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ΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΣΙΑΚΟΛΕΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  
 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιτελεί έναν πραγματικό άθλο 
 
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017 η Τελετή των Εγκαινίων του Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου 
Κλινικής Ιατρικής (ΣΕΚΚΙ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, από τον Eξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. 
Νίκο Αναστασιάδη. Στο ανακαινισμένο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής στεγάζονται, από το 
Σεπτέμβριο του 2016, τα εργαστήρια της Σχολής, το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής, αίθουσες διδασκαλίας των 
φοιτητών, καθώς και τα γραφεία του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού. 
 
Κατά την ομιλία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης ανέφερε ότι η απόφαση του Κράτους να 
δημιουργήσει Ιατρική Σχολή στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη μεταρρύθμιση 
και αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας, προσθέτοντας ότι η αποστολή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου δεν είναι μόνο η παραγωγή άριστων ιατρών, αλλά και η ουσιαστική συμβολή στην ποιοτική αναβάθμιση του 
Συστήματος Υγείας, το οποίο είναι σήμερα η πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης και των πολιτικών δυνάμεων. 
Μέσα από τους σχεδιασμούς και τα σχετικά νομοσχέδια που έχουμε καταθέσει, σημείωσε, προσβλέπουμε πως 
σύντομα θα είμαστε σε θέση να θέσουμε σε εφαρμογή την υλοποίηση του Γενικού Σχεδίου Υγείας το οποίο αποτελεί 
εθνικό στόχο δεκαετιών. Στο πλαίσιο του συστήματος υγείας του τόπου μας, ανέφερε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, 
ιδιαίτερο ρόλο έχει να διαδραματίσει όχι μόνο η επιστημονική και άλλως πως ενίσχυση των κρατικών νοσηλευτηρίων, 
αλλά και η περαιτέρω στήριξη και αναβάθμιση τους με την εγκατάσταση των Πανεπιστημιακών Ιατρών και εξελικτικά 
με τη λειτουργία των Πανεπιστημιακών Κλινικών. 

Γνωρίζοντας την πολιτική αριστείας του Πανεπιστημίου Κύπρου, συνέχισε ο Πρόεδρος, «θεωρώ δεδομένο πως 
σκοπός της Ιατρικής Σχολής είναι η δημιουργία των υποδομών, η προσέλκυση του κατάλληλου επιστημονικού 
δυναμικού και η ένταξη σε διεθνή προγράμματα για την εξασφάλιση υψηλής στάθμης βασικής και κλινικής έρευνας». 
«Η Ιατρική Σχολή» σημείωσε «ήδη προσελκύει άριστους φοιτητές από την Κύπρο και από την Ελλάδα, ενώ κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 έχει 117 εγγεγραμμένους φοιτητές».«Θέλω να σας βεβαιώσω ότι τόσο ο ίδιος προσωπικά 
όσο και η Πολιτεία – και Πολιτεία δεν είναι μόνο η Κυβέρνηση αλλά και η Βουλή, θα σταθούμε αρωγοί και 
συμπαραστάτες σε αυτό που θα λειτουργήσει η πανεπιστημιακή κοινότητα σε συνεργασία με τη φοιτητική κοινότητα. 
Σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη της Ιατρικής Σχολής», συνέχισε ο Πρόεδρος, «θεωρώ ότι θα είναι και το σχεδιαζόμενο 
αγγλικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο από το 2018, θα έχει τη δυνατότητα προσέλκυσης φοιτητών από την περιοχή 
μας, αλλά και από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου επιτελεί μέσα στα χρόνια λειτουργίας του ένα πραγματικό άθλο. «Σε ακαδημαϊκό επίπεδο έχει 
καταφέρει να αναγνωρίζεται ανάμεσα στα πλέον αξιόλογα ιδρύματα της Ευρώπης, ενώ καθημερινά διευρύνει την 
παρέμβαση του και στην καθημερινή επιστημονική και κοινωνική δράση στον τόπο μας». Απευθυνόμενος, τέλος προς 
τον κ. Σιακόλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απηύθυνε τις προσωπικές του, όσο και τις ευχαριστίες της Πολιτείας για 
την προσφορά και την ανεκτίμητη συνεισφορά του στην εν γένει ανάπτυξη της Ιατρικής Σχολής. 
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O Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ευχαρίστησε θερμά το Νίκο και 
Ελπίδα Σιακόλα που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τις πιο δημιουργικές στιγμές του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Όπως ανέφερε ο Πρύτανης, η νέα δωρεά του Ιδρύματος “Νίκος και Ελπίδα Σιακόλα” για την ανακαίνιση και ανέγερση 
των κτηρίων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου ανήλθε στο συνολικό ύψος των 9 εκατομμυρίων ευρώ. 
«Ο θεμέλιος λίθος του νέου κτηρίου θα τοποθετεί εντός του 2018. Η επιλογή του κ. Νίκου Σιακόλα να στηρίξει την 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί μία διορατική πράξη, καθώς αναγνωρίζει το δυναμικό ρόλο που 
μπορεί να διαδραματίσει η συγκεκριμένη σχολή στην πρόοδο της κοινωνίας μας. Για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε 
τους πρώτους φοιτητές τον Σεπτέμβριο του 2013, περάσαμε από 1.000 μύρια κύματα. Εκείνες τις μέρες κ. Πρόεδρε, 
και παρά την οικονομική κρίση, η παρέμβασή σας ήταν καταλυτική. Ήταν επίσης καταλυτικές και οι τοποθετήσεις και 
άλλων πολιτικών δυνάμεων. Εδώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό Υγείας, κ. Γιώργο Παμπορίδη, για 
την προσπάθειά του να απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα και για τη συνεχή του μεσολάβηση και στήριξη. Πιστεύω 
ότι πλησιάζουμε στο τέλος του δρόμου» τόνισε. 
 
Ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε ότι ζούμε σε μια χώρα όπου, παρά την ημικατοχή και τις αντιξοότητες, επιτεύχθηκαν πολλά 
τις τελευταίες δεκαετίες.  «Δεν πρέπει να δεχθούμε να παραμένουμε η μόνη χώρα της Ευρώπης χωρίς κρατικό 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και έφερε ως παράδειγμα την μοναδική εξαίρεση που αποτελεί το Λουξεμβούργο του 
οποίου οι κάτοικοι, καθότι βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης, έχουν άμεση πρόσβαση σε πληθώρα 
Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων σε γειτονικές χώρες».  
 
Όσον αφορά τις 6 θέσεις νέες θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού που προκήρυξε η Ιατρική Σχολή ο Πρύτανης 
ενημέρωσε ότι λήφθησαν πέραν των εκατό αιτήσεων από Ελλάδα, ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία και άλλες χώρες. 
«Πολλές από τις αιτήσεις είναι εξαιρετικές και αυτό αποτελεί μια σημαντική ψήφο εμπιστοσύνη για την Ιατρική 
Σχολή» πρόσθεσε. Εξέφρασε, επίσης, την πεποίθηση ότι στην επόμενη προκήρυξη θα υπάρξουν ακόμη περισσότερες 
αιτήσεις εάν ξεκαθαρισθεί η «θέση» των καθηγητών στα κρατικά νοσηλευτήρια. Ευχαριστώντας τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας ανέφερε επίσης ότι το μεγάλο σχέδιο για τη δημιουργία ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου, σε 
συνεργασία με την Καναδική Κυβέρνηση έχει λάβει το πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο. «Τα κρατικά μας 
νοσηλευτήρια σε ποια θέση θα ήθελαν να βρίσκονται; Η αυτονόμηση στο πλαίσιο του ΓΕΣΥ, χωρίς ουσιαστική 
αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν θα  είναι ένα μετέωρο βήμα με αμφίβολη συνέχεια. Η δημόσια Ιατρική 
Σχολή με τα στελέχη της αποτελούν μια καθοριστική συνιστώσα αυτής της προσπάθειας. Και η προσπάθεια είναι 
ξεκάθαρη: η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κρατικών νοσηλευτηρίων», κατέληξε ο Πρύτανης. 
 
Ο Μεταβατικός Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Νικόλαος Παυλίδης έκανε ιδιαίτερη μνεία στην 
αποστολή της Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου που είναι να αποτελέσει κέντρο αριστείας στην ιατρική και στην 
έρευνα, δημιουργώντας άριστους ιατρούς με μόρφωση  υψηλού επιπέδου. 
 
Κατά το χαιρετισμό του, ο αριστούχος τεταρτοετής φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου Ανδρέας 
Ματθαίου, έδωσε έμφαση στον υπερσύγχρονο εξοπλισμό του ΣΕΚΚΙ ο οποίος παρέχει στους φοιτητές  τα απαραίτητά 
εφόδια για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο. 
 
Στην εκδήλωση παρέστησαν, πέραν του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Υγείας, Γιώργος Παμπορίδης, ο 
πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου, Πρέσβεις, Βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων, Δήμαρχοι, οι 
Νίκος, Μάριος και Ελπίδα Σιακόλα, οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και τα μέλη της Διεθνούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, πλήθος ιατρών από τον δημόσιο και ιδιωτικό χώρο της υγείας, καθώς και ακαδημαϊκοί 
και φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Αμέσως μετά το πέρας του τελετουργικού ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος 
Αναστασιάδης και το κοινό ξεναγήθηκαν στους ανακαινισμένους χώρους του ΣΕΚΚΙ. 
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