
 

 

     Αθήνα 26.9.2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα η Τελετή Απαγγελίας του Όρκου του Ιπποκράτη  

που διοργάνωσε ο ΠΙΣ  

      

Μέσα σε κατανυκτική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η Τελετή Απαγγελίας του Όρκου του 

Ιπποκράτη  από τους πρωτεύσαντες των 7 Ιατρικών Σχολών της χώρας, το απόγευμα του 

Σαββάτου 24 Σεπτεμβρίου 2016, στον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου της Κω. Η Τελετή, 

η οποία διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο σε συνεργασία με τον Ιατρικό 

Σύλλογο Κω και το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα της Κω, έγινε παρουσία του Αναπληρωτή 

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και Προέδρου  του Τομέα Εκπαίδευσης του 

Ινστιτούτου Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Καθηγητή κ. Γεωργίου 

Ζωγράφου, καθώς και των Προέδρων και Καθηγητών των 7 Ιατρικών Σχολών.  



 

 

 

Στην τελετή παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας της UEMS (Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων 

Ιατρών), Καθηγητής κ. Βασίλης Παπαλόης, η Αντιπρόεδρος  του Κεντρικού Συμβουλίου 

Υγείας, Καθηγήτρια κα Χρυσούλα  Νικολάου, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών του νησιού, 

καθώς και άλλων χωρών (Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Ισραήλ, Τουρκία). Επίσης, παραβρέθηκαν 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, της Εκτελεστικής 

Γραμματείας του Ινστιτούτου, του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Ιπποκρατείου 

Ιδρύματος, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου της Κω, κ.α..  

 

Η Τελετή Απαγγελίας του Όρκου έγινε με όλο το τελετουργικό. Οι πρωτεύσαντες  ορκίστηκαν 

ενώπιον του Ιπποκράτη και απήγγειλαν στην αρχαιοελληνική και νεοελληνική τον όρκο του 

μεγάλου Δασκάλου της Ιατρικής.  

 

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βλασταράκος, αφού 

ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους στην τελετή, συνεχάρη για την προσπάθειά τους, 

τους νέους πλέον ιατρούς οι οποίοι απεφοίτησαν πρώτοι. Τους συνέστησε να βάζουν 

υψηλούς στόχους στη ζωή τους, ανταποκρινόμενοι στις αξίες και τις πολιτισμικές 

παραδόσεις αυτού του τόπου.  

 

Τα βραβεία τα οποία απένειμαν οι Πρόεδροι των Ιατρικών Σχολών στους αντίστοιχους 

αποφοίτους τους, συνοδεύονταν από χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ, ως συμβολικό 

τίμημα της μεγάλης τους προσπάθειας.  

 

Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης ο Πρόεδρος του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος κ. 

Αριστοτέλης Παυλίδης, και ο πρώην πρόεδρος κ. Στέφανος Γερουλάνος, ο Αναπληρωτής 

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιος Ζωγράφος και η Πρόεδρος του Ιατρικού 

Συλλόγου Κω κα Μαρία Φρατζάκη.  



 

 

 

Το πρωί της ίδιας ημέρας, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Ιπποκράτειο Ίδρυμα, όπου 

βρίσκεται το ιατρείο του Ιπποκράτη και ο Βοτανικός Κήπος. Στη συνέχεια έγινε Ημερίδα με 

θέμα: «Εκπαίδευση (Προπτυχιακή, Μεταπτυχιακή και Δια Βίου) στη σύγχρονη Ευρώπη».  

Βασικοί ομιλητές ήταν οι Πρόεδροι των 7 Ιατρικών Σχολών, η αντιπρόεδρος του Κε.Σ.Υ. κα 

Χρυσούλα Νικολάου, ο Γενικός Γραμματέας της UEMS Καθηγητής κ. Βασίλης Παπαλόης και 

οι εκπρόσωποι των ξένων χωρών.  

 

Ο Πρόεδρος της Ημερίδας και Πρόεδρος του Τομέα Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου, Αν. 

Πρύτανης κ. Ζωγράφος, ευχαρίστησε τους ομιλητές για τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις 

τους, τα συμπεράσματα των οποίων θα βοηθήσουν στον καθορισμό ενός ενιαίου πλαισίου 

εκπαίδευσης, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που εφαρμόζονται στην Ευρώπη. Ο  

 

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, το Κε.Σ.Υ., οι Ιατρικές Σχολές και οι Ιατρικές Εταιρείες θα 

αξιοποιήσουν τις εισηγήσεις που έγιναν και τα συμπεράσματα που προέκυψαν.   

 

Ο ΠΙΣ πιστεύει ότι σε αυτόν τον Τομέα, που αποτελεί σημαντικό συστατικό λειτουργίας των 

Πανεπιστημίων και ιδιαίτερα των Ιατρικών Σχολών, η Πολιτεία θα ακούσει τις εισηγήσεις. 

Κοινός στόχος πρέπει να είναι η παραγωγή επαρκώς εκπαιδευμένων ιατρών που θα 

επιθυμούν να παραμείνουν και να εργαστούν στη χώρα τους, στελεχώνοντας τον Δημόσιο 

και τον Ιδιωτικό Τομέα Υγείας.  Η Πολιτεία πρέπει να πράξει τα δέοντα προκειμένου να 

αποφευχθεί η μεγάλη απώλεια του πλέον εκλεκτού δυναμικού των νέων Ασκληπιάδων.  

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ. 

 

 
 


