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ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
 
Η Τελετή Ορκωμοσίας των αποφοίτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα 
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020, στις 7 μ.μ. στο Αμφιθέατρο «Νίκος Κ. Σιακόλας», στο 
Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής (ΣΕΚΚΙ). Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου 
ιδρύθηκε το 2012. Οι πρώτοι 28 φοιτητές εισήχθησαν στη Σχολή το 2013 με Παγκύπριες Εξετάσεις και 
αποφοίτησαν το 2019. Φέτος αποφοιτούν 29 φοιτητές. 
 
Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του και θα απευθύνει χαιρετισμό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
κ. Νίκος Αναστασιάδης. Θα παραστούν και θα απευθύνουν χαιρετισμό επίσης, ο Αντιπρόεδρος του 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Ανδρέας Παναγιώτου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Γιώργος 
Χατζηγεωργίου και η αριστούχος προπτυχιακή απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής, κα Αυγουστίνα Κ. Κυριάκου. 
 
Κατά την τελετή θα απαγγελθεί 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. Έχει επιλεγεί ως σύμβολο των αξιών, του ήθους και των αρχών που πρέπει να διέπουν 
την ιατρική σκέψη και πράξη.  Ο  όρκος θα διαβαστεί  τόσο στα νέα, όσο στα αρχαία ελληνικά, 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. 
 
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την πομπή των ακαδημαϊκών και των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, ενώ πριν 
από την ολοκλήρωσή της, θα απονεμηθούν βραβεία στους αριστούχους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής που 
πρώτευσαν στις σπουδές τους. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τελετή Ορκωμοσίας θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία μόνο των ακαδημαϊκών 
και των αποφοίτων της Ιατρικής Σχολής, κάτω από αυστηρά υγειονομικά μέτρα.  Για σκοπούς προστασίας 
της δημόσιας υγείας και ακολουθώντας πιστά τα πρωτόκολλα που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας 
για την πανδημία του κορωνοϊού, το Πανεπιστήμιο Κύπρου οφείλει και θα εφαρμόσει ανεξαίρετα και για 
τους παρευρισκόμενους, τα όσα ισχύουν για τις συνθήκες διοργάνωσης και διενέργειας της Τελετής. Η 
εκδήλωση ωστόσο θα μεταδίδεται διαδικτυακά από τον σύνδεσμο 
http://media.ucy.ac.cy/videoportal/index.php/el/live-streaming, για άμεση παρακολούθηση από τους 
οικείους των αποφοίτων και από κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο. 
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