
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών  

Ανδρέα Σοφοκλέους «Κεπάκυ» 
 

 

 

 

Ιστορικό  του Κεπάκυ 
 

Το Κεπάκυ ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Ομίλου Εταιριών Ανδρέας Σοφοκλέους το 

2008, με αριθμό 268 στα μητρώα του Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων, με σκοπό να 

συνεχίσει με πιο σύγχρονο, αλλά και οργανωμένο τρόπο, την κοινωνική, πολιτιστική και 

φιλανθρωπική του προσφορά. Ιδιαίτερη μνεία για το συνολικό έργο του Ομίλου γίνεται 

πιο κάτω: 

  

Πολιτιστική  

Προσφορά 

 Δωρεά του εικονοστασίου και αναστύλωση της αρχαίας εκκλησίας Αποστόλου 

Πέτρου και Παύλου στο Πελένδρι το 2008. 

 

 Αγορά υπολογιστών για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου στο Πελένδρι. 

 

 Στα πλαίσια της προσπάθειας της διάδοσης της Ελληνικής Παιδείας και του 

Ελληνικού Πολιτισμού, δόθηκαν υποτροφίες σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής, 

που αρίστευσαν στην Νομική και την Ελληνική Φιλολογία στα αντίστοιχα 

τμήματα του Πανεπιστημίου της Μαριούπολης στην Ουκρανία, όπως επίσης και 

δωρεάν παραχώρηση εκπαιδευτικού υλικού για εκμάθηση της Ελληνικής 

Γλώσσας. 

 

 Ανακαίνιση του Ελληνικού Λαογραφικού Μουσείου της Μαριούπολης. 

 

 Δωρεά χρημάτων στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας και Πάσης 

Αφρικής, Ιερά Μητρόπολη Ζιμπάμπουε. 

 

 Στήριξη της Θεατρικής Πορείας Λεμεσού 2007-2009. 

 

Αθλητικός  

Τομέας 

Ανακαίνιση του γηπέδου Basket του Ελληνικού Σχολείου της Μαριούπολης.  

Πλήρης κάλυψη εξόδων παιδιά με ειδικό ταλέντο στο τένις, την πετόσφαιρα και άλλα 

αθλήματα. 

Εισφορές σε αθλητικούς συνδέσμους, ομάδες και ακαδημίες. 
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Κοινωνική  

Προσφορά 

 Υποτροφία στον καλύτερο μαθητή στο Intercollege τα έτη 2006 με 2008.  

 

 Ατομικές υποτροφίες και βοήθειες σπουδών σε παιδιά με οικονομική δυσχέρεια,  

σε μαθητές αριστούχους κ.α. 

 

 εισφορές  στην Αγία Σκέπη (μη κερδοσκοπικός οργανισμός  με σκοπό την  

ψυχολογική στήριξη και θεραπεία σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και στις 

ικογένειες τους)  το 2006 με 2008. 

 

 Εισφορές στο Κέντρο Nεότητος Πελενδριού 2007. 

 

 Κύριος χορηγός στο παζαράκι του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Λεμεσού 

«Πορείας Χριστοδούλας»  2008 – 2009. 

 

 Χρόνια  στήριξη του Ραδιομαραθωνίου μέχρι και σήμερα. 

 

 Χορηγός  της συναυλίας Γιώργου Νταλάρα στο Πελένδρι 2008. 

 

 Εισφορές στο Παναγροτικός Σύνδεσμος 2006, στο Σύνδεσμο Φίλων 

Προληπτικής Παιδιατρικής 2006 και στο Σύνδεσμο Αποδήμων και Φίλων 

Πελενδριού 2008. 

 

 Εκδήλωση για αναδάσωση της περιοχής Πελενδριόυ. 

 

 Διάφορες ατομικές βοήθειες σε άτομα που χρειάστηκαν  εγχείρηση, θεραπείες, 

αναπηρικές καρέκλες, κ.τ.λ. 

 

 

Οι δράσεις που έχουν γίνει πριν την σύσταση του Κεπάκυ είναι πολλές και σημαντικές. 

Αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για το Κέντρο μας να συνεχίσουμε αυτό το έργο, έχοντας 

μια τέτοια κληρονομιά.  

 

Η εγγύησή μας όμως, είναι ότι θα δώσουμε μια υπεύθυνη συνέχεια σε όλο αυτό το 

φιλανθρωπικό έργο που έχει γίνει μέχρι σήμερα. 
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Δραστηριότητες του Κεπάκυ το πρώτο έτος λειτουργίας του 2008 - 2009 
 

 

Οι δραστηριότητες του Κεπάκυ συγκεντρώνονται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες: 

 

 

Αυτισμόs  

Με πρωτοβουλία του Κεπάκυ, πραγματοποιήθηκε μια τηλεοπτική εκπομπή με θέμα τον 

αυτισμό. Σκοπός ήταν, η ενημέρωση  και η κοινωνική ευαισθητοποίηση. 

 

Σε στενή συνεργασία με το Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου, το ΚΕΠΑΚΥ 

ανέλαβε την χρηματοδότηση και μέρος της οργάνωσης του Σεμιναρίου “Μέθοδος 

υπερβατικού θαλάμου στον αυτισμό” από τον γιατρό CEM KINACHI. Το σεμινάριο 

στεύθηκε με απόλυτη επιτυχία και είχε την ενθαρρυντική συμμετοχή 100 ατόμων. 

 

Δώσαμε την δυνατότητα σε τρεις οικογένειες που έχουν παιδιά με αυτισμό να 

παρακολουθήσουν ειδικό σεμινάριο αναφορικά με το θέμα “Parent – Teacher Trainings 

(Autism Assessment Support Practise)”. Πολύ ενθαρρυντικό για μας ήταν το γεγονός της 

αναφοράς από μέλος του Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου και φίλη του 

Κεπάκυ, ότι υπήρξε σημαντική βελτίωση των παιδιών των οποίων οι οικογένειες τους 

παρευρέθηκαν στο εν λόγω σεμινάριο. 

 

Προβήκαμε σε συνάντηση με τον Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου, με σκοπό 

την οργάνωση νέων σεμιναρίων για γονείς και εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Σκοπός της οργάνωσης των νέων αυτών 

σεμιναρίων είναι, πέραν της επιμόρφωσης  των γονέων και των εκπαιδευτικών, να 

χρησιμοποιηθούν τα έσοδα  για δημιουργία ειδικής αίθουσας Αισθήσεων με τον 

κατάλληλο εξοπλισμό.  

 

Ένα τέτοιο σεμινάριο, έγινε και αργότερα και αναφέρεται πιο κάτω. 

 

 

 

Κοινωνική  

Επανένταξη  

Ο σκοπός μας σαν εθελοντική οργάνωση είναι να στηρίξουμε τα άτομα αυτά που 

υποφέρουν από κοινωνικό αποκλεισμό και να τους προσφέρουμε μια δεύτερη ευκαιρία  

ζωής. 

 

Μετά από συνάντηση με το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου και επίσκεψη μας στην 

Ψυχιατρική Μονάδα Λεμεσού, αναλάβαμε να εξεύρουμε τρόπους ενασχόλησης σε τρία 

άτομα που είχαν ολοκληρώσει την θεραπεία απεξάρτησης. 
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Πρόληψης κατά  

της χρήσης  

εξαρτησιογόνων  

ουσιών    

Μέσα στα πλαίσια της ενίσχυσης πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, 

διοργανώθηκε το πρώτο “ΚΕΠΑΚΥ Basketball Camp”. Στόχος μας ήταν η γνωριμία και 

η επαφή των παιδιών με τον αθλητισμό, με σκοπό την απομάκρυνση από την απειλή 

χρήσης. Η εκδήλωση απευθυνόταν σε παιδιά 8 με 17 χρονών. Συμμετείχαν περίπου 80 

παιδιά εκ των οποίων το 30% ήρθε σε επαφή με το άθλημα για πρώτη φορά. 

 

  Παράλληλα, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας, Ειδικών Ψυχολόγων, 

Διαιτολόγων και της Αστυνομίας, τα παιδιά, παρακολούθησαν σεμινάρια με θέμα την 

ενημέρωση γύρω από τις εξαρτησιογόνες ουσίες, τη βία και τη παραβατικότητα στα 

γήπεδα, την υγιεινή διατροφή και την οδική Ασφάλεια. 

 

Εκδήλωση με θέμα την πρόληψη έγινε και στο Rock Café-Bar Friends το Δεκέμβριο του 

2009. Το Κεπάκυ και το έργο του παρουσίασε ο Στέλιος Στυλιανού, ο οποίος συνέχισε τη 

βραδιά με τραγούδι. Οι θαμώνες είχαν επίσης την ευκαιρία να εγγραφούν ως Φίλοι του 

Κεπάκυ. 

 

 

Βοηθήματα  

Σπουδών  

Το ίδρυμα μας έχει επιχορηγήσει φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, δίνοντας τους 

βοήθημα σπουδών για όλα τα ακαδημαϊκά έτη προπτυχιακού επιπέδου. Τις χρονιές 2008 

και 2009 έχουμε συνεργαστεί με το Γραφείο Ευημερίας, ζητώντας πιθανούς υποψηφίους.  

Δωθήκαν έξι χορηγίες, οι οποίες διατηρούνται μέχρι και σήμερα. Σκοπός μας είναι στο 

μέλλον να δοθούν νέες βοήθειες σπουδών και αύξηση του αριθμού αυτού. 

 

 

Γύρω από τους τέσσερις βασικούς άξονες πιο πάνω επικεντρώνονται οι δράσεις του Κεπάκυ. Ωστόσο 

παράλληλα, έχουν γίνει διάφορες εκδηλώσεις και φιλανθρωπικές δραστηριότητες γενικότερου 

ενδιαφέροντος :  

   

Εκδηλώσεις   

Πέρα από τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις που αναφέραμε πιο πάνω, τον Φεβρουάριο 

του 2009 διοργανώθηκε Αποκριάτικο πάρτι, με σκοπό την γνωριμία με τους στόχους του  

ιδρύματος και την συγκέντρωση εισφορών για πραγματοποίηση των ανθρωπιστικών 

σκοπών του ιδρύματος μας. 

 

Το Πάσχα του 2009 δοθήκανε δώρα και λαμπάδες σε παιδιά της ειδικής μονάδας του 

σχολείου “Αγίας Βαρβάρας”.  

 

Το Δεκέμβριο του 2009 οργανώθηκε Φιλανθρωπικό Δείπνο – Gala με τίτλο «Φίλεμα 

Ψυχής» υπό την αιγίδα του έντιμου κύριου Υπουργού Εσωτερικών Νεοκλή Συλικιώτη. 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι σκοποί, τα οράματα και τα έργα του ιδρύματος,  

δημοπρατήθηκαν έργα του γνωστού ζωγράφου Μιχαήλ Ebanoidze με θέμα το καρνάγιο 

της Λεμεσού, ενώ οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν εκλεκτές γεύσεις με τη συνοδεία 

παγκοσμίου φήμης Γαλλικών Κρασιών. 



 

Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Ανδρέα Σοφοκλέους            

 

Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 155, Proteas House, 6
ος

 όροφος, 3026 Λεμεσός 

www.sofocleousfoundation.org , info@sofocleousfoundation.org , τηλ: 25 849 000 
Κεπάκυ 5 

 

Επιπρόσθετες  

ατομικές   

βοήθειες 
Τις χρονιές 2008-2009 το Κεπάκυ παρείχε βοήθεια και στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

    

 Ανέλαβε όλο το κόστος λογοθεραπείας για εφτά μήνες ενός κοριτσιού, της 

οποίας η οικογένεια βρίσκετε σε δύσκολη οικονομική κατάσταση.  

 

 Με διοργανώσεις των πιο πάνω εκδηλώσεων βοήθησε και στήριξε οικονομικά: 

 

o Ένα νέο οικογενειάρχη, ο οποίος έπρεπε να μεταβεί στο εξωτερικό για 

χειρουργική επέμβαση καρδιάς. 

o Ένα παιδί, το οποίο γεννήθηκε με νεφρική ανεπάρκεια και στένωση των 

αρτηριών που έπρεπε να μεταβεί για χειρουργική επέμβαση στην Αγγλία. 

o Ένα δίχρονο κοριτσάκι που πάσχει από σπάνια ασθένεια η οποία την 

εμποδίζει να αναπνέει και να τρέφεται σωστά. 

o Επίσης διάφορες ατομικές βοήθειες δόθηκαν και σε άτομα που χρειάστηκαν  

εγχείρηση, αναπηρικές καρέκλες, κ.α. 

 

Άλλες  

εισφορές   
Σημαντικές εισφορές έγιναν στους πιο κάτω: 

 Παιδοογκολογικό τμήμα του Μακάριου Νοσοκομείου στη Λευκωσία στις 21  

Δεκεμβρίου 2009, στο οποίο δόθηκαν τα έσοδα από το Basketball Camp, τα 

οποία ανήρθαν 6250 ευρώ. 

 Ραδιομαραθώνιο και στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου. 

 Σύνδεσμο αποδήμων Πελενδρίου.  

 Τακτική οργάνωση αιμοδοσίας στο χώρο του ομίλου εταιρειών Ανδρέας 

 Σοφοκλέους.  

 

 

Εκδηλώσεις του Κεπάκυ το 2010 
 

Η νέα χρονιά, βρήκε το Κεπάκυ να έχει επικεντρώσει όλες του τις δυνάμεις στον πρώτο 

άξονα δράσης, στο θέμα του Αυτισμού, και στην ανέγερση ενός πρότυπου Κέντρου 

Απασχόλησης και Θεραπείας Ατόμων με Αυτισμό. Λόγος για το Κέντρο γίνεται στην 

συνέχεια. Όλες οι εκδηλώσεις που έγιναν το 2010, ήταν πάντα σε στενή συνεργασία με 

τον Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου και όλα τα καθαρά έσοδα πήγαιναν στον 

αποκλειστικό λογαριασμό της ανέγερσης του Κέντρου. 

 

Ημέρα της  

Γυναίκας   

Με την ευκαιρία της Ημέρας της Γυναίκας, το Κεπάκυ πραγματοποίησε συνάντηση – 

τσάι των κυριών Φίλων του Κεπάκυ και των κυριών του Συνδέσμου για Άτομα με 

Αυτισμό στην οικία του ζεύγους Σοφοκλέους. Το τσάι υπήρξε μια ευκαιρία σύσφιξης 

σχέσεων μεταξύ των μελών των δύο φορέων.  
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Συζητήθηκαν ο ρόλος της γυναίκας μέσα σε μια Κοινωνία Πολιτών, η σημασία της 

συμμετοχής της στα φιλανθρωπικά και κοινωνικά δρώμενα και η προσφορά της στο θέμα 

του Αυτισμού. Δώθηκαν περαιτέρω εξηγήσεις για τις δυνατότητες της μεθόδου 

θεραπείας της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης και τέλος, συζητήθηκαν τα μελλοντικά 

σχέδια της συνεργασίας του Κεπάκυ με το Σύνδεσμο. 

 

Εκπαιδευτικό  

Εργαστήρι  

Τελέστηκε σεμινάριο με θέμα «Η Αναγνώριση και Παρέμβαση των Αισθητηριακών 

Συμπτωμάτων στον Αυτισμό» στις 15 και 16 Μαΐου 2010 στο ξενοδοχείο «Κούριο» στη 

Λεμεσό. Εισηγήτριες ήταν η γνωστή MA, OTR εκπαιδεύτρια κυρία Άννα Σαμψωνίδου 

εκ Θεσσαλονίκης και η κυρία Δέσποινα Καΐμη, θεραπεύτρια ΟΤ, που ζει κι εργάζεται 

στη Λευκωσία.  

 

Το Κεπάκυ ανέλαβε την κάλυψη όλων των εξόδων του σεμιναρίου (ταξιδιωτικών 

ναύλων, διαμονής, αμοιβής εισηγητριών, ενοικίασης αίθουσας, ραδιοφωνικής και 

τηλεοπτικής διαφήμισης κτλ) καθώς και την πλήρη επιχορήγηση του κόστους 

συμμετοχής του προσωπικού του Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου από όλες 

τις πόλεις. Επιπρόσθετα, επιχορηγημένο κόστος συμμετοχής από το Κεπάκυ κατά 50% 

είχαν φοιτητές και αδιόριστοι πτυχιούχοι, ενώ για γονείς παιδιών με Αυτισμό το ύψος 

επιχορήγησης έφτανε τα 70%. 

 

Αν και δεν συγκεντρώθηκαν χρήματα για την ανέγερση του Κέντρου, το εκπαιδευτικό 

εργαστήρι κατάφερε να εκπληρώσει τους στόχους του, οι οποίοι ήταν κυρίως η 

εξοικείωση των εκπαιδευτών, αλλά και των γονιών, με μεθόδους θεραπείας 

Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, οι οποίες και θα χρησιμοποιούνται στο Κέντρο. 

 

Παζαράκι  

«Ενώνουμε  

τα Χέρια, 

 Χτίζουμε  

Χαρά»  

Για την ευαισθητοποίηση κι ενημέρωση του πλατύ κοινού και τη συγκέντρωση ενός 

αξιόλογου ποσού, διοργανώθηκε για πρώτη φορά από το Κεπάκυ, σε συνεργασία με το 

Κοινοτικό Συμβούλιο Πάνω Πολεμιδιών και, όπως πάντα, με τον Σύνδεσμο για Άτομα 

με Αυτισμό, παζαράκι με την ονομασία «Ενώνουμε τα Χέρια, Χτίζουμε Χαρά» στον 

καταπράσινο χώρο του Κηποθεάτρου Πάνω Πολεμιδιών την Κυριακή 30 Μαΐου 2010. 

 

Η ευτυχής  εκδήλωσης περιελάμβανε διάφορα περίπτερα με προσφορά φαγητών και 

παιχνιδιών και καλλιτεχνικό πρόγραμμα με χορευτικές και αθλητικές παραστάσεις, 

παιχνίδια για παιδιά με Αυτισμό με την επίβλεψη ειδικών, ενημερωτικά περίπτερα του 

Κεπάκυ και του Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό και άλλα πολλά. Παράλληλα με το 

παζαράκι, διεξήχθει στα γειτονικά γήπεδα ολοήμερο τουρνουά mini football Την 

εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας 

Κύπρου.  

 

Μέσα από τη συμμετοχή 100 και πλέον ατόμων σαν εθελοντές σε διάφορα μέρη της 

οργάνωσης  της εκδήλωσης, αναγνωρίζεται η σημασία του κοινωνικού εθελοντισμού και 

η αξία της ανιδιοτελούς προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Είναι πάνω σ’ αυτά τα 

συναισθήματα που θέλει να βασίζει τη λειτουργία του το Κεπάκυ. 
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Αιμοδοσία  

Μέσα στη δύσκολη, για την Τράπεζα Αίματος, περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών, 

όταν παρατηρείται η μεγαλύτερη έλλειψη στα αποθέματα αίματος, το Κεπάκυ 

διοργάνωσε αιμοδοσία στα γραφεία του Ομίλου Ανδρέας Σοφοκλέους στις 9 Αυγούστου 

2010. Μας συγκίνησε ιδιαίτερα η παρουσία συνεργατών, που επισκέφθηκαν τα γραφεία 

εκείνη τη μέρα ειδικά για να δώσουν αίμα, καθώς και άτομα του προσωπικού που 

παρουσιάστηκαν, ενώ βρίσκονταν σε άδεια. 

 

1
ο
 Τουρνουά 

Κεπάκυ Beach 

Volleyball  
Άλλη μια πρωτότυπη, φιλανθρωπική εκδήλωση, που συνδύασε την ευαισθητοποίηση με 

τον αθλητισμό! Σε συνεργασία με τον ΚΟΑ και τον ΚΟΠΕ, το Κεπάκυ διοργάνωσε το 1
ο
 

Φιλανθρωπικό Τουρνουά Beach Volleyball, στις ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις του 

ΚΟΠΕ παρά τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Λεμεσού στις 28 και 29 Αυγούστου 2010.  

 

 Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση του σχεδόν έτοιμου Κέντρου 

Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης και διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό σχετικά με τον 

Αυτισμό.  

 

Βοηθήματα  

Σπουδών  

Δόθηκαν και φέτος τα βοηθήματα σπουδών σε φοιτητές με δυσμενή κοινωνικό-

οικονομική κατάσταση από το Κεπάκυ. Χαρήκαμε που ένας από τους φοιτητές μας 

τελείωσε με επιτυχία πέρσι τις σπουδές του, πέντε δικαιούχοι συνεχίζουν κανονικά, ενώ 

για την ακαδημαϊκή χρονιά 2010/11 είχαμε την δυνατότητα να εντάξουμε στο 

πρόγραμμα άλλους τέσσερις φοιτητές από οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες.  

 

Λειτουργία Πρότυπου 

Κέντρου Απασχόλησης 

Για Άτομα με  

Αυτισμό  
Με μεγάλη μας χαρά και μετά από πολλές δυσκολίες, το Κέντρο Απασχόλησης για 

Άτομα με Αυτισμό ξεκίνησε την πιλοτική λειτουργία του από τον Σύνδεσμο για Άτομα 

με Αυτισμό Κύπρου τον Οκτώβριο του 2010.  

 

Ο εξοπλισμός και οι υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο είναι πραγματικά 

πρωτοποριακές και δεν προσφέρονται σε κανένα άλλο θεραπευτικό κέντρο στην Κύπρο. 

Συνδυάζει τις κλασικές υπηρεσίες από εξειδικευμένο προσωπικό, με τη χρήση ειδικά 

σχεδιασμένου εξοπλισμού μεθόδων Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, ο οποίος δεν 

αναφέρεται μόνο σε θεραπεία, αλλά και στη μάθηση μέσω του παιχνιδιού.  

 

Στο Κέντρο υπάρχουν δύο ειδικά εξοπλισμένες αίθουσες. Η πρώτη, το δωμάτιο 

Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (Sensory Integration Room), λειτουργεί σαν μια αίθουσα 

παιχνιδιού και δραστηριοτήτων, μέσα από τις οποίες ο εργοθεραπευτής μπορεί να 

αξιολογήσει το παιδί, τα συμπτώματα, τις αντιδράσεις και τον τρόπο συλλογής 

πληροφοριών του. Η δεύτερη, το Πολυαισθητηριακό Διαδραστικό Δωμάτιο Θεραπείας 

και Μάθησης (Multi-Sensory Room), επίσης διαχειρίζεται τεχνικές Αισθητηριακής 

Ολοκλήρωσης, αλλά λειτουργεί και σαν αίθουσα ρύθμισης άγχους. Στα υπόλοιπα 
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δωμάτια του Κέντρο βρίσκονται τα γραφεία και οι αίθουσες των υπολοίπων ειδικών, μια 

για Λογοθεραπεία ή/και Ειδική Εκπαίδευση και μια για Μουσικοθεραπεία, όλες 

εφοδιασμένες με τα κατάλληλα εργαλεία. 

 

Το σημαντικότερο δε όλων, είναι πως το Κέντρο και οι μεθόδοι και οι υπηρεσίες που 

προσφέρει, αναφέρονται και μπορούν να εξυπηρετήσουν ένα ευρύ κοινό με διαφορετικά 

προβλήματα και συμπτώματα. Αν και ονομάζεται Κέντρο Απασχόλησης για Άτομα με 

Αυτισμό, οι τεχνικές της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης μπορούν να οφελήσουν άτομα 

διαφορετικών ομάδων, όπως άτομα με εγκεφαλική παράλυση, άτομα με ειδικές ανάγκες, 

πρόωρα νεογνά και πολλούς άλλους ασθενείς με προβλήματα διαχείρησης και αντίληψης 

ερεθισμάτων. Ταυτόχρονα, ο εξοπλισμός είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένος, ώστε να 

εξυπηρετεί άτομα από 6 μηνών μέχρι και ενήλικες. 

 

Όπως αποδεικνύεται, η ανέγερση και η λειτουργία του Κέντρου πρόκειται για ένα 

πολυδάπανο, αλλά και πραγματικά πρωτοποριακό εγχείρημα. Είναι κάτι που έλειπε από 

την κυπριακή κοινωνία και θα εξυπηρετήσει ένα μεγάλο αριθμό ασθενών, οι οποίοι δεν 

μπορούσαν να βρουν πουθενά αυτή την ποιότητα υπηρεσιών. Ευελπιστούμε να 

αγκαλιάσετε αυτή την προσπάθεια και να μας υποστηρίξετε για μια ομαλή κι 

επιτυχημένη λειτουργία. 

 

Το Κέντρο βρίσκεται στην Ελλησπόντου 1, περιοχή Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό και 

στο τηλέφωνο 25107951. 

 

Άλλες 

Εισφορές  

Κατά το έτος 2010, σημαντικές εισφορές έγιναν: 

 Στην πορεία Χριστοδούλας. 

 Στο Κέντρο Υποστήριξης Φορέων του Aids για την ανέγερση στέγης. 

 Βραβείο Ρωσικής Γλωσσομάθειας σε αριστούχο μαθητή της Γ’ τάξης του      

Λυκείου Αγίου Σπυρίδωνα. 

 Στο παζαράκι του Ραδιομαραθωνίου, καθώς και συμμετοχή εθελοντών του  

Κεπάκυ στον οδικό έρανο 25-26 Οκτωβρίου 2010. 

 Στον Σύνδεσμο «Κάνε μια Ευχή» κατά τον άθλο του κύριου David Simpson. 

 Στον Σύνδεσμο Γονιών του Ερυθρού Σταυρού. 

 Στην Παιδική Στέγη για την Χριστουγεννιάτικη Γιορτή των παιδιών. 

 Άλλες ατομικές εισφορές σε άτομα για ιατρικές επεμβάσεις. 

 

 

Εκδηλώσεις του Κεπάκυ το 2011 

 

 

Πρόληψη των 

Ναρκωτικών  

Εισαγωγική Διάλεξη υπό τον γενικό τίτλο «Γονείς στην Πρόληψη» στις 3 Φεβρουαρίου 

2011 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου. Η διάλεξη διοργανώθηκε μετά από 

έρευνα ανάμεσα στους Φίλους του Κεπάκυ σε δείγμα 60 ατόμων, εκ των οποίων οι 52 

γονείς. Εισηγήτρια ήταν η κυρία Νικόλ Γιαννάκη, Ψυχολόγος και Λειτουργός του 

ΚΕΝΘΕΑ. Η διάλεξη απευθυνόταν σε γονείς, καθηγητές, αλλά και σε όσους 

ασχολούνται με την εκπαίδευση και προστασία παιδιών και νέων. 
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Εκφοβιστική  

Συμπεριφορά 

στα σχολεία  
Στην ίδια εκδήλωση από την δρ. Όλγα Σολομώντος – Κουντούρη, Διδάκτωρ Ψυχολογίας 

στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις έγινε παρουσίαση του θέματος της Εκφοβιστικής 

Συμπεριφοράς στα σχολεία, γνωστό και στα αγγλικά ως Bullying. Ιδιαίτερη προσοχή 

δόθηκε στην παρουσία του φαινομένου ως σφαιρικό. Σ’ αυτό εμπλέκονται δηλαδή, όχι 

μόνο το θύμα/θύτης, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι ως θεατές, ανήλικοι και ενήλικες. Το 

Κεπάκυ εξερευνά τρόπους για να προχωρήσει σε μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για 

αυτό το θέμα.  

 

Οργάνωση  

Βιωματικού  

Εργαστηρίου    

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε βιωματικό εργαστήριο «Επικοινωνία                       

στην  Οικογένεια» στο χώρο του Νηπιαγωγείου του Ομίλου εταιρειών «Ανδρέας 

Σοφοκλέους» με τη συνεργασία του ΚΕΝΘΕΑ και τη συμμετοχή γονέων. Το εργαστήριο 

ολοκληρώθηκε μετά από μία σειρά εβδομαδιαίων συναντήσεων.  

 

Καρναβαλίστικος 

Χορός   

Διασκεδάσαμε με πραγματοποίηση χορού! Η εκδήλωση μας έγινε στο Breeze Lounge 

Bar στη Λεμεσό και μετά το τσίκνισμα, υπήρξε μία ξέφρενη βραδιά χορού και γέλιου με 

κληρώσεις και διαγωνισμό καλύτερης αμφίεσης! Τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης θα 

χρησιμοποιηθούν για τα διάφορα φιλανθρωπικά έργα του Κεπάκυ. 

Παζαράκι 

«Ενώνουμε  

τα Χέρια, 

Χτίζουμε  

Χαρά»  
Στις  29/5/2011, διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 2

ο
 παζαράκι «Ενώνουμε τα Χέρια, 

Χτίζουμε Χαρά» στον υπέροχο χώρο του Κηποθέατρου Πάνω Πολεμιδιών. Στο 

Παζαράκι έλαβαν μέρος μεταξύ άλλων ο Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου, 

διάφορες καλλιτεχνικές και αθλητικές ομάδες και ένα επιπρόσθετο περίπτερο από φίλους 

Ρώσους. Επίσης, το παρόν τους έδωσαν για 2
η
 συνεχή χρόνιά φοιτητές και καθηγητές 

από τη Γ’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού. Ο εθελοντισμός και η κοινωνική ευαισθητοποίηση 

ήταν τα δύο σημαντικά μηνύματα που αναδύθηκαν από το Παζαράκι.  

 

Αιμοδοσία  

Tο Κεπάκυ σε συνεργασία με την Τράπεζα Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού 

διοργάνωσε αιμοδοσία στα γραφεία του Ομίλου Εταιρειών Ανδρέας Σοφοκλέους στις 13 

Οκτωβρίου, 2011. Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες και παρόλο που ο 

κόσμος εργάζεται, υπήρξε σημαντική ανταπόκριση. 
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Παρουσίαση  

Οδηγού για  

Άτομα με  

Αυτισμό       
Κοινωνιολογική έρευνα και  εκτύπωση του «Πρακτικού Οδηγού για Άτομα με Αυτισμό 

στην Κύπρο: Δικαιώματα και Παροχές από Κρατικές και μη Κρατικές Υπηρεσίες». Ο 

Οδηγός βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας και υπάρχουν δωρεάν βιβλιαράκια στο γραφείο 

του Κεπάκυ και στο Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό σε όλες τις πόλεις. Η παρουσίαση 

του βιβλίου, πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου, 2011. Μας τίμησε ιδιαίτερα η 

παρουσία της Έντιμης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας. 

Σωτηρούλας Χαραλάμπους. 

 

Βοηθήματα  

Σπουδών    

Συνεχίστηκαν και φέτος τα βοηθήματα σπουδών που λαμβάνουν οι φοιτητές που 

βρίσκονται σε δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές καταστάσεις. Το συνολικό ποσό που  

έχουμε προσφέρει στο βοήθημα σπουδών 2011 ανέρχεται γύρω στις 15 000 ευρώ. 

 

 

Πρόγραμμα 

ΑμΕΑ 

«Ίκαρος»  

Συνεχίζει η αξιοσημείωτη κοινωνική προσφορά του Ιδρύματός μας, αναλαμβάνοντας την 

πληρωμή του μισθού  του  Κοινωνικού Λειτουργού του προγράμματος Ημερήσιας 

Φροντίδας και Απασχόλησης ΑμΕΑ «Ίκαρος» στο Πελένδρι. Το πρόγραμμα αποτελεί 

μια από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Προσφοράς του Συμβούλιου Κοινοτικού 

Εθελοντισμού Πελενδριού και απευθύνετε σε ενήλικα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν 

ψυχιατρικά και ψυχολογικά προβλήματα. Έχει Περιφερειακό χαρακτήρα λαμβάνει 

εξυπηρετούμενους από οκτώ Κοινότητες: Δωρό, Αγ. Γεώργιο Σιλίκου, Πλάτρες, 

Αμίαντο, Ποταμίτισσα, Κυπερούντα, Μανδριά και Πελένδρι.   

 

Άλλες Εισφορές  

 

Κατά το έτος 2011 σημαντικές εισφορές έγιναν: 

 Στο Σύνδεσμο «Κάνε μια ευχή Κύπρου» 

 Στο Σύνδεσμο «Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια» 

 Στο «Ραθιομαραθώνιο» 

 Στο «Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ» 

 Στην Παιδική Στέγη 

 Χριστουγεννιάτικα δώρα σε διάφορες οικογένειες  
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Εκδηλώσεις του Κεπάκυ το 2012 

 

Εγκαίνια του 

Πρότυπου Κέντρου 

για Άτομα  

με Αυτισμό   
Πραγματοποιήθηκαν με τεράστια επιτυχία τα εγκαίνια Κέντρου στις 22 Ιανουαρίου, 

2012 από τον Έντιμο Υπουργό Υγείας κ. Σταύρο Μαλά, με στόχο τη γνωριμία του 

Κέντρου και την προσέγγιση περισσότερων οικογενειών που θα ωφεληθούν από τις 

θεραπείες που προσφέρονται. 

 

Καρναβαλίστικος 

Χορός   

Διασκεδάσαμε σε ξέφρενους ρυθμούς Καρναβαλιού! Ο Χορός μας πραγματοποιήθηκε 

στο Breeze Lounge Bar στη Λεμεσό και η βραδιά περιελάμβανε εκτός από χορό και 

γέλια, κληρώσεις και διαγωνισμό καλύτερης αμφίεσης! Τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης 

θα χρησιμοποιηθούν για τα διάφορα κοινωνικά έργα του Κεπάκυ. 

 

Πρόγραμμα 

«Ένα χέρι 

προς τους  

Νέους»  

Το ΚΕΠΑΚΥ  μέσα στα πλαίσια ενός από τους τομείς δράσεις του, που είναι η πρόληψη 

των νέων από διάφορες εξαρτησιογόνες ουσίες και κοινωνικά προβλήματα, δημιούργησε 

ένα νέο πρόγραμμα με τίτλο «Ένα χέρι προς τους Νέους». Μέσα από το πρόγραμμα, το 

ΚΕΠΑΚΥ υιοθετεί κάποια σχολεία από τα οποία η Διεύθυνση του Σχολείου επιλέγει 10 

παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν δύσκολες κοινωνικο-οικονομικές καταστάσεις. Σε αυτά 

τα παιδιά το ΚΕΠΑΚΥ προσφέρει κουπόνια, για τρόφιμα, κατά την περίοδο των 

Χριστουγέννων και του Πάσχα. Ωφεληθήκαν 50 παιδιά με κουπόνια συνολικής αξίας 

7874 ευρώ. 

 

Παζαράκι 

«Ενώνουμε  

τα Χέρια, 

Χτίζουμε  

Χαρά»     

Με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια, είδαμε το 3
ο
 Κυπριακό Πανηγύρι μας 

«ενώνουμε τα χέρια, χτίζουμε χαρά» που έχει διεξαχθεί την Κυριακή 27 Μαΐου, 

2012 στο Φυτίδειο Αθλητικό Κέντρο ΓΣΟ, να στέφεται με επιτυχία! Μικροί και 

μεγάλοι διασκέδασαν, ένωσαν τα χέρια με το «Κεπάκυ», μεταφέροντας μαζί μας 

το πολυσήμαντο του εθελοντισμού και της προσφοράς προς το συνάνθρωπο.  
Μέσα από την εκδήλωση καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε πολλούς στόχους μας: να 

ευαισθητοποιήσουμε το ευρύ κοινό στην σημασία του κοινωνικού εθελοντισμού, του 

πολιτισμού του τόπου μας, του θεσμού της οικογένειας και παράλληλα να συλλέξουμε 

χρήματα για την υλοποίηση των ευγενών σκοπών του Ιδρύματος.  
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Αιμοδοσία  

Tο Κεπάκυ, σε συνεργασία με την Τράπεζα Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου 

Λεμεσού, διοργάνωσε αιμοδοσία, στα γραφεία του Ομίλου Εταιρειών Ανδρέας 

Σοφοκλέους. Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου, 2012. Η ανταπόκριση 

ήταν θετική και ευχαριστούμε τους φίλους αιμοδότες που αφιέρωσαν πέντε λεπτά από το 

χρόνο τους, συμμετέχοντας στην αιμοδοσία μας. 

 

Φιλανθρωπικό  

Τσάι Κεπάκυ 
Με τεράστια επιτυχία στέφθηκε το Φιλανθρωπικό Τσάι που διοργάνωσε το  

 Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Ανδρέας Σοφοκλέους - «Κεπάκυ», στις 

08 Δεκεμβρίου 2012, στο Breeze Venue, στη Λεμεσό. 

Σκοπός της συγκέντρωσης ήταν η μετάδοση του μηνύματος του εθελοντισμού, η 

ενημέρωση για τα προγράμματα και τις δράσεις του Ιδρύματος και η ανακήρυξη 

της κας. Κωνσταντίας Πίττα ως επίτιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Κεπάκυ. Οι κυρίες που παρευρέθηκαν, ένωσαν τα χέρια με το «Κεπάκυ» στα 

συναισθήματα αλληλεγγύης, ελπίδας και αγάπης που αναδύθηκαν!  
 

Άλλες Εισφορές  

 

Κατά το έτος 2012 σημαντικές εισφορές έγιναν: 

 Στο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών 

 Στο Ραδιομαραθώνιο 

 Στην Παιδική Στέγη 

 Χριστουγεννιάτικα δώρα σε διάφορες οικογένειες  

 

 

 

Εκδηλώσεις του Κεπάκυ το 2013 

 

Εκστρατεία αλληλεγγύης  

«Ενώνουμε τα χέρια  

στην προσφορά» Η ΑΕΛ, ο Σύνδεσμος Φιλάθλων της ΑΕΛ, ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων και 

το Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Ανδρέας Σοφοκλέους – 

«ΚΕΠΑΚΥ» πραγματοποίησαν στις 06 Απριλίου, 2013 στο γήπεδο 

καλαθόσφαιρας Νίκος Σολομωνίδης, μία εκστρατεία αλληλεγγύης. 

Σκοπός ήταν η συλλογή τροφίμων για κάλυψη πρώτων αναγκών ατόμων 

και/ή οικογενειών που έχουν ανάγκη. Η εκστρατεία έχει ολοκληρωθεί με 

τεράστια επιτυχία και με την παρουσία πολλών εθελοντών που έχουν 

ενδυναμώσει την προσπάθειά μας. Τα κιβώτια και κάποια κουπόνια για 

αγορά κρεάτων, μετά από σοβαρή επιλογή και εμπιστευτική διαδικασία, 

έχουν παραδοθεί σε οικογένειες που πραγματικά βρίσκονται σε δυσμενή 

συνθήκες διαβίωσης.  
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Προγράμματα 

Ψυχολογίας 

Έχοντας κατά νου ότι, η Ψυχολογία, είναι ο καθρέφτης στη ζωή του ανθρώπου το 

Κεπάκυ αποφάσισε να προσφέρει κάποια προγράμματα Ψυχολογίας. Το Φεβρουάριο 

μέχρι τον Ιούλιο του 2013, χορηγούσε 2 Ψυχολόγους για ομαδική υποστήριξη γονέων 

που έχουν παιδιά στο Αυτιστικό Φάσμα Διαταραχών. Το πρόγραμμα διεξαγόταν στις 

επαρχίες Λεμεσού και Λευκωσίας. 

Ταυτόχρονα, για τη σχολική χρονιά 2012-2013 και 2013-2014 το Κεπάκυ, χορηγεί τη 

Σχολική Ψυχολόγο του Ιδρύματος, για παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών στο Λύκειο 

Αγίου Αντωνίου στη Λεμεσό. 

 

Αιμοδοσία  

Θετική ήταν η ανταπόκριση των αιμοδοτών-φίλων του «Κεπάκυ», στην αιμοδοσία που 

διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Τράπεζα Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου 

Λεμεσού. Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ομίλου Εταιρειών Ανδρέας 

Σοφοκλέους στις 07 Ιουνίου, 2013.  

 

Ρεμπέτικη  

Βραδιά  Το Σάββατο 16 Νοεμβρίου, 2013 το «Κεπάκυ», έστειλε ένα όμορφο μήνυμα 

αγάπης και προσφοράς μέσα από μια Ρεμπέτικη Βραδιά με τη δημοφιλή 

τραγουδίστρια Μαριώ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον πολυχώρο Saint 

George 1930, όπου οι ήχοι της μουσικής και η συμμετοχή του κόσμου, 

δημιούργησαν μια συγκλονιστική ατμόσφαιρα. 
 

Βοηθήματα  

Σπουδών    Την ακαδημαϊκή χρονιά το «Κεπάκυ» έδωσε βοηθήματα σπουδών σε 11 φοιτητές που 

βρίσκονται σε δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές καταστάσεις, με συνολικό ποσό 

12 000 ευρώ. 

 

 

Πρόγραμμα 

«Ένα χέρι 

προς τους  

Νέους» Μέσα από το πρόγραμμα, το «Κεπάκυ» προσφέρει σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν 

δύσκολες κοινωνικο-οικονομικές καταστάσεις κουπόνια για τρόφιμα και ένδυση μέσα 

από σχολεία. Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων ωφεληθήκαν 30 παιδιά με κουπόνια 

αξίας 3300 ευρώ. Επίσης, έχουν δοθεί σε 34 παιδιά παιχνίδια αξίας 1000 ευρώ. 

 

 

Δέντρο Αγάπης 

στο Γαλάκτικα   

Το «Κεπάκυ» έδωσε την ευκαιρία οι ευχές μας για προσφορά, να φτάσουν σε 

αυτούς που τις χρειάζονται. Με μόνο 1 ευρώ, ο κόσμος είχε την ευκαιρία να 

γράψει μια ευχή από καρδιάς, για να στολιστεί το «δέντρο αγάπης» που 

βρισκόταν στο χωριό του Άγιου Βασίλη στο Luna park Galactika, από τις 4 

Δεκεμβρίου 2013, μέχρι και τις 07 Ιανουαρίου 2014. Η πρωτοβουλία αυτή 
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αποδείχθηκε μοναδική, αφού πολλά παιδιά αποτύπωσαν στην καρτούλα 

συγκινητικά λόγια για το συνάνθρωπο. 
 

 

Επιπρόσθετες  

ατομικές βοήθειες Τις χρονιές 2012-2013 το Κεπάκυ παρείχε βοήθεια και στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

    

o Ένα νέο οικογενειάρχη, ο οποίος έπρεπε να μεταβεί στο Ισραήλ για 

θεραπεία. 

o Ένα τρίχρονο κοριτσάκι που έπρεπε να μεταβεί για χειρουργική επέμβαση 

στην Αγγλία για αφαίρεση τραχειοτομής και εκτίμηση μηνυγγομυελοκύλης. 

o Σε ένα νεαρό με προβλήματα ακοής, για αγορά ακουστικού. 

o Σε μία οικογένεια για πληρωμή λογαριασμού για ηλεκτρικό ρεύμα. 

o Σε μία οικογένεια για πληρωμή λογαριασμού για νερό. 

o Στην παιδική Στέγη. 

o Σε Νηπιαγωγεία. 

 


