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Χαιρετισμός Πρύτανη Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Τάσου Χριστοφίδη 

Τελετή Ορκωμοσίας Ιατρικής Σχολής 

ΣΕΚΚΙ 

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020, 19:00 

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Αγαπητές απόφοιτες, αγαπητοί απόφοιτοι, 

Τελετή Ορκωμοσίας  σήμερα για τη δεύτερη φουρνιά 

αποφοίτων της Ιατρικής Σχολής, κάτω από συνθήκες 

διαφορετικές από ότι είχαμε όλοι στο μυαλό μας, όταν 

ξεκινούσε το ακαδημαϊκό έτος που αισίως διανύσαμε.  

Η φετινή χρονιά μέσα στην ανησυχία, την τρικυμία και την 

αναστάτωση που προκάλεσε η νόσος, έφερε επίσης στο 

προσκήνιο το επάγγελμά σας. Γιατροί ανέλαβαν το μεγάλο 

φορτίο, να στηρίξουν τους ασθενείς, να κρατήσουν γερά τα 

συστήματα υγείας παγκοσμίως. Οι επαγγελματίες υγείας 

ήταν χωρίς αμφιβολία οι ήρωες της πανδημίας.  

 

Αποφοιτάτε λοιπόν από το Πανεπιστήμιό σας έχοντας 

επίγνωση της αξίας του πτυχίου σας, αλλά και της τεράστιας 

ευθύνης που αυτό συνεπάγεται. Η παγκόσμια κοινότητα 

στράφηκε αυτές τις δύσκολες στιγμές στην επιστήμη για τη 
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συνετή διαχείριση της κρίσης. Τα κράτη βρίσκονται σε 

αναμονή για την προτεινόμενη από τους επιστήμονες 

αποτελεσματική θεραπεία του νέου -με πολλές ακόμα πτυχές 

άγνωστες – κορωνοϊού. 

Μέσα στην επιδημία εύχομαι να αποκομίσατε όμως ως 

φοιτήτριες, και ως φοιτητές τις εμπειρίες που θα σας 

καθοδηγούν στα επόμενά βήματά σας. 

Να ξέρετε ότι τα σχέδιά του καθενός, της καθεμίας σας 

μπορεί να είναι από την αρχή πετυχημένα, υπάρχει όμως και 

η πιθανότητα να υπάρξουν αναταράξεις ή και να 

ανατραπούν απότομα από  αναπάντεχα γεγονότα. Κάθε 

ανατροπή όμως δεν είναι απαραίτητα και εμπόδιο, είναι μία 

νέα εμπειρία, ένα μάθημα που θα σας κάνει πιο δυνατές και 

δυνατούς. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται η ζωή, από εσάς, 

από εμάς, από όλους.  

 

Να είστε περήφανοι για όσα πετύχατε, αλλά ποτέ μην 

εφησυχάσετε. Συνεχίστε να μαθαίνετε, να αναζητάτε 

άγνωστες ακόμα γνώσεις που περιμένουν να τεκμηριωθούν. 

Σε εσάς βασιζόμαστε για την ανάπτυξη της ιατρικής 
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επιστήμης, για την ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας. Είστε 

το μέλλον, είστε η ελπίδα της χώρας και του κόσμου μας.  

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, 

Η φετινή χρονιά, παρόλες τις προκλήσεις για την Ιατρική 

Σχολή ήταν χρονιά επιτυχιών, έτος προόδου. 

11 Δεκεμβρίου 2019 και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Κύπρου γίνεται η πρώτη Σχολή που πιστοποιείται με 

επιτυχία, μετά από αξιολόγηση, τόσο από το Φορέα 

Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης 

Εκπαίδευσης, όσο κι από τον οργανισμό World Federation of 

Medical Education.  

Η πιστοποίηση αποτελεί απόδειξη ότι το στοίχημα της 

λειτουργίας Ιατρικής Σχολής στο πρώτο δημόσιο 

πανεπιστήμιο της Κύπρου πέτυχε. Ήταν μία συλλογική 

προσπάθεια, το αποτέλεσμα της οποίας μας γεμίζει με 

αισιοδοξία, δύναμη και πείσμα να συνεχίσουμε.  

Διεθνείς συνεργασίες - κλειδιά για την ανάπτυξη της Ιατρικής 

Σχολής ήταν αυτή με το Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά 

που υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2019 με πολλούς στόχους, 

ανάμεσά τους και η ανάπτυξη κέντρου προσομοίωσης για 
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σκοπούς διδασκαλίας και εκπαίδευσης. Ανάλογη συνεργασία 

δρομολογήθηκε και με το Πανεπιστήμιο της Βέρνης.  

Θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφερθώ στη σημαντική 

συμβολή της Ιατρικής Σχολής στην αντιμετώπιση της 

πανδημίας. Με τους ακαδημαϊκούς μας στην πρώτη γραμμή, 

για να συνεισφέρουν, να συμβουλεύσουν την πολιτεία, αλλά 

και για να διαφωτίσουν την ευρύτερη κοινωνία.  

Ήταν αυτή τους η συνδρομή, ήταν η άμεση αποκρισιμότητά 

σας, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, φοιτητές και 

φοιτήτριες, απόδειξη ότι ναι το σύστημα υγείας μας σας 

χρειάζεται, σας έχει ανάγκη, ότι πρέπει να γίνουν τομές στη 

νομοθεσία για να μπορέσετε να επιτελέσετε απρόσκοπτα το 

έργο σας. Χρειαζόμαστε μία Ιατρική Σχολή με γερά θεμέλια 

και με εποικοδομητικές συνέργειες και για να επιτευχθεί το 

πιο πάνω χρειάζεται βούληση και τόλμη από όλους τους 

εμπλεκόμενους στις ιατρικές υπηρεσίες της χώρας.  

Χρειαζόμαστε κύριε Πρόεδρε τη δική σας 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. 
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Η πρόσφατη υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας με τον 

ΟΚΥπΥ, στις 14 Ιουλίου, για την παροχή κλινικού έργου στα 

δημόσια νοσηλευτήρια από τους ακαδημαϊκούς γιατρούς, 

είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, πολλά ωστόσο 

βήματα πρέπει να γίνουν για να διασφαλιστεί η σταθερή 

αναπτυξιακή πορεία της Ιατρικής Σχολής. 

Από το βήμα αυτό επιτρέψτε μου επίσης να ευχαριστήσω 

θερμά για τη συνεισφορά του στην Ιατρική Σχολή και το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου τον τέως Κοσμήτορα, Καθηγητή 

Γεράσιμο Φιλιππάτο. Υπήρξε θετικός καταλύτης σε 

σημαντικά ζητήματα, όπως η πιστοποίηση της Σχολής. Ως 

εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκός με επίδραση και επιρροή 

συνέβαλε στη διεθνή δικτύωση και ουσιαστική ανάπτυξη της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μπορεί να μην 

ανήκει στο δυναμικό πια της Σχολής, αλλά πάντα θα είναι 

σύμμαχος, εταίρος και συμπαραστάτης της.   

Απόφοιτες και απόφοιτοι του 2020, νέοι γιατροί, 

Ο όρκος του Ιπποκράτη, σε μια σύγχρονη εκδοχή, που 

σήμερα 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 
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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. 

Θα κλείσω με το μήνυμά μου στη διαδικτυακή τελετή 

αναγνώρισης αποφοίτων: 

Ο ιός αυτός, η νόσος COVID-19 μας άλλαξε, μας 

προσγείωσε απότομα στη σκληρή πραγματικότητα. Μας 

θύμισε ότι δεν υπάρχει τίποτα πολυτιμότερο από την αξία 

της ανθρώπινης ζωής και ότι αυτό πρεσβεύει.  

Με την ανάμνηση των συνεπειών της πανδημίας, αλλά και 

της διαχείρισής της, θα πορευτείτε στο επόμενό σας βήμα με 

σιγουριά, ασφάλεια, αλλά και εμπιστοσύνη στον εαυτό σας.  

 

Μπορείτε ότι και να συμβεί να βρείτε ξανά τους βηματισμούς 

σας. Σε κάθε πισωγύρισμα να θυμάστε τη φετινή συγκυρία 

και να λέτε ότι μπορώ να επανέλθω πιο δυναμικά, με 

καινούριους και εναλλακτικούς τρόπους. 

Σας ευχαριστώ. 
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