
ISBN 978-9963-2380-7-1



το πρώτο σκιτσάρισμα



“Μέλαθρον προσφοράς 
και αγάπης

επί είκοσι χρόνια”

Δημοσίευμα, 23/5/2015



ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΡΜΑΝΗΣ
Γραμματέας Δ.Σ. Μελάθρου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Φίλος - Συνεργάτης Μελάθρου

ΣΑΒΒΑΣ Α. ΣΑΒΒΑ
Διευθυντής Μελάθρου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:

ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΡΜΑΝΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΪΡΙΝΟΣ 
Διοικητικός Λειτουργός

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

PAPERDROPS VISUAL COMMUNICATION DESIGN 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Lithostar - Creative Printing

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΠΕ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & Σία ΔΕΠΕ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: KPMG Limited

1η Έκδοση, Λεμεσός - Κύπρος 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ISBN: ISBN 978-9963-2380-7-1

ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΣΤΕΓΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Οδός Ελευθερίας 17, 4549 Παλώδια, Λεμεσός, Κύπρος,
Τ.Θ. 57155, 3313 Λεμεσός, Κύπρος, 
Τηλέφωνα: +357 25 872287, +357 25 775555, 
Φαξ: +357 25 774040
E-mail: maeoka@cytanet.com.cy
facebook: melathronagonistoneoka

www.melathronagonistoneoka.com.cy



ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ  | 5

● ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 ● Ύμνος Μελάθρου 
 ● Χαιρετισμοί
 ● Ιστορικό ίδρυσης 

 ● Δομή Μελάθρου

● ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΥ

● ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΛΑΘΡΟΥ

● ΦΙΛΟΙ ΜΕΛΑΘΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

● ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΛΑΘΡΟΥ

● ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΛΑΘΡΟ

● ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ

● ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

● ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΕΣ

● ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

● ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ME ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ    
  ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

● ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

● ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

● ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

● ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

● ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

● ΠΑΛΩΔΙΑ

● ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

● ΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

● ΤΡΙΠΤΥΧΟ

● ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ

● ΧΟΡΗΓΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

7

38

53

56

67

80

91

104

109

110

111

118

119

123

128

130

136

137

140

141

143

144



ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ  | 6

Αγιασμός στα 
εγκαίνια του 

Μελάθρου

Φίλοι και στελέχη
του Μελάθρου

Πλήθος Φίλων του 
Μελάθρου στην 
τελετή των εγκαινίων

Ο κ. Τώνης Τουμαζής 
εκ μέρους της 
κατασκευάστριας 
εταιρείας Άτλας - 
Παντού, παραδίδει το 
κλειδί του Μελάθρου 
στον τότε Υπουργό 
Υγείας Μανώλη 
Χριστοφίδη.

1995
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ΥΜΝΟΣ ΜΕΛΑΘΡΟΥ

Στιχουργός - Χρυσόθεμης Χατζηπαναγή
Συνθέτης - Βάσος Αργυρίδης

Σαν αναμμένη φλόγα στον αιώνα.

Πορεία πάλης κι αντοχής.

Σαν φωτεινή πυξίδα στον αγώνα.

Ελπίδα, πίστη κι οδηγός

Χρέος καρδιάς. 

Ύμνος ψυχής των μαχητών.

Εσύ ’ σαι το λυχνάρι

Ηρώων αθανάτων η φωνή,

Αγίων Αναργύρων το λιθάρι,

Των αρχαγγέλων προσευχή .

Λάμπεις της νίκης ο σταυρός,

Πατρίδας δόξα.

Μέλαθρον Αγωνιστών.

Μνήμη και τιμή,

Ελευθερίας έπαθλο,

Των μαχητών στεφάνι στη ζωή.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Η παρούσα έκδοση - τέταρτη στη σειρά - είναι αφιερωμένη στα 20 χρόνια 
λειτουργίας του Μελάθρου και στα 25 χρόνια από της ίδρυσής του.

Αναφέρεται: 

• Στην ιστορική διαδρομή της Κύπρου στο χρόνο
• Στον αγώνα της ΕΟΚΑ ως το υπόβαθρο του Μελάθρου
• Στην αναγκαιότητα και σύλληψη της ιδέας ίδρυσης του Μελάθρου και στις 
ενέργειες που έγιναν για την οικοδόμηση του κτιρίου και τη λειτουργία του 
Ιδρύματος. Μέσα από τα κείμενα αποδίδεται τιμή προς τους πρωτεργάτες 
του έργου.

Στη συνέχεια αναλυτικά παρατίθενται οι υπηρεσίες και η προσφορά του 
Μελάθρου προς όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Κύπρου από 
την αγγλική κατοχή, σ’αυτούς που την υπερασπίστηκαν από την επιβουλή 
του Αττίλα, αλλά και προς ολόκληρο τον Κυπριακό Ελληνισμό. Με την ίδια 
αγάπη και θαλπωρή αγκαλιάζονται οι απόδημοί μας.

Στηριγμένο στο άριστο έργο που επιτελείται από τη Διεύθυνση και 
το προσωπικό και καταξιώνει το Ίδρυμα στη συνείδηση του Κυπριακού 
Ελληνισμού, και όχι μόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί με όραμα 
στην επέκταση και αναβάθμιση των υπηρεσιών του. Σ’αυτό, ενθάρρυνση 
αποτελεί και η συμπαράσταση της Πολιτείας, της Εκκλησίας, των επώνυμων 
και ανώνυμων πολιτών, των οργανωμένων συνόλων, των κοινοτήτων, 
των οργανωμένων φίλων του Μελάθρου στην Κύπρο και το εξωτερικό. Η 
συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας είναι πολύ σημαντική.

Όλοι όσοι προσφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο, να είναι βέβαιοι πως ό,τι 
δίνουν, αξιοποιείται στον πιο ψηλό βαθμό και επιστρέφεται στο πολλαπλάσιο. 
Πρέπει να νιώθουν περήφανοι γα την προσφορά τους, για την οποία τους 
αξίζουν θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια.

Είναι χρέος του Μελάθρου να αγκαλιάζει και να δίνει απλόχερα την αγάπη 
του προς κάθε πάσχοντα συνάνθρωπό μας.

Εκδοτική Επιτροπή

Με Λίγα Λόγια

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Με την ευκαιρία της έκδοσης του 
παρόντος τόμου - τέταρτου στη σειρά- 
για τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων 
προσφοράς και αγάπης, στέλλω εγκάρ-
διο χαιρετισμό προς όλους τους 
συναγωνιστές, τους φίλους και συμπα-
ραστάτες του Μελάθρου και γενικά 
σ’ όλο τον Κυπριακό Ελληνισμό.

Μέσα από τις σελίδες της έκδοσης 
αυτής θα γνωρίσει ο αναγνώστης πώς 
ιδρύθηκε το Μέλαθρο, πώς εξελίχθηκε, 
πού στηρίζεται, τί προσφέρει, ποιά τα 
οράματά του. Θα αντιληφθεί ο κάθε 
φίλος του Μελάθρου, ότι η προσφορά 
του αξιοποιείται κατά τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. Θα δει τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλει τόσο 
το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και τα στελέχη του Μελάθρου για συνεχή 
επέκταση και αναβάθμιση των υπηρεσιών του.

Με την ανέγερση της νέας πτέρυγας Αποκατάστασης προς τα εκεί 
στοχεύουμε. περισσότερη και ποιοτικότερη προσφορά.
Εδώ, εκφράζω την απεριόριστή μου εκτίμηση και αγάπη προς τον 
προκάτοχό μου και για 25 χρόνια πρόεδρο του Ιδρύματος, τον κύριο 
Αντρέα Αγγελόπουλο, τον ιδρυτή του Μελάθρου.

Ευχαριστώ τους συναγωνιστές μου στο Διοικητικό Συμβούλιο για την άψογη 
συνεργασία μας και αφιλοκερδή προσφορά τους, τους συνεργάτες στην 
επιτροπή οικονομικών, προσφορών, εργασιακών σχέσεων, εκδηλώσεων, 
καταστατικού.

Ευχαριστώ τη Διεύθυνση και το προσωπικό για την προσήλωσή τους στο 
καθήκον προς εξυπηρέτηση των ενοίκων του Ιδρύματος και όχι μόνο.

Συγχαρητήρια αξίζουν στην εκδοτική ομάδα του αφιερώματος τούτου και 
ευχαριστίες στους χορηγούς της έκδοσης.

Ευχαριστίες οφείλω στο Δικηγορικό Γραφείο Αντρέα Νεοκλέους, γιατί 
από τις ίδρυσης του Μελάθρου προσφέρει αφιλοκερδώς τις νομικές του 
συμβουλές. 

Ευχαριστώ επίσης το Ελεγκτικό Γραφείο KPMG, το οποίο ελέγχει τους 
ετήσιους λογαριασμούς του Μελάθρου και δίνει τις απαραίτητες εισηγήσεις 
για ορθολογιστική διαχείριση των οικονομικών του Ιδρύματος.

Θερμές ευχαριστίες χρωστώ στους φίλους του Μελάθρου, τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στις παροικίες του εξωτερικού, στους χορηγούς μας, 
στα οργανωμένα σύνολα, στις κοινότητες και σ’όλο τον κυπριακό, αλλά και 
τον ευρύτερο Ελληνισμό.

Θερμά ευχαριστώ τη Βουλή και μέσω αυτής όλο τον πολιτικό κόσμο.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
κ. Νίκο Αναστασιάδη, την Κυβέρνηση, την Ιερά Σύνοδο και τον Προκαθήμενό 
της, Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β’ για το χαιρετισμό τους στην 
παρούσα έκδοση, αλλά και για τη διαχρονική στήριξη που παρέχουν στο 
Μέλαθρο.

 Χαιρετισμός Προέδρου Μελάθρου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ.113)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙ’ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

1. Το όνομα της Εταιρείας (εν τοις εφεξής καλουμένης το ¨Μέλαθρον¨) είναι 
ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

2. Το εγγεγραμμένον Γραφείον του Μελάθρου θα ευρίσκεται εν Λεμεσώ 
Κύπρου.

3. Οι σκοποί δια τους οποίους ιδρύεται το Μέλαθρον είναι:

(α) Η εν γένει μέριμνα υπέρ των ηλικιωμένων, αναξιοπαθούντων, πασχόντων 
από οιανδήποτε μορφή ασθένειας, η εφαρμογή μέσων προς πρόληψιν και 
θεραπείαν της τοιαύτης καταστάσεως των, εν γένει σωστή και ευχάριστη 
διαβίωσις των ανιόντων, κατιόντων, συζύγων, των μελών των Συνδέσμων 
Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, (ΣΑΠΕΛ, τομεαρχών, ανταρτών, πολιτικών καταδίκων, 
πολιτικών κρατουμένων και μη συλληφθέντων) και όλων των Αγωνιστών του 
Απελευθερωτικού Αγώνος της ΕΟΚΑ 1955 - 59 ως επίσης και: 

Η εντός των πλαισίων των δυνατοτήτων του Μελάθρου φιλοξενία και παροχή 
υπηρεσιών εις τους κάτωθι:

1. Γονείς και συζύγους των πεσόντων μαχητών της Τουρκικής ανταρσίας 
του 1963-1964.

2. Μαχητές μέλη της εθελοντικής εθνοφρουράς κατά τη διάρκεια της 
Τουρκικής ανταρσίας του 1963-1964 και τις συζύγους τους.

3. Γονείς και συζύγους των πεσόντων εθνοφρουρών και εθελοντών κατά τη 
διάρκεια της Τουρκικής εισβολής του 1974.

4. Γονείς και συζύγους των αγνοουμένων της Τουρκικής εισβολής του 1974.

5. Γονείς και συζύγους των πεσόντων στην Κύπρο Ελλήνων Αξιωματικών και 
Υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς.

6. Γονείς και συζύγους των πεσόντων στην Κύπρο Αξιωματικών, Υπαξιωματικών 
και οπλιτών της Ελληνικής Δύναμης ΚΥΠΡΟΥ (ΕΛΔΥΚ) και της δύναμης που 
εστάλη κατά την Τουρκική εισβολή για ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου.

7. Γονείς και συζύγους Ελλήνων Αξιωματικών και οπλιτών που δώσανε τη 
ζωή τους για την Κύπρο στα χρόνια που προηγήθηκαν της εισβολής.

Καταστατικό - Απόσπασμα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Κυρίου, Κυρίου Χρυσοστόμου Β’
με την ευκαιρία της εικοσάχρονης λειτουργίας

του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ
 
Η Εκκλησία τής Κύπρου δια μέσου των αιώνων, εκτός από την κύρια αποστολή 
της που είναι η σωτηρία των ψυχών τού ποιμνίου της, διακρίθηκε και για 
το έξοχο φιλανθρωπικό έργο το οποίο επιτέλεσε. Στάθηκε με αγάπη πολλή 
δίπλα από τον πονεμένο και αναξιοπαθούντα άνθρωπο και πρόσφερε την 
αρωγή της με όλες της τις δυνάμεις. Αυτός είναι και ο λόγος που στη 
συνείδηση τού ποιμνίου της καθιερώθηκε και ως ”Μητέρα Εκκλησία” και ως 
“Τιθηνούσα Μήτηρ”.
Το όραμα τής ίδρυσης και λειτουργίας τού Μελάθρου των Αγωνιστών 
τής ΕΟΚΑ ήταν μία λαμπρή ιδέα, η οποία ταυτιζόταν  πλήρως με τους 
φιλανθρωπικούς στόχους τής Εκκλησίας, η οποία έχει ως πυξίδα των 
πράξεών της τη θεόπνευστη συμβουλή  τού θείου Παύλου ”τῆς δὲ εὐποιΐας 
καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε· τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός 
(Εβρ. 13,16).” Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο από την 
πρώτη στιγμή υιοθέτησε πλήρως τις προσπάθειες του Συνδέσμου των 
Αγωνιστών τής ΕΟΚΑ και βοήθησε παντοιοτρόπως για την ολοκλήρωση 
αυτού τού ευγενικού οράματος.  Επί πλέον, βέβαια, η ίδρυση τού Μελάθρου 
αυτού αποτελούσε και ένα ιστορικό και ανθρωπιστικό χρέος προς όλους 
εκείνους τους αγνούς φιλοπάτριδες, οι οποίοι αγωνίστηκαν με όλες τους 
τις δυνάμεις για να ελευθερώσουν τη δύσμοιρη πατρίδα μας από τον 
κατακτητή και είχαν ανάγκη ιατρικής βοήθειας. Συνεπώς, η Εκκλησία Κύπρου, 
η οποία πρωτοστάτησε στον ηρωικό εκείνο Αγώνα, είχε ύψιστο ηθικό χρέος 
να πρωτοστατήσει και στο θέμα τής περίθαλψης των τέκνων της, πράγμα το 
οποίο και ασμένως έπραξε.

Σήμερα, είκοσι χρόνια μετά, αναπολούμε, με συγκίνηση και εσωτερική 
εγκαύχηση, τις φιλότιμες προσπάθειες όλων των γνωστών και αγνώστων 
πρωτεργατών τού ευγενικού εκείνου οράματος και επιτεύγματος και 
απονέμουμε προς όλους τον πρέποντα έπαινο και τις ευλογίες τής Εκκλησίας. 
Στο διάστημα αυτό, το όραμα για ιατρική περίθαλψη των αγωνιστών τής 
ΕΟΚΑ, δεν έμεινε στατικό. Επεκτάθηκε για τον κάθε Κύπριο. Και τούτο είναι 
απόλυτα ορθό. Διότι ενώπιον τού Θεού όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και, 
τόσον η Εκκλησία όσο και η Πολιτεία, μέσα στα πλαίσια τής κοινωνικής 
δικαιοσύνης και προσφοράς, καλούνται να ενεργούν, όπως ακριβώς “Ο 
ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ”. Να απαλύνουν τον πόνο τού κάθε πάσχοντος 
συνανθρώπου μας και επιπλέον  να του προσφέρουν την ελπίδα μέσα από  
μια ιατρική περίθαλψη σύγχρονου επιστημονικού επιπέδου.

Νομίζω ότι, σήμερα, το Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ έχει καθιερωθεί στη 
συνείδηση τού κυπριακού λαού, ως ένα νοσοκομειακό ίδρυμα, το οποίο 
παρέχει υπηρεσίες ανωτάτου ιατρικού επιπέδου. Και η συνείδηση αυτή 
ασφαλώς δεν είναι τυχαία. Οι συνεχείς και φιλόπονες προσπάθειες τού 
εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου, ο σύγχρονος ιατρικός εξοπλισμός του 
και προ πάντων η επιστημονική κατάρτιση και η αγάπη του ιατρικού και 
παραϊατρικού προσωπικού κατέστησαν το ίδρυμα ως ένα ιατρικό καταφύγιο 
για κάθε πάσχοντα συνάνθρωπό μας. 

Η Εκκλησία Κύπρου παρακολουθεί πάντοτε με εσωτερική εγκαύχηση και 

Χαιρετισμός του Αρχιεπισκόπου Κύπρου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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φιλόστοργο βλέμμα τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλλει και το σημερινό 
Διοικητικό Συμβούλιο, με επικεφαλής τον Πρόεδρο αυτού κύριο Θεοφάνη 
Παναγιώτου και δηλώνει ότι, όπως στο παρελθόν έτσι και τώρα, θα σταθεί 
αρωγός και θα βοηθήσει, παντί τρόπω, κάθε ευγενική προσπάθεια για 
περαιτέρω αναβάθμιση τού Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ. 
Επιθυμώ να συγχαρώ θερμά τον εμπνευστή και πρωτεργάτη τού ιδρύματος 
τού Μελάθρου Αγωνιστών κύριο Ανδρέα Αγγελόπουλο και όλους τους 
γνωστούς  και αφανείς συνεργάτες του, καθώς και οιονδήποτε πρόσωπο 
προσέφερε τις πολύτιμες υπηρεσίες του για την ίδρυση και λειτουργία του 
Μελάθρου.
 Συγχαίρω επίσης όλο το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, οι οποίοι 
νυχθημερόν μοχθούν προκειμένου να προσφέρουν την ανακούφιση, την 
ελπίδα και την ίαση στους πάσχοντες συνανθρώπους μας. 
Τέλος, επιθυμώ να συγχαρώ και ολόκληρο τον κυπριακό λαό, ο οποίος 
πολύ πρόθυμα προσέφερε και προσφέρει στους κατά καιρούς εράνους για 
την αναδόμηση και τον ιατρικό εξοπλισμό του Μελάθρου. 
Από κέντρου καρδίας εύχομαι, όπως το Μέλαθρο των Αγωνιστών της ΕΟΚΑ 
συνεχίσει να προσφέρει, με ακόμη περισσότερο ζήλο, τις ιατρικές του 
υπηρεσίες και όπως παρέχει σε κάθε πονεμένο άνθρωπο την ελπίδα, την 
ίαση και τη χαρά στις δυσκολίες και τις αντιξοότητες τής ζωής του. 

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
Δευτέρα, 1η Αυγούστου 2016
                                                        

Μετ’ ευχών εγκαρδίων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Το Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ, βαδίζοντας πλέον στον 20ο χρόνο της 
λειτουργίας του, συνεχίζει να φέρνει εις πέρας, ένα αξιοθαύμαστο και άξιο 
συγχαρητηρίων έργο, παρέχοντας υψηλότατου επιπέδου υπηρεσίες, τόσο 
προς όσους κατά καιρούς αγωνίστηκαν στους υπέρ ελευθερίας αγώνες της 
πατρίδας όσο και προς το σύνολο του Κυπριακού Ελληνισμού. Η αυξημένη 
ζήτηση των υπηρεσιών του, καταδεικνύει την εμπιστοσύνη με την οποία 
περιβάλλεται το ίδρυμα, τόσο από αρμόδιους φορείς, όσο και από τον 
απλό κόσμο που έχει ανάγκη τις υπηρεσίες του. Δεν είναι καθόλου τυχαίο 
πως το Μέλαθρο, με το πρωτοποριακό, πολύπλευρο και πολυσήμαντο 
έργο του έχει ξεπεράσει τα στενά όρια της πατρίδας μας, καθώς μεγάλα 
κέντρα του εξωτερικού παραπέμπουν ασθενείς σε αυτό για αποκατάσταση 
και θεραπεία. Το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο φροντίδας των υπερσύγχρονων 
Μονάδων Φυσικής Ιατρικής  & Αποκατάστασης και Ειδικής Φροντίδας & 
Aποκατάστασης, επίσης υποδηλώνει ότι το Μέλαθρο έχει θέσει ως γνώμονα 
της αποστολής του την προσωπική ευημερία και ποιότητα ζωής των ασθενών.

Οι συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης και οι δυνατότητες κοινωνικής 
επανένταξης που παρέχονται στο πλαίσιο αυτών των μονάδων, συμβάλλουν 
στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των ασθενών, στην ενδυνάμωση της 
προσωπικότητας τους. Στην ομαλή επανένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο 
και γενικότερα στην επίτευξη συνθηκών ευημερίας και προόδου στην 
κοινωνία μας.

Εκ μέρους της Πολιτείας αλλά και του ιδίου προσωπικά, θέλω να εκφράσω 
τη βαθύτατη εκτίμηση μου και τις ευγνώμονες ευχαριστίες μου για το έργο 
που το Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ επιτελεί. Εκφράζω, επίσης θερμότατα 
συγχαρητήρια προς όσους εμπνεύστηκαν, υλοποίησαν και εξακολουθούν 
να υπηρετούν αυτή την εξαίρετη και φιλανθρωπική ιδέα.

Αναγνωρίζοντας την πολύπλευρη προσφορά του Μελάθρου Αγωνιστών 
ΕΟΚΑ στον τομέα της αποκατάστασης, εδώ και χρόνια η Πολιτεία έχει 
συνάψει συμφωνία συνεργασίας για την παραπομπή ασθενών από το 
δημόσιο τομέα και επιδοτεί τις υπηρεσίες του με ένα σεβαστό ετήσιο ποσό 
από το Σχέδιο Χορηγιών του υπουργείου Υγείας.

Διαβεβαιώνω ότι ως Κυβέρνηση θα είμαστε πάντοτε ενεργοί συμπαραστάτες 
στο αξιόλογο έργο που επιτελεί, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των 
υπηρεσιών και επαινώντας την πολύπλευρη ανθρωπιστική προσφορά προς 
το συνάνθρωπο μας. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 χρόνων ζωής, 
δράσης και προσφοράς εύχομαι στο Μέλαθρον μακροβιότητα, μεγαλύτερη 
προσφορά και περισσότερες επιτυχίες. Εμείς θα παραμείνουμε σταθεροί 
σύμμαχοι του και αρωγοί, ώστε το Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ να συνεχίσει 
το πολύπλευρο και πολύτιμο έργο του, ανακουφίζοντας τον πόνο και 
δίνοντας ελπίδα στους συνανθρώπους μας για ένα καλύτερο αύριο.

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας
κ. Νίκου Αναστασιάδη

για το Λεύκωμα των 20χρονων του Μελάθρου Αγωνιστών
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Η Κύπρος από το 1100 π.Χ. έχει εξ ολοκλήρου εξελληνιστεί. Ο εθνικός βίος 
των Ελληνοκυπρίων ακολουθεί έκτοτε, την ιστορική πορεία του ελληνικού 
έθνους. Πέρασαν από το νησί μας δεκάδες λαοί, άλλοι λιγότερο και άλλοι 
περισσότερο, ως κατακτητές. Παρ’όλα τα σκληρά μέσα που μεταχειρίσθηκαν 
προς αλλοτρίωση, είτε της θρησκευτικής είτε της εθνικής συνείδησης 
του λαού, απέτυχαν. Ο λαός έμεινε στέρεα προσηλωμένος στους δύο 

πόλους με τους οποίους ταύτισε την 
ιστορική πορεία του: Τη θρησκεία, 
αρχικά το δωδεκάθεο του Ολύμπου, 
και αργότερα τη χριστιανική του 
πίστη και διαχρονικά τη φυλετική 
ελληνική καταγωγή του. Με βαθιά 
εγκαρτέρηση, με πίστη αταλάντευτη, 
με ιώβεια υπομονή υπέστη τα 
χείριστα των μαρτυρίων να υποκύψει 
και υποδουλωθεί στις ορέξεις των 
κατακτητών και εξήλθε αλώβητος.

Η άλωση της Κύπρου το 1571 υπό
των Τούρκων, κατ’ουδένα λόγο επτό-
ησε το ηθικό των Ελλήνων της νήσου. 
Περιχαρακώθηκαν γύρω από τα 
χριστιανικά πιστεύω τους και με οδηγό 
την ένδοξη ελληνική ιστορία τους 
αντέστησαν στις  απηνείς  διώξεις του 

κατακτητή να ασπασθεί το μωαμεθανισμό, με αποκορύφωμα το δεύτερο 
ήμισυ του 18ου αιώνα.

Οι Κύπριοι καθ’όλη τη διάρκεια της ωθομανοκρατίας ουδ’ επί στιγμήν 
παρέμειναν άπρακτοι. Παρακολούθησαν με μεγάλη προσοχή τις εν Ευρώπη 
εξελίξεις και τις κατευθύνσεις της πολιτικής διάθεσης των Ευρωπαίων και 
προσπάθησαν να υπεισέλθουν στα τεκταινόμενα με στόχο να προωθήσουν 
το όνειρο της απελευθέρωσης από τον επαχθή τουρκικό ζυγό. Δεν είναι 
δε λίγες οι φορές που πλήρωσαν με το αίμα τους το τόλμημά τους να 
αντιταχθούν δυναμικά σ’αυτόν. Παρ’ολον ότι απομονωμένοι όντες εις την 
ανατολικήν εσχατιάν της Μεσογείου, μακράν του ελληνικού κορμού, ολίγον 
απέχοντες από τη μικρασιατική αχανή ενδοχώρα, εις ουδέν επτοήθησαν.

Η εθνεγερτήρια επανάσταση του 1821 ενέπρησε τις 
καρδιές των Κυπρίων και αναπτέρωσε την ελπίδα για 
ελευθερία. Απ’ άκρου  εις άκρο της Κύπρου εσκίρτησαν 
οι καρδιές. Αρχιερείς, πρόκριτοι και σημαίνοντες 
άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας εμυήθησαν στα 
μυστικά της Φιλικής Εταιρείας. Εκατοντάδες νέα 
παιδιά έφυγαν κρυφά, για να πυκνώσουν τις τάξεις 
των αγωνιστών του ΄21 στην ηπειρωτική Ελλάδα. 
Αγωνίστηκαν υπό το λάβαρο των Kυπρίων Eθελοντών 
με την επιγραφή: ΣΗΜΕΑ ΕΛΛΗΝΗΚΙ ΠΑΤΡΗΣ-ΚΗΠΡΟΥ. 

Ο στρατηγός Μακρυγιάννης πλέκει στα απομνημονεύματά του το εγκώμιο 
του Μιχάλη Κυπραίου, ο οποίος έπεσε ηρωικώς στους Μύλους του Ναυπλίου 

Η Κύπρος και το Ενωτικό Ιδεώδες

Θέατρο της Αρχαίας Σαλαμίνας
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πολεμώντας τον Ιμπραήμ.

¨Τότε εκεί που ριχτήκαμεν στο γιουρούσι, μου πληγώθη βαρέως και ύστερα 
πέθανε ο καλός και γενναίος πατριώτης Μιχάλης Κυπραίος”.

Την 9ην Ιουλίου του 1821 η Κύπρος πληρώνει βαρύ τίμημα για την παράτολμη 
ενέργειά της να αναμιχθεί στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του ΄21. Όλοι 
οι αρχιερείς με επικεφαλής τον αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και πέραν των 400 
προκρίτων γίνονται βορά του αδηφάγου ανατολίτη κατακτητή. 

Η Κύπρος, όπως και ένα μεγάλο μέρος του ελληνισμού, παρέμεινε υπό το 
ζυγό των Τούρκων. Οι αγώνες όμως για απαλλαγή συνεχίσθηκαν αμείωτοι. 
Αξιοσημείωτη είναι η επανάσταση του Καρπασίτη ιερωμένου Ιωαννίκιου το 
1833, η οποία καταπνίγηκε στο αίμα.

Το έτος 1878 απετέλεσε σταθμό στη μακραίωνη ιστορία της Κύπρου. Η 
Αγγλία, με τη μέθοδο της ενοικιαγοράς, κατέλαβε την Κύπρο πληρώνοντας 
στην Τουρκία 92.799 λίρες ετησίως, ποσό προερχόμενο από φορολογία 
του πάμπτωχου λαού, του οποίου το κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδημα ήταν 
μικρότερο των 5 λιρών.

Η μεταπήδηση από μια άκρως τυραννική και βάναυση δουλεία σε μια άλλη 
υπερδύναμη, τη Μεγάλη Βρεττανία, χριστιανικών καταβολών με σαφώς πιο 
ανθρώπινο, όπως πίστευαν, πρόσωπο, έδωσε νέα πνοή και νέες ελπίδες 
στο λαό που ούτε για μια στιγμή δεν έπαυσε να προσδοκά σε εθνική 
αποκατάσταση- Ένωση με τη μητέρα πατρίδα.

Φρούδες απεδείχθησαν οι ελπίδες. Η Αγγλία, όπως και κάθε άλλη αποικιακή 
δύναμη, δεν έστερξε να αφήσει, έστω, ανοικτό παράθυρο για το μέλλον. 
Παρ’όλα αυτά, οι Έλληνες της Κύπρου συνέχισαν παντοιοτρόπως να 
αγωνίζονται και να θέτουν ζήτημα ενώσεως με την Ελλάδα με κάθε ευκαιρία. 

Συμμετέσχαν σε κάθε αγώνα του ελληνικού έθνους για απελευθέρωση των 
εισέτι κατεχομένων εδαφών της Ελλάδας από την Τουρκία. Συμμετέσχαν 
μαζικά στον ατυχή πόλεμο του 1897 και πολέμησαν ηρωικά, πράγμα που 
συγκίνησε βαθύτατα τον διοικητή των συνταγματάρχη Σμολένσκη, που 
σημείωσε σε έκθεσή του μεταξύ άλλων και τα εξής: “Εκ του σώματος των 
εθελοντών Κυπρίων, οίτινες πρώτην φοράν εις τον βίον των εκράτησαν όπλον, 
εμόρφωσα άριστους μαχητάς κατά τον πόλεμον”. Συνολικά κατετάγησαν 
τότε 6,318 άνδρες, ένας τεράστιος αριθμός, αν αναλογισθεί κανείς ότι η 
Κύπρος τότε αριθμούσε -απογραφή 1891- 148.000 έλληνες κατοίκους. 

Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι του 1912-13 έδωσαν και πάλι την ευκαιρία 
κινητοποίησης με την ελπίδα ότι ήγγεικεν η ώρα της εθνικής  αποκατάστασης. 
Επύκνωσαν ακόμη μια φορά τις τάξεις του ελληνικού στρατού, πολέμησαν 
ηρωικά σε κάθε μέτωπο και έδωσαν το αίμα τους για τα ιδεώδη, με τα 
οποία ανδρώθηκαν. Τρανό παράδειγμα αποτελεί ο τότε δήμαρχος Λεμεσού, 
Χριστόδουλος Σώζος, που έπεσε ηρωικά μαχόμενος στις 6/12/1912 στο 
λόφο του Αγίου Ηλία, έξω από τα Γιάννενα. 

Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος 1914-1918 υπήρξε μοναδική ευκαιρία 
για την Κύπρο να αποκτήσει όσα οι γενεές των Κυπρίων ονειρεύονταν. 
Δυστυχώς και πάλι το όνειρο έμεινε όνειρο. 

Οι Άγγλοι, συνεπείς στη διαχρονικά άτεγκτη πολιτική τους έναντι του 
Κυπριακού Ελληνισμού, απέρριψαν το δημοψήφισμα του Μαρτίου του 1921 
- διενεργήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης της πρώτης εκατονταετίας 
από την εθνεγερσία του 1821 κατά της Τουρκικής τυραννίας - όπως 
απέρριψαν και το δεύτερο δημοψήφισμα του 1930.
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Οι Κύπριοι δεν απογοητεύθηκαν, ούτε και παραιτήθηκαν των ενεργειών τους. 
Η “Εθνική Οργάνωση Κύπρου”, συσταθείσα τον Ιανουάριο του 1930 υπό της 
Εθναρχούσας Εκκλησίας της Κύπρου, συντόνιζε τον αγώνα τόσο εντός της 
Κύπρου, όσο και στο εξωτερικό. Προϊόντος του χρόνου, το ενωτικό κίνημα 
πυρπολούσε τις ψυχές.

Η αυθόρμητη επανάσταση του 1931, πέραν των άλλων αιτιάσεων, ήταν μια 
έκφραση της αποφασιστικότητας του λαού για ελευθερία από την αγγλική 
τυραννία. Δυστυχώς αντί οι “φίλοι” μας οι Άγγλοι να συνειδητοποιήσουν ότι, 
όση βία και ανελεύθερα μέτρα και αν υιοθετούσαν, δεν θα ήταν δυνατόν 
να κάμψουν το φρόνημα του λαού και την αποφασιστικότητά του για 
ασίγαστο αγώνα μέχρις ότου επιτύχει τον προαιώνιο πόθο του, ενέτειναν 
τα ανελεύθερα μέτρα τους.

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος συνεπήρε και πάλι τις καρδιές των 
Κυπρίων, ότι επιτέλους ήγγεικεν η ώρα της Ενώσεως με την Ελλάδα. Οι 
‘Άγγλοι, με την προσφιλή πάντα μέθοδό τους, υποσχέθηκαν και πάλι Ένωση 
με τη μάνα Ελλάδα. Έπεα πτερόεντα. Πανηγύρισαν και έπλεξαν το εγκώμιο 
του ελληνικού στρατού στην Πίνδο, ο οποίος προσέφερε με εκατόμβες 
θυσιών τις πρώτες νίκες κατά του άξονος Γερμανίας-Ιταλίας. Οι Κύπριοι 
έδωσαν και πάλι μαζικά το παρόν τους, ενισχύοντας τόσο τις τάξεις του 
ελληνικού στρατού, όσο και του αγγλικού. Πολέμησαν και πάλι ηρωικά σ’όλα 
τα πεδία των μαχών στην Ελλάδα, στην Αίγυπτο, στην Ιταλία. Με το τέλος του 
πολέμου, οι Άγγλοι αναίρεσαν όλα όσα, σε στιγμές που επέβαλλε η ανάγκη, 
υπόσχονταν.

Απέρριψαν ασυζητητί το δημοψήφισμα του Κυπριακού Λαού - 95,7% - 
του 1950 υπέρ της Ενώσεως. Το ποτήρι της πικρίας του λαού καθημερινά 
ξεχείλιζε. Όλα τα διαβήματα και οι προσφυγές στον Ο.Η.Ε. απερρίπτονταν 
υπό των Άγγλων, προσέκρουαν στο διαχρονικό “ουδέποτε”. Δεν έμεινε άλλη 
διέξοδος από τον ένοπλο αγώνα.

Ιερά Μονή Κύκκου
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Όλες οι ειρηνικές προσπάθειες προς ευόδωση των προαιώνιων πόθων των 
Ελλήνων της νήσου  απέβησαν άκαρπες. Η Ένωση με τη μητέρα πατρίδα, 
την Ελλάδα, δίχως αλλαγή πλεύσης και μεθόδων αγώνα, έμοιαζε όνειρο 
απατηλό. Η απύθμενη πίκρα, την οποία ένοιωσαν ως τα κατάβαθα της 
ψυχής τους, εξαιτίας και της τελευταίας άρνησης των άγγλων να στέρξουν 
να δικαιώσουν τους πόθους του λαού, ξεχείλισε το ποτήρι. Αντελήφθησαν 
ότι δεν έμενε άλλη διέξοδος από την ανάληψη επαναστατικής δράσης. Για 
την προετοιμασία ενός τέτοιας μορφής αγώνα, συνεκροτήθη αρχές του 
1953 η Επιτροπή Αγώνος, η οποία έδωσε σε μυστική συνεδρία τον όρκο 

στις 7 Μαρτίου στην Αθήνα.

Τον όρκο υπέγραψε ο αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος καθώς και τα άλλα μέλη 
της Επιτροπής. Μεταξύ αυτών και ο 
συνταγματάρχης Γεώργιος Γρίβας.

Ο σπόρος του ένοπλου αγώνα 
ερρίφθη. Οι προπαρασκευές άρχι-
σαν αμέσως. Με ένα εντελώς απει-
ροπόλεμο λαό, όπως ο κυπριακός 
ελληνισμός, χρειαζόταν τεράστια 
προσπάθεια: Επιστρατεύθηκαν πολ-
λές σημαίνουσες προσωπικότητες οι
οποίες θα βοηθούσαν τις προπαρα-
σκευαστικές κινήσεις. Αγοράστηκαν 
και απεστάληκαν μυστικά στο 
νησί όπλα. Κατήλθε στην Κύπρο ο 
Συνταγματάρχης Γεώργιος Γρίβας, o 

οποίος  ανάλαβε και επισήμως την εντολή ως ο αρχηγός του ένοπλου αγώνα 
με εισήγηση του αρχιεπισκόπου Μακαρίου, προς επί τόπου μελέτη, τόσο 
του εδάφους, όσο και των δυνατοτήτων  κινητοποίησης του πληθυσμού.

Τον Οκτώβριο του 1954 επισκέφθηκε την Κύπρο για δεύτερη φορά. Επόπτευσε 
των ενεργειών αποθήκευσης του οπλισμού και της στρατολόγησης νέων. 
Φυτώρια η Π.Ε.Κ. - Παναγροτική Ένωση Κύπρου, η Π.Ε.Ο.Ν. - Παγκύπρια 
Εθνική Οργάνωση Νέων και η ΟΧΕΝ - Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση - όλα 
με κάθε μυστικότητα.

Την 10η Νοεμβρίου 1954 ο Γρίβας ως στρατιωτικός αρχηγός της Ε.Ο.Κ.Α.- 
Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών- έφθασε δια του ιστιοφόρου “Σειρήν” 
σε απομονωμένη ακτή της Χλώρακας Πάφου, όπου τον παρέλαβε η μυημένη 
στην Οργάνωση ομάδα της Χλώρακας, από όπου άρχισε αμέσως την 
προετοιμασία του ένοπλου αγώνα, έργο δυσχερέστατο, αν αναλογιστούμε 
τις συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν στην Κύπρο∙ από τη μια η πλήρης 
άγνοια του λαού περί τα στρατιωτικά, η έλλειψη πολεμικού υλικού και από 
την άλλη η παντοκρατορία των Άγγλων.

Απαιτείτο η μύηση περισσοτέρων και σε παγκύπρια βάση μελών, η οργάνωση 
συνδέσμων, η εκπαίδευση των μελών στη χρήση των όπλων, τη διενέργεια 
ανατινάξεων, η εξεύρεση των οικιών απόκρυψης και φύλαξης του οπλισμού, 
η εκπαίδευση στην  τακτική του ανταρτοπολέμου, μορφή που απαιτείτο εκ 
των πραγμάτων να πάρει ο αγώνας η Ε.Ο.Κ.Α. Το έργο αυτό, ελλείψει άλλων 

Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ

Διαδηλώσεις εναντίον των Άγγλων
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ειδημόνων, ανέλαβε προσωπικά ο Αρχηγός.

Οι προσπάθειες ενισχύσεως δι’ οπλισμού υπέστησαν σοβαρά πλήγματα. 
Φορτίο οπλισμού, το οποίο ήταν έτοιμο από τον Οκτώβριο του 1954, 
μεταφερόμενο με το ατμόπλοιο “Σειρήν”, απερρίφθη στη θάλασσα γιατί ο 
κυβερνήτης του θεώρησε ότι η αποστολή προδόθηκε στους Άγγλους.

Τον Ιανουάριο του 1955 νέο ιστιοφόρο, το “Άγιος Γεώργιος”, έμφορτο 
πολεμικού υλικού αφίχθη στην Ακτή της Χλώρακας Πάφου. Δυστυχώς 
κατεπροδόθη η άφιξή του, το πλοίο συνελήφθη αύτανδρο, όπως και η 
μυημένη στον αγώνα ομάδα αγωνιστών της Χλώρακας. 

Τα πλήγματα ήσαν σοβαρότατα. Είναι αξιοσημείωτο ότι, παρά τις 
τεράστιες δυσχέρειες, με μόνο 
θετικό κριτήριο την απόφαση του 
λαού για δυναμικό αγώνα προς 
αποτίναξη του αγγλικού ζυγού, 
αποφασίσθηκε σε συνάντηση των 
αρχηγών του αγώνα Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου και Γεώργιου Γρίβα στο 
Μετόχι του Κύκκου, η έναρξη του 
ένοπλου αγώνα να γίνει την 25η 
Μαρτίου 1955, ώστε να συμπέσει 
με την εθνεγερτήρια ημέρα της 
25ης Μαρτίου 1821, ημερομηνία 
ορόσημο δια το έθνος των Ελλήνων. 
Τελικά η ημερομηνία μετετέθη για 
την νύκτα της 31ης Μαρτίου προς 
1η Απριλίου, που η νύκτα θα ήταν 
ασέληνη, στοιχείο απαραίτητο δια 
να κινηθούν οι δολιοφθορείς προς 
τις διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, που 
ορίστηκαν ως οι πρώτοι στόχοι.

Την ίδια νύκτα διανεμήθηκε κατά χιλιάδες η πρώτη προκήρυξη της Ε.Ο.Κ.Α. 
-εγερτήριο σάλπισμα- υπογεγραμμένη από το ΔΙΓΕΝΗ, ψευδώνυμο που 
υιοθέτησε ο Γεώργιος Γρίβας για όσον διαρκούσε ο αγώνας κατά του 
Άγγλου αποικιοκράτη:

“...Με την βοήθειαν του Θεού, με πίστιν εις τον τίμιον αγώνα μας, 
με την συμπαράστασιν ολόκληρου του Ελληνισμού και με την 

βοήθειαν των Κυπρίων 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΝΑΞΙΝ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΖΥΓΟΥ

Με σύνθημα εκείνον, το οποίον μας κατέλιπαν οι πρόγονοί μας, ως ιεράν 
παρακαταθήκην

“Η ΤΑΝ ή ΕΠΙ ΤΑΣ”

“...κλείσαμε τη ζωή μας σ’ένα φάκελο μικρό που να χωράει στη χούφτα 
μιας μαθητριούλας, στον προβολέα ενός ποδηλάτου και γράψαμε με 

κόκκινο μελάνι τη διεύθυνση:

“Αξιότιμον Ελληνικόν Κυπριακόν λαόν,
Οδός Ελευθερίας ή Θανάτου

Χωριά και πόλεις,
Κύπρον”

Άκρως επικίνδυνα για τον κατακτητή τα 
παιδάκια του Δημοτικού. Αναγκάζονται 

να έχουν υψωμένα τα χέρια
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Το εγερτήριον σάλπισμα του Διγενή “Ίτε παίδες Ελλήνων” και η ευχή του 
Μακαρίου την ευλογημένη εκείνη χαραυγή της 1ης του Απρίλη το 1955, 
συνεπήρε τις ψυχές των Κυπρίων.

“Και η γλυκεία νήσος επυρπολήθην. Και εγινήκασιν φλόγες πολλές εις τες 
πόλεις και εις τα χωρία. Και πασαείς εξαπόλυσεν τες δουλειές και μπήκαν εις 
ετοιμασίαν πολέμου. “Ότι δεν εστέργασιν πλέον το βάσανον του ζυγού. Και 
εσηκώσασιν τες κεφαλές και τα άλετρα και οι μύλοι και πάντα τα σύνεργα 
εμπήκασιν εις τον σηκωμόν. Και αλέθασιν οι λαοί εις τες καρδίες οργήν 
πολλήν και ελευθερίαν πολλήν. Και ήταν η άνοιξις η πρώτη του πολέμου”.

Γενεές γενεών πρόσμεναν τούτη την ώρα. Τα νιάτα της Κύπρου πήραν την 
σκυτάλη του πολεμικού παιάνα των Σαλαμινομάχων, των τιτανομάχων του 
’21, των ακαταμάχητων αγω-
νιστών στα αλβανικά βουνά 
και ρίχτηκαν στον αγώνα. “Και 
πασαένας έκραινεν ελευθερίαν 
εις την γλυκείαν χώραν και 
επολέμαν”.

Ο λαός συμμετείχε ολόψυχα 
στο μεγάλο ξεσηκωμό. Έδωσε 
χείρα βοηθείας όπου και όπως 
μπορούσε. Άνοιξε τα σπίτι και 
την αγκαλιά του και μοιράστηκε 
με τους μαχόμενους αγωνιστές 
την κάθε τους στιγμή.

“Ελάτε μέσα παιδιά, να μοιρα-
στούμε το ψωμί μας και ό,τι 
βρεθεί. Εμείς θα κοιμηθούμε 
χάμω, ησυχάστε λίγο εσείς. 
Κρυφτείτε να μη σας σκοτώσουν, να μη σας βασανίσουν. Δώστε μας τα 
όπλα σας να τα κρύψουμε∙ ξέρουμε τι λέει ο νόμος. Θέλουμε και ‘μεις να 
πάμε μαζί σας για την οδόν Ελευθερίας ή θανάτου”.

Για τέσσερα χρόνια ο λαός έδωσε εξετάσεις στα πεδία των μαχών, σε 
θάλασσες, σε βουνά και πεδιάδες, στις πόλεις, στα χωριά και βγήκε νικητής. Η 
σκλάβα Κύπρος πέτυχε, χάρις στον επικό αγώνα του 55-59, την ανεξαρτησία 
της μετά από 8 αιώνες συνεχούς δουλείας.

Ο ήρωας της Παλώδιας, Νίκος Ευαγόρου, που έπεσε 
μαχόμενος, κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού 

Αγώνα της ΕΟΚΑ, τον Οκτώβριο του 1958.
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Ο ηρωικότερος από καταβολής του Κυπριακού Ελληνισμού αγώνας, ο 
αγώνας της ΕΟΚΑ, τέλειωσε με την υπογραφή των συμφωνιών Ζυρίχης-
Λονδίνου.

Οι χιλιάδες των αγωνιστών/ριών αποσύρθηκαν στα ειρηνικά τους έργα, 
έχοντας ήσυχη τη συνείδηση, ότι έπραξαν στο ακέραιο το καθήκον τους 
απέναντι στην πατρίδα. Ότι, όταν τους ζήτησε η δούλη πατρίδα τη συνδρομή 
τους για ελευθερία, έτρεξαν αυτοβούλως να πυκνώσουν τις τάξεις όσων 
οραματίζονταν να την δουν ελεύθερη. Έδωσαν τον όρκο της Ε.Ο.Κ.Α. και 
αγωνίστηκαν ως αρχαίοι Έλληνες πιστοί στον όρκο τους, πιστοί στο στόχο 
που έβαλαν για Ένωση με τη μητέρα πατρίδα. Έπεσαν εκατοντάδες στα 
πεδία των μαχών. Άλλοι φυλακίστηκαν, απαγχονίστηκαν, εγκλωβίστηκαν στα 
πουρκατόρια των Άγγλων ή εξορίστηκαν. Πορεύθηκαν συνειδητά την Οδό 
Ελευθερίας ή θανάτου.

Δεν θέλησαν να ανταλλάξουν το αίμα τους με θέσεις, διακρίσεις, επαίνους. 
Η προς την πατρίδα προσφορά δεν ήταν εξαγοράσιμος, ούτε προσέφερε 
πεδίο για οποιαδήποτε ανταλλάγματα, κάτω από οποιεσδήποτε ατομικές 
συνθήκες. “Τιμή και έπαινος για μας, η συμμετοχή στο μεγάλο αγώνα”, 
μονολογούσαν.

Ακολούθησαν δύσκολα χρόνια για την πατρίδα μας. Η τουρκική βουλιμία 
βάλθηκε να κατατρώγει τη σάρκα της. Η τουρκοανταρσία του 1963-64, 
προοίμιο της άνανδρης τουρκικής εισβολής του 1974 και η εξ αυτής κατοχή 
μεγίστου τμήματος της πατρίδας μας και με συνεπακόλουθο τον εκτοπισμό 
180.000 ανθρώπων από τις πατρογονικές τους εστίες, συσσώρευσαν βάρη 
ασήκωτα, πόνο, θλίψη, σπαραγμό.       

Πολλοί αγωνιστές της ελευθερίας, προερχόμενοι από την κατεχόμενη 
πατρίδα αλλά και από τις ελεύθερες περιοχές, διαβιούσαν κάτω από άθλιες 
συνθήκες, εγκαταλελειμμένοι και περιφρονημένοι. 

Η γύρω από τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ κατάσταση, που σε μερικές περιπτώσεις 
έφτανε τα όρια της πενίας και της πλήρους εξαθλίωσης, διέθριψε της ψυχές 
και τις συνειδήσεις των μελών του συμβουλίου του Συνδέσμου Αγωνιστών 
Πόλεως και Επαρχίας Λεμεσού, του ΣΑΠΕΛ. Δεν ήταν δυνατό άνθρωποι 
που αγωνίστηκαν υπέρ της ελευθερίας της πατρίδος, που πρόσφεραν 
τον εαυτό τους κάθε στιγμή προς δόξα της, που επί τέσσαρα χρόνια 
νυχθημερόν έτρεχαν όπου διετάχθηκαν, να ζουν και να πεθαίνουν κάτω 
από απαράδεκτες συνθήκες.

Ύστερα από αλλεπάλληλες συσκέψεις, ανταλλαγή απόψεων, μέσα σε κλίμα 
έντονου προβληματισμού, για την εντελώς απαράδεκτη αυτή κατάσταση, 
που προσέβαλλε το σύνολο των αγωνιστών και με εισήγηση του Γενικού 
Γραμματέα του ΣΑΠΕΛ κ. Ανδρέα Αγγελόπουλου, ορίστηκε από το Ανώτατο 
Συμβούλιο του ΣΑΠΕΛ υποεπιτροπή Φιλαλληλίας εκ των ένδον, όπως 
ενεργήσει με στόχο να τείνει χείρα βοηθείας προς όσους αγωνιστές είχαν 
ανάγκη ιατρικής φροντίδας ή και περίθαλψης προς αξιοπρεπή διαβίωση.

Η υποεπιτροπή Φιλαλληλίας με την καθοδήγηση του κ. Αγγελόπουλου 
κινήθηκε δραστήρια προς κάθε κατεύθυνση με στόχο: 

α) Να συλλεγούν στοιχεία όσων έχρηζαν βοηθείας.

β) Να διερευνηθούν οι πιθανές πηγές πόρων ανάλογα με τη μορφή που 

Το Μέλαθρο
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θα έπαιρνε η όποια προσφορά προς τους αναξιοπαθούντες συναγωνιστές 
μας.

γ) Να σφυγμομετρηθεί η αντίδραση της κοινής γνώμης.

Τα πρώτα συλλεγέντα στοιχεία καταδείκνυαν ότι:

α) Υπήρχαν πολλά άτομα που πρόσφεραν στον αγώνα, ανώνυμα και 
επώνυμα, που έχρηζαν άμεσης βοήθειας και όχι μόνο στη Λεμεσό.

β) Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον προς υποστήριξη της προσπάθειας για την 
ίδρυση ειδικού ταμείου ή και ιδρύματος προς υλοποίηση του στόχου.

γ) Η γενικότερη αντίδραση της κοινής γνώμης ήταν θετική.
Ήταν η πρώτη, ίσως, φορά σε παγκόσμια κλίμακα που η κινητοποίηση 
παροχής στήριξης προς όσους αγωνίστηκαν υπέρ της ελευθερίας της 
πατρίδος, προερχόταν από πρωτοβουλία των ιδίων των αγωνιστών. 
Παντού σ’ όλες τις οργανωμένες πολιτείες προερχόταν από το ίδιο το 
κράτος ως ύψιστη προτεραιότητά του. 

Η πρώτη θετική αντίδραση προήλθε από τη ΣΕΚ Λεμεσού. Δια του τότε 
επαρχιακού Γραμματέα της ΣΕΚ Κυριάκου Οικονόμου, ανακοινώνεται ότι το 
ιατρείο της ΣΕΚ προσφέρεται να παράσχει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις προς 
τα αναξιοπαθούντα μέλη του ΣΑΠΕΛ και κατ’επέκταση προς το σύνολο των 
αγωνιστών, που είχαν ανάγκη ιατρικής βοήθειας. 

Σε συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου του ΣΑΠΕΛ, ημερομηνίας 17 
Ιανουαρίου 1988 ο Γενικός Γραμματέας του κ. Ανδρέας Αγγελόπουλος 
ανακοινώνει τις πρώτες εισφορές για τον πιο πάνω σκοπό καθώς και αριθμό 
απόρων αγωνιστών προς τους οποίους εδόθηκαν βοηθήματα. 
Στις 10 Μαρτίου 1988 ο Γενικός Γραμματέας του ΣΑΠΕΛ, ανακοινώνει νέες 
εισφορές προερχόμενες από γνωστές εταιρείες.
Στις 7 Σεπτεμβρίου 1988 ανακοινώνεται ότι, αριθμός ιατρών προσφέρεται 
να εγχειρίζει άπορους αγωνιστές στην ειδικότητά τους και επώνυμος 
ακτινολόγος προσφέρει τις απαραίτητες ακτινογραφίες.

Σε συνεδρία του Ανωτάτου Συμβουλίου του ΣΑΠΕΛ, ημερομηνίας 14 
Δεκεμβρίου ανακοινώνεται νέα χορηγία προς επτά αγωνιστές, που έχρηζαν 
βοήθειας και νέα εισφορά από γνωστή εταιρεία.
Ο σπόρος για την ίδρυση Μελάθρου Αγωνιστών έχει ήδη ριφθεί. Η 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης είναι πια απτό γεγονός. Σωματεία, 
οργανώσεις, εταιρείες, άτομα, οργανισμοί είναι έτοιμοι να προσφέρουν 
υλικά, ηθικά ή με υπηρεσίες.

Στις 10 Μαρτίου 1989 εξαγγέλθηκε από το ΣΑΠΕΛ η δημιουργία Στέγης 
Ηλικιωμένων Αγωνιστών, ενός ιδρύματος στο οποίο θα παρεχόταν ιατρική 
φροντίδα, περίθαλψη και αξιοπρεπής διαβίωση στα τελευταία στάδια της ζωής 
των ενοίκων του ιδρύματος. Στη συνέχεια η Στέγη Ευγηρίας μετονομάσθη 
σε Μέλαθρον Ευγηρίας και ενεγράφη ως φιλανθρωπικό ίδρυμα. Στις 16 
Ιανουαρίου 1990, εξελέγη από τα εγγεγραμμένα Μέλη του Μελάθρου, 
Διοικούσα Επιτροπή.

Από τη στιγμή αυτή, με θέληση ακαταμάχητη, με σθένος πολύ ρίχτηκαν όλοι, 
έχοντας επικεφαλής τον Ανδρέα Αγγελόπουλο, στον αγώνα προς ίδρυση 
του Μελάθρου. Ενημέρωσαν την Πολιτική και Εκκλησιαστική ηγεσία, τους 
Συνδέσμους Αγωνιστών, το Υπουργείο Υγείας, όλους όσοι είχαν λόγο και 
δυνατότητα στήριξης της πρωτοπόρου και μοναδικής αυτής προσπάθειας.
Το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, όπως τελικά ονομάσθηκε, ενεγράφη 
στον Έφορο Εταιρειών με αριθμό ΗΕ40590 στις 12.6.1990.

Οι 50 που υπέγραψαν το ιδρυτικό έγγραφο αναφέρονται στο κεφάλαιο 
“Μέλη του Μελάθρου”.

Το πρώτο Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Μελάθρου απαρτιζόταν 
από τους πιο κάτω αγωνιστές:

1. Ανδρέας Αγγελόπουλος 
2. Ανδρέας Βαρνάβας
3. Ανδρέας Μορφίτης
4. Λεωνίδας Μελινιώτης
5. Ευστάθιος Χριστοδουλίδης
6. Φώτης Ιακωβίδης
7. Μάριος Τριτοφτίδης
8. Ανδρόνικος Αγαθοκλέους
9. Λούης Αραούζος

10. Σόλων Ποιηταρίδης
11. Ανδρέας Τσαγκαρίδης
12. Γεώργιος Παλαιολόγος
13. Ανδρέας Παπαδόπουλος
14. Γεωργία Αχιλλέως
15. Χριστάκης Περεντός
16. Σοφοκλής Ποταμίτης
17. Ανδρέας Σιεϊττάνης
18. Παναγιώτης Αριστείδου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Για το σκοπό αυτό δωρήθηκαν από την Ιερά Αρχιεπισκοπή δύο οικόπεδα 
σε περιοχή βόρεια της Αγίας Φυλάξεως, επί της Λαϊκής Λευκοθέας, όπου 
σήμερα βρίσκεται ο Ιερός Ναός του Αγίου Φανουρίου και το Λύκειο Αγίας 
Φυλάξεως.

Στη συνέχεια όμως η Ιερά Αρχιεπισκοπή, αντιλαμβανόμενη την πολυμορφία 
της προγραμματιζόμενης προσφοράς, έκφραση χρέους και καθήκοντος 
και συγχρόνως απότιση του πρέποντος φόρου τιμής προς όλους τους 
ηρωομάρτυρες και  τους τιμημένους αγωνιστές της ΕΟΚΑ και γενικότερα 
προς το σύνολο του αγωνιζόμενου για ελευθερία Κυπριακού Ελληνισμού, 
απεφάσισε να εκμισθώσει έκταση γης 5½ στρεμμάτων, ευρισκόμενη επί του 
κυρίου δρόμου Λεμεσού-Παλώδιας, στις νότιες παρυφές της κοινότητας.

Ανέγερση Μελάθρου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εργοτάξιο
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Αργότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Μελάθρου, βλέποντας την ανάγκη 
ανέγερσης εκκλησίας, προέβη στην αγορά γης 2½ στρεμμάτων, συνεχόμενης 
της ήδη παραχωρηθείσας από την Ιερά Αρχιεπισκοπή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μελάθρου κατόπιν σχετικού διαγωνισμού 
ανάθεσε την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων και στατικών μελετών 
στο αρχιτεκτονικό γραφείο ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ εκ Λεμεσού. Η 
ανάθεση του έργου υπεγράφη το Νοέμβριο του 1991.
Η όλη κατασκευή προέβλεπε:
• Υπόγειο χώρο όπου θα εγκαθίστατο το μηχανοστάσιο και προνοείτο 
αποθηκευτικός χώρος και κουζίνα-εστιατόριο.
• Ισόγειο όπου θα υπήρχε η αίθουσα αναμονής, τα γραφεία, τα ιατρεία, 
το χημείο, κ.ά.
• Πρώτος, δεύτερος και τρίτος όροφος όπου θα βρίσκονταν τα δωμάτια 
των ηλικιωμένων, οι χώροι ξεκούρασης, αναψυχής κ.ά.

Για την ανέγερση του κτιρίου του Μελάθρου προκηρύχθηκαν ανοικτές 
προσφορές σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια, τις στατικές μελέτες, τις 
τεχνικές προδιαγραφές κλπ.

Η ανέγερση του Μελάθρου κατακυρώθηκε στην Εργοληπτική Εταιρεία ATLAS 
PANTOU CO LTD και υπεγράφη το συμφωνητικό έγγραφο την 1η Απριλίου 
1992 έναντι του ποσού του 1,348, 366 λιρών Κύπρου με επιπλέον χρέωση 
5% ως Φ.Π.Α. Αργότερα, την 1η Οκτωβρίου 1993 ο Φ.Π.Α. αυξήθηκε στο 
8%, πράγμα που σήμαινε επιπρόσθετο κόστος, υπολογιζόμενο σε 120,000 
λίρες.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συμφωνία με Εργολάβο
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Σε σεμνή τελετή που διοργανώθηκε την Κυριακή 19 Απριλίου 1992 στην 
παρουσία πολλών επισήμων, του Διοικητικού Συμβουλίου του Μελάθρου 
και εκατοντάδων Αγωνιστών κατετέθη ο θεμέλιος λίθος ανέγερσης 
του Μελάθρου Αγωνιστών από τον εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας κ. Γιώργο Βασιλείου, παρουσία και του Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Χρύσανθου. Παρέστησαν επίσης ο Πρέσβης 
της Ελλάδος κ. Αποστολίδης, ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού 
κ. Γλαύκος Κληρίδης, ο αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ κ. Γιαννάκης 
Μάτσης, ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων  κ. Αλέξης Γαλανός, 
εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος ο βουλευτής κ. Κίμων Παναγίδης, 
εκ μέρους της ΕΔΕΚ ο βουλευτής κ. Δώρος Θεοδώρου, ο Δήμαρχος 
Λεμεσού κ. Αντώνης Χατζηπαύλου, ο Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας 
κ. Τάκης Νέμιτσας, ο Υπουργός Παιδείας, κ. Χρίστος Χριστοφίδης, πολλοί 
αξιωματούχοι κομμάτων, σωματείων, οργανώσεων και πλήθος κόσμου.

Η όλη τελετή περιλάμβανε αγιασμό από τον τότε Μητροπολίτη Λεμεσού 
κ. Χρύσανθο, χαιρετισμό από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 
κ. Ανδρέα Αγγελόπουλο και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. 
Γιώργο Βασιλείου και κατάθεση στεφάνων στην προτομή του ήρωα της 
ΕΟΚΑ Νίκου Ευαγόρου.

Την ίδια μέρα υπεγράφη η κτητορική Πράξις ανεγέρσεως του Μελάθρου. 
Υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Μητροπολίτη 
Λεμεσού και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Μελάθρου.

Κατάθεση Θεμέλιου Λίθου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Στην ομιλία του ο εξοχότατος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. 
Γιώργος Βασιλείου είπε μεταξύ άλλων και τα εξής: “Για τους πρεσβύτες 
αγωνιστές του έπους της ΕΟΚΑ προορίζεται το Μέλαθρο Αγωνιστών, του 
οποίου  έχω τη χαρά και την ικανοποίηση να καταθέσω σήμερα το θεμέλιο 
λίθο. Ευχαριστώ θερμά τους Συνδέσμους Αγωνιστών της ΕΟΚΑ και το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Μελάθρου Αγωνιστών για την πρόσκλησή τους, 
που μου έδωσε αυτό το προνόμιο, αλλά και με έφερε ξανά σε άμεση 
προσωπική επαφή με τόσους 
πολλούς αγωνιστές στο σημερινό 
αυτό σημαντικό γεγονός. Πιστεύω, 
το Μέλαθρον Αγωνιστών είναι μια 
οφειλόμενη πράξη αναγνώρισης, 
τιμής και ευγνωμοσύνης γι’αυτούς 
που έθεσαν τότε σκοπό ζωής την 
ελευθερία της πατρίδας και την 
ευδαιμονία του λαού, θυσιάζοντας 
ευθύς εξ αρχής την προσωπική τους 
ασφάλεια, παραγνωρίζοντας κάθε 
ατομικό συμφέρον, εγκαταλείποντας 
ακόμη γονείς και οικογένεια, 
χωρίς τίποτα να λογαριάσουν ή 
να φοβηθούν. Το μόνο, που δεν 
μπορούσαν να νικήσουν, ήταν ο θάνατος. Νίκησαν, όμως, το φόβο του 
θανάτου και με το τραγούδι της λευτεριάς και του θανάτου μπήκαν στον 
αγώνα”.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Αποτελείται  από 18 μέλη. Ένα από αυτά διορίζεται από τον Αρχιεπίσκοπο 
και εκπροσωπεί την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Εκλέγεται κάθε τρία χρόνια 
από τα μέλη του. Έχει την ευθύνη της διοίκησης του Ιδρύματος και λαμβάνει 
όλες τις αποφάσεις.

Η Εκτελεστική Επιτροπή προέρχεται από τους κόλπους του Δ.Σ. και έχει την 
ευθύνη της εφαρμογής και εκτέλεσης των αποφάσεών του. Αποτελείται από 
τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Οικονομικό Διαχειριστή, το Γραμματέα 
και άλλα μέλη του Δ.Σ.

Οι Ειδικές Επιτροπές ασχολούνται με εξειδικευμένα θέματα. Τις αποτελούν 
άνθρωποι - κυρίως τεχνοκράτες-ειδικοί στο κάθε θέμα. Προέρχονται από 
το Δ.Σ. ή και εκτός αυτού. Μελετούν τα διάφορα προβλήματα και κάνουν 
αναλύσεις και εισηγήσεις στην εκτελεστική  επιτροπή ή και στο Δ.Σ. για λήψη 
απόφασης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Επιτροπές: Οικονομικών, Προσφορών, 
Εργασιακών θεμάτων, Εκδηλώσεων, Καταστατικού.

Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπές

1. Ανδρέας Αγγελόπουλος - Πρόεδρος
2. Θάσος Σοφοκλέους - Αντιπρόεδρος
3. Χρίστος Κυπριανίδης - Γραμματέας
4. Θεοφάνης Παναγιώτου - Ταμίας
5. Ανδρόνικος Αγαθοκλέους - Εκπρόσωπος Αρχιεπισκοπής
6. Ανδρέας Βαρνάβας
7. Ανδρέας Μορφίτης
8. Ανδρέας Τσαγκαρίδης
9. Γεώργιος Παλαιολόγος
10. Ευστάθιος Χριστοδουλίδης
11. Λευκή Πετρίδου
12. Λούης Αραούζος
13. Μάριος Τριτοφτίδης
14. Παναγιώτης Αριστείδου
15. Σόλων Ποιηταρίδης
16. Φώτης Ιακωβίδης
17. Χρίστος Καραγιώργης
18. Χριστάκης Χριστοδουλίδης
Χριστάκης Περεντός - Βοηθός Γραμματέας

Διοικητικό Συμβούλιο 1991 - 1994

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Ανδρέας Αγγελόπουλος - Πρόεδρος
2. Θάσος Σοφοκλέους - Αντιπρόεδρος
3. Χρίστος Κυπριανίδης - Γραμματέας
4. Θεοφάνης Παναγιώτου - Ταμίας
5. Ανδρόνικος Αγαθοκλέους - Εκπρόσωπος Αρχιεπισκοπής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1994 - 1997
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1. Ανδρέας Αγγελόπουλος - Πρόεδρος
2. Θάσος Σοφοκλέους - Αντιπρόεδρος
3. Χρίστος Κυπριανίδης - Γραμματέας
4. Θεοφάνης Παναγιώτου - Ταμίας
5. Ανδρόνικος Αγαθοκλέους - Εκπρόσωπος Αρχιεπισκοπής
6. Αβραάμ Βασιλείου
7. Ανδρέας Βαρνάβας
8. Ανδρέας Μαϊμάρης
9. Ανδρέας Οικονόμου
10. Γεώργιος Χαραλαμπίδης
11. Γρηγόρης Γρηγοράς
12. Ελισάβετ Νικολάου
13. Ευστάθιος Χριστοδουλίδης
14. Λευκή Πετρίδου
15. Παναγιώτης Αριστείδου
16. Παναγιώτης Κουζούπης
17. Σταύρος Παπαχριστοφόρου
18. Στέλιος Χατζηνικολάου
Χριστάκης Περεντός - Βοηθός Γραμματέας

Διοικητικό Συμβούλιο 1997 - 2000

1. Ανδρέας Αγγελόπουλος - Πρόεδρος
2. Θάσος Σοφοκλέους - Αντιπρόεδρος
3. Χρίστος Κυπριανίδης - Γραμματέας
4. Θεοφάνης Παναγιώτου - Ταμίας
5. Ανδρόνικος Αγαθοκλέους - Εκπρόσωπος Αρχιεπισκοπής
6. Αβραάμ Βασιλείου
7. Ανδρέας Αγαθοκλέους
8. Ανδρέας Γεωργίου
9. Ανδρέας Μαϊμάρης

Διοικητικό Συμβούλιο 2000 - 2003

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

6. Ανδρέας Βαρνάβας
7. Γεώργιος Παλαιολόγος
8. Ευστάθιος Χριστοδουλίδης
9. Λευκή Πετρίδου
10. Μάριος Τριτοφτίδης
11. Μιχαλάκης Θρασυβουλίδης
12. Παναγιώτης Αριστείδου
13. Παναγιώτης Κουζουπής
14. Σπύρος Νικολάου
15. Σταύρος Παπαχριστοφόρου
16. Στέλιος Χατζηνικολάου
17. Χριστάκης Χριστοδουλίδης
18. Χρίστος Καραγιώργης
Χριστάκης Περεντός - Βοηθός Γραμματέας
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1. Ανδρέας Αγγελόπουλος - Πρόεδρος
2. Θάσος Σοφοκλέους - Αντιπρόεδρος
3. Ανδρέας Αγαθοκλέους - Γραμματέας
4. Θεοφάνης Παναγιώτου - Ταμίας
5. Ανδρόνικος Αγαθοκλέους - Εκπρόσωπος Αρχιεπισκοπής 
μέχρι 31/5/2006
6. Φρίξος Κλεάνθους - Εκπρόσωπος Αρχιεπισκοπής από 
31/5/2006
7. Ανδρέας Γεωργίου
8. Ανδρέας Ηρακλέους
9. Ανδρέας Μαϊμάρης
10. Αντώνης Χαραλάμπους
11. Γεώργιος Παλαιολόγος
12. Γιάγκος Χαρμανής
13. Γρηγόρης Γρηγοράς

Διοικητικό Συμβούλιο 2006 - 2009

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Ανδρέας Αγγελόπουλος - Πρόεδρος
2. Θάσος Σοφοκλέους - Αντιπρόεδρος
3. Αντρέας Αγαθοκλέους - Γραμματέας
4. Θεοφάνης Παναγιώτου - Ταμίας
5. Ανδρόνικος Αγαθοκλέους - Εκπρόσωπος Αρχιεπισκοπής
6. Ανδρέας Γεωργίου
7. Ανδρέας Ηρακλέους
8. Ανδρέας Μαϊμάρης
9. Αντώνης Χαραλάμπους
10. Γεώργιος Παλαιολόγος
11. Γιάγκος Χαρμανής
12. Γρηγόρης Γρηγοράς
13. Λευκή Πετρίδου
14. Μιχαλάκης Θρασυβουλίδης
15. Μιχαλάκης Τυρανίδης
16. Παναγιώτης Κουζούπης
17. Σταύρος Παπαχριστοφόρου
18. Στέλιος Χατζηνικολάου
Χριστάκης Περεντός - Βοηθός Γραμματέας

Διοικητικό Συμβούλιο 2003 - 2006

10. Γεώργιος Παλαιολόγος
11. Γρηγόρης Γρηγοράς
12. Ελισάβετ Νικολάου
13. Λευκή Πετρίδου
14. Μιχαλάκης Θρασυβουλίδης
15. Παναγιώτης Κουζούπης
16. Σταύρος Παπαχριστοφόρου
17. Στέλιος Χατζηνικολάου
18. Φίλιππος Γεωργιάδης
Χριστάκης Περεντός - Βοηθός Γραμματέας
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1. Ανδρέας Αγγελόπουλος - Πρόεδρος
2. Θάσος Σοφοκλέους - Αντιπρόεδρος
3. Ανδρέας Αγαθοκλέους - Γραμματέας
4. Θεοφάνης Παναγιώτου - Ταμίας
5. Φρίξος Κλεάνθους - Εκπρόσωπος Αρχιεπισκοπής
6. Ανδρόνικος Αγαθοκλέους
7. Ανδρέας Γεωργίου
8. Ανδρέας Ηρακλέους
9. Ανδρέας Μαϊμάρης
10. Αντώνης Χαραλάμπους
11. Γεώργιος Μίτσιγκας
12. Γεώργιος Παλαιολόγος
13. Γιάγκος Χαρμανής
14. Γιαννάκης Φράγκου
15. Γρηγόρης Γρηγοράς
16. Δημήτρης Μικελλίδης
17. Λευκή Πετρίδου
18. Μιχαλάκης Θρασυβουλίδης
Χριστάκης Περεντός - Βοηθός Γραμματέας

Διοικητικό Συμβούλιο 2009 - 2012

1. Ανδρέας Αγγελόπουλος - Πρόεδρος
2. Θάσος Σοφοκλέους - Αντιπρόεδρος
3. Ανδρέας Αγαθοκλέους - Γραμματέας μέχρι 18/2/2014
4. Θεοφάνης Παναγιώτου - Ταμίας
5. Φρίξος Κλεάνθους - Εκπρόσωπος Αρχιεπισκοπής
6. Ανδρόνικος Αγαθοκλέους
7. Ανδρέας Γεωργίου
8. Ανδρέας Ηρακλέους
9. Ανδρέας Μαϊμάρης
10. Ανδρέας Παναγίδης
11. Αντώνης Χαραλάμπους
12. Γεώργιος Παλαιολόγος
13. Γιάγκος Παπαδόπουλος
14. Γιάγκος Χαρμανής
15. Γιαννάκης Φράγκου
16. Δημήτρης Μικελλίδης
17. Δήμος Πετρόπουλος
18. Ιωάννης Ζερβός
Χριστάκης Περεντός - Γραμματέας από 18/2/2014

Διοικητικό Συμβούλιο 2012 - 2015

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

14. Λευκή Πετρίδου
15. Μιχαλάκης Θρασυβουλίδης
16. Μιχαλάκης Τυρανίδης
17. Σταύρος Παπαχριστοφόρου
18. Στέλιος Χατζηνικολάου
19. Παναγιώτης Κουζούπης  Από 13/12/2006
Χριστάκης Περεντός - Βοηθός Γραμματέας



ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ  | 34

1. Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων
Τάσος Τελεβαντίδης

Ιωάννης Ζερβός
Μιχάλης Μιχαηλίδης
Δήμος Πετρόπουλος

Λευτέρης Χατζηζαχαρίας
Νίκος Νεοφύτου

2. Επιτροπή Προσφορών
Γιαννάκης Φράγκος
Ανδρέας Ηρακλέους
Κύπρος Μάνουλλος
Γιώργος Γεωργίου
Θάσος Κυριακίδης

3. Επιτροπή Εργασιακών Θεμάτων
Θεοφάνης Παναγιώτου

Ανδρέας Γεωργίου
Γιάγκος Χαρμανής

Ανδρέας Μιχαηλίδης
Γιώργος Βασιλείου

4. Επιτροπή Καταστατικού
Κύπρος Μάνουλλος

Ανδρέας Μαϊμάρης
Γιάννης Γιαννάκη

5. Επιτροπή Εκδηλώσεων
Θεοφάνης Παναγιώτου-Πρόεδρος

Σάββας Α. Σάββα-Διευθυντής
Μαρία Αγγελοπούλου-Μέλος Δ.Σ.

Γιάννης Γιαννάκη-Μέλος Δ.Σ.
Γιώργος Παλαιολόγος-Μέλος Δ.Σ.
Ανδρέας Παναγίδης-Μέλος Δ.Σ.

Ανδρέας Παπάς-Μέλος Μελάθρου 
Ζωή Νικολάου-Ποταμίτου- 

 Μέλος Μελάθρου  
Έλλη Μαραγκού-Σοφοκλέους
 Πρόεδρος Φίλων Λεμεσού

Στέλλα Σουρμελή
 Πρόεδρος Φίλων Λευκωσίας-

Κερύνειας
Κίκης Κυριακίδης

 Πρόεδρος Φίλων Λάρνακας
Αλεξάνδρα Χρίστου

 Πρόεδρος Φίλων Αμμοχώστου
Νάκης Βρυωνίδης

 Πρόεδρος Φίλων Πάφου

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (2015-2018)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Θεοφάνης Παναγιώτου - Πρόεδρος
2. Θάσος Σοφοκλέους - Αντιπρόεδρος
3. Αναστάσιος Τελεβαντίδης - Οικονομικός Διαχειριστής
4. Γιάγκος Χαρμανής - Γραμματέας από 14/9/2015
5. Σπύρος Μαραγκός - Εκπρόσωπος Αρχιεπισκοπής
6. Ανδρέας Γεωργίου
7. Ανδρέας Ηρακλέους
8. Ανδρέας Μαϊμάρης
9. Ανδρέας Παναγίδης
10. Γεώργιος Παλαιολόγος
11. Γιάγκος Παπαδόπουλος
12. Γιαννάκης Φράγκου
13. Γιάννης Γιαννάκη
14. Ιωάννης Ζερβός
15. Κύπρος Μάνουλος
16. Μαρία Αγγελοπούλου Δράκου
17. Μαρία Μιχαηλίδου
18. Ρογήρος Σιηπιλής
Ανδρέας Αγγελόπουλος - Επίτιμος Πρόεδρος
Χριστάκης Περεντός - Γραμματέας μέχρι 14/9/2015
Νίκος Νεοφύτου - Β. Οικονομικός Διαχειριστής από 16/6/2016

Διοικητικό Συμβούλιο 2015-2018
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Υπάρχουν δύο κατηγορίες μελών: Τα Τακτικά και τα Ομότιμα.

Σύμφωνα με το καταστατικό τα Τακτικά μέλη δεν υπερβαίνουν τα 65. 

Πρόσωπα που ξεχωρίζουν για αξιόλογες υπηρεσίες προς την πατρίδα ή 
στο Μέλαθρο μπορούν να προταθούν και να αποκτήσουν την ιδιότητα 
του ομότιμου μέλους. Τα άτομα αυτά μπορεί να είναι μέλη ή μη μέλη του 
Ιδρύματος.
Τα μέχρι τώρα εγγραφέντα μέλη του Μελάθρου - πρώην και νυν - ανέρχονται 
σε 132.
Τα πρώτα 50 στον κατάλογο έχουν το τιμητικό προνόμιο να είναι τα ιδρυτικά 
μέλη του Μελάθρου Αγωνιστών της ΕΟΚΑ.

Μέλη του Μελάθρου

Πρώην και Νυν μέλη του Μελάθρου

1 Ανδρέας Αγγελόπουλος

2 Θεοφάνης Παναγιώτου

3 Σόλων Ποιηταρίδης

4 Λούης Αραούζος

5 Ανδρέας Μορφίτης (Ομότιμο Μέλος)

6 Λευκή Πετρίδου

7 Φώτης Ιακωβίδης

8 Μάριος Τριτοφτίδης

9 Λεωνίδας Μελινιώτης

10 Ανδρόνικος Αγαθοκλέους

11 Ρένος Κυριακίδης

12 Θάσος Σοφοκλέους

13 Χρήστος Καραγιώργης (Ομότιμο Μέλος)

14 Γιώργιος Παλαιλόγος

15 Ευστάθιος Χριστοδουλίδης

16 Ανδρέας Τσαγκαρίδης

17 Ανδρέας Παπαδόσπουλος

18 Ανδρέας Βαρνάβας

19 Ανδρέας Αγαθοκλέους

20 Χριστάκης Αντωνίου

21 Παναγιώτης Αριστείδου

22 Χριστοφής Αριστείδου

23 Αβραάμ Βασιλείου

24 Θέμης Γιάγκου

25 Αριστείδης Γιορδαμλής

26 Νίκος Ζαντής

27 Μιχαλάκης Θρασυβουλίδης

28 Γεώργιος Ιωσηφάκης

29 Παναγιώτης Κουζούπης

30 Χρήστος Κυπριανίδης (Ομότιμο Μέλος)

31 Ανδρέας Μεταξάς

32 Χρυσόστομος Μπόγιας

33 Νεόφυτος Νεοφύτου

34 Άνθιμος Παντελή

35 Δημήτριος Παπαδόπουλος

36 Χριστόφορος Παπαδόπουλος

37 Χρίστος Παπάς

38 Σταύρος Παπαχριστοφόρου

39 Χριστάκης Περεντός

40 Κώστας Πιλότος

41 Ανδρέας Ποταμίτης

42 Σοφοκλής Ποταμίτης

43 Νίκος Σοφοκλέους

44 Αιμίλος Χαραλάμπους

45 Ελευθέριος Χαραλάμπους

46 Χριστάκης Χριστοδουλίδης

47 Γεωργία Αχιλλέως

48 Νεόφυτος Ορφανίδης

49 Μαρούλλα Πλατύ (Ομότιμο Μέλος)

50 Λιάνα Βαραββά

51 Ανδρέας Μαϊμαρίδης

52 Σπύρος Νικολάου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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53 Γεώργιος Χαραλαμπίδης

54 Μιχαλάκης Μαραθεύτης

55 Μιχαλάκης Χριστοδούλου

56 Διομήδης Μαυρογιάννης

57 Άλκης Αργύρης

58 Βάσος Κυριάκου

59 Γιάννης Σπανός

60 Λεύκιος Ροδοσθένους

61 Πανίκος Ποταμίτης

62 Ανδρέας Χ’’Μιλτής

63 Αντωνάκης Αντωνιάδης (Ομότιμο Μέλος)

64 Ανδρέας Γεωργίου

65 Στέλιος Χ΄΄Νικολάου

66 Ανδρέας Οικονόμου

67 Ελισάβετ Νικολάου (Ομότιμο Μέλος)

68 Διάνα Μαύρου

69 Χριστάκης Αναστασίου

70 Φειδίας Κυρίλλου (Ομότιμο Μέλος)

71 Ιωσήφ Σαββίδης

72 Στέλλα Ιωαννίδου

73 Γρηγόρης Γρηγοράς

74 Πέτρος Στυλιανού

75 Κούλλης Παπαχριστοφόρου

76 Μιχαλάκης Τυρανίδης

77 Πανίκος Νικολάου

78 Πανίκος Ζαβρός

79 Πόλυς Αργυρίδης

80 Φίλιππος Γεωργιάδης

81 Χριστάκης Γεωργιάδης

82 Γιάγκος Χαρμανής

83 Πάμπος Γεωργιάδης

84 Κυριάκος Οικονόμου

85 Έλλη Χριστοδουλίδου

86 Δήμητρα Μυριανθέως

87 Άννα Νίττη

88 Τάκης Φωτιάδης

89 Ανδρέας Ηρακλέους

90 Εύη Θρασυβουλίδου (Ομότιμο Μέλος)

91 Μιχάλης Μιχαηλίδης

92 Ζωή Ποταμίτου Νικολάου

93 Παναγιώτης Αγαθοκλέους

94 Αντώνης Χαραλάμπους

95 Ανδρέας Κωνσταντινίδης

96 Μαρίνος Ευαγγελίδης

97 Ιωάννης Ζερβός

98 Ανδρέας Παναγίδης

99 Μαρία Αναστασιάδου

100 Κώστας Αριστείδου

101 Παναγιώτης Παναγιώτου

102 Δήμος Πετρόπουλος

103 Γιαννάκης Φράγκος

104 Δημήτρης Μικελλίδης

105 Στέλλα Αυλωνίτου

106 Γεώργιος Α. Γεωργίου 

107 Σάββας Γεωργίου

108 Γεώργιος Μίτσιγκας

109 Κύπρος Μάνουλος

110 Χρίστος Κακουλλής

111 Ανδρέας Μαραγκός

112 Δημήτρης Δημητρίου

113 Μαριαλένα Χριστοδουλίδου

114 Γάγκος Β. Παπαδόπουλος

115 Τάσος Παντελή

116 Ανδρέας Παπά

117 Γιάννης Γιαννάκης

118 Κυριάκος Γρηγοράς

119 Χαράλαμπος Μπαταριάς

120 Ανδρέας Ευθυμίου

121 Μαρία Μιχαηλίδου

122 Ανδρέας Χαραλαμπίδης

123 Μαρία Αγγελοπούλου Δράκου

124 Παύλος Νεοφύτου Κούρτελλος

125 Γιάννος Ιωάννου

126 Παντελής Σουγλίδης

127 Σταύρος Χαραλάμπους

128 Τάσος Τελεβαντίδης

129 Ροδοσθένης Μυριανθέως

130 Νίκος Νεοφύτου

131 Κυριάκος Τσολάκης

132 Αυγερινός Χαρτζιώτης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Κάθε χρόνο στα τέλη Ιουνίου, συγκαλείται Γενική Συνέλευση των Μελών 
του Μελάθρου. Στόχος η ενημέρωση για τα οικονομικά του ιδρύματος 
καθώς και για όσα έχουν συντελεσθεί κατά τη διάρκεια του έτους, αλλά 
και οι στόχοι της επόμενης χρονιάς ή ακόμη και πιο μακροπρόθεσμος 
προγραμματισμός.

Σ’ένα εποικοδομητικό κλίμα δίνονται διευκρινίσεις και απαντήσεις στα 
διάφορα ερωτήματα, αλλά και τα μέλη κάμνουν τη δική τους κριτική και 
εισηγήσεις με στόχο την πρόοδο του Μελάθρου.

Γενική Συνέλευση Μελών Μελάθρου - 22.6.2016

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συνέλευση Μελών

Διοικητικό Συμβούλιο 2015-2018
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Με το τμήμα αυτό ξεκίνησε τη λειτουργία του το Μέλαθρο. Η έγνοια για 
τους ηλικιωμένους και ανήμπορους αγωνιστές της Ελευθερίας ήταν το 
κίνητρο και η αιτία για την ίδρυση μιας στέγης ηλικιωμένων και κατόπιν του 
Μελάθρου Αγωνιστών με τις πολλαπλές του υπηρεσίες προς τον αγωνιστικό 
κόσμο και όχι μόνο.

Σήμερα φιλοξενούνται στη Στέγη Ηλικιωμένων γύρω στα 46 άτομα που 
τυγχάνουν θαλπωρής, αγάπης, φροντίδας και περνούν τα τελευταία τους 
χρόνια με άνεση, ασφάλεια και αξιοπρέπεια.

Ειδικοί, επισκέπτες, φίλοι, συγγενείς δηλώνουν απερίφραστα πως, στέγη 
τέτοιου επιπέδου, είναι αδύνατο να βρεις στον τόπο μας αλλά και σε πολλές 
χώρες του εξωτερικού.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΥ

Στέγη Ηλικιωμένων

Στα είκοσι χρόνια λειτουργίας του, το Μέλαθρο, με το άριστο έργο που 
επιτελεί και με τις πολύ ψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρει, έχει 
καταξιωθεί στη συνείδηση του Κυπριακού Ελληνισμού και όχι μόνο και χαίρει 
μεγάλης εκτίμησης.

Κύπριοι αλλά και ξένοι γιατροί, που το έχουν γνωρίσει από κοντά, το 
συστήνουν χωρίς δισταγμό για αποκατάσταση και για άλλα ιατρικά περιστατικά.

Ώρα γυμναστικής Οι ηλικιωμένοι σε μάθημα βιτρώ
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Ιστορικό - Έναρξη Λειτουργίας 10/4/1995

Στατιστική Μελέτη Στέγης

10/4/1995 
Οι πρώτοι ένοικοι της Στέγης Ηλικιωμένων 
1. Ελπινίκη Κωνσταντίνου – Αμμόχωστος
2. Βασίλης Βασιλείου – Άγιος Ιωάννης Αγρού
3. Ηρακλής Κουζούπης – Πάφος
4. Άννα Σαββίδου – Λεμεσός
5. Θεόδωρος Σάββα - Κυπερούντα

10/4/1995 
Είχαμε το εξής προσωπικό:
1 Διευθύντρια Στέγης 
5 Φροντίστριες
2 Καθαρίστριες 
5 Κοπέλες Κουζίνας

• Τέλος του 1995 φιλοξενούσαμε 43 άτομα. Το Γενάρη του 1996 άνοιξε ο Α΄ όροφος για τη Στέγη 
και σταδιακά αυξήθηκαν οι ηλικιωμένοι. Ο μεγαλύτερος αριθμός μας ήταν το Ιούνιο του 1997,
90 ηλικιωμένοι.
• 5 Μαΐου 1997 άνοιξε η πτέρυγα του Ισογείου για βαριά περιστατικά ηλικιωμένων, το Γηριατρείο
• Το προσωπικό συνεχώς αυξάνεται και στελεχώνεται πλήρως: 
Φτάσαμε στις 25 φροντίστριες, 6 καθαρίστριες, 6 άτομα στην κουζίνα και ένα στην αποθήκη.
• Το 1999, μετά από απόφαση του Δ.Σ του Μελάθρου, δημιουργούνται οι μονάδες Αποκατάστασης 
του Μελάθρου και του Υπουργείου Υγείας, με αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των ηλικιωμένων 
και να περιοριστούμε στο Β΄ όροφο, φιλοξενώντας 45 ηλικιωμένους με το εξής προσωπικό:
1 Διευθύντρια Στέγης 
20 Φροντίστριες 
4 Καθαρίστριες
1 στην Αποθήκη 
6 στην Κουζίνα 

Έχουμε εξυπηρετήσει μέχρι σήμερα 630 ηλικιωμένους από όλη τη Κύπρο. 

Μάϊος 2016 
Άντρη Σουρουκλή 

Διευθύντρια Στέγης

Συγγενείς Ηρώων της ΕΟΚΑ, πεσόντων του  1963-64,
πεσόντων και αγνοουμένων του 1974, που έτυχαν φροντίδας 

και περίθαλψης στο Μέλαθρον

Α. Μονάδα Αποκατάστασης
Χρυστάλλα Σουρουλλά-Αυξεντίου
Μεγαλίνη Χριστοφίδου-Δράκου
Παναγιώτης Σαμάρας
Λουκία Χατζηγιάννη
Γιώργος Μούσκος
Αντρέας Τουμάζος
Αντρέας Καραολής
Μάριος Τσουλλόφτας
Ισαάκ Ισαάκ
Αντιγόνη Α. Τσιάρτα
Χρονία Ζάκου
Κώστας Κουτσόφτας
Νίκη Καραολή

Β. Στέγη Ηλικιωμένων 
Δήμος Αριστείδου
Γεώργιος Γερμανός
Αναστασία Γερμανού
Ελπινίκη Κωνσταντίνου
Αννεζού Κάσπη
Ροδού Κυνηγοπούλου
Σταύρος Κυνηγόπουλος
Ελένη Μουστάκα
Αποστολού Μοδέστου Παντελή
Μαρία Παπαχριστοφόρου
Παναγιώτα Παρίδη
Ελένη Πουργουρίδου
Χλόη Πατάτσου 
Γεώργιος Σουρουκλής
Καλλιόπη Στυλιανού
Ειρήνη Χριστοδούλου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΥ
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Εξωτερικά Ιατρεία

Ακτινογράφος

Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όποιο τις ζητήσει. Μπορεί κάποιος 
να απευθυνθεί σ’ αυτά για προβλήματα παθολογικά, καρδιολογικά, 
φυσιοθεραπευτικά και διαφόρων άλλων ειδικοτήτων.

Οι γιατροί έχουν προς ενίσχυση του διαγνωστικού τους έργου καρδιολογικό 
εξοπλισμό  για απλά καρδιογραφήματα μέχρι τεστ κοπώσεως, ακτινολογικό 
τμήμα, υπερσύγχρονο μηχάνημα υπερήχων (echo). Εκτός από τους τακτικούς, 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και συνεργάτες γιατροί: ουρολόγος, 
καρδιολόγος, νευρολόγος, διαβητολόγος και άλλοι.

Αναμονή για το ραντεβού

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΥ
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Στατιστική Μελέτη Εξωτερικών Ιατρείων/Ασθενών

Δρ. Ανδρέας Χρίστου
(Παθολόγος) 11.3.1995-1.11.2004
Δρ. Σάββας Μήλιος 
(Φυσίατρος) 1.5.1995-30.1.2004
Δρ. Αιμιλία Παναγίδου 
(Παθολόγος) 16.9.2004-15.10.2007
Δρ. Ιφιγένεια Αθηνοδώρου 
(Φυσίατρος)  27.1.2004-σήμερα
Δρ. Ανδρέας Γιαννάκη 
(Παθολόγος) 10.1.2005-31.12.2010

Δρ. Αντώνης Κάστανος 
(Παθολόγος) 2.1.2008-σήμερα
Δρ. Δημήτρης Δημητρίου
(Παθολόγος-Νεφρολόγος)  13.12.2010-σήμερα
Δρ. Σάββας Απόλλων Χρόνης
(Φυσίατρος) 15.5.2012-σήμερα
Δρ. Γεωργία Έλληνα-Παπαφώτη
(Μικροβιολόγος) 1.1.2002-σήμερα

Ιατροί που υπηρέτησαν ή ακόμα υπηρετούν το Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ είναι οι ακόλουθοι:

1. Δελτία υγείας αθλητών
Από την ημέρα ίδρυσης του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ μέχρι 25.5.2015 έχουν εκδοθεί πέραν 
των 31600 δελτία υγείας αθλητών με κατά μέσον όρο πέραν των 2200 ετησίως.
2. Εξωτερικοί ασθενείς
Στα εξωτερικά ιατρεία του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ έχουν εξυπηρετηθεί πέραν των 9000 
ασθενείς μέχρι 25.5.2015.
3. Ακτινολογικό
Το  ακτινολογικό τμήμα του  Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ έχει εξυπηρετήσει από την ημέρα 
ίδρυσης του πέραν των 22600 ασθενείς με ακτινογραφίες.

Συνεργάτες Ιατροί Μελάθρου

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δρ. Αντώνης Λούτσιος Καρδιολόγος

Δρ. Μάριος Λεμονιάτης Καρδιολόγος

Δρ. Σωτήρης Αττιπάς Καρδιολόγος

Δρ. Σταύρος Χαραλάμπους Εξειδικευμένος Χειρούργος Ουρολόγος

Δρ. Αντώνης Αντωνίου Ουρολογος

Δρ. Σάββας Ιωάννου Ειδικός Παθολόγος Διαβητολόγος

Δρ. Αργυρόπουλος Παναγιώτης Ακτινοδιαγνωστική

Δρ. Νικολαϊδης Ηλίας Νευρολόγος-Ψυχίατρος

Δρ. Καπονίδης Γεώργιος
Νευρολόγος 
Γενική Ιατρική

Δρ. Κουκκουλλή Ρουμιάνα Νευρολογία, Εξειδίκευση Παιδονευρολογία

Δρ. Χατζηβασίλης Βασίλης  Ψυχίατρος

Δρ. Χατζηβασίλης Κωστάκης Νευρολόγος-Ψυχίατρος

Δρ. Αργυρίου Αργυρός Ψυχίατρος

Δρ. Θεοδωρίδης Νεόφυτος Ψυχίατρος

Δρ. Πολυδωρου Αντώνης
Καθηγητής Επεμβατικός
Καρδιολόγος (Καρδία, Καρωτίδες, 
Περιφερειακά Αγγεία)

Ο Dr. Michael Henein, καρδιολόγος στο “The Harley Street Clinic” στο Λονδίνο, επισκέφθηκε 
το Μέλαθρο στις 18.4.2016 και εξέτασε αφιλοκερδώς ασθενείς της ειδικότητάς του.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΥ
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Μονάδα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

Αποτελεί την αιχμή του δόρατος του Μελάθρου. Χάρις στα άριστα 
αποτελέσματα που φέρει, έχει δώσει στο Μέλαθρο φήμη κέντρου 
αποκατάστασης ευρωπαϊκού επιπέδου. Έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση όχι 
μόνο του απλού κόσμου, αλλά και της επιστημονικής οικογένειας, ότι το 
Μέλαθρο και ιδιαίτερα η Μονάδα Αποκατάστασης είναι αξιόπιστη και με 
σιγουριά τη συστήνουν για αποθεραπεία - αποκατάσταση του νευρικού και 
μυοσκελετικού συστήματος καθώς και άλλων αναπηριών.

Το Μέλαθρο, και για τους σκοπούς 
της Μονάδας Αποκατάστασης, είναι 
στελεχωμένο με άριστο προσωπικό, 
φυσίατρους, φυσιοθεραπευτές, εργο-
θεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχο-
λόγο, κοινωνική λειτουργό και εξει-
δικευμένους νοσηλευτές. Διαθέτει πι-
σίνα, φυσιοθεραπευτήριο, σύγχρονο 
ιατρικό εξοπλισμό, που συνεχώς ανα-
νεώνεται με τη τελευταία λέξη της 
σύγχρονης τεχνολογίας.

Φέτος έχουν ανακαινισθεί 26 δωμάτια, 
όπου φιλοξενούνται εσωτερικοί ασθε-
νείς. Όλη η επίπλωση και ο εξοπλισμός 
των δωματίων έχουν ανανεωθεί. Είναι 
με δυο λόγια υπερσύγχρονα.

Τη Μονάδα Αποκατάστασης αξιοποιεί 
και το Υπουργείο Υγείας, που συνεχώς ζητά περισσότερες κλίνες, γιατί εκτός 
από την ποιότητα περίθαλψης, φέρνει και οικονομία κόστους στο κράτος.
Άρχισε με έξι κλίνες και τώρα αξιοποιεί είκοσι. Συνεχής ζήτηση παρατηρείται 
και από ιδιώτες. Ελπίζομε ότι με τη δημιουργία της νέας πτέρυγας, το 
πρόβλημα μη ικανοποίησης όλων των αιτήσεων σε μεγάλο βαθμό θα 
ικανοποιηθεί.

Στο φυσιοθεραπευτήριο

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΥ
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Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για Θεραπεία - Αποκατάσταση
Ασθενών με Νευρολογικές Παθήσεις με το Υπουργείο Υγείας 

(Μονάδα Αποκατάστασης Α΄)

Ιστορικό:
1. Υπογραφή σύμβασης 1/7/1999 για 6 κλίνες συν 1 πρόσθετη κλίνη
2. Ανανέωση σύμβασης στις 31/12/2003 με κατώτατο εγγυημένο αριθμό κλινών τις 6
3. Ανανέωση σύμβασης 3/1/2007 από 6 μέχρι 9 κλίνες
4. Ανανέωση σύμβασης 3/1/2011 για 13 κλίνες (9 κλίνες συν 4 αν υπάρχει ανάγκη από κράτος)
5. 22/2/2012 – Τροποποίηση της σύμβασης από 13 κλίνες σε 18, με υποχρέωση ελάχιστης 
καταβολής τις 9 κλίνες
6. 22/4/2015 – Τροποποίηση από 18 κλίνες σε 20 κλίνες με ελάχιστη καταβολή τις 9 κλίνες

Από της ίδρυσης και λειτουργίας του Μελάθρου (1995) και βάσει των αναγκών του Ιδρύματος 
έχουν αρχικά προσληφθεί για το τμήμα “Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης”:
1 (μία) Εργοθεραπεύτρια και 2 (δύο) Φυσιοθεραπευτές
Στη συνέχεια λόγω των αυξημένων αναγκών για αποκατάσταση και της μετεξέλιξης της αρχικής 
ιδέας και των υπηρεσιών που παρέχονται στο Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, έφτασε σήμερα 
να αριθμεί:
7 (επτά) Φυσιοθεραπευτές, εκ των οποίων ο ένας έχει ειδικευτεί επιπλέον στο αντικείμενο της 
υδροθεραπείας και είναι ο υπεύθυνος για την κλειστή θερμαινόμενη πισίνα.
1 (μία) Εργοθεραπεύτρια
1 (μία) Λογοθεραπεύτρια
1 (μία) Ψυχολόγο

Οι ανωτέρω απαρτίζουν την ομάδα Αποκατάστασης που, μαζί με τους 2 Φυσίατρους, 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε ένα Ιατρικό Κέντρο 
Αποκατάστασης, πλήρως εξοπλισμένο και οργανωμένο σε όλο το φάσμα της αποκατάστασης σε: 
1) Νευρολογικές παθήσεις, 2) Μυοσκελετικές παθήσεις και 3) Καρδιολογικές παθήσεις. 

Δρ. Ιφιγένεια Αθηνοδώρου, Δρ. Αντώνης Κάστανος, Δρ. Δημήτρης Δημητρίου,
Δρ., Σάββας - Απόλλων Χρόνης 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΥ

Οι Γιατροί μας
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Φυσιοθεραπεία

H Φυσιοθεραπεία είναι μια θεραπευτική προσέγγιση, εξειδικευμένη στο 
να βοηθά στην αποκατάσταση της κινητικότητας και την επίτευξη της 
ανεξαρτησίας των ασθενών. Αποτελεί αναγνωρισμένο, ανεξάρτητο επάγγελμα 
υγείας. 
Στόχος των φυσιοθεραπευτών στο Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ είναι η 
βελτίωση και η διατήρηση της μέγιστης λειτουργικής ικανότητας των ασθενών. 

Η θεραπευτική άσκηση, αποτελεί το βασικότερο συστατικό στοιχείο της απο-
κατάστασης των ασθενών μας. Καλύπτει περιστατικά αναπνευστικών, 
καρδιαγγειακών, ορθοπαιδικών (μυοσκελετικές και αθλητικές κακώσεις, 
κακώσεις της Σ.Σ.) και νευρολογικών παθήσεων (εγκεφαλικά επεισόδια, 
κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κακώσεις μυελού των οστών, νόσος Parkinson, 
πολλαπλή σκλήρυνση) και δυσλειτουργιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 

Ομάδα Φυσιοθεραπείας

Ώρα φυσιοθεραπείας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΥ
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αποκατάσταση κάθε είδους κινητικής αναπηρίας, τόσο για εσωτερικούς, 
όσο και για εξωτερικούς ασθενείς. 
Το εξειδικευμένο προσωπικό του τμήματος φυσιοθεραπείας είναι σε θέση 
να εφαρμόσει όλες τις ενδεδειγμένες και επιστημονικά αποδεκτές τεχνικές 
αποκατάστασης στον τομέα της θεραπευτικής άσκησης, προσαρμοσμένες 
στις ανάγκες του κάθε ασθενούς ξεχωριστά. Συγκεκριμένα εφαρμόζονται 
τεχνικές P.N.F. (Ιδιοδεκτική Νευρομυϊκή Διευκόλυνση), τεχνικές κινητοποίησης 
(Manual therapy, προσεγγίσεις Maitland, Mulligan, μέθοδος McKenzie), 
μέθοδος Bobath, Βελονισμός. 

Επίσης τα σύγχρονα βοηθητικά θεραπευτικά μέσα βελτιστοποιούν τα 
αποτελέσματα και την επίτευξη των στόχων. Διάδρομος βάδισης, ανακλινώμενο 
κρεβάτι, ορθοστάτης, παθητικό και ενεργητικό ηλεκτρικό ποδήλατο, φυσικά 
μέσα (ηλεκτροθεραπεία, θεραπευτικός υπέρηχος, laser, μαγνητοθεραπεία). 

Σε μια αυτόνομη αίθουσα ειδικών προδιαγραφών, φιλοξενείται μια 
μοναδική στο είδος της θεραπευτική, θερμαινόμενη πισίνα στους 33-350C. 
Η ειδική κινησιοθεραπεία, η ασφαλής πρόσβαση, η συνεχής επιτήρηση 
από φυσιοθεραπευτή - γυμναστή, συνιστά για τον ασθενή μια ξεχωριστή, 
ευχάριστη και απολύτως ασφαλή εμπειρία. Ο σύγχρονος ηλεκτρικός γερανός 
που είναι τοποθετημένος στην οροφή, βοηθά στη μεταφορά των ασθενών 
μέσα και έξω από τη θεραπευτική πισίνα αλλά και στη χρησιμοποίηση του ως 
βοήθημα για τη βάδιση τους μέσα στο νερό. Με την ειδική κινησιοθεραπεία 
και το εξατομικευμένο πρόγραμμα που εφαρμόζει ο θεραπευτής, ο ασθενής 
αξιοποιεί τις δυνατότητες και ικανότητές του μέσα στο νερό. 

Αυτό που ξεχωρίζει στην ομάδα αποκατάστασης του Μελάθρου Αγωνιστών 
της ΕΟΚΑ, είναι η ομαδικότητα και η συνεργασία των θεραπευτών. Ο 
επαγγελματισμός, η αφοσίωση με την οποία προσφέρουν καθημερινά και η 
αγάπη για τον συνάνθρωπό τους είναι αυτά που κάνουν από την μια τους 
ίδιους να νιώθουν ικανοποιημένοι και περήφανοι. Από την άλλη, συμβάλλουν 
ώστε με το σύγχρονο εξοπλισμό, την άρτια οργάνωση και τη στήριξη των 
ιατρών να έχει αξιοζήλευτα αποτελέσματα και δίκαια να χαίρει εκτίμησης 
τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Υδροθεραπεία στη θερμαινόμενη πισίνα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΥ

 Φοιτητές φυσιοθεραπείας του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου με την κ. Νέδη 

Ερωτοκρίτου, φυσιοθεραπεύτρια-συνεργάτιδα 
του Πανεπιστημίου, εκπαιδεύονται

πρακτικά στο Μέλαθρο
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Ευανθία Κουλλά, Εργοθεραπεύτρια

Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία είναι μία επιστήμη που, μέσα από τη χρήση θεραπευτικά 
κατευθυνόμενων δραστηριοτήτων, στοχεύει στην  ανάπτυξη ή την 
αποκατάσταση ικανοτήτων του ατόμου, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί 
αποτελεσματικά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο 
(WFOT,2010).

Το τμήμα της εργοθεραπείας αναλαμβάνει την  ανάπτυξη και βελτίωση των 
δεξιοτήτων των άνω άκρων, την επανεκπαίδευση του ασθενούς και της 
οικογένειάς του σε δραστηριότητες της καθημερινότητας. Στόχος είναι να  
επιτύχει το μέγιστο επίπεδο λειτουργικότητας, ανεξαρτησίας και αυτονομίας 
στην καθημερινότητά του ασθενούς, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα 
ζωής του ίδιου και της οικογένειάς του. 

Κατά την εισαγωγή του ασθενούς γίνεται η πρώτη συνέντευξη με τον ίδιο.
Έπειτα  ο εργοθεραπευτής αξιολογεί το άτομο, σχεδιάζει ένα εξατομικευμένο 
πρόγραμμα παρέμβασης και μια σχέση ασθενούς - θεραπευτή ξεκινάει. 
Με τη χρήση θεραπευτικών κατευθυνόμενων δραστηριοτήτων επιτυγχάνεται 
η αποκατάσταση, η ανάπτυξη και βελτίωση κινητικών, αισθητηριακών, 
γνωστικών, κοινωνικών, ενδοπροσωπικών δεξιοτήτων και η αυτόνομη 
εκτέλεση δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής (σίτιση, μεταφορές, ένδυση- 
υπόδηση, προσωπική υγιεινή, κ.ά.).

Σε ένα άνετο και προσαρμοσμένο περιβάλλον, οι ασθενείς έχουν την ευκαιρία 
να εντοπίζουν καινούρια ενδιαφέροντα, χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένα 
βοηθήματα και πρωτότυπο εξοπλισμό.
Το τμήμα μας διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο διαμέρισμα (αναπαράσταση 
χώρων κατοικίας με πλήρη εξοπλισμό) και ποικιλία βοηθημάτων και τεχνητών 
μέσων τα οποία δίνουν την δυνατότητα στον ασθενή να εκπαιδευτεί ξανά 
σε ρόλους της καθημερινότητάς του. 

Το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ ως στόχο έχει την παροχή εξειδικευμένων 
και εξατομικευμένων υπηρεσιών υγείας από την ομάδα αποκατάστασης, με 
ενδιαφέρον, φροντίδα και σεβασμό στην αξιοπρέπεια του ασθενούς, ώστε 
αυτός να δύναται να επανενταχθεί στην εργασία, την κοινωνία με βελτίωση 
της ποιότητας της ζωής του.

“Άνθρωποι όλων των ηλικιών και ικανοτήτων 
χρειάζονται το έργο για να αναπτυχθούν 

και να ακμάσουν. Επιδιώκοντας το έργο, ο 
άνθρωπος εκφράζει την ολότητα της ύπαρξης, 

μια ένωση μυαλού-σώματος-πνεύματος.” 
Hooper & Wood, 2014

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΥ
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Μαρίνα Χαραλάμπους, Λογοπαθεραπεύτρια

Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπεία στο Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ είναι μια από τις 
ειδικότητες, που απαρτίζουν την ομάδα αποκατάστασης. Η Μονάδα 
Λογοθεραπείας ασχολείται με τους εσωτερικούς ασθενείς που πάσχουν 
από διάφορες νευρολογικές παθήσεις π.χ. Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, 
Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση κτλ, αλλά και με εξωτερικά ιατρεία που 
αναλαμβάνουν τόσο ενήλικες, όσο και παιδιατρικά περιστατικά που χρήζουν 
λογοθεραπευτικής παρέμβασης.  

Απώτερος σκοπός της λογοθεραπείας στην αποκατάσταση, είναι η 
εκπαίδευση του ασθενούς και της οικογένειας του  σχετικά με την πάθηση 
και τις επιπτώσεις στην λειτουργικότητα του ατόμου και συγκεκριμένα στην 
επικοινωνία, την επίτευξη λειτουργικής επικοινωνίας, την κοινωνική επανένταξη 
και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς. 

Με την εισαγωγή ενός ασθενούς στο Μέλαθρο, γίνεται αξιολόγηση του 
λόγου και ομιλίας του, των επικοινωνιακών και γνωστικών δεξιοτήτων και των 
διαταραχών μάσησης και κατάποσης.

Οι παράμετροι αυτές είναι ζωτικές για τον ασθενή, αλλά και σημαντικές για την 
ποιότητα της ζωής του. Έπειτα ακολουθείται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα 
λογοθεραπείας, που σχεδιάζεται ανάλογα με τους λειτουργικούς στόχους 
που τίθενται για κάθε ασθενή ξεχωριστά. Η εκπαίδευση του ασθενούς και της 
οικογένειας του σχετικά με την πάθηση και τις επιπλοκές στη λειτουργικότητα 
του θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για την αποκατάσταση. 

Επίσης, οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για ζητήματα λογοθεραπείας σε 
ενήλικες ή παιδιά μπορεί να έρθει στο Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ και 
να παρακολουθεί συνεδρίες λογοθεραπείας, ως εξωτερικός ασθενής, χωρίς 
να εντάσσεται στη μονάδα αποκατάστασης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΥ



ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ  | 48

Μονάδα Κοινωνικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης

Χριστιάνα Σωτηροπούλου - Ψυχολόγος

Ψυχολογία σημαίνει ο λόγος περί της ψυχής, η επιστήμη που ερευνά τις 
ψυχικές λειτουργίες και τον ανθρώπινο ψυχισμό. Είναι ο κλάδος που έχει ως 
στόχο να ερευνήσει τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και να κατανοήσει 
την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Σ’ένα Κέντρο Αποκατάστασης, όπως είναι το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, 
αναπόσπαστο κομμάτι είναι η ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς, ο 
οποίος βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπος με μία νέα απειλητική και απρόβλεπτη 
κατάσταση στη ζωή του, η οποία έχει ως συνακόλουθο 1)την απώλεια της 
λειτουργίας στην καθημερινότητα και γενικά στη ζωή του 2) σωματικούς και 
κινητικούς περιορισμούς στη ζωή του ατόμου.

Ο τρόπος αντίληψης και η συνεχής αντιμετώπιση αυτής της νέας κατά-
στασης, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της αποκατάστασης του 
ασθενούς. Ο ασθενής χρειάζεται την ψυχολογική υποστήριξη, έτσι ώστε να 
μπορέσει να εκφράσει και να επεξεργαστεί όλα τα συναισθήματά του, όπως 
θλίψη, φόβο, άγχος, θυμό.

Επίσης, σημαντικό στοιχείο είναι η στήριξη των συγγενών των ασθενών 
καθώς και η καθοδήγηση τους σε θέματα σωστής διαχείρισης των διαφόρων 
προβλημάτων που τυχόν πρόκειται να αντιμετωπίσουν.

Τέλος, κατά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης ενός ασθενούς, στόχος 
είναι η προσαρμογή και η αποδοχή όσο το δυνατόν πιο καλά στα νέα 
δεδομένα της φυσικής του κατάστασης και η επανένταξή του στην κοινωνική 
ζωή.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΥ
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Ο Ρόλος του Νοσηλευτή

Κατερίνα Νικολάου, Ευρυδίκη Μιχαήλ - Νοσηλεύτριες

Το νοσηλευτικό επάγγελμα είναι επάγγελμα φροντίδας που απαιτεί διανοη-
τική, συναισθηματική και φυσική προσπάθεια και έχει ως στόχο την 
ικανοποίηση των αναγκών των αρρώστων, τη φυσική φροντίδα και την 
ψυχολογική τους υποστήριξη. Η επιτυχής άσκηση του επαγγέλματος 
απαιτεί γνωστικές, τεχνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες. Προϋποθέτει την 
αλληλεπίδραση και τη συνεχή επικοινωνία με τον ασθενή, με αποτέλεσμα 
η ποιότητα του νοσηλευτικού έργου να επηρεάζεται καθοριστικά από το 
επίπεδο στελέχωσης και τις γενικότερες συνθήκες εργασίας του νοσηλευτικού 
προσωπικού.

Ο ρόλος του νοσηλευτή στην αποκατάσταση εστιάζεται διαφορετικά από 
άλλες ειδικότητες του κλινικού χώρου.

Ο νοσηλευτής, που εργάζεται με ασθενείς που βρίσκονται σε πρόγραμμα 
αποκατάστασης, πρέπει να είναι ευέλικτος και δημιουργικός και να αναγνωρίζει 
πως ο ασθενής είναι “ο καπετάνιος” της ομάδας αποκατάστασης. Ο ρόλος 
του νοσηλευτή είναι να βοηθήσει τον ασθενή να πετύχει το καλύτερο δυνατό 
επίπεδο ευεξίας, όπως αυτό ορίζεται από τον ασθενή. Είναι πολύ σημαντικό 
να μην είναι επικριτικός και να μην επιβάλλει τις δικές του αξίες και στάσεις 
στον ασθενή.

Ο νοσηλευτής αποκατάστασης πρέπει να είναι ικανός να συνεργάζεται 
με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Εκτός από τον ιατρό, μέλη της ομάδας 
αποτελούν οι εργοθεραπευτές, οι φυσιοθεραπευτές, οι λογοθεραπευτές, οι 
ψυχολόγοι, οι σύμβουλοι επαγγελματικής αποκατάστασης και οι κοινωνικοί 
λειτουργοί. Είναι αυτοί που θα συνεργαστούν με τον ασθενή και την 
οικογένειά του για να βοηθήσουν στην επίλυση τόσο των ψυχοκοινωνικών, 
όσο και των οργανικών προβλημάτων. Ο νοσηλευτής συντελεί στην επίβλεψη 
του ασθενούς όσον αφορά στη σωστή εφαρμογή των ασκήσεων και των 
δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις οδηγίες των παραπάνω θεραπευτών και 
ενισχύει τη διδασκαλία τους. Προγραμματίζονται συστηματικές συναντήσεις, 
έτσι ώστε τα μέλη να συνεργάζονται για τη φροντίδα του ασθενούς και να 
εκτιμούν την πρόοδο της αποκατάστασής του.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΥ
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Η φιλοσοφία της αποκατάστασης στη νοσηλευτική στηρίζεται στην 
αναγνώριση της ανάγκης των ασθενών για ανεξαρτησία. Οι νοσηλευτές 
πρέπει να μπορούν να κρίνουν πότε ο ασθενής μπορεί να προσπαθήσει να 
κάνει κάτι μόνος του και να αναγνωρίζουν πότε η απογοήτευσή του φθάνει 
στο επίπεδο που χρειάζεται να βοηθήσουν. Οι παρεμβάσεις εφαρμόζονται 
με τέτοιο τρόπο, που ενθαρρύνουν τον ασθενή να κάνει όσο το δυνατόν 
περισσότερα για τον εαυτό του. Επιβραβεύονται ακόμη και για μικρές επιτυχίες 
ή προσπάθειες σ’ αυτό το επίπεδο φροντίδας. Ο ασθενής παρακολουθείται 
για υπερβολική κόπωση. Γι’ αυτό οι δραστηριότητες του προγραμματίζονται 
με βάση το βαθμό κόπωσής του. Οι φυσιοθεραπευτές και εργοθεραπευτές 
δουλεύουν μαζί με τον ασθενή που χρήζει αποκατάστασης, για να τον 
βοηθήσουν να προσαρμοσθεί, έτσι ώστε να εκτελεί τις δραστηριότητες της 
καθημερινής ζωής.

Εξυπηρέτηση Εσωτερικών Ασθενών από την Έναρξη Λειτουργίας 
του Μελαθρου Αγωνιστων της ΕΟΚΑ 

Μεχρι 31 Μαϊου 2016

Τμήμα Αριθμός Ασθενών

Ασθενείς που εξυπηρετήθηκαν από την 
Μονάδα Αποκατάστασης Α 
(Μέσω του Υπουργείου Υγείας)

551

Ασθενείς που εξυπηρετήθηκαν από την 
Μονάδα Αποκατάστασης Β (Ιδιωτικά)

812

Στέγη Ηλικιωμένων 651 ένοικοι

Ασθενείς/Ένοικοι που εξυπηρετήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια 
(Μάιος 2011 – Μάιος 2016):

Τμήμα Αριθμός Ασθενών

Μονάδα Αποκατάστασης Α 355

Μονάδα Αποκατάστασης Β 368

Στέγη Ηλικιωμένων: 133

Διευκρίνιση: 
• Για τη Στέγη Ηλικιωμένων δικαιούχοι είναι όσοι πληρούν να κριτήρια, που αναφέρονται στο 
ιδρυτικό έγγραφο του Μελάθρου
• Η Μονάδα Αποκατάστασης, τα Εξωτερικά Ιατρεία, το Μικροβιολογικό Εργαστήριο-Χημείο, το 
Ακτινολογικό, το Καρδιολογικό, τα Δελτία Υγείας Αθλητών, η Εργοθεραπεία, η Λογοθεραπεία, 
η Ψυχολογική στήριξη και άλλες υπηρεσίες απευθύνονται προς όλους τους πολίτες και τους 
αποδήμους μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΥ
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Δελτία Υγείας Αθλητών

Το τμήμα της έκδοσης δελτίων υγείας συγκεντρώνει την προτίμηση των 
περισσότερων αθλητικών σωματείων της πόλης και επαρχίας Λεμεσού.
Στο χώρο του Μελάθρου, ο αθλητής θα κάμει όλες τις εξετάσεις που 
χρειάζεται. Εδώ μπορεί να βγάλει το δελτίο υγείας του χωρίς καθυστέρηση. 
Αν είναι μαθητής, έχει προτεραιότητα για να πάει στο σχολείο του χωρίς να 
χάνει τα μαθήματα του.
Με οικονομία χρόνου αλλά και κόστους γονείς, αθλητές, αθλητικά σωματεία 
είναι σίγουροι πως τα αποτελέσματα που παίρνουν είναι αξιόπιστα.

Ο  τενίστας Μάρκος Παγδατής 
εμπιστεύεται το Μέλαθρον για την 
έκδοση του Δελτίου Υγείας του

Ο σκοπευτής  μας Γιώργος Αχιλλέως 
αναμένει τη σειρά του για την έκδοση 

του Δελτίου Υγείας του

Δελτίο Υγείας του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στους
Κρίκους, Ηρόδοτου Γιωργαλλά και του Παραολυμπιονίκη, 

Αντώνη Αρέστη

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΥ
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Χημείο 

Η κυρία Κλέα Παπαέλληνα, Πρόεδρος του ΚΟΑ, παραδίδει 
επίσημα τον Αυτοματοποιημένο Ανοσολογικό Αναλυτή

για τους σκοπούς του χημείου 23.9.2016

Είναι άριστα στελεχωμένο. Προΐσταται Ιατρός Μικροβιολόγος. Είναι 
εξοπλισμένο με ό,τι σύγχρονο διαθέτει η ιατρική τεχνολογία. Εκτελεί 
οποιαδήποτε ανάλυση σε σύντομο χρόνο και με σιγουριά στα αποτελέσμα-
τα. Εξυπηρετεί όλους, δικαιούχους και μη, με πολύ λογικό τίμημα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΥ



ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ  | 53

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΛΑΘΡΟΥ

Εκτός της προσφοράς του σε θέματα υγείας (φροντίδα ηλικιωμένων, 
αποκατάσταση, εξωτερικά ιατρεία), το Μέλαθρο συνδράμει φιλανθρωπικά 
ιδρύματα και επιστημονικούς οργανισμούς.

28 Μαρτίου 2016

Προς Διευθυντή του Μελάθρου Αγωνιστών της ΕΟΚΑ

Κύριο Σάββα Α. Σάββα

Αξιότιμε κύριε Σάββα,

Δια της παρούσης, ο Πρόεδρος, τα Μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, το διευθυντικό 

προσωπικό και οι ένοικοι της Κλεάνθειου Κοινοτικής Στέγης Ηλικιωμένων Αθηένου επιθυμούν 

να εκφράσουν τις πιο θερμές και ειλικρινείς τους ευχαριστίες για την πολύτιμη προσφορά σας με 

3 κομοδίνα και 3 ψυγεία για τις ανάγκες της Στέγης.

Με εκτίμηση,

Βάσος Χ’’Γιαννακού

Πρόεδρος Διαχειριστικής Επιτροπής

Κλεάνθειου Κοινοτικής Στέγης Αθηένου

Στρόβολος, 25 Μαΐου 2016

Προς: Δ.Σ. και Διεύθυνση

Μελάθρου Αγωνιστών της ΕΟΚΑ

Αγαπητοί κύριοι/κυρίες,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη δωρεάν παραχώρηση 

εξοπλισμού (κρεβάτια, κομοδίνα, καρέκλες κλπ) στη Στέγη μας, ο οποίος θα αξιοποιηθεί πλήρως 

από τους εξυπηρετούμενους που διαμένουν εδώ.

Ευχόμαστε υγεία και ευημερία σε όλα τα μέλη σας.

Με εκτίμηση,

Αντρέας Αναστασιάδης

Διευθυντής Στέγης,

Αγία Μαρίνα
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19/11/2015

Κύριον Θεοφάνη Παναγιώτου

Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου 

Μελάθρου Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α.

Αξιότιμε κύριε Παναγιώτου,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του Σωματείου μας, εκφράζουμε τις 

θερμές ευχαριστίες μας για την δωρεάν εννέα καθισμάτων, τριών πολυθρόνων και ενός μικρού 

τραπεζιού στο Σωματείο μας.

Η αγάπη και η συμπάθεια μας προς το Μέλαθρον και σε όσους συμβάλλουν στην αξιοθαύμαστη 

λειτουργία του, είναι δεδομένη.

Διατελούμε μετά τιμής.

Δρ. Αντώνης Κάστανος                   Σωτήρης Χαϊλής

    [Πρόεδρος]               [Γενικός Γραμματέας]  

    ΝΕΟΣ ΑΙΩΝ

Το Μέλαθρο δωρίζει στην Μονή Αμασγούς έπιπλα, 
νοσοκομειακά κρεβάτια και κλινοσκεπάσματα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΛΑΘΡΟΥ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΛΑΘΡΟΥ

Μηχάνημα για τεστ κοπώσεως 
και υπερήχους
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ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ

Από της ίδρυσης του Μελάθρου, πολλοί αγωνιστές αλλά και νεότεροι, 
εμπνευσμένοι από τα ιδανικά του αγώνα και με βαθύ το αίσθημα προσφοράς, 
εκδήλωσαν την προθυμία τους να συνδράμουν με όποιο τρόπο μπορούσαν.

Για να ανεγερθεί το κτίριο και να μπει σε λειτουργία το Ίδρυμα, χρειάζονταν 
οπωσδήποτε οικονομικοί πόροι. Εκτός από την εισφορά της Πολιτείας, της 
Εκκλησίας, της Ελλάδας, των επωνύμων, αναγκαία ήταν και η συνδρομή του 
απλού κόσμου.

Αυθόρμητα οργάνωσαν εράνους και διάφορες εκδηλώσεις για συλλογή 
χρημάτων, αλλά και ενημέρωση του κοινού για τους σκοπούς του Μελάθρου.

Τα άτομα, οι ομάδες σιγά-σιγά οργανώθηκαν σε σώμα με την επωνυμία 
“Φίλοι του Μελάθρου”. Έχουν Διοικητικό Συμβούλιο με επαρχιακές επιτροπές 
σ’όλες τις ελεύθερες πόλεις της Κύπρου. Ανεξάρτητος “Σύνδεσμος Φίλων του 
Μελάθρου” δραστηριοποιείται στο Λονδίνο. Γι’αυτό θα κάμουμε εκτεταμένη 
αναφορά πιο κάτω.

Για 25 τόσα χρόνια προσφέρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες στο Μέλαθρο. 
Οργανώνουν δικές τους εκδηλώσεις ή συμμετέχουν ενεργά στις 
δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκτός της οικονομικής ενίσχυσης προβάλλουν το έργο και την προσφορά 
του Μελάθρου στο ευρύτερο κοινό. Κρατούν το όνομα του Ιδρύματος 
ψηλά. Είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει, ώστε το Μέλαθρο να τυγχάνει 
εκτίμησης και σεβασμού από την κοινωνία.

Νεότεροι αναπληρώνουν τους παλαιότερους και πρωτοπόρους, που είναι 
φυσικό να αφήνουν τη θέση τους. Όλο και περισσότεροι πυκνώνουν τις 
τάξεις των οργανωμένων “Φίλων του Μελάθρου”.

Είμαστε αισιόδοξοι πως η προσφορά των “Φίλων του Μελάθρου”, όχι 
μόνο θα συνεχιστεί, αλλά και θα επεκταθεί, γιατί ένα ίδρυμα φιλανθρωπικό 
στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον εθελοντισμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο τρέφει απεριόριστο σεβασμό και εκτίμηση στους 
“Φίλους του Μελάθρου” και στο έργο που επιτελούν.

 Οι Φίλοι του Μελάθρου 
συνεδριάζουν, οργανώνονται, 

υλοποιούν

Οι Φίλοι του Μελάθρου κόβουν τη 
Βασιλόπιτα για το καλό του χρόνου 

αλλά και του Μελάθρου.
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Οι  “Φίλοι του Μελάθρου Αγγλίας” είναι ο πιο παλιός, αλλά και ο πλέον 
δραστήριος Σύνδεσμος Φίλων του Μελάθρου στο εξωτερικό. Οι εκδηλώσεις 
τους, η ηθική και οικονομική στήριξη, που παρέχουν στο Μέλαθρο , 
αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης 
του και πριν ακόμη λειτουργήσει, έχουν συμπαραταχθεί και πορευθεί μαζί 
μας. Συμβάλλουν στη στενή σχέση Παροικίας και Μελάθρου, “Φίλοι” και 
Μέλαθρον είναι ένας από τους ισχυρότερους συνδετικούς κρίκους ανάμεσα 
στον Ελληνισμό της Μεγάλης Βρεττανίας και της Κύπρου.

Είμαστε βέβαιοι, ότι η στήριξη των “Φίλων του Μελάθρου Αγγλίας” όχι 
μόνο θα συνεχιστεί, αλλά και θα εντατικοποιηθεί. Η δε συμβολή τους στην 
οικοδόμηση της νέας πτέρυγας θα είναι καταλυτική.

Ευελπιστούμε ότι και με δικές μας ενέργειες και ενθάρρυνση, Φίλοι του 
Μελάθρου θα ιδρυθούν και σε άλλες παροικίες του εξωτερικού. (Αμερική, 
Αυστραλία, Ελλάδα, Ν. Αφρική...)

Η ίδρυση Συνδέσμου “Φίλων του Μελάθρου” στην Αθήνα βρίσκεται σε καλό 
δρόμο. Και με τη βοήθεια της Πρεσβείας μας στην Αθήνα, ευελπιστούμε ότι 
σύντομα θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα.

Οι ξενιτεμένοι μας νιώθουν και τιμούν τον αγώνα της ΕΟΚΑ όπως και όλους 
τους αγώνες της Κύπρου. Αγαπούν το Μέλαθρο και εκτιμούν το έργο και 
τις υπηρεσίες που προσφέρει στον Κυπριακό Ελληνισμό.

Αν έρθουμε σε επαφή μαζί τους και τους ενημερώσουμε σωστά και 
λεπτομερειακά για την επέκταση που προγραμματίζουμε, σίγουρα θα 
έρθουν αρωγοί στην προσπάθεια.

Ήδη, στο Συνέδριο Αποδήμων 26,27.8.15, ο πρόεδρος του Μελάθρου στο 
χαιρετισμό του, κατέθεσε κατατοπιστικό έγγραφο.

Αντιπροσωπεία των Συνδέσμων Αγωνιστών, του ΣΙΜΑΕ, του Ιδρύματος 

Φίλοι του Μελάθρου Αγγλίας

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ
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Απελευθερωτικού Αγώνα και του  Μελάθρου συναντήθηκε μαζί τους στο 
Λονδίνο, Μπέρμιγχαμ, Νέα Υόρκη, Σικάγο. Επέδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον για 
το Μέλαθρο και ιδιαίτερα για τη νέα πτέρυγα.

Το περασμένο καλοκαίρι είχαμε επίσκεψη αντιπροσωπείας Αποδήμων 
Αυστραλίας (Γιώργος Νικολάου και Αυγουστής). Μας έκαμαν εισφορά και 
είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν.

Πιστεύουμε ότι η στενή σχέση ανάμεσα στο Μέλαθρο και τους Απόδημους 
θα αποβεί προς όφελος όλων. Το Μέλαθρο θα καταστεί ακόμη ένα σημείο 
αναφοράς για τον παροικιακό Ελληνισμό. Η ίδρυση της νέας πτέρυγας 
και η εξυπηρέτηση του Ελληνισμού, ημεδαπού και αλλοδαπού, όπως και οι 
κοινές μας δραστηριότητες, θα βοηθήσουν στο να κρατιέται ζωντανός ο 
Ελληνισμός της διασποράς.

Οι εορτασμοί υπήρξαν λαμπροί, όπως αξίζει στο Μέλαθρο και την 
προσφορά του. Συμμετείχαν αρκετοί επίσημοι, αγωνιστές και πλήθος φίλων 
του Μελάθρου από την Παροικία.

Εορτασμός των 20χρονων του Μελάθρου σε 
Λονδίνο και Μπέρμιγχαμ - Μάιος 2015

Δημοσιογραφική διάσκεψη στην 
Κυπριακή Υπάτη Αρμοστεία 

Από το μνημόσυνο των θανόντων 
αγωνιστών

Δημοσιογραφική διάσκεψη στην 
Κυπριακή Υπάτη Αρμοστεία 

Απονομή πλακετών. Στο μέσον ο Αρχιεπίσκοπος 
Θυατείρων κ. Γρηγόριος, δεξιά του ο Υπουργός 
Εξωτερικών της Κύπρου κ. Ιωάννης Κασουλίδης, 
ο κ. Ανδρέας Μαϊμαρίδης, Πρόεδρος ΣΙΜΑΕ, 
ο κ. Ιωάννης Κούβαρος, Πρόεδρος Φίλων 
Μελάθρου Αγγλίας και ο πρέσβης της Κύπρου 
στην Αγγλία κ. Ευριπίδης Ευρυβιάδης. Αριστερά 
του, ο πρέσβης της Ελλάδος στην Αγγλία κ. 
Κωνσταντίνος Μπίκας, κ. Ρογήρος Σιηπιλλής, 
Πρόεδρος του ΙΔΑΑΕ, ο κ. Θάσος Σοφοκλέους, 
Πρόεδρος των Συνδέσμων Αγωνιστών, ο κ. 
Ανδρέας Παπαευριπίδης, Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ 
και ο κ. Τάκης Ιωάννου, πρώην πρέσβης.
Τιμήθηκαν επίσης από το Μέλαθρον, οι Φίλοι του 
Μελάθρου Αγγλίας Σεραφείμ Διάκος, Σταύρος 
Μιχαήλ, Σωτήρης Καμπανέλλας, Αχιλλέας 
Βανέζης και Τάσος Κρομμύδας.

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ
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Την 1η Αυγούστου 2016 είχαμε επίσκεψη αντιπροσωπείας των Αποδήμων της 
Νότιας Αφρικής στο Μέλαθρο (Κώστας Νικολάου και Ανδρέας Δημητρίου).
Έγινε ενημέρωση για το έργο και την προσφορά του Μελάθρου στον 
Κυπριακό Ελληνισμό, όπως και για την προγραμματισμένη επέκταση των 
κτιριακών εγκαταστάσεών του. Οι απόδημοι υποσχέθηκαν οικονομική 
στήριξη στο μέτρο των δυνατοτήτων τους.

Ο Πρόεδρος του Μελάθρου τους ευχαρίστησε, τους ευχήθηκε κάθε ευτυχία 
και προκοπή στη χώρα όπου διαμένουν και τους πρόσφερε βιβλία με 
τις κατεχόμενες εκκλησίες και μοναστήρια μας, καθώς και με υλικό του 
Μελάθρου.

Νότια Αφρική

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΙΛΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ:

Ονοματεπώνυμο:  ………………………………………………………………………………

Διεύθυνση:  ………………………………………………………………………………………….

Ενορία/Χωριό:  ……………….…………   Τ.Κ.: …………    Πόλη: ………..………….…

Τηλ. Οικίας: …………………….   Κινητό:  ………..……………  Φαξ:  …….…………...

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  …………………………………………………………………

Επάγγελμα:  ………………………………………………………………

Υπογραφή:  ……………………………                      Ημερομηνία:  ……..………………

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 
ΦΙΛΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΥ

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ
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Αγαπητοί Πρόεδροι της ΠΟΜΑΚ και της ΠΣΕΚΑ,
Ανδρέα Πεπαευριπίδη και Φίλιπ Κρίστοφερ.
Αγαπητοί εκπρόσωποι των οργανωμένων συνόλων των όπου γης 
Ελληνοκυπρίων Αποδήμων, καλώς ορίσατε στα πάτρια εδάφη.

Απηχώντας τα αισθήματα χιλιάδων μελών και φίλων του Μελάθρου 
Αγωνιστών ΕΟΚΑ αλλά και του συνόλου του χειμαζόμενου Ελληνισμού της 
ημικατεχόμενης πατρίδος μας, μεταφέρουμε τις ευχαριστίες μας, μέσω σας.
προς το σύνολο των Αποδήμων μας. Πολύ καλά γνωρίζουμε τις άοκνες και 
ακοίμητες προσπάθειες σας, να προβάλλετε σε κάθε βήμα με ακαταμάχητα 
και πειστικά επιχειρήματα το δίκαιο του αγώνα του λαού να απαλλαγεί από 
το μίασμα της ημικατοχής, που δέρνει 
ανελέητα εδώ και 41 χρόνια τη δύσμοιρη 
πατρίδα μας.

Πολύ καλά, επίσης, γνωρίζουμε τις άριστα 
σχεδιασμένες προσπάθειες σας μέσω 
διαρκούς ενημέρωσης και οργανωμένων 
εκδηλώσεων προς διατήρηση εκεί στη 
ξενιτειά της ταυτότητας μας και την 
μεταλαμπάδευση της στην νεολαία των 
αποδήμων μας, ώστε να συνεχιστεί εις 
το διηνεκές το αδούλωτο πνεύμα των 
Ελλήνων της Κύπρου, τα ήθη και τα έθιμα 
μας, η ιστορική και θρησκευτική μας 
παράδοση.

Πολύ καλά επίσης, γνωρίζουμε αλλά και 
διαισθανόμαστε την αμέριστη στήριξή σας προς προώθηση επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων είτε υπό μορφή ξένων επενδύσεων στην Κύπρο, είτε σε 
συνεργασία με ημεδαπούς με στόχο την γρηγορότερη έξοδο από την 
κρίση, που μαστίζει εδώ και πέντε χρόνια την πατρίδα μας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ, δι’ εμού, μεταφέρει 
τον θαυμασμό μας προς το σύνολο των Αποδήμων μας, και δηλώνει έτοιμο 
να συνεισφέρει και συμβάλει, ώστε οι απόδημοι μας να αποκτήσουν στην 
ιδιαίτερη πατρίδα τους ευαγές ίδρυμα συνδεδεμένο με το Μέλαθρο.

Επιπρόσθετα προσδοκούμε όπως, σε στενή συνεργασία, προωθήσουμε την 
ιδέα ίδρυσης ιατρικού ερευνητικού κέντρου σε θέματα υγείας,  αξιοποιώντας 
τις χιλιάδες των επιστημόνων που γέννησε η πατρίδας μας είτε εδώ είτε 
στην ξενιτειά, επ’ αγαθώ του συνόλου του Ελληνισμού και κατ’ επέκταση 
ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Μένουμε πάντα ταπεινά στη διάθεση σας προσδοκώντας όπως, σε στενή 
συνεργασία, δώσουμε στο κοινωνικό σύνολο τις διεξόδους που προσδοκά.
Ο Θεός να σας έχει καλά. Καλή επιστροφή στην φιλοξενούσα γη.

Ο Πρόεδρος 
Θεοφάνης Παναγιώτου

Χαιρετισμός Προέδρου Μελάθρου
στο Συνέδριο Αποδήμων 2015

27 Αυγούστου 2015

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του Μελάθρου 
προσφωνεί το συνέδριο 

των Αποδήμων
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ΘΕΜΑ: Δημιουργία Πτέρυγας Απόδημου Ελληνισμού
στο Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ

26 Αυγούστου 2015

Πρόεδρο και Μέλη

Διοικητικών Συμβουλίων Αποδήμων Κυπρίων

Υπόμνημα

Αγαπητοί Απόδημοι,

Το Μέλαθρο άνοιξε τις αγκάλες του σε δεκάδες αποδήμους μας που 
έτυχε, ευρισκόμενοι στην Κύπρο, να χρειαστούν τις υπηρεσίες του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μελέτησε σε βάθος το θέμα και αποφάσισε 
ομόφωνα την εξαγγελία ίδρυσης Πτέρυγας Αποδήμων. Προχώρησε ήδη 
στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων που αφορούν τη νέα Πτέρυγα και 
εξασφαλίστηκε η σχετική πολεοδομική άδεια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να συνεισφέρει σημαντικά στην 
υλοποίηση του έργου αυτού, ως μία συνειδητά χρωστούμενη συνεισφορά 
στους αποδήμους μας.

Ευελπιστούμε ότι, με στενή συνεργασία, το έργο αυτό θα λάβει σάρκα και 
οστά.

Επισυνάπτεται πληροφοριακό δελτίο για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του 
Μελάθρου.

Με τους θερμότερους χαιρετισμούς μας.

Θεοφάνης Παναγιώτου
Πρόεδρος Δ.Σ. του Μελάθρου

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ
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Φίλοι του Μελάθρου Παγκύπρια

Αναστασίου Χρίστος 

Αρτεμίου Χριστάκης Μέλος Επιτροπής

Βαρδάκης Στέλιος 

Βαρνάβα Ανδρέας 

Βαρνάβα Βαρνάβας Ταμίας

Βέης  Κ. Μιχάλης Μέλος

Γιαννή Παναγιώτα 

Γιαπάνης Τάσος 

Ευσταθίου Στάθης 

Ζίκκου Χριστίνα 

Θεοκλέους Γεωργία 

Ιάσονος Χαρίτων Μέλος Επιτροπής

Ιωάννου Μαρία 

Ιωάννου Νίκος

Κακούλλας Παναγιώτης Πρώην Πρόεδρος

Κκαΐλη Ανδρούλα 

Κναή Ανδρέας

Κναή Παναγιώτα

Κουτσόφτα Ελένη 

Λίγγη Γιανούλλα 

Μακρή Αναστάσης 

Μάστρου Κατερίνα Μέλος Επιτροπής

Μαχάττου Κωστάκης

Μαχάττου Σταυρούλλα Μέλος Επιτροπής

Μηνά Κατερίνα 

Μηνά Μαρία

Μηνά Μηνάς

Μιτσή Δέσπω 

Παπαμάρκου Παρασκευή 

Παύλου Σωτήρης 

Ππεκρής Μιχάλης 

Σιαμτάνη Ελένη 

Τακούσιη Μάρω

Τιμοθέου Θεόδωρος Μέλος Επιτροπής

Τσιόλας Α. Θεοδόσης

Τουμάζου Μαρία 

Τσούκκα Δήμητρα

Τσούκκα Σπύρος 

Φαλάς Χάρης Μέλος Επιτροπής

Χατζηλοϊζή Γεωργία Γραμματέας

Χατζηφιλίππου Γεωργία 

Χρίστου Μάρκος 

Χρίστου Αλεξάνδρα Πρόεδρος

Χριστοφή Γιώργος 

Αλαμπρίτης Μάριος

Αναστασίου Τάσος 

Ανδρέου Μιχάλης 

Αργυρίδου Τούλα Οργανωτικός

Αυξεντίου Χρύσω 

Βαβλίτης Παναγιώτης Μέλος Επιτροπής

Βαβλίτη Παναγιώτα

Γαβριήλ Χαράλαμπος 

Γιαννάκη Γιάννης Αντιπρόεδρος

Γιαννάκη Έλενα Οικ. Διαχειριστής

Δημητρίου Αννίτα 

Ζαχαρίου Αλέκα 

Ζαχαρίου Ανδρέας 

Ζαχαρίου Λάμπρος 

Λάμπρου Ελένη Ταμίας

Μαλακτού Πύργου Έλενα Γραμματέας

Μανώλη Ανδρέας

Μανώλη Θεολόγος 

Μηλιώτης Ανδρέας 

Μισός Αριστοτέλης 

Μοτίτης Ανδρέας Μέλος Επιτροπής

Νικολαΐδου Δέσποινα Μέλος Επιτροπής

Νικολεττή Κοκούλλα

Οικονόμου Αργύρης Πρώην Πρόεδρος

Πάτσιου Έλενα

Παττίδου Μαρία Μέλος Επιτροπής

Παυλίδης Παύλος

Πλαστήρας Ηλίας

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ
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Ιωάννου Γιαννάκης Μέλος Επιτροπής

Θωμά Θωμάς 

Κκαΐλα Έλενα Μέλος Επιτροπής

Κοντοβούρκης Μιχαλάκης

Κυριακίδης Κίκης Πρόεδρος

Κυριάκου Γιάννος

Κυριάκου Παναγιώτης

Κυπριανού Άννα

Κωνσταντίνου Γιώργος 

Κωνσταντίνου Μάρκος 
Βοηθός 
Γραμματέας

Λαγιώτης Παναγιώτης

Λακκοτρύπης Γιώργος 

Ρωσσίδου Άρτεμις Μέλος Επιτροπής

Σάββα Ελένη

Σιμάκης Συμεού

Σολωμού Μαρία Μέλος Επιτροπής

Σωφρονίου Μιχαλάκης

Στεφάνου Κωνσταντίνος

Τσαρδελλής Νίκος

Φιλιαστίδης Ηλίας Μέλος Επιτροπής

Φιλίππου Μάριος

Χατζηκώστας Γιαννάκης

Χατζημπέης Νίκος 

Medows Μαρία

Ανδρέου  Γεωργία

Ανδρονίκου  Ίρις Μέλος Επιτροπής

Αντωνίου Παναγιώτης 

Ανωγυριάτου Νίτσα

Αριστείδου Μαριέλλα 

Αχιλλέως  Νίκη

Βαλανίδης  Σάββας

Βαλανίδου  Άννα 

Βασιλείου Αλέξανδρος

Βόλου Ευαγγελία

Γαβριήλ  Ανδρέας Πρώην Πρόεδρος

Γεωργιάδου Ντόλλη

Γεωργίου Ανδρούλλα

Γεωργίου Γεώργιος

Γεωργίου Ρηγίνος

Γιάγκου  Βασιλική

Γρηγορίου Καίτη

Δημοσθένους  Ροδούλα 

Ευαγόρου Νίκος

Ευγενίου  Άλεια

Ευσταθίου Δόνα

Ευσταθίου Μάμας

Ζαννέτου Γιώτα

Ζαχαρίου Ανδρέας

Ζίττη  Άντρια

Ζορνά  Άντρη

Ηρακλέους Δημήτρης

ΛΕΜΕΣΟΣ

Μανδρής Θεόδωρος

Μαραγκού Σοφοκλέους  
Έλλη

Πρόεδρος

Μάρκου Χριστιάνα

Μαρνέρου Έρμα

Ματσούκα Ασημένου 
Μαρία 

Μέλος Επιτροπής

Μαυρή Κυριάκος 

Μαυρομιχάλη  Μαρία

Μηνά Άντρη

Μιλτιάδους  Δέσπω 

Μιχαηλίδου  Άλκηστις

Μιχαηλίδου Μαρία Γραμματέας

Μιχαηλίδου Κρίστια

Μιχαηλίδου Νάτια

Νικοδήμου  Στάθης 

Νικολάου  Κούλα  

Νικολάου  Ποταμίτου Ζωή

Νικολάου Άντρη

Νίττη  Άννα

Ξενοφώντος  Σοφία 

Οδιάτης  Ανδρέας 

Παλλάκης Χριστόφορος

Παμπακά  Κατερίνα

Παμπόρης Ανδρέας

Παναγίδης  Ανδρέας

Παναγιώτου Νίκος

Παναγιώτου Ρούλλα

Παπαγεωργίου  Γεώργιος

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ
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Ηροδότου - Ιωάννου  
Ανδριανή

Ιακώβου  Χριστιάνα

Ιορδάνους Νικόλας

Ιωαννίδης  Λεωνίδας

Ιωαννίδης Παύλος

Ιωαννίδης Στέλιος

Ιωαννίδη  Φωτούλα

Ιωαννίδου  Αντιγόνη

Ιωάννου  Γιαννούλα 

Ιωάννου Βαλεντίνος

Ιωάννου Γιαννάκης

Ιωάννου Γιαννάκης 

Ιωάννου Κυριάκος

Ιωνίδου Λόρδου Λούλλα

Ιωσηφίδου  Ανθούλα Πρώην Πρόεδρος

Ιωσηφίδης Ρίκκος

Καϊρίνος  Μιχάλης 

Κακουλλής  Χρίστος

Καλαθάς Νίκος 

Καλλινίκου Χρυσούλλα

Κασίνη Αντιγόνη

Καυκαλιά Μάρλεν Μέλος Επιτροπής

Κλεάνθους  Βικτώρια 

Κουμή-Μιτσίδου  Αλίκη 

Κουντουριώτη Μαρία

Κουρέα Ζωή

Κυπριανού Παυλίνα Τέως Πρόεδρος

Κυριακίδης  Παναγιώτης

Κυριάκου  Αννίτα 

Κυριάκου  Γαβριέλλα

Λοΐζου Σωτηρούλλα Μέλος Επιτροπής

Λόρδος Δημήτρης

Λουκάς  Γιώργος 

Λυσανδρίδης Γιώργος

Μακρή Χατζημανώλη 
Μαρία 

Παπαδόπουλος 
Χριστόφορος

Πρώην Πρόεδρος

Παρασκευά  Ευαγγελία

Παυλίδης Παύλος

Παυλίδου  Κατερίνα

Παύλου Ιωάννης-Ιούλιος

Πίτρακκου  Άνδρη

Πολυδώρου Ρένα

Ποταμίτης Λοϊζος

Ποταμίτης Μαριλένα

Πουργουρίδης Ραφαήλ

Πτωχοπούλου  Μύρια

Ρούσου Ανδρέας & Δώρα

Σαββίδη Λουκία  

Σωφρονίου Σωφρόνιος

Σπύρου  Αθηνά

Σπύρου - Γκότσικα  Μαρία 

Σταύρου  Μαρίνα 

Σύκας Νίκος 

Σώζου Καμιντζή Καλλιόπη                                      

Τερψοπούλου  Μαίριλυν 

Τσαγγάρης Κούλλης

Τσικκίνη Παναγιώτης

Τσικκίνη Σωτηρούλλα

Φοινιεύς  Άντρια 

Φωτίου Φώτης

Χαπίπη Σίλεια                                             

Χαραλάμπους Αιμίλιος

Χαραλάμπους Άντρεα                               

Χατζηθεοδοσίου 
Κωνσταντίνος

Χατζηιωάννου Σωτήρης

Χατζηλοΐζου Πέτρος

Χιώτη  Ειρήνη

Χιώτη Στέλλα 

Χριστοδούλου  Θεοχάρης

Χριστοφίδου Νίκη

Χριστοφόρου Ανδρέας

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ
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Αλωνεύτη-Τηλεμάχου
Στέλλα

Αντωνιάδου Ελένη

Αλωνεύτου-Θεοχαρ. Πόπη Μέλος Επιτροπής

Αντωνίου Ανδρονίκη

Αριστοτέλους Νίκος

Αττάς Κυριάκος

Αυλωνίτης Χρίστος

Γαλάτη Λένια Μέλος Επιτροπής

Γιάγκου Θεοδοσία Μέλος Επιτροπής

Γιασεμίδου Γιάννα

Γεωργιάδου Φρόσω

Γρηγορά Δήμητρα Επίτιμη Πρόεδρος

Γρηγορίου Ανδρεούλλα Οργανωτικός

Γρηγορίου Ανδρούλλα
Βοηθός 
Οργανωτικός

Ευαγγέλου Γιαννάκης

Ευγενίου Ξένια Βοηθός Ταμίας

Ευθυμίου Κυριάκος

Ευσταθίου Αυγουστής

Ζερβός Παναγιώτης Ταμίας

Θεοχαρίδης Νάκης

Ινιός Κυριάκος

Κοκκινίδου Λέλλα Μέλος Επιτροπής

Κυριακίδου Λένια Γραμματέας

Κυριακίδου Σκεύη

Λοΐζου Θωμάς

Μακρή Ανδρούλα

Μαππής Ανδρέας

Μαύρος Χρίστος

Μεγαλέμου Αστέρω

Μιχαήλ Μαρίνα Μέλος Επιτροπής

Μιχαηλίδου Δροσούλα Μέλος Επιτροπής

Μιχαηλίδου Κατίνα

Μουσίδης Κώστας

Μπαταριάς Χαράλαμπος Μέλος Επιτροπής

Μωϋσέως Ανδρέας

Ναύτη Σούλλα Μέλος Επιτροπής

Νησιφόρου Κυριάκος

Παλαιολόγος Γεώργιος Αντιπρόεδρος

Παναγή Ανδρέας 

Παύλου Γεωργία

Πελαγία Άντρη Μέλος Επιτροπής

Πρωτοπαπάς Κώστας

Σεραφείμ Νίνα Μέλος Επιτροπής

Σεργίδης Νίκος Μέλος Επιτροπής

Σουρμελή Μαίρη

Σουρμελή Στέλλα Πρόεδρος

Σταυρινίδης Γ.

Σχίζα Ουρανία Μέλος Επιτροπής

Τάκκα Μαρία

Τρύφωνος Κυριάκος

Τσιάρτας Ανδρέας

Φάκα Μαρίνα

Φραγκίσκου Σωτούλα

Χαραλάμπους Γεωργία

Χατζηϊωάννου Γιαννάκης

Χατζηχαμπής Δημήτριος

Χριστοφή Στέλιος

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ
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Αριστείδου Χάρης

Αρχιμανδρίτης Χαρίτων

Βρυωνίδης Νάκης Πρόεδρος

Γεωργιάδης Γεώργιος Πρώην Προεδρος

Γεωργιάδου Μαρία Ταμίας

Δημητρίου Αριστοτέλης

Διακοντής Χαράλαμπος

Καραολής Ν. Ιωάννης Μέλος Επιτροπής

Κόκκινος Νίκος

Κοτσώνης Γιώργος

Κουπάτου Χρυσούλα Μέλος Επιτροπής

Κουρούσιης Ανδρέας

Κυρίλλου Φειδίας Επιτιμος Πρόεδρος

Λοΐζου Θεοχάρης
Βοηθός 
Γραμματέας

Μακαρίου Ανδρέας

Μελαΐσης Πέτρος

Νικήτα Παύλος 

Οικονόμου Ν. Κώστας

Παπακώστας Κλεόβουλος

Παπαναστασίου Θράσος

Παράσχος Στας

Πιστέντης Ανδρέας

Στενιώτης Γεώργιος

Τζόουνς- Ρωσσίδου Θράκη

Τήλλυρος Πραξιτέλης Μέλος Επιτροπής

Ττοουλιάς Χαράλαμπος Γραμματέας

Φλωράκη Στεφανία

Φουκαρά - Σουχανοβα 
Μάριαμ

Χαραλαμπίδης Ανδρέας

Χαραλαμπίδου Κατερίνα Οργανωτικός

Χαραλάμπους Παντελής

Χατζημιτσή Γιωργούλλα

Χατζηχαραλάμπους 
Χαράλαμπος Πρώην Πρόεδρος

ΠΑΦΟΣ

Διάκου Σεραφείμ Λονδίνο-Μέλος Επιτροπής

Καμπανελλάς Σωτήρης Λονδίνο-Μέλος Επιτροπής

Κρομμύδας Τάσος Λονδίνο-Μέλος Επιτροπής

Κούβαρος Μεταξάς Ιωάννης Λονδίνο-Συντονιστής

Μιχαήλ Σταύρος Λονδίνο-Μέλος Επιτροπής

Παπαευριπίδης Αντρέας Λονδίνο-Μέλος Επιτροπής

Ακαθιώτης Κυριάκος Μπέρμιγχαμ-Υπεύθυνος

Φάττας Χρίστος Μπέρμιγχαμ-Μέλος Επιτροπής

Βασιλείου Αλέξανδρος Λονδίνο-Επαναπατρίσθηκε

Τακκούσιης Μιχαλάκης Λονδίνο-Επαναπατρίσθηκε

Νικολάου Πανίκος Πρώην Μέλος-Απεβίωσε

ΑΓΓΛΙΑ 

Ευχαριστούμε θερμά όλους, όσοι πρόσφεραν και προσφέρουν
από την έπαλξη των Φίλων του Μελάθρου.

Απολογούμαστε σ’αυτούς που, εκ παραδρομής,
δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση.

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΛΑΘΡΟΥ

Το Μέλαθρο οικοδομήθηκε χάρις στις οργανωμένες ενέργειες του 
Συμβουλίου του , στην οικονομική στήριξη της Εκκλησίας, της Κυπριακής και 
Ελληνικής Πολιτείας, επιχειρηματιών και του ανώνυμου λαού.
Η συνδρομή συνεχίζεται. Ο απλός λαός και οι διάφορες οργανώσεις 
συνεχίζουν να προσφέρουν απλόχερα, παρά την οικονομική κρίση. Τα 
ποσά είναι μικρότερα, αλλά αυτό δεν μειώνει την αξία της εισφοράς, γιατί 
είναι δόσιμο ψυχής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι οργανωμένοι “Φίλοι του Μελάθρου“ 
δημιουργούν ευκαιρίες με την οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, ώστε από 
τη μια ο κόσμος να γνωρίσει το έργο του Μελάθρου, να συσφίξει τις σχέσεις 
του μ’ αυτό, να το αγαπήσει και από την άλλη να το στηρίξει οικονομικά 
για να μπορέσει να συνεχίσει την προσφορά του σ’ όσους έχουν ανάγκη.

Μια τέτοια ευκαιρία δόθηκε στο “Ηρώο”, 15.5.2016, αλλά και σε προηγούμενες 
χρονιές. Πολλοί έδωσαν την εισφορά τους είτε ως άτομα, είτε ως εκπρόσωποι 
οργανώσεων και κοινοτήτων, παίρνοντας ένα κομμάτι δάφνης για κατάθεση 
στο μνημείο του “Ηρώου”.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΗΡΩΟΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ  ΕΟΚΑ 1955-1959 

ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
“ΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2016”

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΓΩΝΑ ΕΟΚΑ 1955-1959

Ηρώον Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 (Περιοχή Πελενδρίου – Κ. Αμιάντου)
Κυριακή, 15 Μαΐου 2016. Ώρα 11:30 π.μ.

Ομιλητής στο μνημόσυνο ήταν ο
κ. Νίκος Χριστοδουλίδης,

Kυβερνητικός Eκπρόσωπος.

Πλήθος κόσμου παρευρίσκεται στο 
Μνημόσυνο. Στρατιωτικό Άγημα

αποδίδει τιμές.
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Εκπομπή "Οδός Ελευθερίας"

Η εκπομπή “Οδός Ελευθερίας” στο ΡΙΚ, που οργανώνεται κάθε χρόνο, 
ενισχύει το Μέλαθρο με σεβαστό ποσό.
Με την παρουσία τους γιατροί, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, άνθρωποι 
που απόλαυσαν την θαλπωρή του Μελάθρου δίνουν μια πολύ καλή εικόνα 
της προσφοράς του σε κάθε πάσχοντα συνάνθρωπο.

“ΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ” 
Οι εισφορές έφθασαν τις  €203,215

Η ετήσια εκδήλωση “Οδός Ελευθερίας” που οργανώνεται από το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ με 
στόχο την προβολή του έργου του αλλά και την οικονομική του ενίσχυση, σημείωσε σημαντική επιτυχία.

Η εκδήλωση απέφερε μέχρι σήμερα το ποσό των €203,215.50 το οποίο κατά επαρχία κατανέμεται ως 
ακολούθως: Λευκωσία €72,799, Λεμεσός €74,235, Λάρνακα €26,575, Πάφος €18,625 και Αμμόχωστος 

€10,981.50

Τα συνολικά έξοδα για την οργάνωση της εκδήλωσης ανήλθαν σε €7,630.47
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Μελάθρου Αγωνιστών της ΕΟΚΑ εκφράζουν τις ευχαριστίες 
τους προς όλους εκείνους που συνεργάσθηκαν με το Μέλαθρο στα πλαίσια της πραγματοποίησης της 

εκδήλωσης.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζουν  και προς όλους εκείνους που με την εισφορά τους συνέβαλαν στην 
επιτυχία της εκδήλωσης και στην οικονομική στήριξη του Μελάθρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  διαβεβαιώνει τους πάντες ότι οι εισφορές τους αξιοποιούνται με τον καλύτερο 
τρόπο, με τη συνεχή αναβάθμιση και επέκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών, προς όφελος του 

κυπριακού ελληνισμού.

Εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ, Σελ. 17
Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2016 
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Δείπνο Ζεύγους Ιωάννου

Αρκετός κόσμος παρευρέθηκε στο 
Πεινολόγιο στη Γερμασόγεια και 
τίμησε το δείπνο, που οργάνωσε 
το ζεύγος Γιάννου και Ευγενίας 
Ιωάννου στις 12.7.2015 για οικονομι-
κή ενίσχυση του Μελάθρου. Το 
δείπνο ήταν υπό την αιγίδα του 
Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου 
Αναστασιάδη.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και 
άλλοι επίσημοι στο σπίτι του ζεύγους 
Ιωάννου κατά το δείπνο του 2014.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΛΑΘΡΟΥ

Το Μέλαθρον ευχαριστεί
την ΚΕΑΝ
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Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού 
Σχολείου Πύργου Λεμεσού

Εισφορά R.C.B Bank

Παρουσία εκπροσώπων Μελάθρου 
στα 20χρονα της RCB Bank στο

Προεδρικό Μέγαρο. Ο Πρόεδρος του 
Μελάθρου παραλαμβάνει την επιταγή.

€10.000 - 29.10.15: Μας συγκίνησε 
ιδιαίτερα, τόσο η τελευταία προσφορά 
της RCB Bank προς το Μέλαθρο 
όσο και η επιλογή μας μεταξύ των 
δέκα ιδρυμάτων που στηρίξατε 
οικονομικά, στην εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό 
Μέγαρο.

Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Μέλαθρον Αγωνιστών

Η Διευθύντρια, η Πρόεδρος του 
Συνδέσμου και αντιπροσωπεία των 

παιδιών παραδίδουν την επιταγή με τις 
εισπράξεις από το κούρεμα αγάπης

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΛΑΘΡΟΥ
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"Φίλοι του Μελάθρου" Πάφου

Αρκετός κόσμος στο Τσάι των “Φίλων 
του Μελάθρου” Πάφου τιμά τους 
οργανωτές αλλά και το Μέλαθρο. 
(2.12.15)

Ο Μητροπολίτης Πάφου κ.Γεώργιος 
και άλλοι επίσημοι στο Τσάι των φίλων 
του Μελάθρου Πάφου 19.11.14. Ο 
Πανιερώτατος ήταν ο ομιλητής στην 
εκδήλωση.

Η χορωδία - ορχήστρα του Μουσικού 
Λυκείου Πάφου σκορπά το κέφι στην 
εκδήλωση.

Οι “Φίλοι του Μελάθρου” Πάφου 
οργανώνουν κάθε χρόνο διάφορες 
εκδηλώσεις για ενίσχυση του 
Ιδρύματος. 

"Φίλοι του Μελάθρου" Αμμοχώστου

Οι “Φίλοι του Μελάθρου” Αμμοχώστου 
κάθε χρόνο οργανώνουν με επιτυχία 
τη συνεστίαση τους στο Nissi Beach 
προς ενίσχυση του Μελάθρου. 
Οι δεσμοί με το Μέλαθρο συνεχώς 
δυναμώνουν. Ευχαριστίες στον Το-
μεάρχη κ. Παύλο Παυλάκη, που 
διαθέτει δωρεάν το ξενοδοχείο του 
χάριν του Μελάθρου.

Νοέμβρης 2015
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"Φίλοι του Μελάθρου" Λευκωσίας

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το Φιλανθρωπικό Τσάι των Φίλων του Μελάθρου 
Λευκωσίας - Κερύνειας - 12 Μαΐου 2016 - στο Προεδρικό Μέγαρο.

Έκθεση υπηρεσιών του Μελάθρου

Ο κύριος Θεοφάνης Παναγιώτου, 
Πρόεδρος του Μελάθρου επιδίδει 

τιμητική πλακέτα στον κ. Παύλο Παυλάκη

Ο Πρόεδρος του Μελάθρου 
χαιρετά την εκδήλωση.

Η κυρία Άντρη Αναστασιάδη, η κυρία Στέλλα Σουρμελή, Πρόεδρος 
των "Φίλων του Μελάθρου" Λευκωσίας - Κερύνειας μαζί με τον 
κύριο Ανδρέα Αγγελόπουλο, το τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΛΑΘΡΟΥ



ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ  | 73

Η Δρ. Ιφιγένεια Αθηνοδώρου, Φυσίατρος 
του Μελάθρου, ήταν η ομιλήτρια

με θέμα "Η Αποκατάσταση Σήμερα"

Ομιλία Δρ. Ιφιγένειας Αθηνοδώρου

12  Μαΐου 2016 - Τσάι Προεδρικού

ΘΕΜΑ:  ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση ( ΦΙΑΠ )
Είναι ειδικός τομέας ιατρικής που χρησιμοποιεί τα φυσικά στοιχεία όπως 
θερμότητα, πάγο, ηλεκτρισμό, νερό, ασκήσεις για πρόληψη, θεραπεία και 
αποκατάσταση διαφόρων παθήσεων μυοσκελετικού, νευρικού, καρδιαγ-
γειακού και αναπνευστικού συστήματος, τα οποία προκαλούν προσωρινή ή 
μόνιμη αναπηρία.

2. Η ΦΙΑΠ άρχισε να αναπτύσσεται στην Αμερική μετά τον 2ο Παγκόσμιο 
πόλεμο και ισχυροποιήθηκε μετά τον 
πόλεμο του Βιετνάμ, λόγω μεγάλου 
αριθμού στρατιωτών, που επέζησαν 
με βαριές αναπηρίες και οι οποίοι 
έπρεπε να επανενταχθούν στην 
κοινωνία σύντομα σαν παραγωγικές  
μονάδες.

3. Η Αποκατάσταση πηγάζει από το 

ρήμα αποκαθιστώ που σημαίνει επα-
ναφέρω κάτι στην αρχική του κατά-
σταση.

4. Η Λειτουργική Αποκατάσταση 
είναι εξειδικευμένη φροντίδα και 
εκπαίδευση ασθενών, που έχουν χάσει την λειτουργικότητα  τους, δηλαδή  
έχουν μια αναπηρία, στο να επανακτήσουν την μέγιστη φυσική, ψυχολογική, 
κοινωνική και επαγγελματική δραστηριότητά τους, ώστε να μπορέσουν να 
επανενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο.
Παρεμβαίνει σε όλα τα στάδια της πάθησης-κάκωσης και σε όλες τις ηλικίες, 
με τελικό στόχο την βελτίωση ικανότητας και την πλήρη λειτουργική  και 
ψυχοσωματική αποκατάσταση του ασθενούς.

5.  Ο ιατρός που ασκεί και κατέχει την ειδικότητα ΦΙΑΠ ονομάζεται συνοπτικά 
Φυσίατρος. Για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας μετά τα πρώτα 6 χρόνια 
ιατρικών σπουδών, απαιτούνται άλλα 4 χρόνια ειδικής εκπαίδευσης σε 
κλινικές ΦΙΑΠ.

6. Η αποκατάσταση ατόμων με αναπηρίες προϋποθέτει συνεργασία και 
προσφορά υπηρεσιών από διάφορες ειδικότητες που αποτελούν την Ομάδα 
Αποκατάστασης.

ΟΜΑΔΑ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:

A. ΦΥΣΙΑΤΡΟ: Ο ιατρός ο οποίος συντονίζει και καθοδηγεί την ομάδα 
Αποκατάστασης. Εξετάζει και αξιολογεί την κατάσταση , λειτουργικότητα του 
ασθενούς, καθορίζει τους θεραπευτικούς στόχους και υλοποίηση τους.
Το όλο πρόγραμμα αποκατάστασης προσαρμόζεται στο άτομο και όχι 
το αντίστροφο και πάντα σύμφωνα με τις ικανότητές του και την εξέλιξη 
πορείας της νόσου.

Β. ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ:  Χρησιμοποιεί τα φυσικά στοιχεία για να βελτιώσει, 
θεραπεύσει ή να συντηρήσει άτομα που πάσχουν από επίκτητες ή συγγενείς 
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παθήσεις ( κινητικότητα, ισορροπία, βάδιση ).

Γ.  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ: Στοχεύει με την θεραπεία στη βελτίωση της λειτουργικότητας 
των άκρων (άνω άκρων) κινητικότητα αρθρώσεων, συντονισμό κινήσεων, 
εκπαίδευση του ασθενούς στις καθημερινές δραστηριότητες, ντύσιμο, 
υγιεινή, φαγητό, μετακινήσεις.
Εκπαίδευση στη χρήση ορθοπαιδικών και προσθετικών μηχανημάτων που 
διευκολύνουν στην εκτέλεση των εργασιών.

Δ. ΨΥΧΟΛΟΓΟ: Αξιολογεί τις ψυχολογικές αντιδράσεις και παρέχει ψυχολογική 
υποστήριξη τόσο στον ίδιο τον ασθενή, όσο και στο οικογενειακό του 
περιβάλλον.

Ε. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ: Ασχολείται με την αξιολόγηση και θεραπεία  όλων των 
διαταραχών της λεκτικής επικοινωνίας ( φωνής, ομιλίας ) και κατάποσης.

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ (παθολόγους, νευρολόγους, ορθοπαιδικούς, νευρο-
χειρούργους

Η. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ

Θ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

Ι. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  

Η ΦΙΑΠ ασχολείται με παθήσεις όπως:

1. Παθήσεις ή τραυματικές βλάβες κεντρικού και περιφερικού νευρικού 
συστήματος όπως Α.Ε.Ε., Κ.Ε.Κ., πολυνευροπάθειες, σκλήρυνση κατά πλάκας, 
Ν. κινητικού νευρώνα, νευραλγίες, νευρίτιδες, Ν.Parkinson, διάφοροι όγκοι.

2. Μυοσκελετικές παθήσεις, οσφυοϊσχιαλγία, αυχεναλγία, ρευματολογικές 
παθήσεις , αρθρίτιδες, μυαλγίες, σκολίωση, τενοντίτιδες, οστεοπόρωση

3. Κακώσεις ή παθήσεις νωτιαίου μυελού ( τετραπληγία-παραπληγία

4. Συγγενής βλάβη του νευρικού και μυοσκελετικού συστήματος

5. Αθλητικές κακώσεις και επαγγελματικές  παθήσεις

6. Κινησιοθεραπεία μετά από κατάγματα ή ορθοπαιδικές εγχειρήσεις όπως 
αρθροπλαστική γόνατος ή ισχύου, σπονδυλοδεσία, δισκεκτομή

7. Παθήσεις του αναπνευστικού και καρδιακού συστήματος

8. Σύνδρομο οξέως και χρόνιου πόνου.

Το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, είναι ένα  πολυδύναμο  κέντρο και το 
μοναδικό στη Κύπρο κέντρο, που διαθέτει Μονάδα  Αποκατάστασης.
Το τμήμα είναι στελεχωμένο από έμπειρο και  καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, 
την ομάδα Αποκατάστασης.
Διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμένο φυσιοθεραπευτήριο και μεγάλη θερμαινόμενη 
πισίνα για υδροθεραπεία.
Στα χρόνια λειτουργίας του Μελάθρου έχουν περάσει και έχουν βοηθηθεί 
πάρα πολλοί ασθενείς.
Μπορώ να βεβαιώσω ότι το τμήμα ΦΙΑΠ του Μελάθρου προσφέρει υψηλής 
ποιότητας ιατρική περίθαλψη στους ασθενείς με πολύ καλά αποτελέσματα .

       Δρ. Ιφιγένεια Αθηνοδώρου
       Φυσίατρος
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"Φίλοι του Μελάθρου" Λεμεσού

Από τη Συνεστίαση των Φίλων του 
Μελάθρου Λεμεσού στο KAPETANIOS 
ODYSSIA. (2013)

Οι “Φίλοι του Μελάθρου” Λεμεσού 
συμβάλλουν με τις δραστηριότητές 
τους στο να γνωρίσει το ευρύ κοινό 
το Μέλαθρο και τις υπηρεσίες του.
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Πανηγύρι "Αγίων Αναργύρων"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΝΗΓΥΡΙ “ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ”
στο Εκκλησάκι του Μελάθρου Αγωνιστών της ΕΟΚΑ 

στην Παλώδια
Την 1η Ιουλίου, εορτή των Αγίων Αναργύρων, εορτάζει το ομώνυμο Εκκλησάκι 
του Μελάθρου Αγωνιστών της ΕΟΚΑ στην Παλώδια. Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 

2016, στις 7:00 μ.μ. στο Μέγα Εσπερινό, θα χοροστατήσει ο Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης Λεμεσού και Πρόεδρος Αμαθούντος και Κουρίου κ.κ. 

Αθανάσιος.

Χρόνο με το χρόνο το πανηγύρι γίνεται περισσότερο γνωστό, αγαπιέται 
από τον κόσμο και καθιερώνεται ως ένα παραδοσιακό πανηγύρι. Το 

δέσιμο με το Μέλαθρο γίνεται πιο δυνατό.

Μεζέδες και ούζο ... για τους 
εκλεκτικούς. 

Όπως και κάθε χρόνο οι εθελοντές 
επί το έργον. Τα σουβλάκια είναι 

απαραίτητα.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΛΑΘΡΟΥ
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Φιλανθρωπικό Ράλλυ ΣΙΠΑΚ

Λεμεσός 17.3.2015

ΘΕΜΑ: ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΣΙΠΑΚ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ

Ο Σύνδεσμος Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου ΣΙΠΑΚ στα πλαίσια της φιλανθρωπικής του 
προσφοράς, διοργανώνει φιλανθρωπικό ράλλυ ακριβείας παλαιού αυτοκινήτου για οικονομική ενίσχυση 

του Μελάθρου Αγωνιστών της ΕΟΚΑ - ΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

Το ράλλυ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Μαΐου 2016.
Η εκκίνηση θα δοθεί  από το οίκημα του Μελάθρου στην Παλώδια στις 10.00 πμ.

Η διαδρομή θα καλύψει ορεινά χωριά της οροσειράς Τροόδους της επαρχίας Λεμεσού και θα τερματίσει 
στο χωριό Ποταμίτισσα γύρω στις 1.30 μμ. όπου η Κοινότητα θα φιλοξενήσει τα πληρώματα παραχωρώντας 

το μεσημεριανό γεύμα.

Τα έσοδα από το γεύμα θα δοθούν στο Μέλαθρον.

Χορηγός Επικοινωνίας Χορηγός:

Εσπερινός στο εκκλησάκι των Αγίων 
Αναργύρων στο χώρο του Μελάθρου.

Κοπέλες πουλούν παγωτό και 
δροσίζουν τον κόσμο.
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Το ράλλυ σημείωσε μεγάλη επιτυχία και κάλυψε τους στόχους του. 
Ευχαριστούμε θερμά τα Κοινοτικά Συμβούλια Ποταμίτισσας και Δωρού, το 
Σωματείο “Άγιος Επιφάνιος” Δωρού, τους αποδήμους Ποταμίτισσας για τη 
θερμή φιλοξενία, το Σ.Ι.Π.Α.Κ. και όσους άλλους συνέβαλαν στην επιτυχία της 
όλης εκδήλωσης.

Οι μοτοσικλετιστές συνοδεύουνΤρισάγιο στην μνήμη των Ηρώων 
της Ποταμίτισσας

Η εκκίνηση του ράλΛυ

Στο Δωρό έγινε στάση και 
προσφέρθηκαν κεραστικά από το 

Κοινοτικό Συμβούλιο και το Σωματείο 
Άγιος Επιφάνιος

Λεωφορείο της εποχής του αγώνα της ΕΟΚΑ 
μεταφέρει φίλους το Μελάθρου στην Ποταμίτισσα.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΛΑΘΡΟΥ
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Στη συνεστίαση τιμήθηκαν οι Φίλοι του Μελάθρου κ. Ανθούλλα Ιωσηφίδου και 
κ. Αλέξανδρος Βασιλείου για τη διαχρονική τους προσφορά στο Μέλαθρο. 
Τις τιμητικές πλακέτες απένειμε η Πρώτη Κύρια, Άντρη Αναστασιάδη.

Συνεστίαση 7-10-2016 του Δ.Σ., του προσωπικού 
και των Φίλων του Μελάθρου στους

κήπους του Μελάθρου

Η πρόεδρος των Φίλων του Μελάθρου 
Λεμεσού, κυρία Έλλη Μαραγκού, 

απευθύνει χαιρετισμό

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΛΑΘΡΟΥ

Οι Φίλοι του Μελάθρου διασκεδάζουν
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΛΑΘΡΟ

Στήριξη

Ο πολιτικός κόσμος της Κύπρου, οργανώσεις, κοινότητες, οργανισμοί, 
πολίτες αναγνωρίζοντας τη συμβολή του Μελάθρου στην αποκατάσταση της 
υγείας του λαού και στη φροντίδα των ηλικιωμένων, συχνά επισκέπτονται το 
ίδρυμα, ώστε να ενημερωθούν από πρώτο χέρι για το έργο που επιτελείται 
και να συνδράμουν χρηματικά είτε με άλλες δράσεις.
Τους ευχαριστούμε θερμά.

Από τις επισκέψεις του ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΒΟΥΛΗΣ των ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ κ. Γιαν-
νάκη Ομήρου και βουλευτών στο Μέλαθρο.

1/9/2011

6/5/2015
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ΑΚΕΛ

Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, κ. Άντρος Κυπριανού, 
ξεναγείται στους χώρους

του Μελάθρου.

ΔΗΚΟ

Αντιπροσωπεία του ΔΗΚΟ με 
επικεφαλής τον Πρόεδρό του, κύριο 
Νικόλα Παπαδόπουλο, ξεναγείται στο 
Φυσιοθεραπευτήριο του Μελάθρου.

ΣΥΜΠΟΛ

Ο κύριος Γιώργος Λιλλήκας, Πρόεδρος της 
ΣΥΜΠΟΛ, επισκέπτεται το Μέλαθρο 
και ξεναγείται στους χώρους του.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΛΑΘΡΟ
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Η κυρία Ελένη Θεοχάρους, Πρόεδρος 
του Κινήματος Αλληλεγγύη, στις 
10/5/2016 επισκέφθηκε το Μέλαθρο 
με συνεργάτες της και εξέφρασε την 
πλήρη στήριξή της στο έργο που 
επιτελείται.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Η κυρία Ελένη Θεοχάρους καταθέτει
κλωνάρι δάφνης στο Μνημείο

του Αμιάντου.

ΔΗΣΥ

ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

Ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, Πρόεδρος 
του ΔΗΣΥ, διαβεβαιώνει ότι η στήριξή 
του στο Μέλαθρο είναι δεδομένη 
και διαχρονική.

31,7,2015

Ο Γενικός Γραμματέας του Πανα-
γροτικού, Τάσος Γιαπάνης, επιδίδει 
επιταγή στον Πρόεδρο του Μελά-
θρου.

9,6,2015

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΛΑΘΡΟ
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ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΟΠΑΠ

Ο Δήμαρχος Αραδίππου, κύριος 
Ευάγγελος Ευαγγελίδης, επισκέπτεται 
το Μέλαθρο.

Ο Ο.Π.Α.Π Κύπρου κατ’ επανάληψη έχει βοηθήσει το Μέλαθρο είτε χρηματικά, 
είτε με ιατρικό εξοπλισμό, γιατί εκτιμά την προσφορά του προς το κοινωνικό 
σύνολο, αλλά και τον αθλητισμό.

Στις 23.12.2015 εισέφερε το ποσό 
των - €20,000 για εξοπλισμό της 
Μονάδας Αποκατάστασης. Ειδική 
πινακίδα που θα θυμίζει τη δωρεά 
είναι τοποθετημένη στο διάδρομο 
της Μ. Αποκατάστασης τους Ισογείου.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΛΑΘΡΟ
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Ο Κ.Ο.Α με κάθε τρόπο συμβάλλει στην προώθηση του έργου του Μελάθρου. 
Τελευταία μας έχει ενισχύσει με το ποσό των - €19,000 για αγορά αυτόματου 
ανοσολογικού αναλυτή προς χρήση του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου - 
Χημείου.

Ειδική πινακίδα της δωρεάς είναι τοποθετημένη στο μηχάνημα.

Κ.Ο.Π

Η Κ.Ο.Π δεν μένει πίσω. Κάνει εισφορά 
€5,000. Ο κ. Κουτσοκούμνης δίνει 
επιταγή στον κ. Γιώργο Παλαιολόγο, 
μέλος του Δ.Σ. του Μελάθρου, στην 
παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης 
κ. Ιωνά Νικολάου. 

14.1.16 

Κ.Ο.Α

Από την επίσκεψη της κυρίας Κλέας 
Παπαέλληνα, Προέδρου του ΚΟΑ. 

23-9-2016

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΛΑΘΡΟ
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Ο Mr Dale Vasteenis, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου φιλανθρωπικού 
οργανισμού AOL (Global Hope in Action), με συνεργάτη του και την κ. 
Δέσπω Μαυρομιχάλη-Νεοκλέους του Συνδέσμου ΕΥ-ΖΩ μπροστά στα 
τροχοκαθίσματα που έχουν δωρίσει για τις ανάγκες του Μελάθρου. Μαζί 
και ο Πρόεδρος του Μελάθρου κ. Θεοφάνης Παναγιώτου. 

AOL (Global Hope in Action)

Έχουν ξεναγηθεί στους χώρους του 
Μελάθρου (12.2.2016) και έχουν 
εκφράσει την μεγάλη ικανοποίηση 
και τον ενθουσιασμό τους για το 
έργο που επιτελείται.

Η προσφορά τους θα συνεχιστεί -μας 
έχουν ζητήσει κατάλογο αναγκών- 
και τους είμαστε ευγνώμονες. 

Συγκρότημα ΔΙΑΣ

Το Συγκρότημα ΔΙΑΣ (Σημερινή - 
Ράδιο Πρώτο) εισφέρει τις καθαρές 
εισπράξεις από τις πωλήσεις του CD 
“Τραγουδώ το νησί μου” του Γιώργου 
Θεοφάνους. 

11,7,2014

Lifepharma 

Η εταιρεία Lifepharma (Ζ.Α.Μ) Ltd, 
προσφέρει συμπληρώματα διατρο-
φής για τις ανάγκες της Μονάδας 
Αποκατάστασης.

29,7,2016

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΛΑΘΡΟ
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ΠΑΣΥΔΥ

Αντιπροσωπεία συνταξιούχων της ΠΑΣΥΔΥ καθεχρονικά επισκέπτεται το 
Μέλαθρο και δίνει δώρα σε συνταξιούχους της οργάνωσης, που είναι 
ένοικοι του Μελάθρου.

Το Μέλαθρο εκφράζει τις ευχαριστίες του. 

ΣΑΠΕΛ

Η επίσκεψη του γυναικείου τμήματος του ΣΑΠΕΛ (2014) είναι κάτι το 
φυσιολογικό και αναμενόμενο. Ο ΣΑΠΕΛ νιώθει το Μέλαθρο σαν κομμάτι, 
βγαλμένο μέσα από τα σπλάχνα του. Ενδιαφέρεται για την πορεία του και 
βοηθά όσο και όπως μπορεί. 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΛΑΘΡΟ
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Μέσα στα πλαίσια του ενδιαφέροντος του Υπουργείου Υγείας για τα 
νοσηλευτικά ιδρύματα καθώς και τη συνεργασία Μελάθρου και Υπουργείου 
Υγείας, είχαμε στις 27. 8. 2014 την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας κ. Φίλιππου 
Πατσαλή. Έγινε σε κλίμα πολύ φιλικό αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή 
απόψεων για συνέχιση της συνεργασίας και αύξηση των ενοικιαζόμενων 
κλινών προς το κράτος. 

Υπουργείο Υγείας

Ο κ. Φωτίου αναφέρθηκε στην αξιοποίηση του Απόδημου Ελληνισμού 
(Ελλαδιτών και Κυπρίων) για υλοποίηση των στόχων του Μελάθρου- κυρίως 
οικονομική ενίσχυση για την ανέγερση της νέας πτέρυγας. Ο ίδιος αλλά 
και το Δ.Σ. του Μελάθρου θα έρθει σε επαφή με την ηγεσία τους (ΗΠΑ, 
Αυστραλία, Καναδάς, Νότια Αφρική) για ενημέρωση και κινητοποίηση. 

Επίτροπος Προεδρίας

Ο κ. Φώτης Φωτίου, Επίτροπος 
Προεδρίας, στο Μέλαθρον.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΛΑΘΡΟ
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Κατά τις παραμονές των Χριστουγέννων ο χώρος του Μελάθρου γεμίζει 
με φωνές παιδιών και εφήβων των σχολείων μας. (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, 
Γυμνάσια, Λύκεια) 

Οι ένοικοι δέχονται την αγάπη τους με τραγούδια, σκετς, γλυκά. Μια νότα 
χαράς και αισιοδοξίας πλημμυρίζει τις καρδιές τους.

Σχολεία

Το Δημοτικό Σχολείο Αψιούς παρου-
σιάζει το θεατρικό του δρώμενο.

Σε σύσκεψη που ακολούθησε στην 
αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα και 
από ενημέρωση από το Πρόεδρο 
του Μελάθρου, εξέφρασε την πλήρη 
ευαρέσκειά του για το έργο που 
επιτελείται.

Από την επίσκεψη της Σχολής
Heritage, που κάθε χρόνο επισκέ-
πτεται το Μέλαθρο και προσφέρει 
απλόχερα τρόφιμα, φρούτα, γλυκά 
και προπάντων αγάπη.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΛΑΘΡΟ
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Το 28ο Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού 
(Αρχάγγελος Μιχαήλ) ψάλλει τα 
κάλαντα στους ενοίκους.

Τα κάλαντα ψάλλει και το Νηπιαγωγείο 
Παλώδιας.

Τα κάλαντα από το Δημοτικό του 
Κρυφού Σχολειού.

ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης

Μέλη του ΣΥΦΙ ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης 
επισκέπτονται φίλαθλό τους, που 
νοσηλεύεται στο Μέλαθρο.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΛΑΘΡΟ
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Απόλλων Λεμεσού

Παλιά ηγεσία, ο πρόεδρος των Παλαίμαχων ποδοσφαιριστών και η σημερινή 
ηγεσία επισκέφθηκαν φιλοφρονητικά το Μέλαθρο στις 6.4.2016.

Με την ευκαιρία, ο Πρόεδρος του Σωματείου “Απόλλων” έκαμε την εισφορά 
του Απόλλωνα στο Μέλαθρο, από εκτίμηση προς το έργο που επιτελεί και 
με τη διαβεβαίωση ότι θα είναι πάντα δίπλα του.

Carlsberg

Στις 14/5/2014 έγινε η επίδοση επιταγής - 1000, εισφορά της Carlsberg 
προς το Μέλαθρο, στα πλαίσια του Επάθλου Ήθους, Τέχνης και Αρετής 
Carlsberg. 

Ως γνωστό, στο δημοφιλή αυτό θεσμό της φίλαθλης εταιρείας Carlsberg, 
αναδεικνύεται από τους αθλητικούς συντάκτες ο καλύτερος ποδοσφαιριστής 

του κάθε αγωνιστικού μήνα, ο 
οποίος βραβεύεται από τη Carls-
berg με ειδική τιμητική διάκριση, ενώ 
με δική του υπόδειξη η Carlsberg 
εισφέρει το ποσό των - €1000 σε ένα 
φιλανθρωπικό ίδρυμα. Για τους δύο 
τελευταίους μήνες του Παγκυπρίου 
Πρωταθλήματος Ά Κατηγορίας 
20/3/2014, νικητής αναδείχτηκε ο 
Άμπραχαμ Γκίε του Απόλλωνα, ο 
οποίος με την σύμφωνη γνώμη της 
Carlsberg, επέλεξε το Μέλαθρον 
Αγωνιστών της ΕΟΚΑ για την εισφορά 
του χρηματικού ποσού των - €1000.

Παραλαμβάνοντας την επιταγή από 

τον κύριο Αντρέα Σμυρίλλη, Διευθυντή 
Δημοσίων Σχέσεων της Carlsberg και στην παρουσία του εκπροσώπου 
Τύπου του Απόλλωνα, κυρίου Φανούριου Κωνσταντίνου, ο κύριος Ανδρέας 
Αγγελόπουλος ευχαρίστησε την Carlsberg για την εισφορά της στο Μέλαθρο 
και εξήρε την ποικιλόμορφη προσφορά του Ομίλου “Φώτος Φωτιάδης” στην 
Κυπριακή Κοινωνία. 

Ο κύριος Σμυρίλλης επιδίδει την
επιταγή στον κ. Αγγελόπουλο.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΛΑΘΡΟ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ

Δημοσιογραφική Διάσκεψη - 5.5.2016

Ο Πρόεδρος του Μελάθρου, κύριος Θεοφάνης Παναγιώτου, μιλώντας 
στους δημοσιογράφους, με την ευκαιρία της έναρξης των εκδηλώσεων 
της “Οδού Ελευθερίας” 2016, αναφέρθηκε στο έργο που επιτελεί το Ίδρυμα 
καθώς και στην προσφορά του τόσο προς τους αγωνιστές, όσο και στον 
υπόλοιπο Κυπριακό Ελληνισμό. 

Σημείωσε τη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλεται για επέκταση και 
αναβάθμιση των υπηρεσιών του. Τόνισε τη σημασία που δίνεται για 
επιμόρφωση και ανάπτυξη του προσωπικού, στην ανανέωση του ιατρικού 
εξοπλισμού, στην ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μελάθρου.

Τέλος ενημέρωσε για το μεγάλο όραμα του Μελάθρου να επεκτείνει τις 
κτιριακές του εγκαταστάσεις με νέα πτέρυγα αποκατάστασης, δυναμικότητας 
32 κλινών με όλους τους υποστηρικτικούς χώρους που χρειάζεται. Το 
έργο θα αρχίσει να υλοποιείται σύντομα και ζήτησε την υποστήριξη του 
δημοσιογραφικού κόσμου.

Πρώτη Εκδήλωση, το Μνημόσυνο των 
αρχηγών και ηρωομαρτύρων του Αγώνα 

στο ΗΡΩΟ. 



ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ  | 92

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ

Mνημόσυνο θανόντων Ευεργετών -
Δωρητών, Μελών Δ.Σ. - Μελών Μελάθρου

Ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Ιωνάς Νικολάου εκφωνεί 
τον επιμνημόσυνο λόγο στη μνήμη των θανόντων Ευεργετών και Μελών του 
Μελάθρου στον Ιερό Ναό Παντανάσσης (Καθολικής) στη Λεμεσό. 16.11.2014 

Είναι το μνημόσυνο αυτό έκφραση της αγάπης και της ευγνωμοσύνης μας 
στους ανθρώπους που πρόσφεραν στο Μέλαθρο. 

32.    Άνθιμος Παντελή
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Γιορταστική εκδήλωση για τα 20χρονα του 
Μελάθρου, Τρακασόλ (Μαρίνα Λεμεσού) 

10.6.2015

Ήταν πολύ επιτυχημένη και άφησε άριστες εντυπώσεις στους φίλους και 
εκτιμητές του Μελάθρου, που την παρακολούθησαν.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου και άλλοι επίσημοι 
τίμησαν, με την παρουσία τους και τους χαιρετισμούς που απηύθυναν, την 
όλη εκδήλωση.

Ο πρόεδρος του Μελάθρου κ. Αντρέας Αγγελόπουλος απευθυνόμενος 
στους παρευρισκόμενους, τους ευχαρίστησε και έκαμε μια σύντομη 
αναφορά στα της ίδρυσης του Μελάθρου, στις μεγάλες δυσκολίες που 
υπήρχαν, αλλά και στην ακράδαντη πίστη στο σκοπό.

Ομολογουμένως η εκδήλωση υπήρξε λαμπρή και αντάξια του έργου και της 
προσφοράς του Ιδρύματος στον Κυπριακό Ελληνισμό.

Εορταστική Εκδήλωση
για τα 20χρονα μας

Τετάρτη 10.6.15 | Ώρα 7:30 μ.μ. | Πολιτιστικό Κέντρο Τρακασόλ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με την βοήθεια του θεού  και την ενεργό και  διαρκή 
συμπαράσταση της Εκκλησίας, της Κυπριακής 
και Ελληνικής Πολιτείας,  Οργανωμένων  
Συνόλων, Σωματείων, Οργανώσεων, μεγάλων 
Επιχειρήσεων, των Συνδέσμων «Φίλοι του 
Μελάθρου»,  που δραστηριοποιούνται σ΄ολη 
την Κύπρο,  και  εν κατακλείδι του συνόλου του 
Ελληνισμού της Κύπρου συμπληρώνουμε εφέτος  
αισίως 20 χρόνια από της  λειτουργίας του 
Μελάθρου.  Είκοσι χρόνια μεστά προσφοράς προς 
τον συνάνθρωπό μας.

Με σύνθημα « όταν η αγάπη για τον άνθρωπο γίνεται 
πράξη»  το Μέλαθρον Αγωνιστών προσφέρει, 
σ΄ ένα κλίμα γνήσιας αγάπης, κατανόησης, 
ανιδιοτέλειας και επιστημονικής επάρκειας στους 
τομείς που δραστηριοποιείται, το  μικρό αντίδωρο 
προς όσους  αγωνίστηκαν υπό το λάβαρο της 
ΕΟΚΑ  προς αποτίναξη του αγγλικού ζυγού καθώς 
και στους αγώνες του έθνους για ελευθερία,  τους 
αγωνιστές κατά της τουρκανταρσίας του 1963, 
στους συγγενείς των πεσόντων του 1974, στους 
συγγενείς των αγνοουμένων μας καθώς και στο 
σύνολο του Κυπριακού Ελληνισμού. 

Η άριστη επιλογή του ιατρικού και παραϊατρικού 
προσωπικού, ο υψηλής ποιότητας ιατρικός 
εξοπλισμός, ο οποίος συνεχώς ανανεούται 

και αναβαθμίζεται με ό,τι καλύτερο διαθέτει 
η σύγχρονη τεχνολογία, το ψηλό επίπεδο 
συνεργασίας  μεταξύ όλων των φορέων του 
ιδρύματος έχουν καταξιώσει το Μέλαθρον πολύ 
ψηλά στη συνείδηση του λαού,  η δε φήμη του έχει 
ξεπεράσει τα στενά όρια της πατρίδας μας. 

Σήμερα το Μέλαθρον αποτελεί ένα πολυδύναμο 
ιατρικό κέντρο με προσωπικό πέραν των εκατό 
ατόμων,  αφοσιωμένων στο θεάρεστο έργο που 
επιτελούν.

Η κατά απόλυτο επιστημονικό τρόπο προσφορά 
των υπηρεσιών του στους τομείς που 
δραστηριοποιείται, το οικείο περιβάλλον, η 
προσφερόμενη θαλπωρή και αγάπη πρός όσους 
έχουν την ανάγκη των υπηρεσιών του  δικαιώνουν 
την ίδρυση του και το  καθιστούν ως το περιβόλι   
ανακούφισης  και προσδοκίας.

Το σύνολο του αγωνιστικού κόσμου νιώθει 
σήμερα περήφανο για το Μέλαθρο Αγωνιστών.  
Το θεωρούν ως συνέχεια  των αγώνων τους σ΄ 
ένα άλλο τομέα, τον  ειρηνικό, προσφέροντας τα 
χρωστούμενα στους συνανθρώπους μας. 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

1. Ύμνος εις το Μέλαθρον 
Βάσος Αργυρίδης – Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή

2. Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Μελάθρου, 
κύριο Ανδρέα Αγγελόπουλο

3. Προβολή ταινίας
Αφιέρωμα στα 20χρονα της λειτουργίας του Μελάθρου

4. Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
Τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Πρέσβη της Ελλάδας

και τον Πρόεδρο των Συνδέσμων Αγωνιστών ΕΟΚΑ

5. Τιμητικές διακρίσεις για την προσφορά τους στο Μέλαθρον:
ΟΠΑΠ Κύπρου, Russian Commercial Bank, κα Νίκη Φυτίδου,

κα Νιόβη Ηρακλείδου, κα Δόμνα Γιάννακα-Ζαχαριάδη

6. Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα 

7. Δεξίωση

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
Φωνητικό σύνολο του Πολιτιστικού Ομίλου ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΣΟΛΙΣΤ
Δώρος Δημοσθένους

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Βάσος Αργυρίδης

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
1. Όμορφη και παράξενη πατρίδα Δ. Λάγιος – Ο. Ελύτης

2. Δρόμοι περπατημένοι Δ. Λάγιος – Ο. Ελύτης
3. Κράτησα τη ζωή μου Μ. Θεοδωράκης – Γ. Σεφέρης

4. Τσάμικος Μ. Χατζιδάκις – Ν. Γκάτσος
5. Της δικαιοσύνης Μ. Θεοδωράκης – Ο. Ελύτης
6. Των Αθανάτων Δ. Λάγιος – Ε. Παλληκαρίδης

7. Την Ελλάδα αγαπώ Μ. Τόκας – Ε. Παλληκαρίδης
8. Καρτερούμεν Δ. Λάγιος – Δ. Λιπέρτης

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΛΑΘΡΟΥ

« ....Κι αν είμαστε ολίγοι, παρηγοριόμαστε με έναν 
τρόπο ότι η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάντοτε 
ολίγους. Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και ως 
τώρα, όλα τα θερία πολεμούν να μας φάνε και 
δεν μπορούνε: τρώνε από μας και μένει και μαγιά, 
και οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν κι όταν 
πάρουν αυτείνη την απόφαση λίγες φορές χάνουν 
και πολλές κερδαίνουν...» Μακρυγιάννης.

Ο επικότερος από καταβολής του Ελληνισμού της 
Κύπρου αγώνας  της ΕΟΚΑ  ΄55-΄59 τέλειωσε 
νικηφόρα. Η ρήση του Μακρυγιάννη βρήκε εδώ 
στην Ανατολικότερη Εσχατιά του Ελληνισμού την 
πλήρη ανταπόκριση της.

Ο αγωνιζόμενος για ελευθερία λαός έδωσε  
εξετάσεις στα πεδία των μαχών και βγήκε νικητής.
Οι λαοί του κόσμου όλου έκθαμβοι στέκονται 
όρθιοι και χειροκροτούν το μικρόσωμο Δαυίδ να 
αναμετράται με το Γολιάθ και να βγαίνει άτρωτος 
και δαφνοστεφανωμένος.

Τα χρόνια περνούσαν. Πολλοί   αγωνιστές της 
ελευθερίας, αβοήθητοι και εγκαταλελειμμένοι, 
διαβιούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες με καλά 

κρυμμένη στα κατάβαθα της ψυχής τους την 
περηφάνεια τους.

Στο διάστημα μεταξύ του 1985 - 90, με εισήγηση 
του ΣΑΠΕΛ προς τους Συνδέσμους Αγωνιστών, 
αποφασίστηκε η εξεύρεση ενός χώρου για 
φροντίδα και περίθαλψη των αναξιοπαθούντων 
αγωνιστών της ΕΟΚΑ. 

Πολύ σύντομα  επικράτησε η άποψη να ανεργεθεί 
ένα κτίριο καινούριο, πιο λειτουργικό και 
εξυπηρετικό.  

Συστηματικά και συντονισμένα και με ζήλο πολύ 
προωθήθηκε η ίδρυση του Μελάθρου  προς 
απόδοση ελαχίστου τιμήματος προς όσους είχαν 
ανάγκη αξιοπρεπούς  διαβίωσης ή ιατρικής 
φροντίδας .

Την ιδέα ενστερνίστηκαν  η Κυπριακή και Ελληνική 
Πολιτεία, η Εκκλησία ,  Σωματεία και κοινωνικά 
σύνολα και συνεισέφεραν στο μέτρο του δυνατού.

Το Μέλαθρο Αγωνιστών της  ΕΟΚΑ    άρχισε να 
λαμβάνει σάρκα και οστά. Στις 10 Μαΐου του 1989 

εξαγγέλθηκε επίσημα η ίδρυση Γηριατρείου -  
Στέγης Ηλικιωμένων.

Το 1990  ενεγράφη ως Φιλανθρωπικό Ίδρυμα.

Η Εκκλησία της Κύπρου δια του τότε Αρχιεπισκόπου 
μακαριστού Χρυσοστόμου Α΄ προσέφερε γη  
έκτασης 5½  στρεμμάτων στην είσοδο  της 
κοινότητας της Παλώδιας προς ανέγερση του 
οικήματος του Μελάθρου. 

Ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
κ. Γιώργος Βασιλείου εξήγγειλε γενναιόδωρη 
εισφορά  150,000 λιρών και εγγυήθηκε δάνειο 
900,000 λιρών και στις  14 Απριλίου 1992 
κατέθεσε   το θεμέλιο  λίθο  του Μελάθρου.
Σημαντική ιστορική στιγμή του  Μελάθρου  η 
10η Απριλίου 1995,  όταν άρχισε να δέχεται τους 
πρώτους ενοίκους.

Στις 26 Νοεμβρίου 1995 ο πρώην Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, μακαριστός Γλαύκος 
Κληρίδης τέλεσε τα εγκαίνια του. 

Σταθμός στη λειτουργία του Μελάθρου η  1η  Ιουλίου 
1999, όταν υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ Μελάθρου 

και Υπουργείου Υγείας, για παραχώρηση 6+1 
κλινών για παραπομπή  ασθενών με νευρολογικές 
παθήσεις.
Με συνεχείς  ανανεώσεις της σύμβασης φτάσαμε 
στο σημείο  να παραχωρούνται σήμερα  είκοσι 
κλίνες.

Συνυπολογίζοντας τη συνολική σύμβαση και με 
τους μετριότερους υπολογισμούς, το κράτος 
έχει ωφεληθεί  με ένα ποσό της τάξης των  60 
εκατομμυρίων ευρώ περίπου, σε σχέση με την 
υποχρέωση του να αποστέλλει ασθενείς προς 
αποθεραπεία σε ιδρύματα τόσον του εσωτερικού  
όσον και του εξωτερικού.

Σήμερα, είκοσι χρόνια μετά την έναρξη της 
λειτουργίας του, το Μέλαθρο έχει καταξιωθεί  στη 
συνείδηση του Ελληνισμού της Κύπρου και  όχι 
μόνο.

Αποτελεί ένα πολυδύναμο ιατρικό κέντρο, το 
οποίο συνεχώς επεκτείνει και αναβαθμίζει τις 
δραστηριότητες του  με μοναδική φιλοδοξία να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του όχι μόνο στους 
δικαιούχους αγωνιστές αλλά και στο σύνολο του 
Κυπριακού Ελληνισμού. Οδός Ελευθερίας 17,  4549 Παλώδια, Λεμεσός, Κύπρος, Τ.Θ. 57155, 3313 Λεμεσός, Κύπρος

Τηλέφωνα: +357 25 872287, +357 25 775555, Φαξ: +357 25 774040
E-mail: maeoka@cytanet.com.cy        www.melathronagonistoneoka.com.cy

 facebook: melathronagonistoneoka
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Φίλοι και εκτιμητές του Μελάθρου 
παρακολουθούν την όλη εκδήλωσή

Το φωνητικό σύνολο του Πολιτιστικού 
Ομίλου ΔΙΑΣΤΑΣΗ διανθίζει το 

πρόγραμμα

Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής και 
Προεδρεύοντα της Κυπριακής Δημοκρατίας 

κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου στην εκδήλωση 
για τα 20 χρόνια λειτουργίας του 

Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ

Φίλες και φίλοι,

Είναι με αισθήματα βαθιάς εκτίμησης και 
ευγνωμοσύνης που χαιρετίζω την αποψινή 
εκδήλωση για τα 20 χρόνια προσφοράς 
του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ.

Το Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ είναι 
ένα πρωτοπόρο και πολυδύναμο ιατρικό 
Κέντρο που κτίστηκε τη δεκαετία του 
’90 και είχε ως πρωταρχικό σκοπό να 
παρέχει ιατρική φροντίδα, περίθαλψη 
και αξιοπρεπή διαβίωση σε όσους 
αγωνίστηκαν ανιδιοτελώς για την Ελευθερία της πατρίδας, των αγωνιστών του 
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Έπους του 55-59.

Σήμερα, που το Μέλαθρο βαδίζει πλέον στον 20ο χρόνο λειτουργίας και 
προσφοράς του, κάθε Κύπριος πολίτης μπορεί να απολαύει τις υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες που προσφέρει, αφού το Μέλαθρο έχει ανοίξει τις πόρτες του στο 
κοινό και παρέχει ακόμη και δωρεάν υπηρεσίες σε άπορους ασθενείς.

Υποκλινόμαστε στο πολύμορφο και ποιοτικό ανθρωπιστικό έργο του.

Τα 20 χρόνια ζωής του Μελάθρου αποτελούν, αναμφίβολα, μια εμβληματική 
πορεία γεμάτη ανθρωπιά και εθελοντική προσφορά στον πάσχοντα συνάνθρωπο 
μας.

Φίλες και φίλοι,

Εκ μέρους της Πολιτείας, δεν έχω παρά να εκφράσω θερμά συγχαρητήρια σε 
όλους όσοι εργάστηκαν και εργάζονται αφειδώλευτα σε αυτό το πολύπλευρο και 
πολυσήμαντο έργο του Μελάθρου: Τους ιδρυτές, τους δωρητές, το διοικητικό 
συμβούλιο, τη διεύθυνση, το προσωπικό και τους φίλους του Μελάθρου.

Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι με την ίδια διάθεση προσφοράς θα συνεχίσετε να 
συμπαρίστασθε στον πάσχοντα Κύπριο πολίτη.

Ο Αρχιμανδρίτης Εμμανουήλ απευθύνει χαιρετισμό εκ 
μέρους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, 

κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄

Λόγω κάποιων υποχρεώσεων του Μακα-
ριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. 
Χρυσοστόμου, εντέλλομαι να μεταφέρω 
τις πατρικές ευχές και τις ευλογίες του 
και να δώσω ένα μήνυμα, ότι η Εκκλησία 
πάντοτε θα είναι δίπλα στο Μέλαθρον 
Αγωνιστών της Ε.Ο.Κ.Α., γιατί το Μέ-
λαθρον συνυπάρχει με τους αγωνιστές. 

Δεν ευχόμαστε μόνο να υπάρχει κι άλλη 
πορεία χρονική στο Μέλαθρον, αλλά να 
είναι εσαεί παρόν, γιατί οι αγωνιστές 
της Ε.Ο.Κ.Α δεν είναι μόνο την περίοδο 
του αγώνα, αλλά οι αγωνιστές είναι στην 
μνήμη μας πάντοτε. Γι αυτό είμαστε υπόχρεοι και η Εκκλησία και η πολιτεία να 
δώσουμε διάρκεια ζωής αιώνιας στο Μέλαθρον.

Ευχόμαστε σε όλους που προσφέρουν στο Μέλαθρον ό,τι καλύτερο από τον Θεό.
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Χαιρετισμός του Πρέσβη της Ελλάδος, κ. Ηλία Φωτόπουλου 
σε εκδήλωση του “Μελάθρου Αγωνιστών της ΕΟΚΑ” 

Οι ήρωες της Κύπρου, χωρίς να υπο-
λογίσουν κανένα κίνδυνο, άξιοι συνε-
χιστές της λαμπρής μακραίωνης ελληνικής 
ιστορίας, έδωσαν τον γενναίο αγώνα για 
την υπεράσπιση της πατρίδας τους και στο 
τέλος πολλοί θυσιάστηκαν γι’ αυτή.

Σήμερα οι ήρωες της ΕΟΚΑ είναι εδώ 
μαζί μας, μας παρακολουθούν και ταυτό-
χρονα μας συμπαραστέκονται και μας 
καθοδηγούν σε τούτες τις δύσκολες ώρες, 
που η Κύπρος συνεχίζει τον αγώνα της για 
τερματισμό της κατοχής.

Κι αν σήμερα τα πεδία των μαχών είναι οι αίθουσες διασκέψεων της διεθνούς 
διπλωματίας, μιας διπλωματίας που καθορίζεται από την σκληρή πραγματικότητα 
των πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων, των ιερών και ανίερων συμμαχιών, 
των απειλών, των ανατροπών, και των ευκαιριών, τα βασικά συστατικά της 
επιτυχίας ενός λαού παραμένουν τα ίδια εδώ και αιώνες : Πίστη στο δίκαιο, στη 
διεθνή νομιμότητα, φιλοπατρία, θάρρος και ενότητα για την επίτευξη των εθνικών 
στόχων. 

Το χαιρετισμό διαβάζει ο κύριος 
Δημήτρης Μικελλίδης. 

Ομιλία Προέδρου Συνδέσμων Αγωνιστών ΕΟΚΑ,  
κ. Θάσου Σοφοκλέους για το Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ

Είκοσι χρόνια, γεμάτα προσφορά. Για 
είκοσι χρόνια το όνειρο μας προσφέρει 
χαρά. Δικαιώνει τους στόχους μας, 
ξεπερνά  τις προσδοκίες μας.

Η ακτινοβολία του έχει ξεπεράσει τα σύ-

νορα της περιοχής μας.

Η φήμη του έχει φθάσει σε χώρες 
μακρινές. Καλά λόγια και συγχαρητήρια 
καταφθάνουν διαρκώς κοντά μας.

Το Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ μας έχει 
κάνει περήφανους. Νιώθουμε ικανοποίηση και χαρά γιατί προσφέρουμε στους 
συνανθρώπους μας. Απαλύνουμε και θεραπεύουμε τον πόνο κάθε πάσχοντα 
συνανθρώπου μας, προσφέρουμε στοργή και αγάπη και δίνουμε ελπίδα για να 
συνεχίσουν τη ζωή. Η μονάδα αποκατάστασης καθημερινά κάνει θαύματα και 
σκορπά τη χαρά σε αυτούς που η μοίρα τους κτυπά.

Οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ, όπως πάντα τονίζω, σύμφωνα με τους νόμους της ζωής 
είμαστε ένα πεπερασμένο σύνολο με ημερομηνία λήξεως. Όμως το Μέλαθρο, 
μαζί με όλα όσα η γενιά του ’55 πρόσφερε στον τιτάνιο Αγώνα για αποτίναξη 
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του αγγλικού ζυγού, θα μείνουν εδώ για να θυμίζουν την ΕΟΚΑ, τους αθάνατους 
ήρωές μας, την αδούλωτη γενιά του ‘55, που σήκωσε όλο το βάρος του τετράχρονου 
Αγώνα για Λευτεριά και Ένωση.

Ο νους και η καρδιά μας είναι στραμμένα στη σωτηρία της Κύπρου μας και όλες 
οι προσπάθειες είναι να απαλλάξουμε το νησί μας από τους Τούρκους κατακτητές 
και τους έποικους και να δικαιωθούν οι αγώνες και οι θυσίες του λαού μας.

Παραμένουμε στις επάλξεις πιστοί στον όρκο μας και αμετακίνητοι στα πιστεύω 
μας.

Χαιρετισμός Προέδρου του Μελάθρου, κ. Ανδρέα 
Αγγελόπουλου για τα 20χρονα του Μελάθρου 

Αγωνιστών ΕΟΚΑ 

Με πολλή συγκίνηση και περηφάνια 
απευθύνομαι σε όλους εσάς και σας 
ευχαριστώ που μας τιμάτε με την παρουσία 
σας.

Αναλογίζομαι αυτή τη στιγμή όσα έχουν 
συμβεί τα τελευταία 25 χρόνια όσον αφορά 
το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ.

Τον Ιούνιο του 1990 οι Σύνδεσμοι 
Αγωνιστών συγκεντρωθήκαμε σε ξενο-
δοχείο της Λεμεσού με σκοπό τη συζήτηση 
και καταρτισμό του καταστατικού του 
Μελάθρου. Η σύλληψη της ιδέας ίδρυσης 
του Μελάθρου και πολλά άλλα είχαν γίνει από πριν.

Από τότε όλα πήραν το δρόμο τους. Βάλαμε το σταυρό μας και ξεκινήσαμε. Ο 
καθένας και η καθεμιά μας ανέλαβε και ένα ρόλο να επιτελέσει, επωμίσθηκε και 
ένα φορτίο, μια ευθύνη. Περάσαμε από δυσκολίες και προβλήματα, αλλά ποτέ 
δεν λυγίσαμε, γιατί πιστεύαμε στην ιερότητα του σκοπού, που δεν είναι άλλος 
από την εξυπηρέτηση και περίθαλψη αναξιοπαθούντων συναγωνιστών και άλλων 
συνανθρώπων μας.

Σήμερα, 20 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του Μελάθρου, θέλω να 
ευχαριστήσω όλους εσάς που συμπορευθήκατε μαζί μας και μας συμπαρασταθή-
κατε στο δύσκολο αλλά και συνάμα θεάρεστο έργο που επιτελεί το Μέλαθρο. Η 
βοήθειά σας, κυρίως στα πρώτα μας βήματα, ήταν καθοριστική.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες δικαιώνουν στον απόλυτο βαθμό τις προσδοκίες 
και τα οράματα των ιδρυτών του και ασφαλώς δικαιολογούν χωρίς αμφιβολία την 
ίδρυσή του.

Στα 25 αυτά χρόνια ουδέποτε εφησυχάσαμε. Το μάτι ήταν, είναι και θα είναι 
πάντα άγρυπνο, προσβλέποντας στο καλύτερο. Προσδοκούμε σε καλύτερες μέρες 
για το Μέλαθρο.

Ο λαός μας το χρειάζεται, η Πολιτεία το χρειάζεται. Ευελπιστούμε στη συνέχιση 
της προσφοράς και συνδρομής σας για να μπορέσουμε και εμείς να προσφέρουμε 
πιο αναβαθμισμένες υπηρεσίες.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ
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Κλείνοντας το χαιρετισμό μου, θέλω και πάλι να ευχαριστήσω από καρδιάς τους 
συναγωνιστές μου, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Μελάθρου από της 
ίδρυσής του, τα μέλη του Μελάθρου, τους επώνυμους και ανώνυμους πολίτες, τα 
οργανωμένα σύνολα, τις επιχειρήσεις, τα κόμματα, την Κυπριακή και Ελληνική 
Πολιτεία και οπωσδήποτε την Εκκλησία.

Αγαπητοί μου φίλοι, σε λίγες μέρες παραδίδω τη σκυτάλη της Προεδρίας του 
Μελάθρου. Κατά τη διάρκεια των 25 χρόνων έδωσα τα πάντα για τη δημιουργία, 
λειτουργία και πρόοδό του.

Είμαι σίγουρος ότι, τα χέρια που θα την παραλάβουν είναι στιβαρά και με 
συνεργασία και συμπαράσταση όλων, θα φέρουν σε πέρας το δύσκολο, αλλά 
συνάμα θεάρεστο έργο της υπηρεσίας και προσφοράς στον άνθρωπο.

Σας ευχαριστώ.

Τιμητικές Διακρίσεις σε Χορηγούς και Δωρητές

Ο κ. Σώτος Ζακχαίος, εκ μέρους της 
RCB Bank, παραλαμβάνει τιμητική 

πλακέτα.

Ο ΟΠΑΠ τιμάται, μέσον του κ. Ισίδωρου 
Μακρίδη, για την προσφορά του στο 

Μέλαθρο.

Η κ. Δόμνα Γιάννακα και η κ. Νιόβη 
Ηρακλείδου τιμώνται για τις δωρεές 

τους στο Μέλαθρο.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ
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Τιμητικό Δείπνο για τον κ. Αντρέα Αγγελόπουλο, 
Επίτιμο Πρόεδρο του Μελάθρου Αγωνιστών 

της ΕΟΚΑ

Από τα πρακτικά συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Μελάθρου 
Αγωνιστών της ΕΟΚΑ. “Ο κύριος Αντρέας Αγγελόπουλος ανακηρύσσεται, 
ύστερα από 25 χρόνια στο πηδάλιο του Μελάθρου, Επίτιμος Πρόεδρος. 
Αυτός έριξε την ιδέα της ίδρυσής του και στη συνέχεια κατέβαλε άοκνες 
και υπεράνθρωπες προσπάθειες για την οικοδόμησή του. Στα είκοσι χρόνια 
ζωής του Ιδρύματος προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες για την ομαλή και 
αποδοτική λειτουργία του προς εξυπηρέτηση όχι μόνο των αγωνιστών, αλλά 
και ολόκληρου του Κυπριακού Ελληνισμού”

Στο δείπνο, που παρέθεσε προς τιμή του κ. Αγγελόπουλου το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Μελάθρου, παρευρέθηκαν τα νυν και πολλά πρώην μέλη 
του Δ.Σ, μέλη, η οικογένεια, φίλοι, 
συνεργάτες, συναγωνιστές (όπως 
ο Παντελής Κούρος, Γιαννάκης 
Μάτσης, Κλαίρη Αγγελίδου, Νίκος 
Κόσιης..) και εκτιμητές του έργου 
του τιμώμενου. Παρόντες ήταν 
Βουλευτές, ο Έπαρχος Λεμεσού 
καθώς και η κ. Χριστίνα Γιαννάκη, 
Διευθύντρια του Υπουργείου 
Υγείας. Την εκδήλωση τίμησε 
και λάμπρυνε με την παρουσία 
του ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, κύριος Νίκος Ανα-
στασιάδης.
Κατά τη διάρκεια του δείπνου επικράτησε ατμόσφαιρα συγκίνησης και 
έξαρσης.

Ο Πρόεδρος του Μελάθρου κ. Θεοφάνης Παναγιώτου εξέφρασε την αγάπη, 
την εκτίμηση και το θαυμασμό του στο πρόσωπο του κ. Αγγελόπουλου. 

Εξήρε τον ηγετικό και  πρωταγωνιστικό ρόλο που διεδραμάτισε στην ίδρυση 
του Μελάθρου και τις άοκνες προσπάθειες που κατέβαλε για τη λειτουργία 
του. “Τιμούμε σήμερα - ανέφερε ο κ. Παναγιώτου - τον άνθρωπο οραματιστή, 
αλλά και με το πρακτικό πνεύμα, που κίνησε γη και ουρανό για να βρει 
συμπαραστάτες στο θεάρεστο αυτό έργο.

Τιμούμε τον ακούραστο εργάτη στην εξυπηρέτηση του λαού, τον άνθρωπο 
που υπέστη θυσίες για το Ίδρυμα, για το οποίο εμείς νιώθουμε περήφανοι. 
Τιμούμε τον πατέρα του Μελάθρου.“

Ο πρόεδρος των Συνδέσμων Αγωνιστών , κ. Θάσος Σοφοκλέους μίλησε για 
τη δράση του κ. Αγγελόπουλου στον αγώνα της ΕΟΚΑ . Τον χαρακτήρισε 
ως ένα ακαταμάχητο και ακατάβλητο αγωνιστή και πατριώτη που, παρά 
τα βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκε από τους Άγγλους βασανιστές, 
κράτησε το στόμα κλειστό και φύλαξε ως κόρη οφθαλμού τα μυστικά της 
ΕΟΚΑ και ας υποψιάζονταν οι Εγγλέζοι πως αυτά που ήξερε ήταν πολλά και 
σημαντικά.

30.10.2015 - ΜΙRAMARE - ΛΕΜΕΣΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ
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Μίλησε για τον άνθρωπο που, και μετά τον αγώνα, συνέχισε να προσφέρει 
στην πατρίδα όπως και στο κοινωνικό σύνολο με σημαντικότερο δείγμα την 
ίδρυση του Μελάθρου. Η ίδρυση του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα 
ΕΟΚΑ (ΣΙΜΑΕ) δεν είναι μικρότερης σημασίας.

Με τα μνημεία που έχουν γίνει, τα 
κρησφύγετα που έχουν αναστη-
λωθεί, με τις διάφορες εκδηλώσεις, 
τα συνέδρια και τα σεμινάρια ο 
αγώνας του 55-59 θα περάσει 
στις επόμενες γενιές και θα ζει 
στο διηνεκές.

Ομιλητής ήταν και ο Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης που, σε συγκι-
νησιακή φόρτιση, αναφέρθηκε 
στον άνθρωπο, τον αδελφό, τον 
οικογενειάρχη, τον αγωνιστή, 

τον οραματιστή, τον άνθρωπο με το ανεπτυγμένο πνεύμα προσφοράς 
και θυσίας. Του ευχήθηκε να έχει υγεία και να συνεχίσει να δίνει από τα 
αποθέματα της ψυχής του. Όπως μέχρι τώρα , να είναι το παράδειγμα για 
την οικογένεια, τους συνεργάτες, τους συναγωνιστές και τις νεότερες γενιές.

Ο κ. Αγγελόπουλος, βαθιά συγκινημένος, ευχαρίστησε το Δ.Σ  του Μελάθρου 
για το τιμητικό δείπνο, και για την αγάπη και την εκτίμηση που όλοι δείχνουν 
στο πρόσωπο του.

Φυσικά δεν ήταν δυνατό να παραλείψει να αναφερθεί στους συναγωνιστές  
του, τους συγκρατούμενούς του στα ανακριτήρια της Ομορφίτας, στην 
οικογένεια του, στους στενούς του συνεργάτες και σ ’όσους στήριξαν την 
τιτάνια προσπάθεια ίδρυσης και λειτουργίας του Μελάθρου.

Ο Επίτιμος πρόεδρος κ. Αντρέας Αγγελόπουλος να είναι βέβαιος ότι οι 
συνεχιστές του στο Μέλαθρο και με τη δική του συμπαράσταση, όχι μονο 
θα το κρατήσουν στα επίπεδα που βρίσκεται, αλλά με όραμα , δράση 
και συνετή πολιτική θα το οδηγήσουν ακόμη πιο ψηλά. Θα συνεχίσει να 
προσφέρει στον Κυπριακό Ελληνισμό και θα διαιωνίζει τα ιδεώδη και ιδανικά 
του αγώνα της ΕΟΚΑ.

Η πλακέτα με την οποία τιμήθηκε ο 
επίτιμος πρόεδρος του Μελάθρου 
κύριος Ανδρέας Αγγελόπουλος.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ
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Κυπριακή Βουλή-Έκθεση

Ο Πρόεδρος την Βουλής κ. Γιαννάκης 
Ομήρου απευθύνει χαιρετισμό στους 

προσκεκλημένους Από την  έκθεση φωτογραφιών

H Βουλή των Αντιπροσώπων στις 29.3.2012 με έκθεση φωτογραφίας στο 
αίθριο του Μεγάρου της τιμά και προβάλλει το Μέλαθρο για την προσφορά 
του στον Κυπριακό Ελληνισμό σε θέματα υγείας και όχι μόνο.
Δείχνει μ ’αυτό τον τρόπο την εκτίμηση, το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη 
του Κοινοβουλίου για όσα το Μέλαθρο δίνει

Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού

Τα τέσσερα τελευταία χρόνια (2013-14-15-16) ο Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού 
(Ν.Ο.Λ) σε συνεργασία με το Μέλαθρο οργανώνει με πολλή επιτυχία 
ιστιοπλοϊκούς αγώνες. Στόχος η προβολή της προσφοράς του Μελάθρου 
στους αθλητές, στον αθλητισμό και σ’ όσους το χρειάζονται, αλλά και η 
απόδοση τιμής σ’όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Κύπρου.

Στο βάθος το καράβι της Κερύνειας
Αθλητές, Δρομείς του  "Ευ Ζην" με 
τον ιστιοπλόο μας - ολυμπιονίκη

Παύλο Κοντίδη

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ
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Κaθεχρονικά το Μέλαθρο πραγματοποιεί εκδρομές, κυρίως στην Ελλάδα, 
που έχουν το χαρακτήρα προσκυνήματος σε ιστορικούς και θρησκευτικούς 
χώρους.

Εκδρομές

Στην Παναγία την Προυσιώτισσα 
24/3/2014

Οι Φίλοι του Μελάθρου μπροστά στον 
Ανδριάντα του Λεωνίδα στις 
Θερμοπύλες  21/3/2014

Από τη φιλοφρονητική επίσκεψη στην Ιερά Αρχιεπισκοπή
(6.10.16) και τη συνάντηση με τον Μακαριώτατο 
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, κ.κ. Χρυσόστομο το Β'.

Δόθηκε η ευκαιρία για ενημέρωση του Μακαριωτάτου στα της πορείας του 
Μελάθρου και έγινε συζήτηση πάνω σε διάφορα θέματα που απασχολούν 
το Ίδρυμα. Η κατανόηση και διάθεση του Μακαριωτάτου να βοηθήσει ακόμη 
μια φορά ήταν πάρα πολύ μεγάλη.

Η συνάντηση αυτή ήταν τιμή και ευλογία για το Μέλαθρο.

Ευχαριστούμε θερμά τον Μακαριώτατο. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ
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EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Εκτός από τα συνηθισμένα του καθήκοντα, το προσωπικό οργανώνει 
εκδηλώσεις κοινωνικού, φιλανθρωπικού, ψυχαγωγικού χαρακτήρα και όχι 
μόνο.

Εθελοντική Αιμοδοσία

Τα μέλη του προσωπικού δίνουν 
λίγο από το αίμα τους για όσους 
το χρειάζονται ή θα το χρειαστούν. 
Ακόμη μια εκδήλωση των ευγενικών 
συναισθημάτων που διακατέχουν 
τους ανθρώπους του Μελάθρου.

Δειγματοληψία σάλιου για νέους 
εθελοντές, δότες μυελού των οστών

Λήψη αίματοςΣυμπλήρωση εντύπων για δότες
αίματος και σάλιου
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Σάββας Σάββα Μιχάλης Καραμάνος Άντρη Παναγή

Ερμόνδος Αλεξάνδρου Δημήτρης Σωκράτους Γιώργος Βασιλείου

Ευρυδίκη Ζαχαρίου Βίκτωρας Γεωργιάδης Αιμίλιος Χαραλάμπους

Μαρίνα Πεπέκκου Πέτρος Πετρικάς Παναγιώτης Έλληνας

Ευρυδίκη Μιχαήλ Έλλη Μαραγκού Σοφοκλέους Κλεάνθης Μιχαηλίδης

Ζήνα Αραούζου Ζωή Νικολάου Ποταμίτου Αγάθη Ζαβρού

Ατίνα Αττιπά Μαρία Ματσούκα Ασημένου Βίκυ Κάτσιη

Σωκράτης Βενιζέλου Άντρη Μηνά Χαράλαμπος Ηροδότου

Δημήτρης Χρίστου Παναγιώτης Χρυσοστόμου Μάριος Νικολάου 

Necia Lamtocan Δρ. Δημήτρης Δημητρίου Αχιλλέας Χατζηχαραλάμπους

Παναγιώτης Λούτσιος Χαράλαμπος Δημοσθένους Στέλλα Χρυσάνθου-Μυλωνά

Μιχάλης Καϊρίνος Μαρίνα Χαραλάμπους Ελένη Κοσμά

*Στους αιμοδότες,  εκτός από τα μέλη του προσωπικού, περιλαμβάνονται φίλοι
και συνεργάτες του Μελάθρου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΟΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΣΑΛΙΟΥ) 2014, 2016

Μόσχευμα Μυελού

Ο Γιώργος Γεωργίου, μέλος του 
προσωπικού του Μελάθρου, 
προσφέρει μόσχευμα μυελού των 
οστών (6/10/2016) για κάποιο 
πάσχοντα συνάνθρωπό μας.
Ο αγαπητός Γιώργος αποτελεί 
παράδειγμα προς μίμηση και του 
αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Μελάθρου αισθάνεται περήφανο 
για τον αλτρουϊσμό του προ-
σωπικού του.

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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Γενέθλια Μελάθρου - 20.4.2015

Είκοσι κεριά - είκοσι χρόνια γεμάτα 
αγάπη και προσφορά στον πάσχοντα 
συνάνθρωπο.
Χρόνια πολλά να ζεις για να δίνεις...

Πρωτοχρονιάτικο γεύμα

Κάθε παραμονή πρωτοχρονιάς πα-
ρατίθεται γεύμα στο προσωπικό 
και στους ενοίκους του Μελάθρου 
από το ζεύγος Μάριου και Μάρως 
Λευκαρίτη εις μνήμη των γονέων 
τους. Σ΄αυτό συμμετέχουν και μέλη 
του Δ.Σ.
Ευχαριστούμε θερμά το ζεύγος 
Λευκαρίτη για την ευγενή τους 
προσφορά.

Ο Πρόεδρος, ο Διευθυντής και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Μελάθρου τσουγκρίζουν αυγά με το προσωπικό και τους ενοίκους του 
Ιδρύματος.

Πάσχα 2016 - 4.5.2016

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άνθρωποι του Μελάθρου ετοιμάζουν
τα εδέσματα της σχάρας
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Τσικνοπέμπτη - 12.2.15

Δ.Σ, προσωπικό, ένοικοι-όλοι μαζί-τιμούν την παράδοση, τα ήθη, τα έθιμα.

Ο Καραγκιόζης, Ιατρός - 17.7.14

Ο καραγκιόζης, ιατρός, αναλαμβάνει 
δράση για τη ψυχαγωγία των ενοίκων 
του Μελάθρου. Όλοι το απόλαυσαν 
με την καρδιά τους.

Από την εκδρομή των ενοίκων της 
Στέγης Ηλικιωμένων του Μελάθρου 
στο Μοναστήρι της Παναγίας της 
Αμασγούς, στο Μοναστήρι του Αρχαγ-
γέλου Μιχαήλ και στο Ησυχαστήριο 
Αγίων Σεργίου και Βάκχου στο 
χωριό Μονάγρι. Θερμές ευχαριστίες 
στον κύριο Ανδρέα Παναγίδη για 
τη βοήθεια στη διοργάνωση της 
εκδρομής και στον Κοινοτάρχη κ. 
Παναγιώτη Καρσερά για τη φιλοξενία 
στο χωριό Δωρός.

Εκδρομή - Προσκύνημα Ενοίκων του Μελάθρου 
στη Μονή Αμασγούς

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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Γενέθλια Φίλιππου

Το προσωπικό εύχεται στο Φίλιππο, 
ένοικο του Μελάθρου, με την ευκαι-
ρία των γενεθλίων του.

15,1,2016

Αποχαιρετιστήριο δείπνο προς τιμή του Επίτιμου 
Προέδρου του Μελάθρου, κ. Ανδρέα Αγγελόπουλου

Ο Διευθυντής του Μελάθρου, κύριος 
Σάββας Σάββα, προσφέρει λεύκω-
μα φωτογραφιών στον επίτιμο Πρό-
εδρο του Μελάθρου κ. Ανδρέα 
Αγγελόπουλο.

21,7,2015

Συμμετοχή ομάδας προσωπικού στο 
Limassol Marathon 2015 & 2016 

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΕΣ

Το Μέλαθρο Αγωνιστών ευγνωμονεί και τιμά τους ευεργέτες και δωρητές 
που κατά την ανέγερση του κτιρίου, είτε μετέπειτα, πρόσφεραν μεγάλα ποσά 
ή και ακίνητη περιουσία. Χωρίς τη μεγάλη τους συνδρομή, το Μέλαθρο δεν 
θα ήταν αυτό που είναι σήμερα.

Τους διαβεβαιώνουμε, αλλά και πολλοί έχουν την εμπειρία, ότι η δωρεά τους 
τυγχάνει αναγνώρισης, ανταπόδοσης και επωφελούς αξιοποίησης για το 
καλό των πασχόντων συνανθρώπων μας.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

• ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
• ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

• ΜΑΞΙΜΟΣ   
   ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
• ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ
• ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Ε.Μ.Ε.
• ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
   ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗ
• ΓΩΓΟΣ 
   ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ
• ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ

• ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
• ΑΝΤΩΝΗΣ Χ’’ ΠΑΥΛΟΥ
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
• ΣΟΛΩΝ ΠΟΙΗΤΑΡΙΔΗΣ
• ΛΑΪΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
   ΤΡΑΠΕΖΑ
• EUROCAR LTD
• ΑΤΛΑΣ-ΠΑΝΤΟΥ 
• ΝΙΚΗ ΦΥΤΙΔΟΥ

ΔΩΡΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΔΩΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 
ΔΩΡΕΑΣ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΛΕΜΕΣΟΣ – ΠΑΛΩΔΙΑ 8/2/1991

ΣΟΛΩΝ 
ΠΟΙΗΤΑΡΙΔΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΟΝΙΑΤΗΣ – ΣΑΪΤΤΑΣ 24/2/2004

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ 4/10/2006

ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ ΝΙΟΒΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ/ΟΙΚΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 3/2/2011

ΔΟΜΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ 
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

ΟΙΚΙΑ/ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 12/6/2013

ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ 
ΑΝΤΩΝΗ ΒΟΛΟΥ ΧΩΡΑΦΙ ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑ 23/7/2013

ΚΩΣΤΑΣ ΦΕΙΔΙΑ 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΩΡΑΦΙ ΛΕΜΕΣΟΣ – ΑΨΙΟΥ 13/1/2015

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΟΙΚΙΑ/
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 12/1/2016

ΔΩΡΕΕΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 
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ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Η νέα πτέρυγα, που προγραμματίζουμε να γίνει, θα αποπερατωθεί το 
νωρίτερο το τέλος του 2017.

Σαν άμεση αναγκαιότητα, θεωρήθηκε η ανακαίνιση της Μονάδας Απο-
κατάστασης. Αυτό υλοποιήθηκε μέσα στο 2015 με δαπάνη €605,000.00.
Έχουν ανακαινισθεί οι διάδρομοι, τα δωμάτια, οι χώροι υγιεινής. Έχουν 
αντικατασταθεί τα έπιπλα, τα κρεβάτια (σύγχρονα νοσοκομειακά) και ο 
εξοπλισμός. Έχουν γίνει μετατροπές για βελτίωση της λειτουργικότητας του 
χώρου και επομένως της εξυπηρέτησης των ασθενών. Το περιβάλλον έγινε 
πιο υγιεινό, άνετο και ευχάριστο.

Εκτός της πτέρυγας Αποκατάστασης 
έγιναν βελτιώσεις σε άλλους χώρους, 
εκσυγχρονισμός πισίνας και φυσιο-
θεραπευτηρίου, αντικατάσταση μηχα-
νημάτων, αγορά νέου εξοπλισμού 
π.χ. αναλυτής στο χημείο.

Υπό ανέγερση και στο στάδιο αποπε-
ράτωσης βρίσκεται το κυλικείο του 
Μελάθρου, το οποίο θα εξυπηρετεί 
τους ενοίκους, το προσωπικό και 
τους επισκέπτες.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ME ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Το Μέλαθρο επιδιώκει τη συνεργασία με επιστημονικά, εκπαιδευτικά και 
άλλα ιδρύματα. Έχει συνάψει πρωτόκολλα συνεργασίας με το ΤΕΠΑΚ, το              
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Ε.Π.Κ.), το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και τον “Φιλοκτήτη” Αθηνών.
Σκοπός η επιμόρφωση και ανάπτυξη του προσωπικού μας αλλά και η 
παροχή εμπειριών προς τα συνεργαζόμενα ιδρύματα.
Προς τούτο οργανώνονται κοινά σεμινάρια, ημερίδες, ερευνητικά και 
αναπτυξιακά προγράμματα ιατρικού ενδιαφέροντος. Ήδη έχει οργανωθεί 
Ημερίδα στο ΤΕΠΑΚ και έχει προγραμματιστεί η επόμενη για το Δεκέμβριο του 
2016. Έχουμε παρακολούθηση - άσκηση φοιτητών στο χώρο του Μελάθρου 
αλλά και ερευνητικές δράσεις σε πτυχιακές ή μεταπτυχιακές εργασίες και 
διδακτορικές διατριβές.
Παρέχονται υποτροφίες σε νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές και άλλο 
προσωπικό του Μελάθρου.
Ενεργούμε από κοινού για εξεύρεση Ευρωπαϊκών ερευνητικών κονδυλίων.

Αντιπροσωπεία του Μελάθρου (14/10
/2015) επισκέφθηκε το Κέντρο 
Αποκατάστασης “Φιλοκτήτης” Αθηνών 
και το “Ευεξία” Θεσσαλονίκης και 
αργότερα (16/5/2016) το “Εθνικό 
Κέντρο Αποκατάστασης” στην Αθήνα 
(ιδρύματα αντίστοιχα του Μελάθρου) 
με στόχο την ανάπτυξη συνεργασίας.

Επίσκεψη στο "Φιλοκτήτη"

Στις 22.07.2016 έγινε επίσκεψη στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας με σκοπό την ανανέωση 
και επέκταση της συνεργασίας 
μας σε διάφορους τομείς κοινού 
ενδιαφέροντος.
Την ίδια μέρα έγινε συνάντηση με 
τον Πρύτανη και άλλους παρά-
γοντες του Πανεπιστήμιου Κύπρου 
για συζήτηση και υπογραφή 
πρωτοκόλλου συνεργασίας, το οποίο  
και υπογράφηκε στις 19,12,2016.

Φοιτητές ιατρικής του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας με τον Δρ. 

Δημήτρη Δημητρίου, ιατρό του Μελάθρου.



ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ  | 112

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μέσα στα πλαίσια της καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ των δύο φορέων και την κοινή προσπάθεια για 
αμοιβαία κατανόηση και προώθηση της επιστημονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας, το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ συμφωνούν να διευρύνουν την 
επιστημονική, εκπαιδευτική, πολιτιστική και άλλη συνεργασία με τη σύναψη της παρούσας Συμφωνίας.
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

& ΤΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, εφεξής καλούμενο ως “ΕΠΚ”, και το Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ, 

εφεξής καλούμενο ως  “M.A.  EOKA” συμφώνησαν σήμερα 02 Ιουνίου 2014 στα παρακάτω.

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ – ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1. Εδραίωση συνεργασίας και ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ του “ΕΠΚ” και του “Μ.Α. ΕΟΚΑ” .

2. Προαγωγή των δραστηριοτήτων του “ΕΠΚ” και του “Μ.Α  ΕΟΚΑ” στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
3. Συνεργασία στην υλοποίηση ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών δράσεων και υπηρεσιών υγειονομικής 

φροντίδας μεταξύ του “ΕΠΚ” και του “M.A  EOKA”.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Μέσα στα πλαίσια της καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ των δυο Κέντρων Αποκατάστασης και την κοινή 

προσπάθεια για αμοιβαία κατανόηση και προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας του Μελάθρου 
Αγωνιστών της ΕΟΚΑ και του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης “Φιλοκτήτης” συμφωνούν για 

τη σύναψη της παρούσας Συμφωνίας. 

Άρθρο 1
Η συνεργασία που τίθεται σε εφαρμογή με την παρούσα Συμφωνία καλύπτει τους παρακάτω τομείς μεταξύ 
του Μελάθρου Αγωνιστών της ΕΟΚΑ και του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης “Φιλοκτήτης”:

1. Προώθηση επιστημονικής συνεργασίας,
2. Ανάπτυξη σχέσεων,

3. Κοινή διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων,
4. Κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 

5. Συμβουλευτικές-επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες,
6. Κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα (Ευρωπαϊκά – Εθνικά – Διεθνή),

7. Ανταλλαγή πληροφοριών, εφαρμογών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος
Τα αποτελέσματα της συνεργασίας των δυο Κέντρων Αποκατάστασης μπορούν να παρουσιάζονται μέσα 

από κοινές ενέργειες διάχυσης όπως δημοσιεύσεις, διασκέψεις, ιστοσελίδες και άλλα.
Για την ανάπτυξη αμοιβαίας πληροφόρησης οι δύο πλευρές θα ανταλλάσσουν τα εκδιδόμενα από κάθε 

πλευρά νέα, εκδόσεις και έντυπα που αφορούν τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
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Ημερίδα Αποκατάστασης σε Νευρολογικές και 
Μυοσκελετικές Παθήσεις 

ΤΕΠΑΚ - 29.11.2014

Στα πλαίσια συνεργασίας  ΤΕΠΑΚ-
ΜΕΛΑΘΡΟΥ, έχει υπογραφεί συμφωνία 
στις 8.11.2016 για εγκατάσταση και 
λειτουργία στο Μέλαθρο, Εργαστηρίου 
Διακρανικού Μαγνητικού Συντονισμού. 
Σκοπός είναι η εκπαίδευση των 
φοιτητών του Πανεπιστημίου σε 
θέματα αποκατάστασης στον πρα-
γματικό χώρο αποθεραπείας, μιας που το Μέλαθρο έχει ως σημαντικό 
αντικείμενό του την αποθεραπεία-αποκατάσταση.
Η αλληλεπίδραση της επιστημονικής γνώσης των Πανεπιστημιακών και της 
εμπειρίας του Μελάθρου θα είναι τεράστια και θα αποβεί προς όφελος 
όλων των εμπλεκομένων∙ Πανεπιστημίου, φοιτητών, Μελάθρου, προσωπικού 
και ασφαλώς των ασθενών. 

Εισηγητές ΤΕΠΑΚΕισηγητές Μελάθρου

Σύνεδροι

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ
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2η Ημερίδα Αποκατάστασης
Σύγχρονες Μέθοδοι Νευρολογικής Αποκατάστασης

ΤΕΠΑΚ 3.12.2016

Η Ημερίδα, που καθίσταται θεσμός, συνδιοργανώθηκε από το ΤΕΠΑΚ και το 
Μέλαθρο και είναι αποτέλεσμα της υπογραφής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 
μεταξύ των δύο ιδρυμάτων, που συνεχώς εμπλουτίζεται, επεκτείνεται και 
εδραιώνεται.

Στην Ημερίδα συμμετέσχαν και δύο εισηγητές από το “Φιλοκτήτη” Αθηνών, 
ίδρυμα αντίστοιχο του Μελάθρου. 

Η 3η Δεκεμβρίου επιλέγηκε όχι τυχαία. Είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με 
Αναπηρίες.

Στόχος ήταν να βγει ακόμη πιο πολύ στην επιφάνεια το πρόβλημα, να 
τονιστούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ως ισότιμων πολιτών, αλλά 
και οι ευθύνες κάθε ευνομούμενης Πολιτείας προς όλους τους πολίτες της 
και ιδιαίτερα στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών, 
ως ατόμων ή οργανωμένων συνόλων, δεν είναι μικρότερης σημασίας.

Μέσα από τις εισηγήσεις των ομιλητών, αλλά και τις παρεμβάσεις των 
συνέδρων, εκτός των άλλων, στόχος ήταν να αναδειχθούν τρόποι και 
μέθοδοι αποθεραπείας-αποκατάστασης των ατόμων με κάποια αναπηρία, 
ώστε να αυτοεξυπηρετούνται και, αν είναι δυνατόν, να ενταχθούν στην 
αγορά εργασίας και στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα με αυτοπεποίθηση 
και αξιοπρέπεια.

Ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Αντρέας Αναγιωτός και η Γενική 
Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, κυρία Χριστίνα Γιαννάκη,  απευθύνουν 
χαιρετισμό.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Μέλαθρο οργανώνει και δικά του σεμινάρια και ημερίδες με εισηγητές 
από το χώρο του ή εκτός αυτού, που οργανώνονται στο ίδιο το Μέλαθρο
Στόχος, όπως είναι αντιληπτό, είναι η επιμόρφωση - ανάπτυξη του προσω-
πικού πάνω σε διάφορα θέματα όπως:

Α) Καινοτομία και αποτελεσματική 
εξυπηρέτηση πελατών (συγγενείς 
ενοίκων) - Δεκέμβριος του 2014 

Β) Ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα   
Εισηγητής Δρ. Δημήτρης 

Δημητρίου - Ιατρός Μελάθρου
Μάρτης, 2015

Γ) Σεμινάριο στους 
φυσιοθεραπευτές Aquatic 
Therapy : 23,25/5/15  

Δ) Πυρόσβεση
πυρασφάλεια - 8/12/15
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Είναι ακόμη μια ενέργεια που αποβλέπει στο να γίνει γνωστό το Μέλαθρο 
και οι υπηρεσίες που προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και ο ρόλος που 
διαδραματίζει στο χώρο της υγείας. Η ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων και 
εμπειριών είναι μέσα στους στόχους μας.

Είναι από τους πιο παλιούς μας συνεργάτες. Το προσωπικό του Μελάθρου 
είναι εγγεγραμμένο στη ΣΕΚ και έχουμε στενή συνεργασία. Μέλη της ΣΕΚ 
εξυπηρετούνται σε θέματα αναλύσεων από το Μικροβιολογικό Εργαστήριο 
- Χημείο του Μελάθρου. 

Στα πλαίσια αυτής της συνεργα-
σίας, η νέα ηγεσία της ΣΕΚ, με 
επικεφαλής το νέο της Γενικό 
Γραμματέα, κύριο Ανδρέα Μά-
τσα, επισκέφθηκε στις 29.7.16 
φιλοφρονητικά το Μέλαθρο.

Δόθηκε η ευκαιρία για αλλη-
λοενημέρωση, αλλά και επιβε-
βαιώθηκε η συνέχιση και ισχυ-
ροποίηση της συνεργασίας μας. 

Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ 
εξέφρασε την εκτίμησή του στο ρόλο που επιτελεί το Μέλαθρο όσον αφορά 
την υγεία του λαού, αλλά και ως το ίδρυμα που υπηρετεί και μεταλαμπαδεύει 
τα ιδανικά του αγώνα της ΕΟΚΑ στις επόμενες γενιές.

Ο Πρόεδρος του Μελάθρου ευχαρίστησε για την επιταγή των €3000,00 
όπως και για τη διαχρονική στήριξη της ΣΕΚ 
στο Μέλαθρο. Ως ένδειξη εκτίμησης, επέδωσε 
αναμνηστική πλακέτα στον Γ.Γ. της ΣΕΚ και 
ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο της νέας 
ηγεσίας της συντεχνίας.

Ο κύριος Αντρέας Μάτσας υπογράφει 
το βιβλίο επισκεπτών

ΣΕΚ
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Η αντιπροσωπεία του Μελάθρου είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΒΕΛ 
κ. Κώστα Γαλαταριώτη και το Γραμματέα του  κ. Χρίστο Αναστασιάδη.

Σκοπός ήταν η αλληλογνωριμία και ανταλλαγή απόψεων για ενίσχυση του 
Μελάθρου στο έργο που επιτελεί σήμερα, αλλά και στους μελλοντικούς του 
σχεδιασμούς και στόχους.

Επιδίωξη μας, εκτός των άλλων, είναι να προωθηθεί μέσω του ΕΒΕΛ η 
συνεργασία του Μελάθρου με εταιρείες, ώστε το προσωπικό τους να 
αξιοποιεί το Χημείο και άλλα τμήματα του Ιδρύματος.

Πολύ σημαντική θα είναι η συμβολή του εμποροβιομηχανικού κόσμου στην 
οικοδόμηση της νέας πτέρυγας που προγραμματίζεται.

Επίσκεψη στα γραφεία του ΕΒΕΛ (Λεμεσού) 
22.1.2016

Από τη επίσκεψη στα γραφεία
του ΕΒΕΛ 22-1-2016

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Μέσα στα πλαίσια συνεργασίας με το ΕΒΕΛ (Λεμεσού), ο Διευθυντής του 
Μελάθρου κ. Σάββας Σάββα συμμετείχε ως μέλος της αποστολής του 
ΕΒΕΛ στο Ισραήλ (4-6/9/2016). Ήταν στη συνάντηση με δύο εταιρίες που 
διοργανώνουν σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με τον ιατρικό τομέα και πιο 
συγκεκριμένα με την αποκατάσταση. Μαζί με το Διευθυντή της Πολυκλινικής 
“ΥΓΕΙΑ” είχαν ξενάγηση στο Κέντρο Αποκατάστασης Reuth. Ο κ. Σάββα 
παρουσίασε εκεί το έργο του Μελάθρου.
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Συνεργαζόμαστε με το Δικηγορικό Γραφείο Ανδρέα Νεοκλέους, το οποίο 
από της ίδρυσης του Μελάθρου προσφέρει αφιλοκερδώς τις νομικές του 
συμβουλές.

Συνεργασία έχουμε επίσης με το Ελεγκτικό Γραφείο KMPG Limited για 
έλεγχο των λογαριασμών μας και ορθολογιστική διαχείριση των οικονομικών 
του Ιδρύματος.
Τραπεζικά Ιδρύματα: Συνεργαζόμαστε με όλες τις τράπεζες. 

Στα πλαίσια συνεργασίας με την PWC, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανέθεσε 
μελέτη για το ανθρώπινο δυναμικό του Μελάθρου.

Α)
•Να εξετάσει την υφιστάμενη οργανωτική και λειτουργική δομή του 
οργανισμού. 
•Να εντοπίσει θέματα διαχείρισης, ανάπτυξης και παρακίνησης του 
προσωπικού που χρήζουν βελτίωσης.
•Να εντοπίσει τα δυνατά και αδύνατα σημεία του Ιδρύματος.
•Να συλλέξει τις αντιλήψεις και απόψεις του προσωπικού σχετικά με το 
εργασιακό περιβάλλον, τις πρακτικές εργασίας και την κουλτούρα του 
οργανισμού.
•Να δει τις απόψεις της Διεύθυνσης και του Διοικητικού Συμβουλίου

Β)
•Να κάνει εισηγήσεις και να παράσχει τεχνοκρατική βοήθεια, ώστε να 
γίνει αναδόμηση της λειτουργίας του οργανισμού. Σκοπός, από τη μια το 
προσωπικό να εργάζεται σε καλύτερο και αποδοτικότερο περιβάλλον και 
από την άλλη, οι ασθενείς να τυγχάνουν πιο αναβαθμισμένων υπηρεσιών.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
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Φωτογραφικό
                   Ένθετο
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

“Το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, δημιούργημα των αγωνιστών, 
θεμελιωμένο στο αίμα και στις θυσίες των ηρώων μας, προέκταση του 
αγώνα του 55-59, συνεχίζει για 20 τόσα χρόνια την προσφορά του στον 
Ελληνισμό σε έργα ειρηνικά, στην περίθαλψη όσων έχουν ανάγκη”

Αυτά αναφέρει σε ανακοίνωση του το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ. 

Προσθέτει: “Κάθε χρόνο - με προμετωπίδα το “Οδός Ελευθερίας” - τιμά με 
διάφορες εκδηλώσεις την μνήμη των ηρώων του αγώνα, αλλά και όλων των 
μετέπειτα θανόντων αγωνιστών. Η έναρξη γίνεται στο “Ηρώο” στο Πελένδρι. 
Ακολουθούν διάφορες εκδηλώσεις παγκύπρια, είτε από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, είτε από τους “Φίλους του Μελάθρου”. Φέτος, με την ευκαιρία 
των είκοσι χρόνων ζωής του Μελάθρου, οι εκδηλώσεις και δραστηριότητες 
μας ήταν πιο πολλές και σίγουρα πιο λαμπρές. 

Κορύφωση και κλείσιμο ήταν η επί-
σκεψη - προσκύνημα στις 5/12/2015 
στο Μουσείο Αγώνος, στα Φυλα-
κισμένα Μνήματα και στον Τύμβο της 
Μακεδονίτισσας. Αυτό φυσικά δεν 
είναι τυχαίο. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ και 
η θυσία των παλληκαριών της είναι 
ο καθοδηγητικός φάρος της κάθε 
κίνησης και δράσης του Μελάθρου.

Οι προσκυνητές ήμασταν γύρω στους 
εβδομήντα, παρ’ότι η μέρα ήταν 
εργάσιμη. Να σημειωθεί ότι αυτή η 
απόφαση του Μελάθρου επικροτήθηκε 
και ενθουσίασε τα μέλη, τους φίλους 
και τους εκτιμητές του έργου του.

Στο Μουσείο Αγώνος είχαμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε και να δούμε 
την ιστορική διαδρομή του αγώνα: Το Ενωτικό Δημοψήφισμα, τον όρκο των 
Αθηνών, την προκήρυξη της 1ης του 
Απρίλη. Ένα - ένα πέρασαν μπροστά 
μας τα ιστορικά γεγονότα και οι 
ηρωισμοί των αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Ο 
οπλισμός, τα προσωπικά αντικείμενα 
των ηρώων μας και τα άλλα κειμήλια 
του αγώνα ήταν κάτι που προκάλεσε 
μεγάλη συγκίνηση. Η στρατιωτική 
και πολιτική πτυχή του αγώνα ήταν 
εμφανής και παρούσα. Μεγαλύτερη 
σημασία, όμως, είχε για μας η στιγμή 
της θυσίας των νεαρών παλληκαριών 
μας. Η στιγμή του θάρρους, της 
αξιοπρέπειας, της αυταπάρνησης. Το 

Εφημερίδα Αντίλογος - 11.1.2016 - Ένα Άλλο Προσκύνημα

Στο Μουσείο Αγώνος
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Μουσείο Αγώνος είναι η ζωντανή και αδιαμφισβήτητη μαρτυρία των θυσιών, 
του ήθους και του σκοπού του αγώνα, που δεν ήταν άλλος από την 
ελευθερία της πατρίδας. Η ώρα πέρασε γρήγορα, χωρίς να το καταλάβουμε, 
γιατί το καθετί μιλούσε στη ψυχή μας και απορροφούσε το είναι μας.

Σε λίγο βρεθήκαμε στο χώρο των 
Κεντρικών Φυλακών. Μπήκαμε στο 
προαύλιο των “Φυλακισμένων Μνη-
μάτων”. Δέος και συγκίνηση συνεπήρε 
όλους μας. Μια σύντομη εξιστόρηση 
των γεγονότων σε πατριωτική έξα-
ρση και κατάνυξη. Λίγα λόγια από 
τον πρόεδρο Μελάθρου, κατάθεση 
στεφάνων αγάπης και απότισης φόρου 
τιμής στους εννέα ηρωομάρτυρες της 
αγχόνης και τους τέσσερις πεσόντες 
στο πεδίο της μάχης

Η είσοδος στο χώρο της αγχόνης 
φόρτισε ακόμη περισσότερο τα 
συναισθήματά μας. Ο θαυμασμός 
κι η περηφάνια για τον τετραετή 
ηρωικό αγώνα της ΕΟΚΑ έφτασε 
στο αποκορύφωμα. Ήρθαν ζωντανά 
μπροστά μας τα εννέα παλληκάρια 
που,  αγέρωχα με το κεφάλι ψηλά 
και τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο, 
ανέβαιναν το ικρίωμα της αγχόνης. 
Έφεραν στη θύμηση μας το “Ελευθερία 
ή θάνατος” του Κουτσόφτα, το “Η 
πιο όμορφη μέρα της ζωής μου” του Ευαγόρα, το “Ου περί χρημάτων 
τον αγώνα ποιούμεθα αλλά περί αρετής” του Μάτση, το “Στην ανάγκη 
θα πεθάνω σαν Έλληνας” του Γρηγόρη. Πίσω δεν έμειναν οι μάνες με το 
“Χαλάλι της πατρίδας το παιδί μου”.

Ακολούθησε επίσκεψη στα κελιά 
των μελλοθανάτων και επιστροφή 
στο κοιμητήριο των Φυλακισμένων 
Μνημάτων. Κάθε σταυρός, κάθε 
όνομα και μια θυσία αλλά και ένα 
σύμβολο εθνικό.

Το προσκύνημα έκλεισε με κατάθεση 
στεφάνων και απότιση φόρου τιμής 
στις εκατοντάδες των πεσόντων, που 
πρόταξαν τα στήθη τους το μαύρο 
Ιούλη του 1974 ενάντια στο βάρβαρο 
Αττίλα για προάσπιση της πατρίδας 
και που τώρα βρίσκονται θαμμένοι 

Ο Πρόεδρος του Μελάθρου 
καταθέτει στεφάνι

Τρισάγιο στη μνήμη των Ηρωομαρτύρων
του Απελευθερωτικού μας Αγώνα

Στο χώρο της αγχόνης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
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στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, 
άξιοι συνεχιστές του ηρωικού αγώνα 
και των θυσιών των ηρώων της ΕΟΚΑ. 

Ήταν για μας αυτή η μέρα μια εθνική 
μυσταγωγία, ένα αναβάπτισμα στα 
ιδανικά του  αγώνα και της φυλής μας. 
Ήταν ενδυνάμωση της θέλησης για να 
κερδίσουμε για την Κύπρο μας αυτό 
που της αξίζει, την απελευθέρωση 
των σκλαβωμένων εδαφών μας.

Ευχαριστίες στο προσωπικό του Μελάθρου Αγωνιστών

Την ευγνωμοσύνη της προς το προσωπικό του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ, 
εκφράζει η οικογένεια Χαράλαμπου Πετράκη.

Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τη μεγάλη ευγνωμοσύνη μας για όσα 
μας προσφέρατε όλο αυτό τον καιρό που φιλοξενηθήκαμε στον χώρο 
σας. Δεν αισθανθήκαμε ούτε στιγμή παραγκωνισμένοι. Ήμαστε σίγουροι 
ότι, ανά πάσα στιγμή και οτιδήποτε κι αν χρειαζόμασταν, θα μπορούσαμε 
να στηριχτούμε σε εσάς. Μετά από τόσα εμπόδια και ατυχίες, βρεθήκαμε 
κοντά σας και νιώσαμε το ενδιαφέρον σας. Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο 
ευχαριστώ στους γιατρούς που καθημερινά επισκέπτονται τον κάθε ασθενή 
και δίνουν απλόχερα τη γνώση τους με στόχο την καλυτέρευση της υγείας 
του.
Επίσης, ένα τεράστιο ευχαριστώ στο νοσηλευτικό προσωπικό που παρέχει 
καθημερινά φροντίδα σε κάθε ασθενή με μεγάλη προθυμία και πραγματικό 
ενδιαφέρον για τον καθένα ξεχωριστά. Είμαστε πάντα σίγουροι ότι ο 
ασθενής μας βρίσκεται σε καλά χέρια. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να 
ξεχάσουμε τον διευθυντή κύριο Θεοφάνη Παναγιώτου και την προϊσταμένη 
του θαλάμου, που διευθύνουν με επιτυχία το Ίδρυμα και τους θαλάμους 
αντίστοιχα και που ήταν δίπλα μας σε ό,τι χρειαστήκαμε. Ακόμα, θέλουμε να 
ευχαριστήσουμε τους φυσιοθεραπευτές, που φροντίζουν για την εκγύμναση 
των ασθενών με σκοπό την αποκατάστασή τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό 
σε καθημερινή βάση. Ένα ακόμα ευχαριστώ, χρωστάμε και στην ψυχολόγο 
του Ιδρύματος, η οποία ήταν πάντα δίπλα μας, πρόθυμη να μας ακούσει 

Κατάθεση στεφάνου στον Τύμβο 
της Μακεδονίτισσας

Οι εκδρομείς-προσκυνητές μπροστά στο οίκημα των 
Συνδέσμων Αγωνιστών στη Λευκωσία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
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Εικοσάχρονα Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ

Το Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ γιορτάζει τα εικοσάχρονά του και διοργανώνει 
εκδήλωση την Πέμπτη 16 Απριλίου, 2015, στους χώρους του Μελάθρου. Στις 
16:30 θα τελεσθεί δοξολογία στο εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων και θα 
ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα υποδοχής του Μελάθρου, για κοπή της 
τούρτας.

Εφημερίδα "Σημερινή"

Εισφορά EXXONMOBIL στο Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ

Επίσκεψη πραγματοποίησε ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της 
εταιρείας ExxonMobil Κύπρου, κύριος Λουκάς Λουκά, την Πέμπτη 23 
Ιουνίου 2016 στο Μέλαθρο Αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Κατά την επίσκεψή του 
στο Μέλαθρον, συνομίλησε με τον Πρόεδρο κ. Θεοφάνη Παναγιώτου, τον 
Επίτιμο Πρόεδρο κ. Ανδρέα Αγγελόπουλο και το Διευθυντή του Μελάθρου 
κ. Σάββα Σάββα και ακολούθως παρέδωσε την εισφορά της εταιρείας στα 
πλαίσια των εκδηλώσεων της “Οδού Ελευθερίας” 2016 για την οικονομική 
ενίσχυση του Μελάθρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μελάθρου δώρισε στο κύριο Λουκά δύο βιβλία 
του κύριου Ανδρέα Αγγελόπουλου με τίτλο “Ύμνος Ελευθερίας“. 

Εφημερίδα "Αντίλογος"

"Οδός Ελευθερίας" για ενίσχυση του Μελάθρου Αγωνιστών

Με σύνθημα “όταν η αγάπη για τον άνθρωπο γίνεται πράξη”, το Μέλαθρον 
Αγωνιστών της ΕΟΚΑ διοργανώνει και φέτος σειρά εκδηλώσεων στοχεύοντας 
στην οικονομική του ενίσχυση, ώστε να μπορεί να συνεχίσει την ανοδική 
του πορεία και ιδιαίτερα να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες και την προσφορά 
του. Οι εκδηλώσεις του Μελάθρου στα πλαίσια της καθιερωμένης ετήσιας 
εκδήλωσης “Οδός Ελευθερίας”, που θα αρχίσουν την Κυριακή 8 Μαΐου, θα 
πραγματοποιηθούν καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Μιλώντας χθες σε διάσκεψη Τύπου ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Μελάθρου, 
Θεοφάνης Παναγιώτου, αφού αναφέρθηκε στο έργο του Μελάθρου 
Αγωνιστών στα 21 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς του, τόνισε την 
ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης του Μελάθρου, ώστε να μπορεί να ικανοποιεί 

και να μας βοηθήσει με δική της πρωτοβουλία. Τέλος, ευχαριστούμε το 
γραφειακό προσωπικό, τα μέλη της κουζίνας, το προσωπικό που είναι 
υπεύθυνο για την καθαριότητα και τον καθένα ξεχωριστά. Με τον τρόπο 
σας μας κάνατε να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Είμαστε σίγουροι, ότι τα 
ίδια αισθήματα έχουν και οι υπόλοιποι ασθενείς και οι συγγενείς τους. 

Σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα.

Διάλογος στον Φιλελεύθερο 
σελ. 23, ημερομηνίας 21.2.2014 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
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Επίσκεψη τιμής Πανεπιστημιακών στο Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ 

Επίσκεψη-προσκύνημα πραγματοποίησαν καθηγητές και φοιτητές της 
φιλοσοφικής σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών και του πανεπιστημίου του 
Παλέρμο στο Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ στην Παλώδια. Μαζί τους και 
χορωδία υπό τη διεύθυνση του κ. Νίκου Μαλιάρα, η οποία και ψυχαγώγησε 
τους ενοίκους του Μελάθρου.

Μιλώντας εκ μέρους των Πανεπιστημιακών, ο κ. Παναγιώτης Κοντός ανάφερε 
ότι από το 1995 ανελλιπώς πραγματοποιείται η επίσκεψη στο Μέλαθρο και 
αναφέρθηκε στους κοινούς αγώνες Κύπρου-Ελλάδας για ελευθερία.
“Αδέλφια, είμαστε δίπλα σας, γιατί η Κύπρος βρίσκεται στο σταυροδρόμι 
άνομων διεθνών συμφερόντων και αυτές τις δύσκολες ώρες αμέριστη είναι 
η συμπαράσταση μας”, ανάφερε ενδεικτικά ο κος Κοντός.

Της αποστολής μετείχαν ακόμη οι πανεπιστημιακοί καθηγητές Ανδρέας 
Βοσκός, Αμφιλόχιος Παπαθωμάς, Θεοδώρα Αντωνοπούλου, Κώστας 
Μπαλάσκας και η κυρία Rizzo από το πανεπιστήμιο του Παλέρμο. Στην 
αποστολή των Ελλήνων φοιτητών συμμετείχαν και φοιτητές από τη Γερμανία, 
Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία.

Εκ μέρους της κοινότητας Παλώδιας, ο κοινοτάρχης Χαράλαμπος Ζορπάς 
καλωσόρισε την αποστολή προσκαλώντας τους, όταν η αποστολή έλθει 
στην Κύπρο την επόμενη χρονιά, για φιλοξενία από την Κοινότητα.

Εφημερίδα "Λεμεσός" - 29 Μαρτίου 2013

επαρκώς την αυξημένη ζήτηση των υπηρεσιών του.

“Όπως κάθε χρόνο, μέσα στα πλαίσια της “Οδού Ελευθερίας”, απευθυνόμαστε 
στα φιλάνθρωπα αισθήματα του κυπριακού Ελληνισμού και των Αποδήμων 
μας, ζητούμε οικονομική ενίσχυση για να μπορούμε να ανοίγουμε την 
αγκαλιά μας σε αυτούς που την έχουν ανάγκη και να ικανοποιούμε κάθε 
πάσχοντα συνάνθρωπό μας μέσα από τις υπηρεσίες του Μελάθρου”, 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παναγιώτου.

Εφημερίδα Φιλελεύθερος 6/5/2016 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
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Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ ιδρύθηκε για να προσφέρει σε όλους, 
όσοι αγωνίστηκαν στον αγώνα της ΕΟΚΑ, αλλά και σ’ όλους εκείνους, 
οι οποίοι αργότερα προσέτρεξαν οικεία βουλήσει ή και διατεταγμένα να 
προσφέρουν το αίμα τους για την προάσπιση, την τιμή και την ελευθερία 
της πατρίδας μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μελάθρου διείδε την ανάγκη ύπαρξης ενός 
χώρου πνευματικής καταφυγής των ενοίκων του Μελάθρου, ανθρώπων με 
ανεπτυγμένο το θρησκευτικό συναίσθημα, ενός ιερού ναού στο μέγεθος 
παρεκκλησιού, όπου θα μπορούσαν να λειτουργούνται και να προσεύχονται.

Προς το σκοπό αυτό ο Πρόεδρος του Μελάθρου, κ. Ανδρέας Αγγελόπουλος 
συνοδευόμενος από τους κ. Χριστάκη και Ανδρέα Καραμπέρη και τον 
κ. Θάσο Σοφοκλέους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είχε 
συνάντηση περί το τέλος του 1993 με τον Πανοσιολογιότατο Ηγούμενο 
της Ιεράς Μονής Κύκκου κ. Νικηφόρο. Ο Πανοσιολογιότατος, όντας 
γνώστης του επιτελούμενου έργου στο Μέλαθρο, υποσχέθηκε βοήθεια, 
ζητώντας παράλληλα να ετοιμασθούν σύντομα τα αναγκαία αρχιτεκτονικά 
και χωροταξικά σχέδια του ναΐσκου, καθώς και ο προϋπολογισμός του 
αναγκαίου ποσού για την ανέγερση, τον εξοπλισμό και την αγιογράφησή 
του.

Μετά από ενημέρωσή του με τα αναγκαία στοιχεία, ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου 
τη σχετική δαπάνη.

Τα θυρανοίξια τέλεσε την 31.10.1995 ο ίδιος ο Πανοσιολογιότατος Ηγού-
μενος Κύκκου κκ. Νικηφόρος στην παρουσία των ενοίκων του Μελάθρου, 

Άγιοι Ανάργυροι Μελάθρου. Τις δαπάνες ανέγερσης και αγιογράφησης 
ανέλαβε η Ι.Μ. Κύκκου με τον τότε Ηγούμενο και τώρα Επίσκοπο Κύκκου και 

Τυλληρίας κ.κ.Νικηφόρο. Τα θυρανοίξια τέλεσε ο ίδιος το 1995.
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εκατοντάδων φίλων του Ιδρύματος και πολλών επισήμων. Παράλληλα 
ενετοιχίσθη μαρμάρινη πλάκα με την επιγραφή:

Προσφωνώντας, κατά την τελετή των θυρανοιξίων, τον Πανοσιολογιότατο 
Ηγούμενο, ο Πρόεδρος του Μελάθρου κ. Ανδρέας Αγγελόπουλος τόνισε 
μεταξύ άλλων:

“... Όλες αυτές οι ενέργειές σας, Πανοσιολογιότατε, δίνουν χωρίς αμφιβολία 
το μέτρο της αγάπης και της εκτίμησής σας προς τον κόσμο των Αγωνιστών 
αλλά και το μέτρο της συναίσθησης της σημασίας του ρόλου που, ως 
αξιωματούχος της Κυπριακής Εκκλησίας και δη ως Καθηγούμενος της Ιεράς 
Μονής Κύκκου, έχετε να επιτελέσετε στα πλαίσια της ευρύτερης αποστολής 
της Εκκλησίας στον τόπο μας”.

Τα εγκαίνια του ναού τέλεσε το 2001 ο Μητροπολίτης Λεμεσού κ.κ. Αθανάσιος 
με αναδόχους το ζεύγος Ανδρέα και Λίας Νεοκλέους.

Ο Ιερός Ναός είναι αφιερωμένος στη μνήμη των Αγίων Αναργύρων Κοσμά 
και Δαμιανού, προστάτες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, λόγω της μεγάλης 
αγάπης που έτρεφαν εν ζωή προς τους ασθενείς, προσφέροντας δωρεάν 
περίθαλψη.

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Προς: Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ

Κύριοι,

Είναι με βαθιά συγκίνηση, ανάμεικτα αισθήματα και συναισθήματα που θα 
προσπαθήσω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη 
μου προς εσάς όλους που εργάζεστε στο Μέλαθρο. Το Μέλαθρο, που το 
νιώθουμε πλέον σαν δεύτερο μας σπίτι, ή καλύτερα το σπίτι μας στην 
Κύπρο, αφού η μοίρα μας έπαιξε αυτό το παιχνίδι.

Είμαστε ένα ζευγάρι από την Θεσσαλονίκη που αποφασίσαμε να έρθουμε 
στην Κύπρο για να δουλέψουμε, να φτιάξουμε το σπίτι μας, να κάνουμε 
την οικογένειά μας και να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Δυστυχώς, 
ένα ατύχημα που είχε ο Κώστας μας ανέτρεψε τα πάντα. Εδώ και 14 μήνες 
βρισκόμαστε στο Μέλαθρο για αποκατάσταση. Θέλω να εκφράσω τις θερμές 
μου ευχαριστίες σε όλους για την άψογη συμπεριφορά σας. Πραγματικά 
δεν είχαμε μέρος να μείνουμε και κανένα δικό μας εδώ. Ο κόσμος του 
Μελάθρου είναι δεύτερη μας οικογένεια.

Τα όσα ζήσαμε μας έκαναν πολύ πιο ώριμους και πολύ πιο δυνατούς 
να συνεχίσουμε. Μας έκαναν να ελπίζουμε πάντα για το καλύτερο, να 
πιστεύουμε ότι γίνονται  και θαύματα, γιατί η περίπτωση του Κώστα είναι 
για μας ένα θαύμα. Η προσπάθεια όλων, η αγάπη και η θέληση τους να 
δώσουν στο συνάνθρωπο τους ό,τι ο καθένας μπορεί ήταν για μας κάτι 
πρωτόγνωρο. Θέλω να εκφράσω σ’όλους τις ευχαριστίες μου. 

Ελένη Τοπουζίδη - 28/8/2013

Αγαπητοί μας νοσηλευτές,

Εκ μέρους της γιαγιάς Νίκης Κουρή, αλλά και εκ μέρους μας, σας 
ευχαριστούμε θερμά, γιατί με τις άοκνες και φιλότιμες προσπάθειες όλων 
σας κατέστη δυνατόν να βελτιωθεί σημαντικά η κατάσταση της υγείας της, 
ώστε να μπορέσει να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει στο σπίτι της και να 
ζήσει μια φυσιολογική ζωή μαζί με την οικογένειά της για όσο θέλει ο Θεός.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη φροντίδα και την αγάπη που της δείξατε.

Με όλη μας την αγάπη
Οι οικογένειες: Κύπρου Κουρή και Χρίστου Κουδουνά

Λεμεσός, 15.11.2013



ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ  | 131

Δημητρίου Δημήτριος
Μεσογείου 3, Αγία Φύλα

3117 Λεμεσός

28 Φεβρουαρίου 2012

Διεύθυνση Μελάθρου
Αγωνιστών της ΕΟΚΑ

Αξιότιμοι Κύριοι

ΘΕΜΑ: Ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Για τη διαμονή και τη γεμάτη από αγάπη, φροντίδα που είχε τόσα χρόνια 
η μάνα μας Παναγιώτα Νεοφύτου στο Μέλαθρο - απεβίωσε το Σάββατο 
25/2/2012 - θέλουμε να εκφράσουμε από την καρδιά και τη ψυχή μας ένα 
ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!

Στα μέλη της Διεύθυνσης του Μελάθρου Αγωνιστών της ΕΟΚΑ για το 
θεάρεστο-ανθρωπιστικό έργο που επιτελούν.

Στη διευθύντρια της Στέγης κυρία Άντρη Σουρουκλή που, με το χαμόγελο 
και την ευγένεια της, ήταν πάντοτε κοντά μας και μας έλυε κάθε πρόβλημα 
που αφορούσε την μάνα μας.

Στους γιατρούς, τις νοσοκόμες και τους φυσιοθεραπευτές που ήταν πάντα 
δίπλα της και την κρατούσαν στη ζωή τόσα χρόνια.

Ιδιαιτέρως στις φροντίστριες για την αγάπη, στοργή και αφοσίωση τους στο 
δύσκολο λειτούργημα τους να φροντίζουν ηλικιωμένους ανθρώπους.

Σε κάθε εργαζόμενο στο Μέλαθρο, καθαρίστριες, μαγείρισσες, γραφειακό 
προσωπικό που με το δικό τους τρόπο συμβάλλουν στην όσο το δυνατό 
ανθρώπινη λειτουργία του Μελάθρου.

Με βαθειά εκτίμηση,

Δημητρίου Δημήτριος
Δημητρίου Στέλιος

Δημητρίου Αντώνης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
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Προς 
Γενικό Διευθυντή 
Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ,
Φάνη Παναγιώτου

Για το Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ

Η Απορία της 15Χρονης Κόρης μου

Στις 3/6/2013 είχα πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο και στις 20 του ίδιου μήνα 
μεταφέρθηκα στο Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ  για αποκατάσταση.
Σήμερα φεύγω από το Μέλαθρο βαθύτατα συγκινημένος και χωρίς να 
μπορώ να συγκρατήσω τα δάκρυά μου.

Η 15χρονη κόρη μου Αθηνά απορεί και με ρωτά: “Παπά, αφού φεύγουμε από 
το Νοσοκομείο γιατί κλαις; Και της απαντώ: Αποχαιρετώ την οικογένειά μου, 
γιατί οι νοσηλευτές, οι φυσιοθεραπευτές, οι γιατροί και όλο το προσωπικό 
του Μελάθρου ήταν και θα είναι στην καρδιά μου μια δεύτερη οικογένεια.”

Πώς να αποχαιρετήσω χωρίς να συγκινηθώ τον φυσιοθεραπευτή  μου, που 
όταν την πρώτη μέρα ήρθε για να με αξιολογήσει και με είδε στεναχωρημένο, 
μου είπε με αυστηρό αλλά αδελφικό ύφος “από εδώ μέσα θα φύγεις 
περπατώντας και αυτό σου το υπογράφω”.

Πώς να αποχαιρετήσω χωρίς να συγκινηθώ το προσωπικό της κουζίνας, 
τις φροντίστριες, τους νοσηλευτές, τους φυσιοθεραπευτές, τη ψυχολόγο, 
τη λογοθεραπεύτρια, την εργοθεραπεύτρια, τους γιατρούς, το γραφειακό 
προσωπικό για το στοργικό τους ενδιαφέρον; 

Αξιότιμε κ. Φάνη, σε παρακαλώ μετάφερε από τα βάθη της καρδιάς μου τις 

θερμότερες μου ευχαριστίες και ευχές προς όλο το προσωπικό σας.
Για ακόμη μία φορά σας ευχαριστώ πολ ύ για όλα.

Παναγιώτης Μάρκου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
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Αγαπητοί κύριοι,

Στον επισυνημμένο φάκελο θα βρείτε την κατάθεση της εισφοράς μου για 
το 2016.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω ακόμα μια φορά τις ευχαριστίες 
και την ευγνωμοσύνη μου προς όλους εσάς, που αποτελείτε το Μέλαθρο 
(Διεύθυνση και προσωπικό), για τη φιλοξενία και τη θεραπευτική αγωγή που 
μου προσφέρατε κατά την περίοδο Αυγούστου-Οκτωβρίου 2012.

Τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου στα μέλη της μονάδας αποκατάστασης που 
με στήριξαν και μου συμπαραστάθηκαν  με αληθινή αγάπη και με βοήθησαν 
να επανέλθω σε μια φυσιολογική ζωή.

Επίσης θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους γιατρούς, σε 
όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, τους ανθρώπους που ήταν υπεύθυνοι 
για την καθαριότητα και  τα άτομα που δούλευαν στην κουζίνα. Όλοι ήταν 
πάντα έτοιμοι και πρόθυμοι να με βοηθήσουν σε ό,τι χρειαζόμουν. Τέλος, 
ένα μεγάλο ευχαριστώ για το γραφειακό προσωπικό και τη Διεύθυνση του 
Μελάθρου για την τόσο καλή οργάνωση και λειτουργία του Ιδρύματος.

Ευχαριστώ όλους μαζί και τον καθένα ξεχωριστά για τη συμπαράσταση, τη 
φροντίδα και τη στήριξή σας.

Εύχομαι σε όλους τα καλύτερα και μακάρι να έχετε τη δύναμη για να είστε 
πάντα εκεί, να βοηθάτε και να στηρίζετε όλους τους ανθρώπους που έχουν 
ανάγκη.

Με ευγνωμοσύνη και εκτίμηση,
Ευγενία Τσιακλή-Ελευθεριάδη

Μαρίνα μου,

Νοιώθω την ανάγκη να σου πω ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Χωρίς εσένα, δεν ξέρω σε πόσο καιρό θα μπορούσα να περπατήσω.

Για να είμαι τώρα πίσω στο σπίτι μου και στη δουλειά μου, το οφείλω σε 
σένα διότι μου έδωσες θάρρος και πίστη ότι θα γίνω καλά.
Σ’ευχαριστώ και πάλιν.

Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω και την υπόλοιπη ομάδα που με βοήθησαν ο 
καθένας με το δικό του τρόπο.

Σας χαιρετώ όλους
Με όλη μου την αγάπη

Μιράντα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
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10/2/02016

Αν ήταν να ευχηθώ για κάτι, δεν θα ήταν για πλούτο και για εξουσία, μα 
για τη φλογερή αίσθηση της δυνατότητας,  που μας χάρισε απλόχερα και 
ακούραστα η υπέροχη ομάδα του ιδρύματος “Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ”, 
να υπάρχουμε και να αποδίδουμε ξανά με την ίδια δίψα για ζωή.

Ευχαριστούμε και ευχόμαστε καλή δύναμη στην συνέχεια του θαυμάσιου 
έργου που επιτελείτε σαν λειτούργημα.

Χαράλαμπος και Μύρια Παρταουρίδη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
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ΠΑΛΩΔΙΑ

Η Κοινότητα Παλώδιας θεωρεί τιμή της την ύπαρξη αυτού του σπουδαίου 
Ιατρικού Κέντρου, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για την Κοινότητά 
μας. Πέραν του σκοπού της ίδρυσης του, η ανέγερση του στην Κοινότητα 
μας, πρόσφερε θέσεις εργασίας και ιατρική κάλυψη στους κατοίκους της 
περιοχής.

Ως Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου, εκφράζω το σεβασμό μου, την 
συμπαράσταση και την κάθε δυνατή στήριξή μας προς το έργο που επιτελεί 
το Μέλαθρο. Στους συντελεστές του Μελάθρου εύχομαι από καρδιάς κάθε 
επιτυχία στην κάθε προσπάθεια και στόχο τους.

Χαράλαμπος Ζορπάς
Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Παλώδιας 

Η βρύση της Παλώδιας



ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ  | 137

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Πολιτική και αμετάθετος στόχος μας είναι όχι μόνο η διατήρηση, αλλά 
και η περαιτέρω επέκταση, ανάπτυξη - αναβάθμιση των προσφερόμενων 
υπηρεσιών.

Για το σκοπό αυτό θα συντηρούνται και θα βελτιώνονται οι κτιριακές μας 
εγκαταστάσεις- ήδη έχει ανακαινισθεί η Μονάδα Αποκατάστασης. Ο ιατρικός 
και άλλος  εξοπλισμός συνεχώς θα εκσυγχρονίζεται.

Μόνιμη έγνοια μας είναι η συνεχής επιμόρφωση και ανάπτυξη του προσωπικού 
σ’όλα τα επίπεδα. Προς τούτο έχουμε υπογράψει πρωτόκολλα συνεργασίας 
με πανεπιστημιακά και άλλα ιδρύματα, αντίστοιχα του Μελάθρου. Η συνεχής 
επαφή με αυτά τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, είναι αναγκαία 
προς εμπλουτισμό των γνώσεων και εμπειριών του προσωπικού.

Ειδικός οίκος, ύστερα από μελέτη και έρευνα μας έχει δώσει τις εισηγήσεις 
του για πιο σύγχρονες μορφές διοικητικής δομής και πιο αποτελεσματική 
διεύθυνση. Ο επαναπροσδιορισμός των τρόπων λειτουργίας των δια-
φόρων τμημάτων, όπου τούτο είναι αναγκαίο, είναι στις σκέψεις και 
προγραμματισμούς μας. H αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας θα 
συμβάλει τα μέγιστα στην επίτευξη του στόχου αυτού.

Υπηρεσίες Μελάθρου

Βραχυπρόθεσμος - μεσοπρόθεσμος - μακροπρόθεσμος στόχος είναι 
όχι μόνο η διατήρηση των υγιών οικονομικών του Ιδρύματος αλλά και η 
καλυτέρευση τους.

Να σημειωθεί ότι έχουμε υποστεί αρκετές ζημιές από την απομείωση των 
καταθέσεων μας στην πρώην Λαϊκή τράπεζα. Οι τόκοι, λόγω των χαμηλών 
επιτοκίων, έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει 
αρνητικά τα έσοδα από τις διάφορες εκδηλώσεις αλλά και τα νοσήλεια.

• Ως εκ τούτου, μολονότι το Μέλαθρο είναι φιλανθρωπικός μη κερδοσκοπικός 
Οργανισμός, η οικονομική του διαχείριση πρέπει να συνάδει με τα 
χαρακτηριστικά μιας σωστής επιχείρησης, για να μη βρεθεί σε περιπέτειες 
και ανεπιθύμητες καταστάσεις.
Προς τούτο χρειάζονται ειδικοί Σύμβουλοι (λογιστές, οικονομολόγοι, νομικοί, 
αρχιτέκτονες, μηχανολόγοι, επιμετρητές, ηλεκτρομηχανολόγοι, ειδικοί για 
εργατικά θέματα, γιατροί...)
Σε μεγάλο βαθμό λειτουργούν επιτροπές και προσφέρουν δωρεάν τις 
συμβουλές και υπηρεσίες τους. Απαραίτητες είναι οι έρευνες και μελέτες 
από εξειδικευμένους οίκους.

• Η σωστή τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η είσπραξη των 
οφειλών είναι στοιχείο που πρέπει να χαρακτηρίζει την καθημερινότητα του 
Μελάθρου.

• Ο περιορισμός των εξόδων, όπου είναι δυνατόν, θα έχει θετικό αντίκτυπο. 

Οικονομικά
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Χρειάζεται οικονομική περισυλλογή και ορθολογιστική διαχείριση των πόρων 
του Μελάθρου.

• Για πλήρη αξιοποίηση του χρόνου του προσωπικού. θα γίνει προσπάθεια, 
ώστε περισσότερα άτομα και οργανισμοί να χρησιμοποιούν τα εξωτερικά 
ιατρεία και τις άλλες υπηρεσίες του Μελάθρου.

• Η επιμόρφωση - ανάπτυξη του προσωπικού θα προσφέρει ποιοτικότερες 
υπηρεσίες στους ασθενείς, θα προσελκυσθούν περισσότεροι “πελάτες” και 
επομένως θα έχουμε περισσότερα έσοδα. 

• Συναφές στοιχείο είναι η ορθή αντιμετώπιση των συγγενών των ασθενών 
και η κατανόηση της θέσης και των προβλημάτων τους.

• Ένα μήνυμα που πρέπει να βγαίνει προς τα έξω είναι ότι οι υπηρεσίες του 
Μελάθρου, εκτός της πτέρυγας ηλικιωμένων, απευθύνονται προς το σύνολο 
του Κυπριακού Ελληνισμού.

• Η συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας είναι απαραίτητο να συνεχιστεί και 
επεκταθεί.

• Θα συνεχιστεί η προσπάθεια, ώστε να έχουμε νέους χορηγούς και δωρητές 
ακίνητης ιδιοκτησίας. Το μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Η 
ακίνητη περιουσία του Μελάθρου χρειάζεται να αξιοποιηθεί ώστε να φέρει 
εισοδήματα.

• Οι εκδηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των “Φίλων του Μελάθρου” 
χρειάζεται να εντατικοποιηθούν και να εμπλουτιστούν. Έτσι από τη μια θα 
αποφέρουν οικονομικό όφελος και από την άλλη θα κάνουν γνωστό το 
Μέλαθρο και το έργο του στο ευρύ κοινό.

• Η αξιοποίηση των Αποδήμων θα είναι χωρίς αμφιβολία επωφελής για το 
Μέλαθρο. Ιδιαίτερα για το κτίσιμο της νέας πτέρυγας, η συμβολή τους θα 
είναι καταλυτική. Φυσικά και οι ίδιοι θα τυγχάνουν εξυπηρέτησης από το 
Μέλαθρο.

• Το Μέλαθρο μπορεί να καταστεί ισχυρός συνδετικός κρίκος ανάμεσα 
στις παροικίες και στην Κύπρο.

Επέκταση του Μελάθρου

Η ζήτηση των υπηρεσιών του Μελάθρου συνεχώς αυξάνεται. Πολλές φορές 
αδυνατούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του κόσμου.

Η απόφαση για ανέγερση νέας πτέρυγας έχει παρθεί από αρκετό τώρα 
καιρό και τελευταία έχει επιβεβαιωθεί από το Δ.Σ . Οι διεργασίες βρίσκονται 
σε προχωρημένο στάδιο και ευελπιστούμε, ότι πολύ σύντομα θα κατατεθεί 
ο θεμέλιος λίθος.

Με τις δικές μας οικονομικές δυνατότητες, αλλά και τη συνδρομή των 
εκτιμητών της προσφοράς του Μελάθρου, το έργο θα υλοποιηθεί.

Είμαστε σίγουροι ότι το όραμα μας για περισσότερες και ποιοτικότερες 
υπηρεσίες προς τον Κυπριακό Ελληνισμό, είτε της Κύπρου είτε της διασποράς, 
θα υλοποιηθεί. 
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Προβολή του Μελάθρου

Η άμεση επαφή και ενημέρωση, οι εκδηλώσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
οι εκδόσεις μας, οι κοινωνικές δικτυώσεις και κυρίως το έργο και η καθημερινή 
προσφορά του Ιδρύματος είναι αυτά που καθιστούν γνωστό το ρόλο του 
Μελάθρου στους απλούς πολίτες, αλλά και στα οργανωμένα σύνολα.

Στοιχείο κυρίαρχο είναι να γνωρίσει ο κόσμος ότι η λειτουργία του Ιδρύματος 
συνεπάγεται τεράστιες δαπάνες. Πολλές φορές τα τέλη την προσφερόμενων 
υπηρεσιών είναι χαμηλότερα του κόστους. Σε αρκετές περιπτώσεις 
επιδεικνύεται ιδιαίτερη ευαισθησία σε δυσπραγούντες συμπολίτες μας.

Πρέπει ακόμη να γίνει συνείδηση στον κόσμο και προπάντων στους φίλους 
και εκτιμητές του, ότι το Μέλαθρο χρειάζεται τη στήριξή τους και πως ό,τι 
δίνουν αξιοποιείται κατά τον καλύτερο τρόπο προς όφελος όσων το έχουν 
ανάγκη.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
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Κάλεσμα Στήριξης



ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ  | 141

Οι
 ηλ

ικι
ωµ

έν
οι 

σ’ 
έν

α ό
µο

ρφ
ο, 

ευ
χά

ρισ
το

, φ
ιλό

ξε
νο

, σ
το

ργ
ικό

 κα
ι υ

γιε
ινό

 
πε

ριβ
άλ

λο
ν τ

υγ
χά

νο
υν

 κα
θη

µε
ριν

ής
 ια

τρ
ική

ς φ
ρο

ντ
ίδα

ς κ
αι 

πε
ριπ

οίη
ση

ς κ
αι 

απ
ολ

αµ
βά

νο
υν

 συ
νθ

ήκ
ες

 δι
αβ

ίω
ση

ς υ
ψη

λο
ύ ε

πιπ
έδ

ου
.

Συ
µµ

ετ
έχ

ου
ν σ

ε δ
ρα

στ
ηρ

ιότ
ητ

ες
 όπ

ως
 γυ

µν
ασ

τικ
ή, 

ερ
γα

σιο
θε

ρα
πε

ία,
 

µο
υσ

ικο
θε

ρα
πε

ία,
 χε

ιρο
τε

χν
ία,

 εκ
δρ

οµ
ές

 κα
ι ά

λλ
ες

 δη
µιο

υρ
γικ

ές
 ερ

γα
σίε

ς µ
ε τ

ην
 

κα
θο

δή
γη

ση
 το

υ έ
µπ

ειρ
ου

 πρ
οσ

ωπ
ικο

ύ µ
ας

.

Εξ
ωτ

ερ
ικά

 Ια
τρ

εία

Εν
τό

ς τ
ου

 Μ
ελ

άθ
ρο

υ λ
ειτ

ου
ργ

ού
ν τ

α α
κό

λο
υθ

α ε
ξω

τε
ρικ

ά ι
ατ

ρε
ία:

• 
Πα

θο
λο

γικ
ό

• 
Ου

ρο
λο

γικ
ό

• 
Κα

ρδ
ιολ

ογ
ικό

 
• 

Φυ
σικ

ής
 Ια

τρ
ική

ς κ
αι 

Απ
οκ

ατ
άσ

τα
ση

ς
Επ

ιπλ
έο

ν, 
στ

ο Μ
έλ

αθ
ρο

 λε
ιτο

υρ
γε

ί σ
ε κ

αθ
ηµ

ερ
ινή

 βά
ση

 Α
κτ

ινο
λο

γικ
ό Τ

µή
µα

, 
υπ

ερ
σύ

χρ
ον

ο µ
ηχ

άν
ηµ

α υ
πε

ρή
χω

ν (
ult

ra
so

un
d) 

κα
θώ

ς
κα

ι Θ
ερ

απ
εία

 µε
 P

RP
 (Π

λά
σµ

α π
λο

ύσ
ιο 

σε
 αι

µο
πε

τά
λια

).

∆ε
λτ

ία 
Υγ

εία
ς Α

θλ
ητ

ών

Το
 Μ

έλ
αθ

ρο
 πή

ρε
 µι

α ξ
εχ

ωρ
ιστ

ή θ
έσ

η σ
τη

ν π
ρο

τίµ
ησ

η ό
λω

ν τ
ων

 αθ
λη

τικ
ών

 
σω

µα
τε

ίω
ν ό

σο
ν α

φο
ρά

 τη
ν έ

κδ
οσ

η ∆
ελ

τίω
ν Υ

γε
ίας

 τω
ν Α

θλ
ητ

ών
, λ

όγ
ω 

τη
ς 

γρ
ήγ

ορ
ης

 εξ
υπ

ηρ
έτ

ησ
ης

 κα
ι τ

ων
 λο

γικ
ών

 τι
µώ

ν.

Είν
αι 

έν
α α

πό
 τα

 κα
λύ

τε
ρα

 πο
υ λ

ειτ
ου

ργ
ού

ν σ
τη

ν Κ
ύπ

ρο
.

Με
 το

 σύ
γχ

ρο
νο

 εξ
οπ

λισ
µό

 πο
υ δ

ιαθ
έτ

ει 
κα

ι τ
ον

 ει
δικ

ευ
µέ

νο
 Μ

ικρ
οβ

ιολ
όγ

ο Ι
ατ

ρό
,

είν
αι 

σε
 θέ

ση
 να

 εκ
τε

λε
ί ο

πο
ιαδ

ήπ
οτ

ε α
νά

λυ
ση

 κα
ι ν

α ε
ξυ

πη
ρε

τε
ί

όλ
ου

ς τ
ου

ς ε
νδ

ιαφ
ερ

όµ
εν

ου
ς, 

δίν
ον

τα
ς έ

γκ
αιρ

α κ
αι 

έγ
κυ

ρα
 απ

οτ
ελ

έσ
µα

τα
.

Μι
κρ

οβ
ιολ

ογ
ικό

 Ερ
γα

στ
ήρ

ιο 
– 

Χη
µε

ίο

Οδ
ός

 Ελ
ευ

θε
ρία

ς 1
7, 

 45
49

 Π
αλ

ώδ
ια,

 Λ
εµ

εσ
ός

, Κ
ύπ

ρο
ς

Τ.Θ
. 5

71
55

, 3
31

3 Λ
εµ

εσ
ός

, Κ
ύπ

ρο
ς

Τη
λέ

φω
να

: +
35

7 2
5 8

72
28

7, 
+3

57
 25

 77
55

55
Φα

ξ: 
+3

57
 25

 77
40

40
E-

m
ail

: m
ae

ok
a@

cy
ta

ne
t.c

om
.cy

 w
ww

.m
ela

th
ro

na
go

nis
to

ne
ok

a.c
om

.cy

 fa
ce

bo
ok

: m
ela

th
ro

na
go

nis
to

ne
ok

a

 ό
τα

ν 
η
αγ

άπ
η

γι
α 

το
ν 

άν
θρ

ω
πο

πρ
άξ

η 
γί

νε
τα

ι

Υπ
ηρ

εσ
ίες

 Υγ
εία

ς

Στέ
γη

 Η
λικ

ιω
µέ

νω
ν

ΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΕ ΤΡΙΠΤΥΧΟ 
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Γνώμες και Θέσεις

“Χρέος σ’αυτούς που φύγανε, οφειλή
σ’αυτούς που ζούνε”

Σύνδεσμοι Αγωνιστών ΕΟΚΑ

“Ιδρύθηκε για τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ, αλλά 
αγκαλιάζει χιλιάδες ασθενείς”

Αντίλογος, 12/2/2016

“Πρότυπο και πολυδύναμο κέντρο που προσφέρει 
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου”

Φιλελεύθερος, 23/5/2015

“Η προσφορά του Μελάθρου αποτελεί Αντίδωρο σε 
όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Κύπρου”

Εργατική Φωνή, 31/8/2016

“Άρτιο Κέντρο Αποκατάστασης ευρωπαϊκού 
επιπέδου”

Φιλελεύθερος, 20/5/2015

“Όταν η αγάπη για τον άνθρωπο μετατρέπεται σε 
πράξη, τα αδύνατα γίνονται δυνατά”

Διοικητικό Συμβούλιο Μελάθρου

“Το Μέλαθρον είναι το κοινό μας σπίτι, για το 
οποίο όλοι νοιαζόμαστε”

Φίλοι του Μελάθρου

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ
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Χορηγος Εκδοσης


