
Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου 
Αναστασιάδη στην τελετή ορκωμοσίας των πρώτων 
αποφοίτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά και τιμή που παρευρίσκομαι σε αυτή την ιδιαίτερη μέρα για τους 
πρώτους απόφοιτους της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, μια μέρα που 
αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλατε όλα αυτά τα χρόνια και 
σηματοδοτεί τη νέα την απαρχή της μετέπειτα επαγγελματικής σας πορείας. 

H αποψινή τελετή ορκωμοσίας είναι ιδιαίτερης σπουδαιότητας για όλους τους νέους 
επιστήμονες, αφού συνιστά την αφετηρία της σταδιοδρομίας σας σε επαγγελματικό πια 
επίπεδο. Ως επαγγελματίες πια, έχοντας απορροφήσει όλα τα εχέγγυα και τις γνώσεις που 
σας προσέφερε το Πανεπιστήμιό σας, εισέρχεστε τώρα σε μια νέα περίοδο, τη μεγαλύτερη 
της ζωής σας, στην οποία καλείστε να υπηρετήσετε τον Όρκο που θα δώσετε σήμερα και να 
προοδεύσετε στον χώρο της ιατρικής προς όφελος των ασθενών του τόπου μας. 

Η σημερινή μου παρουσία στην τελετή ορκωμοσίας συνιστά συνάμα και τιμή, γιατί το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί ίσως τον πιο δυναμικό οργανισμό στην κοινωνία της 
Κύπρου μας. Χαρακτηριστικό της συνεχούς και εντυπωσιακής ανάπτυξης του 
Πανεπιστημίου μας αποτελεί και η σημερινή εκδήλωση. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να διανύει μια περίοδο ανάπτυξης και προόδου με 
εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς. Για αυτό, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι Αρχές του 
Πανεπιστημίου και ιδιαίτερα ο νέος Πρύτανης κ. Τάσος Χριστοφίδης, που έχουν θέσει τον 
πήχη πολύ ψηλά και εργάζονται για να αναδείξουν το όραμά τους, για ένα πανεπιστήμιο 
σύγχρονο, αποτελεσματικό και στενά συνδεδεμένο με τον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό 
της χώρας μας. 

Είναι με μεγάλη ικανοποίηση που μαθαίνουμε συνεχώς για τις διακρίσεις του 
Πανεπιστημίου, όπως είναι για παράδειγμα το γεγονός πως πετύχατε για άλλη μια χρονιά 
να κατοχυρώσετε μια ισχυρή θέση ανάμεσα στα καλύτερα Πανεπιστήμια διεθνώς και στην 
Ευρώπη. 

Η δική σας επιτυχία είναι μια επιτυχία που αντανακλά στην κοινωνία μας, γιατί προωθώντας 
τις δικές σας θεμιτές υψηλές φιλοδοξίες συντείνετε στη δημιουργία μιας πατρίδας πιο 
σύγχρονης και καινοτόμας και περισσότερο ανταγωνιστικής. 

Γνωρίζουμε πως το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει ως έναν από τους βασικούς του 
στόχους την ακόμη μεγαλύτερη αναβάθμισή του και, συναφώς, τη διεύρυνση των 
γνωστικών αντικειμένων και ειδικοτήτων που σήμερα προσφέρει. Ήδη μπορούμε να 
διακρίνουμε την επέκταση των υποδομών του Πανεπιστημίου που σαφώς θα διευκολύνουν 
και τη διεύρυνση των Τμημάτων. 

Ο επόμενος σημαντικός στόχος είναι η λειτουργία από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στη 
Λάρνακα της νέας Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας του Πανεπιστημίου. 



Ως Κυβέρνηση υιοθετούμε και υποστηρίζουμε αυτούς τους στόχους, συμμεριζόμενοι το 
όραμά σας, καθώς διακρίνουμε πως η προώθηση των δικών σας στόχων συμβάλλει και 
διευρύνει τους αναπτυξιακούς ορίζοντες της Κύπρου γενικότερα. 

Στο πλαίσιο αυτό συνιστά ιδιαίτερα ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι σήμερα έχουμε τη χαρά 
να καλωσορίσουμε τους πρώτους γιατρούς απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Και είναι ακριβώς ιδιαίτερη η συγκυρία, αφού πραγματοποιείται περίπου 1,5 μήνα μετά την 
έναρξη της 1ης φάση του Γενικού Σχεδίου Υγείας, το οποίο συνιστά την μεγαλύτερη 
επανάσταση στην κοινωνική πολιτική από της ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και 
είναι με ικανοποίηση που αποτιμούμε τις πρώτες μέρες της υλοποίησης με θετικό πρόσημο. 
Το σημαντικότερο όλων είναι η βελτίωση που έφερε η εφαρμογή του ΓεΣΥ για όλους του 
πολίτες, εφόσον πλέον όλοι απέκτησαν πρόσβαση σε υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής 
φροντίδας με ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση και ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της 
πάθησής τους. 

Για την Κυβέρνηση, το ΓεΣΥ αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα και αντιμετωπίζεται με κάθε 
σοβαρότητα. Η επιτυχία, ωστόσο, εξαρτάται από ολόκληρη την κοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών της ιατρικής κοινότητας. Η ποιότητα και το υψηλό 
επίπεδο του ιατρικού κόσμου στην Κύπρο αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας 
και ενισχύονται από σήμερα με νέους επιστήμονες. Αναμφίβολα, οι γιατροί απόφοιτοι του 
Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν πολλά να προσφέρουν για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου από την ίδρυσή του έχει ως σταθερό χαρακτηριστικό την 
παραγωγή και τη μετάδοση της επιστημονικής γνώσης, αλλά και τη διαμόρφωση νέων 
ικανών επιστημόνων. 

Αναγνωρίζοντας τη σημαντική διάσταση της Ανώτερης Εκπαίδευσης ως πυλώνα 
αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, υιοθετήσαμε έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό 
σχεδιασμό με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 

Ανάμεσα σε άλλα, ενδυναμώσαμε την αγαστή και αποδοτική συνεργασία των 
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, συνήψαμε 
συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών με σειρά ξένων χωρών, καθώς και 
Διακρατικές Συμφωνίες για ευρύτερη συνεργασία στα θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
μεταξύ άλλων, με την Κίνα και τη Ρωσία, ενώ δόθηκε η δυνατότητα στα Δημόσια 
Πανεπιστήμια να προσφέρουν προγράμματα στην αγγλική γλώσσα. 

Ιδιαίτερα, το Υπουργείο Υγείας προωθεί τη νομοθετική ρύθμιση για την ίδρυση και τη 
λειτουργία Πανεπιστημιακών Κλινικών, που θα είναι επωφελές τόσο για τους ακαδημαϊκούς 
ιατρούς και τους φοιτητές τους όσο και για τους ιατρούς στα δημόσια νοσηλευτήρια που θα 
έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες και να ανταλλάζουν 
γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές με τους συναδέλφους τους από την ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Αγαπητοί μου απόφοιτοι, 

Είμαι βέβαιος πως τελετή της ορκωμοσίας σας, θα σας ακολουθεί ως ανάμνηση για πάντα. 
Είναι μία από τις σημαντικές εμπειρίες που θα έχετε ποτέ γιατί συνιστά την  επιβεβαίωση 
της προσωπικής σας επιτυχίας στον τομέα που έχετε επιλέξει για να πορευτείτε. 



Ο Όρκος του Ιπποκράτη που θα λάβετε σήμερα σας οπλίζει με αυτοπεποίθηση και 
αυτοεκτίμηση για να επιτύχετε και να διαπρέψετε στον δύσκολο και γεμάτο ευθύνη χώρο 
που επιλέξατε. Με τη σημερινή ορκωμοσία σας μπορείτε να αισθάνεστε υπερηφάνεια και 
ικανοποίηση για την ευόδωση των στόχων σας, για τους οποίους εργαστήκατε μεθοδικά και 
με προσήλωση. 

Επιτρέψτε μου, για ακόμη μια φορά ,να σας συγχαρώ για τη σπουδαία κατάκτησή σας και 
την επίτευξη του αρχικού σας στόχου, που δεν ήταν άλλος από την ολοκλήρωση των 
σπουδών σας. 

Ως νέοι πλέον επιστήμονες είστε έτοιμοι να συμβάλετε στην προσπάθεια της περαιτέρω 
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης του τόπου μας. Είμαι βέβαιος ότι θα αξιοποιήσετε τις 
γνώσεις και την κατάρτιση που αποκομίσατε από την ακαδημαϊκή σας πορεία και θα 
διαγράψετε μια λαμπρή και επιτυχημένη σταδιοδρομία.   

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να επαινέσω και να συγχαρώ θερμά το Συμβούλιο και τις 
Πρυτανικές Αρχές, αλλά και το υπόλοιπο ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, που εργάζονται ακούραστα, ανταποκρινόμενοι πλήρως στις προσδοκίες της 
Πολιτείας, με απόλυτη προσήλωση στην παραγωγή και τη μετάδοση της επιστημονικής 
γνώσης και τη συνακόλουθη διαμόρφωση νέων επιστημόνων. 

Είμαι βέβαιος πως το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα συνεχίζει, μέσα από τις δράσεις του, να 
προσφέρει ακόμη περισσότερο στον ευρύτερο στόχο για περαιτέρω ανάδειξη των δημοσίων 
Πανεπιστημίων μας, κατακτώντας επαίνους προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας. Να 
είστε βέβαιοι ότι η Κυβέρνηση θα σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης σε όλες τις 
πρωτοβουλίες και τις προσπάθειές σας. 

Σας ευχαριστώ θερμά. 

Σημ.: Τον χαιρετισμό εκφώνησε, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Υπουργός 
Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου 

 


