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Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
Κύριε Αντιπρόεδρε του Συμβουλίου του Π.Κ., 
Αξιότιμε κύριε Σιακόλα, 
 
Αγαπητά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και  εκλεκτοί 
προσκεκλημένοι  
 
Αγαπητοί απόφοιτοι, 
 
Σας καλωσορίζω σε αυτή τη σεμνή τελετή, γνωρίζοντας ότι 

διακατέχεστε από ανάμεικτα συναισθήματα χαράς, περηφάνιας, 

δικαίωσης αλλά και απογοήτευσης λόγω της σημερινής απουσίας 

των αγαπημένων πρόσωπων σας.  

 

Οι πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας, μας επέβαλαν τους 

περιοριστικούς όρους, οι οποίοι όμως σε καμία περίπτωση δεν 

πρέπει να μειώσουν κατ’ ελάχιστων την σπουδαιότητα της 

σημερινής ορκωμοσίας.   
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Η σημερινή τελετή, θα σας συνδέει για πάντα, με τις ηθικές αξίες και 

αρχές της Ιπποκράτειας Ιατρικής και οι οποίες θα πρέπει να διέπουν 

την άσκηση της ιατρικής από μέρους σας.  

 

Αναμένουμε να αποτελέσετε ηγετικά στελέχη της κοινωνίας 

ενδεδυμένα με όλες τις ηθικές αξίες που δίδαξε ο Ιπποκράτης.  

 

Ονειρευτήκατε, προσπαθήσατε, κουραστήκατε, ξενυχτήσατε, 

θυσιάσατε και τα καταφέρατε. Μπράβο σας.  

 

Η σημερινή ορκωμοσία, σας δεσμεύει όχι μόνο για τον τρόπο 

άσκησης του λειτουργήματος της Ιατρικής αλλά σηματοδοτεί και ένα 

νέο τρόπο ζωής για σας.  

 

Με την ιδιότητα του ιατρού,  

έχετε να διαδραματίσετε σημαντικό ρόλο στη κοινωνική ζωή, όπως 

σαφώς ορίζεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.  

Είμαστε σίγουροι, ότι σας δώσαμε όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για 

να το πράξετε. 
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Οι συνθήκες άσκησης της Ιατρικής, μέσα στις οποίες καλείστε να 

εργαστείτε, έχουν αλλάξει δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες.  

 

Με κυρίαρχο στοιχείο την καινοτομία σε τεχνολογίες αιχμής, η 

Ιατρική Επιστήμη έχει αλλάξει προς το καλύτερο, τόσο το 

διαγνωστικό όσο και το θεραπευτικό περιβάλλον τα τελευταία 

χρόνια.   

 

Η τεχνητή νοημοσύνη καθώς και οι συνεχώς βελτιούμενες τεχνικές  

γονιδιακής θεραπείας, αναμένεται τα επόμενα χρόνια να 

δημιουργήσουν νέες προκλήσεις, για σας και τους ασθενείς σας.  

 

Πολύ πιθανόν να κληθείτε να λειτουργήσετε, σε ένα εντελώς 

διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που εκπαιδευτήκατε. Είμαστε 

βέβαιοι, ότι σας έχουμε δώσει όλα εκείνα τα εφόδια που καθιστούν 

την προσαρμογή σας εύκολη σχεδόν σίγουρη.  
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Σε κάθε περίπτωση όμως,  

στον πυρήνα της άσκησης της Κλινικής Ιατρικής, θα πρέπει να 

παραμένει η Ιατρική Τέχνη όπως την διδαχθήκατε τα τελευταία 

χρόνια μέσα από ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών το οποίο 

εφαρμόζει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

 

Αναμένουμε ότι η ίδρυση των Πανεπιστημιακών Κλινικών, θα 

βελτιώσει ακόμα περαιτέρω την εκπαιδευτική διαδικασία τα 

επόμενα χρόνια και επιπλέον θα επιτρέψει στην Ιατρική Σχολή να 

εκπληρώσει επιτέλους ολοκληρωτικά τον κοινωνικό της ρόλο όπως 

τον οραματίζεται το ΠΚ και η Πολιτεία.  

 

Μην ξεχνάτε ότι η σωστή άσκηση κλινικής ιατρικής προϋποθέτει 

συνεχή, σχεδόν καθημερινή ενημέρωση για εμπλουτισμό των 

ιατρικών σας γνώσεων.  

 

Οι ιατρικές γνώσεις όμως καθώς και η τεχνολογία δεν μπορούν από 

μόνες τους να σας βοηθήσουν να γίνεται και να παραμείνετε άριστοι 

ιατροί. Χρειάζεται να επενδύσετε τα επόμενα χρόνια στη συνεχή 

βελτίωση των επιπλέον δεξιοτήτων που διδαχθήκατε όπως π.χ.: την 

ικανότητα να κατανοείτε και να μοιράζεστε τα συναισθήματα με 

τους ασθενείς σας, την ικανότητα να κερδίζετε την εμπιστοσύνη του 
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ασθενούς και την ικανότητα να αναπτύσσεται συνεργασία με τους 

συναδέλφους σας. Εξακολουθείστε να είστε ταπεινοί, προσβάσιμοι 

και αποφασιστικοί όπου χρειάζεται. 

 

Ο ασθενής πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο των ενεργειών σας. 

Θα σας παρακαλούσα και θα σας προέτρεπα, ποτέ να μην ξεχάσετε 

τη ρύση 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 δίνεται χρόνο να ακούτε τον 

ασθενή σας.  

 

Οι περισσότερες διαγνώσεις σήμερα τεκμηριώνονται εύκολα και οι 

θεραπευτικές επιλογές είναι πολλές. Αυτό που έχουν όμως 

περισσότερο ανάγκη οι ασθενείς είναι να εμπιστευτούν τον 

θεράποντα ιατρό τους και αυτό δεν κερδίζεται από τους τίτλους του 

ιατρού τους (εξάλλου πολλές φορές δεν τους κατανοούν οι ασθενείς) 

αλλά μόνο μέσα από την προσωπική επαφή και η οποία πρέπει να 

διέπεται από αγάπη, υπομονή και καλοσύνη από μέρους σας.  
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Οι ασθενείς θα εμπιστεύονται την ζωή τους σε σας. Θα έρθουν μέρες 

που θα κλάψετε γιατί δεν τα καταφέρατε αλλά μην λυγίσετε. Και αν 

νιώσετε ότι λυγίζετε μην φοβηθείτε. Τα συναισθήματα αυτά θα σας 

κάνουν πιο δυνατούς και πιο αποτελεσματικούς.    

 

Πήρατε πρόσφατα τα πτυχία σας τα οποία αναγνωρίζονται σε 

Αμερική και Ευρώπη και προέρχονται από την πρώτη Ιατρική Σχολή 

της Κύπρου και της Ελλάδας η οποία πιστοποιήθηκε πλήρως υπό την 

εποπτεία του World Federation of Medical Education μέσα από μία 

επίπονη και δύσκολη διαδικασία.  

 

Κάποιοι από σας θα εξασκήσετε αμιγώς κλινική ιατρική, κάποιοι 

ενδεχομένως να ακολουθήσετε αμιγώς ερευνητική πορεία και οι 

περισσότεροι ένα συνδυασμό των πιο πάνω. Όποια και να είναι η 

πορεία σας πάντα θα μας συνδέει ένα αόρατος ομφάλιος λώρος και 

εμείς θα νιώθουμε υπερήφανοι για επιτεύγματά σας. Όπως νιώσαμε 

πρόσφατα περήφανοι όταν εργαστήκατε σαν εθελοντές στο 

Υπουργείο Υγείας στην υπηρεσία ιχνηλάτησης εν μέσω της 

Πανδημίας μετά από σχετικό κάλεσμα. Σας οφείλουμε ένα μεγάλο 

μπράβο και ευχαριστώ.  
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Θα μπορέσετε να πάρετε ειδικότητα στη Κύπρο ή το εξωτερικό. Μην 

ξεχάσετε όμως ότι αυτή τη στιγμή στη Κύπρο συντελείτε μια 

επανάσταση με την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας και η 

πατρίδα σας έχει ανάγκη. Η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει 

ποικιλοτρόπως τη λειτουργία της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου και η Ιατρική Σχολή έχει δεσμευτεί και το 

κάνει πράξη τα δύο τελευταία χρόνια να παραδίδει στη κοινωνία 

άριστα εκπαιδευμένους ιατρούς ενδεδυμένους με τις Ιπποκράτειες 

Αρχές άσκησης της Ιατρικής.  

 

Τελειώνοντας αγαπητοί απόφοιτοι, 

θα ήθελα να σας προτρέψω τούτη την ώρα να φέρεται, νοερά στη 

σκέψη σας και να τιμήσετε όλους εκείνους τους δασκάλους που σας 

σημάδεψαν στην εκπαιδευτική σας πορεία μέχρι σήμερα καθώς και 

τις οικογένειες σας που σας στήριξαν σε όλη αυτή τη πορεία σας με 

πολλές θυσίες και είμαι σίγουρος ότι είναι περήφανοι για σας.  

 

Συνεχίστε να βάζετε στόχους και να ονειρεύεστε 

Μπράβο σας 

Καλή συνέχεια 


