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 ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 
 

Ηράκλειο,  1 Αυγούστου 2022 
 
  
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Mια ακόμη τελετή ορκωμοσίας και απονομής πτυχίων πραγματοποιήθηκε το 
απόγευμα της Παρασκευής 29 Ιουλίου 2022 με τη συμμετοχή αποφοίτων  της 
Ιατρικής Σχολής, νέων διδακτόρων καθώς και αποφοίτων Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
  
Στην πανηγυρική εκδήλωση η οποία τελέσθηκε στο κατάμεστο αίθριο αμφιθέατρο της 
Ιατρικής Σχολής με τη συμμετοχή γονέων αλλά και μελών της ακαδημαϊκής 
κοινότητας ορκίσθηκαν και έλαβαν το πτυχίο τους 120 φοιτητές, 9  διδάκτορες και 63 
απόφοιτοι προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
 
Στην τελετή παρέστησαν: ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης  κ. Γ. Κοντάκης,  ο 
Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής κ. Γ. Κοχιαδάκης ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Λάμπρος 
Βαμβακάς, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας  κ. Μαρίνος Παττακός, η 
Διοικήτρια της 7ης ΥΠΠΕ, κ. Ε. Μπορμπουδάκη, ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ κ. Γ. 
Χαλκιαδάκης, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, κ. Χ. Βαβουρανάκης, ο 
αντιπρόεδρος του Ι.Σ.Η κ. Ν. Παπανικολάου, μέλη του Διδακτικού προσωπικού της 
Ιατρικής Σχολής, καθώς και μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.  
 
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
Καθηγητής κ. Γεώργιος Μ. Κοντάκης  ο οποίος αφού συνεχάρη τους αποφοίτους 
δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει την διεθνή κατάταξη της Ιατρικής Σχολής, αλλά και την 
άρτια επιστημονική εκπαίδευση που προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών της. 
 

 Ο Κοσμήτορας της Σχολής, Καθηγητής Γεώργιος Εμμ. Κοχιαδάκης    
αφού συνεχάρη τους νέους πτυχιούχους για την επιτυχία τους, τους παρότρυνε να 
προσφέρουν τον καλύτερο εαυτό τους στην ιατρική επιστήμη υπηρετώντας ένα 
λειτούργημα με οικουμενικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Με τον όρκο του Ιππο-
κράτη, όπως επισήμανε, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να υπηρετήσουν με αφοσίωση, 
πάθος, συνέπεια και αυταπάρνηση τις αρχές, τις αξίες και το ανθρωπιστικό νόημα 
που αποπνέει η ιατρική παιδεία που έλαβαν. Εξέφρασε τέλος τη βεβαιότητα ότι θα 
αναδειχθούν σε άριστους πρεσβευτές του Πανεπιστημίου Κρήτης, τοποθετώντας την 
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πατρίδα μας στον διεθνή χάρτη της αναγνωρισμένης και τεκμηριωμένης ιατρικής 
εκπαίδευσης. 

 
Ακολούθησε η ομιλία του ομότιμου καθηγητή Καρδιολογίας κ. Παναγιώτη  

Βάρδα με θέμα: «Η Ιατρική και ο Άνθρωπος, στους αιώνες της Τεχνητής 
Νοημοσύνης».  

Τον ομιλητή παρουσίασε ο Αναπληρωτής Καθηγητής καρδιολογίας κ. 
Σημαντηράκης Εμμανουήλ. 

Ο κ. Βάρδας αναφέρθηκε στις προκλήσεις της μοίρας που ο ίδιος ο Homo 
Sapiens προκαλεί, αναπτύσσοντας ραγδαία την τεχνητή  νοημοσύνη. Δύο είναι οι 
γιγαντιαίες και ενδεχόμενα μοιραίες παρεμβάσεις του Homo Sapiens, στην 
διαχρονική διαδρομή του, όπως επισήμανε o κ. Βάρδας: Η παρέμβαση στο 
ανθρώπινο γονιδίωμα και η ανάπτυξη της χωρίς επιτήρηση (unsupervised) τεχνητής 
νοημοσύνης.  Αναφέρθηκε επίσης στα μείζονα θέματα φιλοσοφικής, νομικής και 
κανονιστικής σημασίας που εγείρει η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης για 
τον ανθρώπινο πολιτισμό. Το ανθρώπινο είδος, ανυποψίαστο στην πλειοψηφία του, 
με εξαιρετικά ταχείς ρυθμούς οδηγείται σε εξαιρετικά αχαρτογράφητες διαδρομές, 
καταλήγει ο κ. Βάρδας. 
 

Εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο πρόεδρος του Συλλόγου  κ. 
Χάρης Βαβουρανάκης καλωσόρισε τους  απόφοιτους  στην μεγάλη επαγγελματική 
ιατρική οικογένεια και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στον επαγγελματικό τους βίο. Το 
καθιερωμένο για 7η συνεχή χρονιά Βραβείο Αριστείας του Ιατρικού Συλλόγου 
Ηρακλείου απονεμήθηκε στους  πρώτους σε βαθμολογία από τους αποφοίτους της 
Ιατρικής Σχολής, κ.  Νικητάκη Φίλιππο και κ. Σπυνθουράκη Χρήστο. 
 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η απονομή των βραβείων από τη δωρεά της 
Ελισάβετ Καραμίντζου στους πρώτους αποφοιτήσαντες κ.κ Νικητάκη Φίλιππο, 
Σπυνθουράκη Χρήστο και Λεφάκη Κυριάκο. Το βραβείο θεσπίστηκε από τη 
Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης και απονέμεται για πρώτη φορά κατά το ακαδ. 
έτος 2021-22 εις μνήμην της Ελισάβετ Καραμίντζου, το γένος Παπουτσιδάκη με 
καταγωγή από τα Ακούμια Ρεθύμνου, η οποία κατέλιπε στη διαθήκη της χρηματικό 
ποσό των 100.000 ευρώ.  

 
Ακολούθησε η απονομή της Υποτροφίας Χριστίνα Σπυράκη στον κ. 

Αγρυμάκι Εμμανουήλ για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Νευροεπιστήμες». Για την αείμνηστη καθηγήτρια Φαρμακολογίας Χριστίνα 
Σπυράκη και την προσφορά της στην Ιατρική Σχολή και την επιστήμη, μίλησε ο 
Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γ. Χαραλαμπόπουλος,  Διευθυντής του προγράμματος 
«Νευροεπιστήμες». 

 
Ακολούθησε η απονομή διδακτορικών διπλωμάτων από τον Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Κρήτης καθηγητή κ. Γ. Κοντάκη και τον Κοσμήτορα της Ιατρικής 
Σχολής καθηγητή κ. Γ. Κοχιαδάκη. 
  
Στη συνέχεια ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής απένειμε τα διπλώματα για τα 
προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τους Διευθυντές των προγραμμάτων ως 
ακολούθως: 
Για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αιματολογία Ογκολογία Παιδιών 
και Εφήβων» με τη Διευθύντρια του προγράμματος Καθηγήτρια Στειακάκη Ευτυχία. 
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Για το Διατμηματικό Π.Μ.Σ Βιοϊατρική Μηχανική με το Διευθυντή του 
προγράμματος Καθηγητή Κωνσταντίνο Μπάλα.  
Για το  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιοπληροφορική με τον 
Αναπληρωτή Διευθυντή του προγράμματος Καθηγητή Γεώργιο Γουλιέλμο. 
Για το Π.Μ.Σ Δημόσια Υγεία – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας –Υπηρεσίες 
Υγείας με τον  Διευθυντή του προγράμματος Καθηγητή Χρήστο Λιονή. 
Για το Π.Μ.Σ Εγκέφαλος και Νους η απονομή έγινε από τον ο Κοσμήτορα  της 
Ιατρικής Σχολής. 
Για το Π.Μ.Σ Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου με τον Διεθυντή  του 
προγράμματος, Καθηγητή Καρδάση Δημήτριο. 
Για το Π.Μ.Σ Νευροεπιστήμες η απονομή πραγματοποιήθηκε από τον Κοσμήτορα. 
Για το Διατμηματικό Π.Μ.Σ Ογκολογία: Από την Ογκογένεση στη Θεραπεία, η 
απονομή έγινε από τον Κοσμήτορα  της Ιατρικής Σχολής. 
Για το Π.Μ.Σ   Χειρουργικές Επιστήμες με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
καθηγητή κ. Γ. Κοντάκη.   
 
Η τελετή ολοκληρώθηκε με την απονομή των πτυχίων στους αποφοίτους της Ιατρικής 
Σχολής από τον Κοσμήτορα  της Ιατρικής Σχολής, καθηγητή  κ. Γ. Κοχιαδάκης. 
  
Με την τελετή ορκωμοσίας της 29ης Ιουλίου 2022 η Ιατρική Σχολή ολοκληρώνει 
αισίως 37 χρόνια προσφοράς στην προπτυχιακή εκπαίδευση, καταγράφοντας 2694 
αποφοίτους, καθώς και 873 ενεργούς φοιτητές στο ενεργητικό της.  
 
Η πραγματοποίηση της τελετής των αποφοίτων σε ένα κλίμα ενθουσιασμού και 
ευφορίας, σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα εποχή δίνοντας ένα αισιόδοξο 
μήνυμα για την πορεία της πανδημίας και την άρση των υγειονομικών περιορισμών. 
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