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Εγκαίνια Κοινωνικού Οδοντιατρείου στην Ιερά
Μητρόπολη Ταμασού
/ Γενικά Θέματα

Πραγματοποιήθηκαν

το απόγευμα της Τετάρτης, 11 Φεβρουαρίου 2015, τα εγκαίνια του πρώτου
Κοινωνικού

Οδοντιατρείου,

το

οποίο

θα

προσφέρει

δωρεάν

οδοντιατρικές

υπηρεσίες στους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας.
Το Κοινωνικό Οδοντιατρείο εντάσσεται στις ενέργειες της Ιεράς Μητροπόλεως
Ταμασού και Ορεινής για ανακούφιση των πληγέντων από την οικονομική κρίση
που μαστίζει την Κύπρο από το 2012.
Τα εγκαίνια τέλεσαν ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ.
Ησαΐας και η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας κα Χριστίνα Γιαννάκη.
Παρόντες ήταν ο Έπαρχος Λευκωσίας κ. Μάριος Παναγίδης, ο Αστυνομικός
Διευθυντής

Λευκωσίας

κ.

Δημήτρης

Δημητρίου,

ο

Πρόεδρος

της

Ένωσης

Κοινοτήτων κ. Ανδρέας Κιτρομιλίδης, άλλοι Κοινοτάρχες της περιοχής, ιερείς και
πλήθος κόσμου.

Η όλη εκδήλωση ξεκίνησε με Αγιασμό που τέλεσε ο Μητροπολίτης Ταμασού
συμπαραστατούμενος από τον ιερό κλήρο της περιοχής. Ακολούθησαν χαιρετισμοί
από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Επισκοπειού κ. Τομάζο Μάο, από τον
Πανιερώτατο και από τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας.
Στο χαιρετισμό του ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής ανάφερε:
«Το έργο αυτό είναι μία συνέχεια της προσπάθειάς μας για ανακούφιση των
εμπερίστατων αδελφών μας. Ως πρώτη ενέργεια μας ήταν η σύσταση και
λειτουργία πέντε Κοινωνικών Παντοπωλείων, τα οποία εξυπηρετούν περίπου 650
οικογένειες. Ως δεύτερη ενέργειά μας ήταν η λειτουργία των Κοινωνικών Ιατρείων
για

παροχή

δωρεάν

περίθαλψης.

Τρίτη

ενέργειά

μας

ήταν

η

πρόσληψη

εξειδικευμένου προσωπικού για παροχή ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης σε
άτομα και οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Τέλος, σήμερα η τέταρτη ενέργειά
μας είναι η τέλεση των εγκαινίων του πρώτου Κοινωνικού Οδοντιατρείου που θα
καλύπτει την ανάγκη της οδοντιατρικής φροντίδας στους δικαιούχους των
Κοινωνικών Παντοπωλείων… Η Εκκλησία πρέπει να στέκει συμπαραστάτης και
βοηθός στις ανάγκες του ποιμνίου της και να μην αδιαφορεί για τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει. Ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική ενότητα και πρέπει να
φροντίζουμε, τόσο το σώμα, όσο και τη ψυχή».
Ο Πανιερώτατος ευχαρίστησε το Υπουργείο Υγείας στο πρόσωπο του Υπουργού κ.
Φίλιππου Πατσαλή, ο οποίος αγκάλιασε και στήριξη τη λειτουργία του Κοινωνικού
Οδοντιατρείου, όπως επίσης και τη Γενική Διευθύντρια κα Χριστίνα Γιαννάκη και
τους συνεργάτες της, για την πολύτιμη βοήθεια και αρωγή που προσέφεραν για να
γίνει πραγματικότητα αυτό το θεάρεστο έργο.
Ακόμη, ευχαρίστησε το Κοινοτικό Συμβούλιο Επισκοπειού για την παραχώρηση του
Ιατρείου και τον κοινοτάρχη κ. Τομάζο Μάο για τη βοήθεια και συμπαράστασή του.
Ευχαρίστησε επίσης τον γιατρό Μάριο Σιμιλλίδη για τη δωρεά παραχώρηση της
οδοντιατρικής καρέκλας, όπως και την εταιρεία Απόστολος Ιωάννου medical
supplies που βοήθησαν με την εγκατάσταση του οδοντιατρικού εξοπλισμού.
Τέλος, ευχαρίστησε τους συνεργάτες του στην Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και
Ορεινής, γιατί υπηρετούν πρώτιστα το συνάνθρωπό τους.
Το Κοινωνικό Οδοντιατρείο της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής θα
λειτουργεί κάθε Σάββατο πρωί με εθελοντές οδοντίατρους, οι οποίοι θα παρέχουν
αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους, κάτω από την επίβλεψη του γιατρού Γιώργου
Γεωργίου.
Το συντονισμό των ραντεβού και της λειτουργίας του Κοινωνικού Οδοντιατρείου

θα έχει η «Κεντρική Υπηρεσία Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ταμασού» (Κ.Υ.Κ.Α.Τ.).
Οι δικαιούχοι των Κοινωνικών Παντοπωλείων θα ενημερωθούν για τη νέα αυτή
παροχή

βοήθειας

προς

εκείνους

και

με

την

Κάρτα

που

ήδη

έχουν

και

χρησιμοποιούν για τα Κοινωνικά Ιατρεία θα δικαιούνται να κάνουν εγγραφή και
στο Κοινωνικό Οδοντιατρείο.
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού
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