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Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην πόλη μας, για το 6ο Παγκύπριο Συνέδριο
Παθολογίας που διοργανώνει η Κυπριακή Εταιρεία Παθολογίας .
Θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές αυτού του σημαντικού επιστημονικού
συνεδρίου. Εκ μέρους της πόλης της Λεμεσού, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου
προς τους διακεκριμένους ομιλητές, καθώς και προς όλους τους συμμετέχοντες στο
συνέδριο, ειδικά όμως σε όσους μας ήλθαν από την Ελλάδα, τους οποίους και
καλωσορίζω με ιδιαίτερη θέρμη.
Είναι γεγονός πως το επίπεδο της ιατρικής περίθαλψης σε μια κοινωνία είναι
καθοριστικός παράγοντας για το επίπεδο της ποιότητας ζωής του πληθυσμού της, αλλά
και γενικότερα της ποιότητας και αξίας της ίδιας της κοινωνίας.
Το φετινό Παγκύπριο Συνέδριο Παθολογίας, με την πολυθεματικότητα του και το υψηλό
επίπεδο των επιστημονικών εισηγήσεων που θα κατατεθούν από εγνωσμένης αξίας για
το επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο εισηγητές από Ελλάδα και Κύπρο, είμαι
σίγουρος ότι θα συμβάλει στην βελτίωση και αναβάθμιση των ιατρικών υπηρεσιών στον
τόπο μας σε θέματα που άπτονται της ειδικότητας της Παθολογίας και των
υποειδικοτήτων της.
Να μου επιτραπεί να καλωσορίζω όμως ιδιαιτέρως τον συνάδελφο Δήμαρχο της πόλης
των Ιωαννίνων, Δρα Μωϋσή Ελισάφ, που βρίσκεται στην Κύπρο για να τιμηθεί από την
Κυπριακή Εταιρεία Παθολογίας για το πολυσχιδές του έργο ως Καθηγητής Ιατρικής στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και για τη βοήθεια και καθοδήγηση που έδωσε σε
χιλιάδες φοιτητών Ιατρικής, πολλοί από τους οποίους είναι συμπατριώτες μας.
Εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού, τον καλωσορίζω και ως Γιατρό, αλλά και ως Δήμαρχο
μιας αγαπημένης αδελφής πόλης. Ο Δήμος Λεμεσού έχει αδελφοποιηθεί με τα Ιωάννινα
με συμφωνία που υπογράφτηκε στις 2/Ιουλίου/1984.
Οι δυο πόλεις μας, φίλε Δήμαρχε, έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Είναι και οι δύο ιστορικές
πόλεις, με φιλοπρόοδους και εργατικούς κατοίκους, κέντρα πολιτισμού και κοινωνικής
ευαισθησίας. Η σχέση Λεμεσού και Ιωαννίνων στηρίχτηκε πάνω στις ίδιες αρχές και αξίες
με τις οποίες εμφορούνται οι δημότες μας. Εκείνο όμως που επισφράγισε τη σχέση
Ιωαννίνων Λεμεσού είναι η θυσία του αείμνηστου Δημάρχου Λεμεσού, Χριστόδουλου
Σώζου, ο οποίος ως απλός στρατιώτης πολέμησε για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων
και σκοτώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 1912 στο Μπιζάνι, έξω από τα Ιωάννινα.

Η πόλη των Ιωαννίνων σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη θυσία του στην απελευθέρωση
της, έδωσε το όνομα του σε δρόμο της ενώ έστησε και προτομή του στις όχθες της
ιστορικής λίμνης της.
Αγαπητέ συνάδελφε, ας γίνει το συνέδριο αυτό που θα σε τιμήσει, μια ευκαιρία για την
περαιτέρω αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ των δύο πόλεων μας.
Αγαπητοί Σύνεδροι, σας εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο σας.

