
Ορκωμοσία  

Αξιότιμε πρόεδρε της Δημοκρατίας 

Αξιότιμε αντιπρόεδρε του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Αξιότιμε Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Αξιότιμε κύριε Σιακόλα 

Αξιότιμε Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής 

Αγαπητά μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού 

Αγαπητές και αγαπητοί συναπόφοιτητοι 

Κυρίες και Κύριοι 

Αγαπητοί μας γονείς, φίλοι και συγγενείς που μας παρακολουθείτε 

διαδικτυακά,  

 

Μετά από 6 χρόνια μελέτης και προσωπικού αγώνα για τους 

φοιτητές ιατρικής, έφτασε η πολυπόθητη μέρα, η μέρα της 

ορκωμοσίας και ουσιαστικά η μέρα που θα κατοχυρωθεί η έναρξη 

της μετέπειτα πορείας μας στον ατέλειωτο αλλά και συνάμα 

μαγευτικό δρόμο της ιατρικής. Ωστόσο κανείς μας δε θα μπορούσε 

να φανταστεί πως στο τέλος των σπουδών μας θα ερχόμασταν 

αντιμέτωποι με μια Πανδημία, η οποία όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο 

την υγεία του πληθυσμού, αλλά απειλεί τη διεθνή οικονομία, την 

κοινωνική και ψυχική ευημερία.  

 

Στις 9 Μαρτίου ανακοινώθηκε το πρώτο κρούσμα Covid 19 στην 

Κύπρο και από την πρώτη στιγμή το πανεπιστήμιο πήρε τις 

απαραίτητες αποφάσεις για τη διασφάλιση του συλλογικού καλού. 

Ως εκ τούτου οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν έμειναν 

ανεπηρέαστοι και ήρθαν αντιμέτωποι με τεράστιες αλλαγές λίγους 

μήνες πριν την εξεταστική περίοδο, γεγονός που προκαλούσε άγχος 



και ιδιαίτερα στους αποφοίτους κάθε σχολής. Με τα σωστά όμως 

διαβήματα καταφέραμε μαζί με την καθοδήγηση του 

Πανεπιστημίου μας να φέρουμε εις πέρας αυτήν την μοναδική για 

όλους μας χρονιά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. 

 

 Εδώ ας μου επιτρέψετε να αναφερθώ και στη Άριστη αντιμετώπιση 

της Πανδημίας από την πολιτεία με σύμβουλους πάντα εξαίρετους 

επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Κύπρου καθώς και από ιδιωτικά 

Πανεπιστήμια. Η εξαιρετική επιδημιολογική εικόνα της Χώρας μας, 

μια μικρής κουκκίδας στον Παγκόσμιο Χάρτη αναδεικνύει την σωστή 

διαχείριση καταστροφικών καταστάσεων δημόσιας υγείας από 

μέρους της πολιτείας, αλλά και τη σημαντικότητα της ύπαρξης της 

Ιατρικής Σχολής στην Κύπρο.  

 

Η ιατρική μια από τις αρχαιότερες των πρακτικών επιστημών είναι η 

επιστήμη που έχει στο επίκεντρο 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 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. Ένας από τους δάσκαλους μου τόνιζε 

σύμφωνα με τον Osler ‘άκουσε τον ασθενή σου, σου λέει τη 

διάγνωση’ και είμαστε αρκετά τυχεροί που στην Ιατρική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Κύπρου μάθαμε να εστιάζουμε στην ασθενοκεντρική 

ιατρική. 

 

Σύμφωνα με τον Ιπποκράτη ‘ Πολύ πιο σημαντικό να μάθεις τον 

άνθρωπο που έχει μιαν ασθένεια παρά την ασθένεια που έχει ο 

άνθρωπος’. Έχοντας αυτό πάντοτε κατά νου θα ήθελα να 



απευθυνθώ σε εσάς αγαπημένοι μου συναπόφοιτοι και να σας 

συγχαρώ αρχικά για απόκτηση του πτυχίου σας, αλλά και να σας 

θυμίσω την σημασία του να εστιάζουμε στον άνθρωπο ως άνθρωπο 

και όχι απλά σαν μια ακόμη πάθηση.  

 

Κυρίες και κύριοι, σήμερα με την ορκωμοσία των δεύτερων 

αποφοίτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και 

μάλιστα υπό τέτοιες συνθήκες, σηματοδοτείται η ευελιξία που 

μπορεί να αναδείξει μια νεοσύστατη σχολή που παρά την απουσία 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου κατάφερε για 2η χρονιά να χαρίσει 

στην κοινωνία 29 άξια καταρτισμένους επαγγελματίες υγείας που με 

εχέγγυο τις γνώσεις τους θα προσφέρουν αέναα στον συνάνθρωπό 

τους. 

• Και αυτό χάρις στους μεγάλους ευεργέτες της Ιατρικής Σχολής, 

αυτούς που πίστεψαν και συνεχίζουν να πιστεύουν σε αυτήν, 

κύριε Πρόεδρε και κύριες Πρύτανη που με την απρόσκοπτη 

συνεργασία Πολιτείας και Πανεπιστημίου ξεπεράστηκαν 

αγεφύρωτα εμπόδια προς την υλοποίηση της σχολής.  

• Τον μέγα ευεργέτη της σχολής μας κύριο Νίκο Σιακόλα για την 

ανεκτίμητη προσφορά του ιδρύματος Νίκου και Ελπίδας 

Σιακόλα, μια προσφορά για την αναβάθμιση της υγείας στην 

Κύπρο. Το βραβείο Αριστείας ‘Ν.Κ Σιακόλα’ , το οποίο έχω την 

τιμή να λαμβάνω φέτος, αποτελεί μέγιστη διάκριση για κάθε 

αριστεύσαντα απόφοιτο της ιατρικής σχολής.  

• Το ακαδημαϊκό προσωπικό που για 6 χρόνια παρά τις 

δυσκολίες μας μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις που θα μας 

συνοδεύουν για την υπόλοιπη ζωή μας.  

• Θα ήταν παράλειψή μου αν δεν εξέφραζα το μεγάλο 

ευχαριστώ που χρωστάμε όλοι οι απόφοιτοι στους γονείς μας, 

καθώς και στο ευρύτερο περιβάλλον μας, που υπήρξαν αρωγοί  



αυτά τα 6 χρόνια, και που δυστυχώς οι συνθήκες δεν τους 

επέτρεψαν να είναι σήμερα μαζί μας. 

 

Τέλος αγαπητοί συναπόφοιτοι να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στον 

δρόμο που ανοίγεται τώρα μπροστά μας, σε ένα δρόμο που ως 

οδηγό τον άνθρωπο θα μπορέσουμε να βάλουμε και εμείς το 

λιθαράκι μας στην αιώνα παρακαταθήκη της ιατρικής επιστήμης. 

Ευχαριστώ  

Αυγουστίνα Κ. Κυριάκου 


