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Χαιρετισμός Αν. Κοσμήτορα Ιατρικής Σχολής,  

Καθηγητή Γεώργιου Χατζηγεωργίου 

Τελετή Αποφοίτησης – Ορκωμοσία Ιατρικής Σχολής 

 

24-06-2021, Λευκωσία,  

Αξιότιμε κ. Υπουργέ Υγείας 

Αξιότιμε κ. Σιακόλα 

Αξιότιμε Αντιπρόεδρε του Συμβουλίου  

Αξιότιμε κ. Πρύτανη και κ. Αντιπρύτανη 

Αγαπητά μέλη του Συμβουλίου, της Συγκλήτου και της Ακαδημαϊκής 

Κοινότητας  

 

Αγαπητοί απόφοιτοι  και συνάδελφοι, 

Θερμά συγχαρητήρια. 

Κατακτήσατε σήμερα ένα ακόμα ορόσημο, το σημαντικότερο  της 

πορείας σας μέχρι σήμερα, μετά από πολύ κόπο και προσπάθεια. Η 

σημερινή μέρα θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας για τα αισθήματα 

χαράς και ικανοποίησης που σας πλημμυρίζουν αλλά ταυτόχρονα θα 

πρέπει να είναι και η απαρχή νέων στόχων. Νέες κορυφές σας 

περιμένουν να τις κατακτήσετε. Η Ιατρική Επιστήμη όπως και κάθε 

άλλη επιστήμη δεν είναι στατική αλλά είναι πάλλουσα η οποία 

συνεχώς διαστέλλεται για να ανακαλύψει νέα πεδία γνώσης τα οποία 
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καλείστε να εξερευνήσετε στο άμεσο μέλλον από όποια θέση 

επιλέξετε, του κλινικού, του ερευνητή ή του συνδυασμό των δύο.    

Κατά την διάρκεια των σπουδών σας στην Ιατρική Σχολή του ΠΚ, την 

πρώτη πιστοποιημένη Ιατρική Σχολή της χώρας περάσατε πολλαπλές 

επίπονες δοκιμασίες και δεχθήκατε εξειδικευμένη εκπαίδευση με 

βάση τα κ αλύτερα διεθνή πρότυπα. Προετοιμαστήκατε κατάλληλα 

και αποκτήσατε όλα εκείνα τα εφόδια καθώς και τα απαραίτητα 

ηγετικά χαρακτηριστικά που θα σας επιτρέψουν να διαπρέψετε στον 

χώρο σας και να συμμετάσχετε ενεργά στις κοινωνικές αλλαγές για 

ένα καλύτερο αύριο με περισσότερη περιβαλλοντική συνείδηση και 

καλύτερη ποιότητα υγείας.  

Ήταν εντυπωσιακός ο τρόπος που προσαρμοστήκατε στις 

πρωτόγνωρες συνθήκες διδασκαλίας και κλινικής άσκησης εν καιρώ 

πανδημίας και σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Πολλοί από σας θα 

κληθείτε να υποστηρίξετε την μεγαλύτερη κοινωνική αλλαγή στη 

χώρα μας και αναφέρομαι στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Μας 

εντυπωσιάσατε όταν χωρίς κανένα δισταγμό ανταποκριθήκατε στο 

κάλεσμα του Υπουργείου Υγείας για εθελοντική εργασία και 

πραγματικά σας ευχαριστούμε από καρδιάς γιατί μας κάνατε 

περήφανους. Η πανδημία όμως σας έδωσε την ευκαιρία να 

γνωρίσετε από πρώτο χέρι, αυτό που είναι η επιτομή του ιατρού είτε 

κλινικού είτε ερευνητή δηλαδή «η ετοιμότητα να αντιμετωπίζει 

επιτυχώς και αποτελεσματικά το απρόβλεπτο και το αναπάντεχο». 
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Ήσασταν καλά προετοιμασμένοι και η ανταπόκρισή σας εν καιρώ 

πανδημίας ήταν υποδειγματική. Δείξατε θάρρος και δεν δειλιάσατε. 

Να είστε σίγουροι ότι έχετε πλέον όλα τα εφόδια να αντιμετωπίσετε 

με επαγγελματισμό και με τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο και το 

απρόβλεπτο που θα συμβεί δίπλα στον ασθενή. Και αν καμιά φορά 

χάσετε την μάχη μην δειλιάσετε. Θα πονέσετε αλλά θα βρείτε την 

δύναμη να συνεχίσετε. Το ιατρικό λειτούργημα είναι συνυφασμένο 

με την επίγνωση του πόνου και της απώλειας αλλά αυτή ακριβώς η 

επίγνωση, είναι που θα σας κάνει δυνατούς να τα αντιμετωπίσετε 

πολλές φορές με επιτυχία. 

Να μου επιτρέψετε να σας καλέσω τούτη την ώρα, να αφιερώσετε 

λίγα λεπτά και να φέρετε στην μνήμη σας όλους εκείνους που 

στάθηκαν αρωγοί στην μεγάλη και επιτυχημένη πορεία σας που δεν 

είναι άλλοι από τα μέλη της οικογένειας σας. Αυτούς που έζησαν τις 

αγωνίες σας, ξενύχτησαν μαζί σας και επένδυσαν, ενδεχομένως και 

με στερήσεις, για την δική σας προκοπή. Επιπλέον αφιερώστε λίγο 

χρόνο να αναπολήσετε εκείνους τους δασκάλους, ανεξαρτήτως 

εκπαιδευτικής βαθμίδας που σας ενέπνευσαν και λειτούργησαν σαν 

πρότυπα ζωής για σας και διαμόρφωσαν εν μέρη τον χαρακτήρα σας.   

Σας καλούμε σαν Κοσμητεία της Ιατρικής Σχολής να μελετήσετε και 

να διαβάσετε πολλές φορές τον όρκο του Ιπποκράτη στον οποίο θα 

ορκιστείτε σε λίγο. Η Ιπποκράτειος Ιατρική όπως πολύ καλά 

γνωρίζετε, χαρακτηρίζεται από την ανθρωποκεντρική προσέγγιση  
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του θεράποντος και απαιτεί χρόνο και ικανότητα να ακούτε τον 

πάσχοντα, ικανότητα για λεπτομερή παρατήρηση με τον απαραίτητο 

σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και τις εξατομικευμένες ανάγκες του 

ασθενή. Θα εξασκήσετε το λειτούργημα του ιατρού σε ένα 

περιβάλλον όπου θα κυριαρχεί η τεχνολογία και η τεχνητή 

νοημοσύνη αλλά να μην ξεχνάτε ποτέ ότι καμία πρόοδος της 

τεχνολογίας και κανένα άλμα της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να 

αντικαταστήσει την λεπτομερή λήψη του ιστορικού και την κλινική 

εξέταση ως προς την δυνατότητα σωστής διάγνωσης. Ο Ιπποκράτης 

συνήθιζε να λέει στους μαθητές του ότι είναι καλύτερα να γνωρίσεις 

το άνθρωπο που έχει ένα νόσημα παρά το νόσημα αυτό καθ’ εαυτό 

που έχει κάποιος. Θερμή παράκληση, να μην παραμελήσετε ποτέ την 

συναισθηματική κατάσταση του ασθενή και να μην απομακρυνθείτε 

ποτέ από τις αρχές της ηθικής στην εξάσκηση της Ιατρικής. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πολιτεία και το 

Υπουργείο Υγείας για την διαχρονική στήριξη τους στην λειτουργία 

της Ιατρικής Σχολής ευελπιστώντας ότι σύντομα θα μπορέσει να 

συζητηθεί και να ψηφιστεί το νομοσχέδιο που θα διέπει την 

λειτουργία των πανεπιστημιακών κλινικών γεγονός που θα 

αναβαθμίσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στον τόπο 

μας και θα επιτρέψει στην Ιατρική Σχολή να βελτιώσει αισθητά  το 

επίπεδο κλινικής εκπαίδευσης και έρευνας  τόσο σε προπτυχιακό όσο 

και μεταπτυχιακό επίπεδο.  
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Αγαπητοί απόφοιτοι, να σας συγχαρώ και πάλι εκ μέρους όλου του 

προσωπικού της Ιατρικής Σχολής και να σας διαβεβαιώσω ότι θα 

παρακολουθούμε την πρόοδο σας και θα χαιρόμαστε μαζί σας για τις 

επιτυχίες σας. Θα είστε για πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της Ιατρικής 

Σχολής. 


