότητα 

στους ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε κλινικές υψηλού 

επιπέδου, θα συμβάλουν στην αναβάθμιση των 
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υφιστάμενων υπηρεσιών. Προσδοκούμε ότι η παρέμβαση 

και αποφασιστικότητα της Πολιτείας θα είναι καταλυτική στη 

εξάλειψη των διαφορών με γνώμονα πάντα το συλλογικό 

συμφέρον και τη φροντίδα του ασθενή. 

Αυτή η ειδική τελετή πραγματοποιείται για να δώσουν οι 

απόφοιτοί μας τον όρκο του Ιπποκράτη. Με τη συμβολική 

αυτή πράξη, που ήταν αίτημα των ίδιων των αποφοίτων μας, 

δηλώνουν δημόσια την αφοσίωση και την αγάπη τους στο 

αντικείμενο σπουδών τους. Είναι αν θέλετε ένδειξη ήθους και 

χαρακτήρα που αρμόζει στους γιατρούς του μέλλοντος. 

 

Αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι, 

Είμαστε περήφανοι για εσάς και για τα όσα πετύχατε.  

Αισθάνομαι σήμερα την ανάγκη να ευχαριστήσω τους 

συναδέλφους της Ιατρικής Σχολής, αλλά και όλους τους 

συναδέλφους των υπόλοιπων Σχολών που στήριξαν με 

πάθος και σκληρή δουλειά το πρόγραμμα σπουδών της 

Σχολής. Οι πρώτοι απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής μας 

οπλίζουν με αισιοδοξία για το μέλλον. Είστε οι πρώτοι 
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πρεσβευτές της Ιατρικής Σχολής του πρώτου δημόσιου 

πανεπιστημίου της χώρας.  

Η κοινότητά μας, η δική σας κοινότητα, είναι βέβαιη ότι με τη 

δουλειά, το ήθος σας και με οδηγό τις αξίες που αποπνέει ο 

όρκος του Ιπποκράτη θα αποδείξετε την αξία του 

εγχειρήματος δημιουργίας δημόσιας Ιατρικής Σχολής που 

ξεκίνησε δειλά – δειλά το 1998.  

 

Τα επόμενα χρόνια είναι χρόνια ανάπτυξης για την Ιατρική 

Σχολή: Με την περαιτέρω στελέχωση της Σχολής, την 

προσφορά ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού προγράμματος 

σπουδών, με συνέργειες με πανεπιστήμια και ινστιτούτα 

κύρους, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό και την 

ανέγερση του κτηρίου της Ιατρικής Σχολής και Επιστημών 

Υγείας «Νίκος Κ. Σιακόλας».  

Η λειτουργία του Ινστιτούτου Κέντρου Καρκίνου Κύπρου σε 

συνεργασία με το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και το Ογκολογικό 

Κέντρο και η στέγασή του στο υπό σχεδιασμό κτήριο 

«Νίκολα Δαυίδ-Πινέδο» θα ενισχύσουν περαιτέρω την 

έρευνα σε συγκεκριμένους ιατρικούς τομείς, δίνοντας έμφαση 
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στην αλληλεπίδραση διαφόρων επιστημονικών πεδίων και 

στη διεπιστημονικότητα. 

Ο όρκος του Ιπποκράτη, σε μια σύγχρονη εκδοχή, που 

σήμερα θα δώσετε, είναι μία υπόσχεση στους εαυτούς σας, 

στην οικογένειά σας, το πανεπιστήμιό σας, τον ασθενή και 

την κοινωνία. Υπόσχεση ότι σεβόμενοι τον άνθρωπο και την 

επιστήμη σας, θα δώσετε τον καλύτερό εαυτό σας, με ήθος, 

ανθρωπιά και αγάπη για αυτό που κάνετε, για να απαλύνετε 

τον πόνο, να προλάβετε και να θεραπεύσετε. 

Το Πανεπιστήμιό σας πιστεύει σε σας, μένει να χαράξει ο 

καθένας από εσάς το δικό του δρόμο, τη σταδιοδρομία του 

και κάπου πάντα θα σας συναντάμε, περιμένοντας να 

ακούσουμε για τις επιτυχίες και τη διάκρισή σας.  

Ο δρόμος της γνώσης και των εμπειριών δεν τελειώνει ποτέ, 

κάθε τέλος, είναι και ένα νέο ξεκίνημα που θέλει ορμή, τόλμη 

και θάρρος.  

Οπλιστείτε με δύναμη, με όσα μάθατε στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου και πορευτείτε τώρα στο μέλλον με αισιοδοξία. 

Και πάλι συγχαρητήρια. 


