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Ξεχωριστή ήταν η φετινή ορκωμοσία της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είκοσι εννέα 
απόφοιτες/οι, έδωσαν τον όρκο του Ιπποκράτη 
ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου 
Αναστασιάδη και των δασκάλων τους, κάτω από 
αυστηρά υγειονομικά μέτρα. Οι νέες/οι γιατροί με τον 
τρόπο αυτό έδωσαν το μήνυμα του σεβασμού των 
μέτρων που έχει εξαγγείλει η Πολιτεία, για την 
αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού. Η Τελετή 
Ορκωμοσίας των αποφοίτων της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, πραγματοποιήθηκε τη 
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020, στο Αμφιθέατρο «Νίκος Κ. 

Σιακόλας», στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής (ΣΕΚΚΙ).  
 
Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης ανέφερε ότι η Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί σταθμό στα εκπαιδευτικά και ιατρικά δρώμενα της πατρίδας μας, καθώς 
διαθέτει σύγχρονες επιστημονικές υποδομές και είναι οργανωμένη στη βάση των επιτυχημένων μοντέλων 
ανάπτυξης άλλων προηγμένων στον τομέα χωρών, αλλά είναι και στελεχωμένη από διακεκριμένους στην 
ειδίκευσή τους ακαδημαϊκούς. Το Υπουργείο Υγείας, πρόσθεσε ο κ. Αναστασιάδης, προωθεί τη νομοθετική 
ρύθμιση για την ίδρυση και λειτουργία Πανεπιστημιακών Κλινικών, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο 
και τη σημαντικότητα της παροχής κλινικού έργου, αλλά και της λοιπής επιστημονικής ενίσχυσης των 
δημόσιων νοσηλευτηρίων από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, αλλά και φοιτητές της Ιατρικής 
Σχολής. 
 
Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης αναφέρθηκε 
στην πιστοποίηση της Ιατρικής Σχολής, που αποτελεί απόδειξη ότι το στοίχημα της λειτουργίας Ιατρικής 
Σχολής στο πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου πέτυχε. Χρειαζόμαστε μία Ιατρική Σχολή με γερά 
θεμέλια και με εποικοδομητικές συνέργειες και για να επιτευχθεί το πιο πάνω, είπε ο κ. Χριστοφίδης,   
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χρειάζεται βούληση και τόλμη από όλους τους εμπλεκόμενους στις ιατρικές υπηρεσίες της χώρας. 
Απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είπε ότι χρειάζεται η δική του παρέμβαση και 
αποφασιστικότητα από μεριάς Πολιτείας για να προχωρήσει η Ιατρική Σχολή στο επόμενο αποφασιστικό 
και σταθερό βήμα προόδου της, για το καλό της Σχολής, των φοιτητριών και φοιτητών, για το καλό της 
δημόσιας υγείας. Προς τους αποφοίτους ο Πρύτανης ανέφερε τα εξής: «Ο όρκος του Ιπποκράτη, σε μια 
σύγχρονη εκδοχή, που 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». Με την ανάμνηση των συνεπειών της 
πανδημίας, κατέληξε ο κ. Χριστοφίδης, αλλά και της διαχείρισής της, οι απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής θα 
πορευτούν στο επόμενό τους βήμα με σιγουριά, ασφάλεια, αλλά και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. 
 
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Ανδρέας 
Παναγιώτου, ο οποίος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην επιτυχία της εξ αποστάσεως λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου 
COVID-19, στην αναγνώριση της αριστείας του Πανεπιστημίου από την ευρύτερη κοινωνία κατά το τρέχον 
έτος και στα επιτεύγματα της Ιατρικής Σχολής. Απευθυνόμενος στους αποφοίτους, ο κ. Παναγιώτου είπε 
ότι κατάφεραν να φοιτήσουν σε ένα Κέντρο Αριστείας και έλαβαν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να 
συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους, προσφέροντας τα μέγιστα στην ευημερία του λαού και γενικά της 
ανθρωπότητας. 
 
Ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Γιώργος Χατζηγεωργίου, βαθιά 
συγκινημένος, ανέφερε ότι ο ασθενής πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο των ενεργειών των αποφοίτων. 
«Θα σας παρακαλούσα και θα σας προέτρεπα, ποτέ να μην ξεχάσετε τη ρήση του Ιπποκράτη: ότι είναι 
καλύτερα να γνωρίσετε καλά τον άνθρωπο που έχει μια ασθένεια παρά την ίδια ασθένεια που έχει ένας 
άνθρωπος. Αυτό προϋποθέτει να δίνετε χρόνο και ν’ ακούτε τον ασθενή σας», είπε ο κ. Χατζηγεωργίου. 
 
Κατά την ομιλία της η αριστούχος προπτυχιακή απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής, κα Αυγουστίνα Κ. 
Κυριάκου, στην οποία απονεμήθηκε το Βραβείο «Νίκου Κ. Σιακόλα», ύψους τριών χιλιάδων ευρώ από τον 
ίδιο τον κ. Νίκο Σιακόλα και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είπε ότι η ιατρική, μια από τις αρχαιότερες των 
πρακτικών επιστημών, είναι η επιστήμη που έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο, στοχεύοντας όχι μόνο 
στην εξασφάλιση και διατήρηση της σωματικής υγείας, αλλά στον άνθρωπο σαν ολότητα. Αυτό που πάντα 
με μάγευε στην ιατρική, είπε η Αυγουστίνα Κυριάκου, είναι η επαφή με τον άνθρωπο, η αμοιβαία σχέση 
που δημιουργείται μεταξύ ιατρού και ασθενή και η επικοινωνία των δύο που στο τέλος, με τη βοήθεια των 
σύγχρονων μεθόδων, θα οδηγήσει στη  διάγνωση και θεραπεία. 
 

Κατά την τελετή απαγγέλθηκε από τους αποφοίτους ο όρκος του 
Ιπποκράτη, ένα κείμενο ιστορικής και ηθικής αξίας για τους 
ιατρούς διεθνώς και ιδιαίτερης συναισθηματικής αξίας για τους 
Έλληνες και Κύπριους ιατρούς. Ο  όρκος διαβάστηκε τόσο στα νέα, 
όσο στα αρχαία ελληνικά, από τις πρώτες φοιτήτριες της Ιατρικής 
Σχολής, Αυγουστίνα Κυριάκου και Ηώ Ευσταθίου, αντίστοιχα, 
τιμώντας τον πατέρα της Ιατρικής που με το έργο του έθεσε τα 
θεμέλια του ιατρικού λειτουργήματος. Ο σύγχρονος αυτός όρκος 
των ιατρών συντάχθηκε το 1964 από τον Luis Lasagna, διαπρεπή 

Καθηγητή φαρμακολογίας και Πρύτανη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Τufts της Μασαχουσέτης. 
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Η εκδήλωση ξεκίνησε με την πομπή των ακαδημαϊκών και των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, ενώ πριν από 
την ολοκλήρωσή της, απονεμήθηκαν βραβεία στους/ις αριστούχους/ες φοιτητές/ριες της Ιατρικής Σχολής 
που πρώτευσαν στις σπουδές τους ανά έτος.  Για το 1ο έτος βραβεύθηκε ο Ξένιος Παπαγεωργίου, για το 2ο 
η Μαρίνα Ευαγγέλου, για το 3ο έτος ο Αντώνης Πηλαβάς, για το 4ο η Ραφαέλλα Χρίστου, για το 5ο η 
Διαμάντω Κασάπη και για το 6ο έτος η Αυγουστίνα Κυριάκου. 
 
Η εκδήλωση μεταδιδόταν διαδικτυακά για άμεση παρακολούθηση από τους οικείους των αποφοίτων και 
από κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο. 

 
Τέλος Ανακοίνωσης 


