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Ομιλία Δημάρχου στην τιμητική βραδιά για τον Μιχάλη Ψιλοΐνη, Ιστορικό
Αρχείο Κέντρο Μελετών 19.10.2020
Είναι με ιδιαίτερη χαρά και τιμή που ο Δήμος Λεμεσού αποδέχτηκε να είναι
συνδιοργανωτής της αποψινής εκδήλωσης, που στόχο έχει να τιμηθεί ένας εξέχων
συμπολίτης μας, ο γιατρός Μιχάλης Ψιλοϊνης.
Η κάθε πόλη έχει τη δική της ιστορία, και αυτή η ιστορία γράφεται από κάποιους
ξεχωριστούς ανθρώπους που ζουν και δημιουργούν σε αυτή.
Εκείνο που καθορίζει την αξία αυτής της ιστορίας, είναι η αξία αυτών των
ανθρώπων που την γράφουν. Ανθρώπων που ξεχώρισαν με την προσφορά τους
σε κάθε τομέα, από τις επιστήμες, τον πολιτισμό, τις τέχνες, την
επιχειρηματικότητα, τον αθλητισμό.
Απόψε τιμούμε ένα τέτοιο άνθρωπο. Τιμούμε έναν κορυφαίο επιστήμονα, ένα
άνθρωπο με τεράστια προσφορά στην ιατρική επιστήμη και στην ιατρική
περίθαλψη, με τεράστια κοινωνική προσφορά, ένα άνθρωπο με μια αξιοσημείωτη
καλλιτεχνική διαδρομή, αλλά πάνω απ’ όλα ένα άνθρωπο με μια σπάνια
ποιότητα, ως προσωπικότητα και ως χαρακτήρας.
O Δρ. Μιχάλης Ψιλοϊνης γεννήθηκε στο Κάιρο της Αιγύπτου από πατέρα Κύπριο
και μητέρα Ελλαδίτισσα. Μετά τις γυμνασιακές και λυκειακές σπουδές του στο
Κάιρο, σπούδασε Ιατρική στην Αθήνα και ειδικεύτηκε στην παιδιατρική στην Νέα
Ζηλανδία και στο Λονδίνο.
Επιστρέφοντας στην Κύπρο, μπήκε στην μάχιμη ιατρική, στην εξυπηρέτηση της
υγείας των κυπριόπουλων. Ως γιατρός άφησε εποχή, τόσο για τις άρτιες
επιστημονικές του υπηρεσίες, αλλά και για την προσέγγιση, τη διαχείριση και τη
συμπεριφορά του τόσο προς τα παιδιά όσο και προς τους γονείς τους. Όσοι έτυχε
να πάρουμε τα παιδιά μας κοντά του, ζήσαμε αυτή την μοναδική ευγένεια του, τη
γλυκύτητα του χαρακτήρα του και το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης που
εξέπεμπε.
Ο γιατρός Ψηλοίνης υπηρέτησε την πατρίδα του και στις δύσκολες της στιγμές,
όπως ήταν οι βάρβαροι βομβαρδισμοί της Τυλληρίας το 1964, όπου, ως γιατρός
του 241 Τάγματος Πεζικού ήταν υπεύθυνος του Νοσοκομείου της Πόλεως
Χρυσοχούς και περιέθαλψε δεκάδες τραυματίες.
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Το 1969, οργάνωσε σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό την πρώτη Παγκύπρια
Εθελοντική Αιμοδοσία, που ήταν ο προπομπός των αιμοδοσιών στα σχολεία,
δράση που του προσέδωσε μεγάλη αναγνώριση και πολλά βραβεία.
Κορυφαία προσφορά του Μιχάλη Ψιλοίνη, υπήρξε η περίθαλψη ατόμων με
Μεσογειακή Αναιμία, και η συμβολή του στη δημιουργία των κλινικών
Μεσογειακής Αναιμίας στην Κύπρο.
Πέρα όμως από την προσφορά του στην ιατρική, ο Γιατρός Ψιλοίνης είχε και μια
πολύ αξιοσημείωτη προσφορά στα καλλιτεχνικά δρώμενα της Λεμεσού, ως ένας
από τους καλύτερους τενόρους της πόλης μας. Μια προσφορά δεκαετιών. Μόλις
πρόσφατα τον καταχειροκροτήσαμε στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, όταν, παρά
το πρόβλημα αναπηρίας του, τραγούδησε στην παράσταση «Μια Βραδιά στην
Όπερα – Από τον Μότσαρτ στον Βέρντι» της Λυρικής Σκηνής Κύπρου, της οποίας
ήταν σημαίνον στέλεχος.
Γιατρέ μου, ετοιμάσου για μια νέα παράσταση με οπερατική μουσική, την οποία
και πάλι θα στηρίξει ο Δήμος, μόλις οι συνθήκες της πανδημίας μας το
επιτρέψουν.
Και δέξου από όλους μας ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για την προσφορά σου προς
την πόλη μας. Η Λεμεσός είναι περήφανη για ανθρώπους σαν και εσένα.
Να είσαι πάντα καλά.

