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Χαιρετισμός Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην τελετή 

αποφοίτησης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου 

 

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021, 8 μ.μ., Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

Αξιότιμε Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Αξιότιμε Αντιπρύτανη, 

Αξιότιμε Αναπληρωτή Κοσμήτορα και Μέλη της Ιατρικής Σχολής, 

Αξιότιμε κύριε Σιακόλα, 

Κύριε Αντιπρόεδρε και Μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού, 

Αγαπητοί Απόφοιτοι, 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι μαζί σας στη σημερινή τελετή 

αποφοίτησης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μια τελετή για 

την ορκωμοσία των νέων, μελλοντικών ιατρών της Κύπρου μας. Μιας ομάδας 

επαγγελματιών, την αξία των οποίων εκτιμήσαμε περισσότερο τους τελευταίους 

15 μήνες που βιώνουμε την πρωτοφανή υγειονομική κρίση με την πανδημία 

του κορωνοϊού. 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά άλματα προόδου στην ιατρική 

εκπαίδευση στην Κύπρο, ενισχύοντας την προσπάθεια εδραίωσης του τόπου 

μας σε περιφερειακό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Στην πρόοδο αυτή πρωτοστάτησε και η Ιατρική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Κύπρου με το εξαίρετο ακαδημαϊκό προσωπικό της. 

 

Σήμερα, η Κύπρος έχει το πλεονέκτημα να εκπαιδεύει και να προάγει 

διακεκριμένους ιατρούς, ικανούς και έτοιμους να αντιμετωπίσουν τις 

προκλήσεις σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οι επαγγελματίες 

υγείας βρίσκονται μαχητές στην πρώτη γραμμή, έχοντας διπλά την ευθύνη για 

την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας και τη διασφάλιση της υγείας των 

πολιτών. Η επιτυχημένη διαχείριση της πανδημίας, σε συνδυασμό με τη θετική, 
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μέχρι σήμερα, εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας στην Κύπρο, έχει 

διασφαλίσει μια καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες. 

 

Αγαπητοί απόφοιτοι, 

 

Οι γνώσεις που σας μεταλαμπάδευσαν οι διακεκριμένοι Καθηγητές σας 

αποτελούν εφαλτήριο για τη συνέχεια. Με την απόκτηση του πτυχίου σας, η 

ιατρική κοινότητα αναμένει τη δυναμική είσοδό σας στην ενεργό ιατρική, όπου 

με το ήθος σας, την αφοσίωση και το πάθος σας, θα προσθέσετε και εσείς το 

δικό σας σημαντικό λιθαράκι στην υγεία των πολιτών της χώρας μας. 

 

Η ολοκλήρωση των σπουδών σας υπό τις αντίξοες αυτές συνθήκες, κάνει την 

επιτυχία σας ακόμα μεγαλύτερη. Η δυνατότητα προσφοράς διαδικτυακής 

εκπαίδευσης μέσα σε αυτές τις συνθήκες, αποτέλεσε μεγάλη ευκαιρία ιδιαίτερα 

στην ιατρική, για τη συνέχιση της άρτιας εκπαίδευσής σας, της ενίσχυσης της 

ιατρικής έρευνας και καινοτομίας, την επένδυση σε διαγνωστικές και 

θεραπευτικές τεχνολογίες, διασφαλίζοντας την ποιότητα τόσο στην 

προσφερόμενη εκπαίδευση, όσο και στη θεραπεία των ασθενών.  

 

Είστε από τους τυχερούς που έχετε εφοδιαστεί με τη γνώση και τις ικανότητες 

για ένα λαμπρό μέλλον στην ιατρική. Είμαι βέβαιος ότι έχετε εργαστεί πολύ 

σκληρά για να φθάσετε μέχρι εδώ. Έχετε αποκτήσει γερές βάσεις για να 

προσφέρετε στον κόσμο απλόχερα τις γνώσεις σας, με σεβασμό πρώτα στον 

εαυτό σας, στην επιστήμη σας, αλλά κυρίως στους ασθενείς σας. Με αγάπη, 

κατανόηση, ενσυναίσθηση και ευθύνη απέναντι στους πολίτες, καλείστε να τους 

προσφέρετε την καλύτερη δυνατή φροντίδα και να διασφαλίσετε την καλή τους 

υγεία.  

 

Θερμά συγχαρητήρια για την όλη σας προσπάθεια και συνεισφορά. Σας 

εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία στον στίβο της ιατρικής επιστήμης! 

 

_______________ 


