
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Υγείας,  

Αξιότιμε κύριε Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Αξιότιμε κύριε Αναπληρωτή Κοσμήτορα της ιατρικής σχολής, 

Αξιότιμε κύριε Σιακόλα, 

Εκπρόσωποι Κοινοβουλετικών κομμάτων, 

Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου,  

Κύριε Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Μέλη του Συμβουλίου και της Συγκλήτου, 

Προϊστάμενοι και μέλη του Διοικητικού προσωπικού, 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

Αγαπητοί και αγαπητές συναπόφοιτοι, 

Κυρίες και κύριοι, 

 

 

«Οὐκ ἔνι ἰατρικήν εἰδέναι, ὅστις μή οἶδεν ὅτι ἐστίν ἄνθρωπος». 

«Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο 

άνθρωπος». 

 

Μια ρήση του Πατέρα της Ιατρικής, του Ιπποκράτη, που αν και ειπώθηκε χιλιάδες 

χρόνια πριν, παραμένει η θεμελιώδης αρχή της Ιατρικής μέχρι και σήμερα. Από τις 

απαρχές της ιατρικής επιστήμης έχει παρατηρηθεί αλματώδης πρόοδος στη 

διαγνωστική, προληπτική και θεραπευτική προσέγγιση, με τη συμβολή της 

τεχνολογίας και των άλλων επιστημονικών επιτευγμάτων. Ωστόσο, ο διαχρονικός 

πυρήνας και σημείο αναφοράς παραμένει ο Άνθρωπος, όπως αποτυπώθηκε άριστα 

στην ιπποκράτειο ρήση. 

Ο σύγχρονος ιατρός καλείται να υιοθετήσει και να εφαρμόσει από την αρχή της 

εκπαίδευσής του την ανθρωποκεντρική θεώρηση της ιατρικής επιστήμης. Μια 

τέτοια προσέγγιση αντικρούει την παραδοσιακή αντίληψη που επικεντρώνεται στην 



ασθένεια και τη θεραπεία της από τον ιατρό-αυθεντία, και υποστηρίζει ότι ο ιατρός 

βαδίζει μαζί με τον άνθρωπο-ασθενή εμπλέκοντάς τον στη θεραπευτική διαδικασία. 

Αναγνωρίζεται πλέον ότι πίσω από την παθογένεια και την ανάπτυξη των ασθενειών 

κρύβονται κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και ψυχογενείς παράγοντες, καθώς και οι 

εμπειρίες και το βίωμα της ασθένειας από τον ίδιο τον πάσχοντα. Συνεπώς, ο ιατρός 

δεν αποτελεί «φορέα» απόφασης, αλλά «φάρο» πληροφορίας και καθοδήγησης. 

Με αυτή τη φιλοσοφία θα πορευθούμε ως νέοι επαγγελματίες υγείας και είναι με 

μεγάλη μου χαρά και τιμή που απευθύνω τον δικό μου χαιρετισμό σε μια τόσο 

σημαντική μέρα, τόσο για μας όσο και για το ίδιο το Πανεπιστήμιο Κύπρου, που 

αποχαιρετά και συγχαίρει την τρίτη γενιά αποφοίτων της Ιατρικής Σχολής. Είναι 

σπουδαίο κατόρθωμα για ένα πανεπιστήμιο να έχει δημιουργήσει ιατρική σχολή και 

ιδιαίτερα όταν αυτή ανήκει στο δημόσιο πανεπιστήμιο μιας χώρας, όπως είναι η 

Κύπρος. 

Ολοκληρώνουμε τις σπουδές μας σε μία νεοσύστατη Ιατρική Σχολή, η οποία 

απέδειξε ότι παρά τα προβλήματα και τις αντιξοότητες, κατόρθωσε να μας παρέχει 

μια υψηλού επιπέδου βασική και κλινική εκπαίδευση, να προσφέρει στην κοινωνία 

ιατρούς άξιους να διαγνώσουν, να θεραπεύσουν και να συμμετέχουν στην 

επιστημονική έρευνα. Όπως κάθε σχολή στα πρώτα της βήματα, αντιμετώπισε 

δυσκολίες και έτυχε αμφισβήτησης, αλλά απέδειξε και θα συνεχίσει να αποδεικνύει 

ότι δεν υστερεί σε τίποτα από άλλες ιατρικές σχολές. Η γνώση, η έρευνα και η 

καινοτομία είναι οι τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν τη φιλοσοφία του 

Πανεπιστημίου Κύπρου και παίρνουν σάρκα και οστά στην ολόπλευρη εκπαίδευση 

και άριστη κατάρτισή μας. Ακολουθώντας τα κριτήρια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 

Ιατρικής Εκπαίδευσης, με τη συμβολή της Πολιτείας, καθώς και του εκπαιδευτικού, 

επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατάφερε να 

κάνει το όραμα πραγματικότητα και να παραδώσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά 

στην πολιτεία 30 άτομα ικανά να εργοδοτηθούν σε Κλινικά ή/και Ερευνητικά 

Ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού. Οι καθηγητές και συνοδοιπόροι μας, 

άνθρωποι εξαίρετοι και διακεκριμένοι ιατροί και επιστήμονες, μας προσέφεραν με 



ενθουσιασμό τις γνώσεις τους. Αποτελούν πρότυπα για εμάς και τους ευχαριστούμε 

βαθύτατα.  

Ευχαριστούμε, επίσης, θερμά και όλα τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού για τη 

συμμετοχή τους στη Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή, με στόχο την επιτυχή 

αντιμετώπιση της Πανδημίας του COVID-19. Η πανδημία αποτέλεσε μια 

πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους μας, αναγκάζοντάς μας να προσαρμοστούμε σε μία 

νέα πραγματικότητα με περιορισμούς και αισθήματα ανησυχίας. Ως φοιτητές της 

Ιατρικής Σχολής συμμετείχαμε σε εθελοντική βάση στο τηλεφωνικό κέντρο του 

Υπουργείου Υγείας για την ενημέρωση και την ιχνηλάτηση των επαφών, σε μια 

προσπάθεια να ενισχύσουμε το έργο της Πολιτείας και όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων προς ένα κοινό στόχο: τη Δημόσια Υγεία και το κοινό καλό. Βιώσαμε τη 

διακοπή των μαθημάτων δια ζώσης και στην καθημερινότητά μας εντάχθηκε η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. Παρόλο που ήταν κάτι πρωτοφανές για ακαδημαϊκούς και 

φοιτητές, εντούτοις οι αρμόδιοι δεν επέτρεψαν να αφήσουμε κενά στην εκπαίδευσή 

μας. Παράλληλα, ήταν μια εμπειρία που μας δίδαξε πως δεν υπάρχουν όρια στην 

κατάκτηση της γνώσης και πως η προσαρμοστική ικανότητα είναι απαραίτητο 

εφόδιο για να προχωρούμε και να προοδεύουμε. Ταυτόχρονα, γινόμαστε μάρτυρες 

των ιατρικών εξελίξεων, με την ένταξη του εμβολιασμού έναντι στη νόσο COVID-19, 

που μας φέρνει ημέρα με την ημέρα πιο κοντά στην κανονικότητα και στους 

πρότερους ρυθμούς μας, κοντά στα αγαπημένα μας πρόσωπα. 

Πέρα από το προσωπικό της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα ήταν 

παράλειψή μου να μην αναφερθώ στην μακρόχρονη και ανεκτίμητη προσφορά του 

κύριου Νίκου Κ. Σιακόλα, μέσω του Ιδρύματος Νίκος και Ελπίδα Σιακόλα, το οποίο 

αέναα ενισχύει το έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου και επομένως, τους ίδιους τους 

φοιτητές. Αισθάνομαι ιδιαίτερη περηφάνεια που έχω την τιμή να λαμβάνω φέτος το 

βραβείο Αριστείας Ν.Κ. Σιακόλα, το οποίο αποτελεί την ύψιστη διάκριση για τον 

αριστεύσαντα απόφοιτο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η 

περηφάνεια έγκειται όχι τόσο στο χρηματικό ποσό, όσο στην ηθική ικανοποίηση που 

βιώνει ένας φοιτητής μετά από έξι χρόνια σπουδών και αφοσίωσης στην Ιατρική.  



Φυσικά δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω τους μεγαλύτερους υποστηρικτές 

μας σε αυτή την προσπάθεια, τους γονείς μας και τις οικογένειές μας, οι οποίοι με 

τους δικούς τους κόπους κατάφεραν να μας προσφέρουν ιδανικά και αξίες, αλλά και 

να σταθούν δίπλα μας από τη στιγμή της εισδοχής μας στο Πανεπιστήμιο μέχρι και 

την αποφοίτησή μας.  

Σήμερα έφτασε η στιγμή που περίμεναν με ανυπομονησία, όπου περήφανα θα μας 

καμαρώσουν να δίνουμε τον πιο σημαντικό όρκο της ζωής μας, ο οποίος 

συνοδεύεται με αισθήματα χαράς και βεβαίως με βαρύ αίσθημα ευθύνης απέναντι 

στον ασθενή.  

Αγαπητοί συμφοιτητές και συμφοιτήτριες,  

Σήμερα οι κόποι μας ανταμείβονται. Έχουμε διανύσει έξι χρόνια αδιάκοπων 

προσπαθειών για την κατάκτηση του τίτλου του Ιατρού και τώρα έφτασε η στιγμή να 

απολαύσουμε τους καρπούς των κόπων μας. Ο καθένας έχει έρθει αντιμέτωπος με 

δυσκολίες και εμπόδια που φάνταζαν ανυπέρβλητα. Όμως κάθε ένας από εμάς, με 

τον δικό του ξεχωριστό προσωπικό αγώνα, κατόρθωσε σήμερα να έχει στα χέρια του 

το πολυπόθητο πτυχίο της Ιατρικής, το οποίο ανοίγει διάπλατα τις πόρτες για το 

μέλλον και το καλό της ανθρωπότητας. Όπως διαπιστώνουμε, η ιατρική γνώση δεν 

παύει να εξελίσσεται. Υποχρέωσή μας, λοιπόν, είναι να παραμείνουμε 

ενημερωμένοι και ευθυγραμμισμένοι με τις σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες της 

διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, να λαμβάνουμε αποφάσεις βασισμένες σε 

αδιάσειστα επιστημονικά ευρήματα και έγκαιρη και τεκμηριωμένη ιατρική 

αξιολόγηση, ώστε να παρέχουμε στους ασθενείς μας ποιοτική ιατρική περίθαλψη. 

Κλείνοντας, η δική μου προτροπή είναι: όπου κι αν βρεθούμε, όπου κι αν 

καταλήξουμε να εξασκούμε την ιατρική τέχνη, ποτέ να μην ξεχνάμε τις ρίζες μας και 

από που ξεκινήσαμε. Να μην ξεχνάμε αυτούς που είχαμε δίπλα μας, αυτούς που μας 

ενέπνευσαν, αυτούς που μας ώθησαν να φτάσουμε πέρα από τα καθιερωμένα και 

να δημιουργήσουμε. Θα έρθουν στιγμές που η λύση δεν θα είναι εύκολη και η 

επιλογή της θεραπείας αμφίβολη. Οι αποφάσεις μας θα είναι καθοριστικές για τον 

άνθρωπο που θα έχουμε απέναντί μας. Όμως, όσο κι αν στενεύουν τα όρια και 

γεμίζουμε με αμφιβολίες για το αν αυτό που κάνουμε είναι αρκετό, να ανακαλούμε 



πάντα στο μυαλό μας τι ήταν αυτό που μας έκανε να επιλέξουμε την ιατρική στα 

πρώτα μας βήματα και η απάντηση θα είναι μπροστά μας. Τα εμπόδια γίνονται 

σκαλοπάτια για να ανέβουμε ψηλότερα και τα όνειρα τελειώνουν όταν πάψουμε να 

τα κυνηγάμε.  

Εύχομαι κάθε προσωπική και επαγγελματική ευτυχία και επιτυχία. Ας αποτελέσουμε 

αρωγοί στην εξέλιξη της ιατρικής και ας δώσουμε απαντήσεις στα ανεξερεύνητα 

κομμάτια της, πάντοτε με ταπεινότητα και σεβασμό.   

Καλή αρχή στο νέο μας ταξίδι! 

 

Σας ευχαριστώ 


