
Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου 
Αναστασιάδη στην τελετή Ορκωμοσίας των αποφοίτων της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Αγαπητοί απόφοιτοι απευθύνομαι σε εσάς αλλά και προς τους περήφανους γονείς σας που, 
δυστυχώς, ως αποτέλεσμα του κορωνοϊού δεν μπορούν να παρίστανται σε αυτή τη χωρίς 
προηγούμενο για εσάς και για την πατρίδα μας, τελετή. 

Αποτελεί για μένα πραγματική τιμή να βρίσκομαι σε αυτή την υπό άλλες συνθήκες 
πανηγυρική τελετή, να είμαι παρών και να αντικρίζω πρώτον, κάποια μέλη του ακαδημαϊκού 
προσωπικού που ως αποτέλεσμα της συνεισφοράς τους έγινε κατορθωτή η επιτυχής 
αντιμετώπιση και διαχείριση μιας πανδημίας που, είναι καλά γνωστό ότι, άλλα κράτη ανέδειξε 
και άλλα κράτη κατέστρεψε. 

Εμείς είμαστε από εκείνους τους ευτυχείς που βιώσαμε να έχουμε ως συμβούλους δικούς 
σας καθηγητές, καθηγητές ιατρικής και ταυτόχρονα εσάς τους ιδίους που πήρατε την πρώτη 
γεύση ως αποτέλεσμα της εθελοντικής προσφοράς σας. 

Εκ μέρους της Πολιτείας και του ιδίου προσωπικά σας ευχαριστώ θερμά και σας ευγνωμονώ 
ιδιαιτέρως. 

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η σημερινή μου παρουσία στη δεύτερη κατά σειρά τελετή ορκωμοσίας 
των αποφοίτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Μιας Ιατρικής Σχολής, της πρώτης, στην Κύπρο, η δημιουργία και η ίδρυση της οποίας 
συνδέθηκε εξαρχής με το όραμα της περαιτέρω αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών 
υγείας. 

Για τούτο και θεωρώ πως, η αποψινή τελετή είναι ιδιαίτερου συμβολισμού και σημασίας. 

Αναμφίβολα, η ιατρική επιστήμη στην οποία τάσσουν από σήμερα εαυτόν οι νέοι απόφοιτοι, 
αποτελεί πρωτίστως λειτούργημα με οικουμενικό ρόλο, αφού συνδέεται άμεσα με την 
προστασία του σημαντικού αγαθού της υγείας και την ανακούφιση των πασχόντων 
συνανθρώπων μας. 

Ιδιαιτέρως σήμερα, με μια αγνώστων ακόμη συνεπειών πανδημία, η ιατρική επιστήμη και 
πρωτίστως οι εκπρόσωποί της καλούνται να διαδραματίσουν, όπως και διαδραματίζουν, 
πρωταγωνιστικό ρόλο. Και θεωρώ πως δεν είναι τυχαίο το ότι οι μαχητές της πρώτης 
γραμμής που δεν είναι άλλοι από τους γιατρούς, να αποκαλούνται από το σύνολο, από την 
παγκόσμια κοινότητα, ως οι ήρωες αυτής της μάχης. 

Ο στόχος που τέθηκε με την απόφαση της δημιουργίας δημόσιας ιατρικής σχολής ήταν η 
διαμόρφωση άριστων ιατρών που θα καταξιώσουν μέσα από την πορεία τους τόσο την 
ιατρική εκπαίδευση που έλαβαν όσο και την επιστήμη που εκπροσωπούν σε τοπικό, αλλά και 
διεθνές επίπεδο. 

Και πράγματι η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, για την οποίαν όλοι είμαστε 
περήφανοι: 

• Οργανωμένη στη βάση των επιτυχημένων μοντέλων ανάπτυξης άλλων προηγμένων 
στον τομέα χωρών. 

• Στελεχωμένη από διακεκριμένους στην ειδίκευσή τους ακαδημαϊκούς, 
• και διαθέτοντας σύγχρονες επιστημονικές υποδομές, αποτελεί σταθμό στα 

εκπαιδευτικά και ιατρικά δρώμενα της πατρίδας μας. 



Είναι εξαιρετικής σημασίας το γεγονός πως, μέσα από την άρτια διδασκαλία που προσφέρει 
τόσο στα προκλινικά όσο και τα κλινικά έτη, έτυχε της αναγνώρισης και πιστοποίησης, παρά 
το σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας της, από τον Οργανισμό World Federation for 
Medical Education. Θέλω θερμά να συγχαρώ τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα, και εσάς κύριε 
Πρύτανη, και συνεπώς και όλους τους ακαδημαϊκούς που προσφέρουν τη μόρφωση στην 
Ιατρική μας Σχολή, αλλά και για το επίπεδο, το οποίο έχουν ανεβάσει ώστε να αναγνωριστεί 
από τον εν λόγω Οργανισμό. 

Είναι ακριβώς για αυτούς τους λόγους και αναγνωρίζοντας την επιστημονική επάρκεια, την 
καινοτομία και την αριστεία που διέπουν τη δομή και λειτουργία της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, που ενισχύουμε ποικιλοτρόπως τη λειτουργία της. 

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, εντάσσεται και η απόφαση για στελέχωση της Ιατρικής Σχολής, με 
επτά νέες θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού το 2019 και άλλες έξι για το 2020, ενώ μόλις στις 
14 του τρέχοντος μηνός υπεγράφη ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ του Πανεπιστήμιου Κύπρου 
και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), για την παροχή κλινικού έργου 
στα δημόσια νοσηλευτήρια από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού της Ιατρικής Σχολής. 

Γνωρίζω ότι υπάρχουν προβλήματα, γνωρίζω ότι, δυστυχώς, ο συνδικαλισμός πολλές φορές 
παρεμβαίνει και υπερβαίνει αυτά που χρωστούμε. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα πράξω 
ό,τι επιβάλλει το καθήκον και η υποχρέωση μου προς τους πολίτες, το συντομότερο δυνατόν 
να υπερβούμε τις σκοπιμότητες που είναι αντίθετες από τον Όρκο του Ιπποκράτη και το 
καλώς νοούμενο συμφέρον της υγείας και του λαού. 

Οι εν λόγω συνέργειες μεγιστοποιούν τα οφέλη για τη χώρα, τις υπηρεσίες υγείας και κατ’ 
επέκταση τον ίδιο τον πολίτη. 

Θεωρώ σημαντικό να επισημάνω στο σημείο αυτό, τη σχεδόν παράλληλη εξέλιξη και 
ανάπτυξη Σχολών Ιατρικής στην πατρίδα μας, με την εφαρμογή του μεγαλύτερου κοινωνικού 
επιτεύγματος στην Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας: αυτού του Γενικού Συστήματος 
Υγείας, της υλοποίησης μιας υποχρέωσης που είχαμε προς την κοινωνία εδώ και δεκαετίες. 

Σαν αποτέλεσμα τούτου, ενδυναμώθηκε η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την ιατρική πράξη 
και την κλινική άσκηση, επιτρέποντας πρόσθετες δημιουργικές συνέργειες των Ιατρικών 
Σχολών με το Υπουργείο Υγείας, τα Δημόσια Νοσηλευτήρια, αλλά και με εξειδικευμένα 
ινστιτούτα, στο πλαίσιο του ΓΕΣΥ. 

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια: 

• Ενισχύεται πρώτιστα η στοχευμένη προσπάθεια που καταβάλλουμε προκειμένου να 
καταστήσουμε την πατρίδα μας Κέντρο Ιατρικής Εκπαίδευσης. 

• Ενώ, θέτοντας το προσωπικό και τους φοιτητές στην πρώτη γραμμή δράσης, 
αξιοποιείται αποτελεσματικά η εμπειρογνωμοσύνη, αλλά και το ερευνητικό έργο που 
παράγουν, με επίκεντρο τη φροντίδα του ασθενή. 

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, το Υπουργείο Υγείας 
προωθεί τη νομοθετική ρύθμιση για την ίδρυση και λειτουργία Πανεπιστημιακών Κλινικών. 

Εξέλιξη, η οποία αναμφίβολα θα ενδυναμώσει τη λειτουργία των Ιατρικών Σχολών σε θέματα 
που άπτονται της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας και θα επιτρέψει την 
ανάπτυξη περαιτέρω αμοιβαία επωφελών συνεργειών και βέλτιστων πρακτικών, πάντοτε με 
τελικούς αποδέκτες τους ασθενείς. 



Την ίδια στιγμή, εστιάζοντας στην εξωστρεφή προσέγγιση που συνδέει την εκπαίδευση με 
την αγορά εργασίας και την απασχόληση, η εν λόγω προσπάθεια δημιουργεί εκείνες τις 
συνθήκες που από τη μια θα επιτρέψουν την επαγγελματική ανέλιξη των ιατρών και από την 
άλλη ελαχιστοποιούν την απώλεια επιστημονικού και πνευματικού δυναμικού από τα εγχώρια 
Ιατρικά Κέντρα. 

Αγαπητοί απόφοιτοι, 

Ο όρκος του Ιπποκράτη που θα δώσετε σε λίγο, συνεπάγεται τη σημαίνουσα δέσμευσή σας 
να υπηρετείτε με αφοσίωση, πάθος, συνέπεια και αυταπάρνηση τις αρχές, τις αξίες και το 
ανθρωπιστικό νόημα που αποπνέει η ιατρική παιδεία που έχετε λάβει. 

Οι γνώσεις, οι εμπειρίες και τα εφόδια που σας παρείχε το Πανεπιστήμιό σας, ως επίσης το 
προνόμιο των πολλά υποσχόμενων διαγνωστικών και θεραπευτικών τεχνολογιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη, θα αποτελέσουν τον σύμμαχό σας όσον αφορά το ανθρωπιστικό έργο 
που καλείστε στο εξής να επιτελέσετε. 

Χρέος σας καθ’ όλη τη διάρκεια της επιστημονικής σας διαδρομής είναι και η συνεχιζόμενη 
δια βίου ιατρική εκπαίδευση, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση και επέκταση 
της επιστημονικής γνώσης, αλλά και τη διατήρηση της υψηλής επιστημονικής σας 
κατάρτισης. 

Θα ήτο παράλειψη εάν, προτού ολοκληρώσω, δεν εξέφραζα τις ευγνώμονες ευχαριστίες της 
Πολιτείας στον ευεργέτη της Σχολής, κ. Νίκο Σιακόλα. 

Στη βάση της γενναιόδωρης δωρεάς του Ιδρύματος Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα, κατέστη 
δυνατή η λειτουργία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου ως μία ανεκτίμητη 
προσφορά στα ιατρικά και εκπαιδευτικά δρώμενα του τόπου, με πολλαπλά οφέλη για τις 
παρούσες και τις μέλλουσες γενεές. 

Την ίδια ώρα, επιτρέψτε μου να επαινέσω το Συμβούλιο, τις Πρυτανικές Αρχές, το 
ακαδημαϊκό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό για το καρποφόρο έργο που επιτελούν 
διαχρονικά, πετυχαίνοντας την καταξίωση του Πανεπιστημίου Κύπρου ανάμεσα στα πλέον 
αξιόλογα διεθνή Ιδρύματα. 

Πραγματικά νιώθω περήφανος για ό,τι επιτελείτε, για το επίπεδο του Πανεπιστημίου μας, για 
το επίπεδο των επιστημόνων μας, για το επίπεδο των αποφοίτων μας. 

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι με απόλυτη προσήλωση στην παραγωγή και τη μετάδοση της 
επιστημονικής γνώσης και συνεχίζοντας με τον ίδιο ζήλο τη συλλογική δουλειά, το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου θα αξιωθεί στο μέλλον ακόμη περισσότερων επιτυχιών, κατακτήσεων 
και επαίνων. 

Αγαπητοί απόφοιτοι, νέοι γιατροί, 

Από σήμερα μπορεί να ονομάζεστε μετά τον όρκο και γιατροί, βεβαίως χωρίς την ειδικότητα. 
Σε εσάς εναπόκειται το ποια θα είναι η ειδικότητα και ποιες θεραπείες να προσφέρετε. 

Είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα διαπρέψετε στο δύσκολο έργο που επιλέξατε και θα 
αναδειχθείτε οι καλύτεροι πρεσβευτές του Πανεπιστημίου σας, τοποθετώντας την πατρίδα 
μας στον διεθνή χάρτη της αναγνωρισμένης και τεκμηριωμένης ιατρικής εκπαίδευσης. 

Συγχαίροντας σας για ακόμη μία φορά, θέλω να ευχηθώ από τα βάθη της καρδιάς μου στην 
καθεμία και στον καθένα ξεχωριστά μία επιτυχημένη και λαμπρή σταδιοδρομία. 

 


