
Θεραπευτική Κοινότητα 
«Αγία Σκέπη» 

 

Δράση Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 



Τι είναι  «Αγία Σκέπη»; 
 

Η Θεραπευτική Κοινότητα «Αγία Σκέπη» είναι ένα μη-κερδοσκοπικό 
πρόγραμμα απεξάρτησης. 

  

Απευθύνεται σε μακροχρόνιους χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών 
στους οποίους προσφέρει:  

• Θεραπεία  

• Δεξιότητες απαραίτητες για κοινωνική επανένταξη 

 

Προσφέρει επίσης υπηρεσίες κινητοποίησης, συμβουλευτικής και 
στήριξη σε οικογένειες εξαρτημένων ατόμων. 

 

Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται χωρίς χρέωση. 



 

Από το 1999, η κοινότητα έχει υποδεχθεί περίπου 650 άτομα χωρίς 
θρησκευτικές, ιδεολογικές ή κοινωνικές διακρίσεις, και έχει πρόσφατα 
λειτουργήσει Κέντρο ειδικά για εφήβους.  Ο αριθμός των μελών των 
κλειστών προγραμμάτων κοντεύει τα 60. 

 

Η «Αγία Σκέπη» είναι σήμερα:  

• Η μεγαλύτερη κοινότητα απεξάρτησης στην Κύπρο  

• Μέλος της EFTC (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων) 

• Διαπιστευμένη από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα 
Ναρκωτικά (ΕΚΠΝΤ) από το 2009. 

 

Περισσότερο από το 75% όσων ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, καταφέρνουν 
να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους μακριά από τα ναρκωτικά. 

 



Πηγές χρηματοδότησης 
 

• Κρατικές χορηγίες (Υπουργείο Υγείας, Αρχή Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων Κύπρου) 

• Φιλανθρωπικές δωρεές από ευεργέτες και φίλους  

• Κοινωνικοί εταίροι – Η κοινωνική επανένταξη και η βιώσιμη 
περιβαλλοντική ανάπτυξη αποτελούν κύριους στόχους Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). 

• Τα τελευταία χρόνια σημαντική ενίσχυση αποτελούν τα έσοδα της 
δράσης:  

 



Ιστορικό 
  

• Η Θεραπευτική Κοινότητα ιδρύθηκε από το Μητροπολίτη   
Λεμεσού κ. Αθανάσιο, όταν ήταν Ηγούμενος της Μονής Μαχαιρά, 
και διαπίστωσε την έλλειψη οργανωμένης προσέγγισης για 
θεραπεία εξαρτημένων ατόμων στην Κύπρο.  

  

• Η Μονή Μαχαιρά παραχώρησε έκταση γης στο Φιλάνι, κοντά στο 
χωριό Πολιτικό, της επαρχίας Λευκωσίας.  Εκεί κτίστηκε η 
Θεραπευτική Κοινότητα, και μέρος της έκτασης χρησιμοποιείται 
σήμερα για βιολογική γεωργία.  

 



• Η Θεραπευτική Κοινότητα άρχισε να λειτουργεί το 1999. 

 

• Είναι «στεγνό» πρόγραμμα εσωτερικής διαμονής το οποίο βασίζεται στο 
ιεραρχικό́ μοντέλο.  

 

• Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην κοινότητα τα μέλη συμμετέχουν 
ενεργά και περνάνε από 3 στάδια.  

 

• Η ανέλιξη μεταξύ σταδίων υπόκειται στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. 

 

• Τα μέλη εργάζονται σε ομάδες, αναπτύσσουν προσωπικές και κοινωνικές 
δεξιότητες, καθώς και τεχνικές επικοινωνίας. 

 

• Είναι υπεύθυνα να διεκπεραιώσουν εργασίες που σχετίζονται με την 
λειτουργία της κοινότητας, όπως για παράδειγμα το μαγείρεμα. 

 

 



 

• Τα μέλη βρίσκονται σε ομάδες θεραπείας οι οποίες διαρκούν, μέσο όρο, 1.5 ώρα 
την ημέρα. 

 

• Βασική προϋπόθεση για να επιτευχθεί η απεξάρτηση είναι οι θεραπευόμενοι να 
μένουν παραγωγικά απασχολημένοι τις ώρες που δεν βρίσκονται σε ομάδες 
θεραπείας. 

 

• Η επαγγελματική κατάρτιση είναι βασικός στόχος του προγράμματος, καθώς 
σημαντικός αριθμός μελών δεν έχει ουσιαστική εργασιακή εμπειρία.  

 

• Από αυτή την θεραπευτική ανάγκη απασχόλησης αναπτύχθηκε το μοντέλο 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας.   

 



Η βιολογική μέθοδος καλλιέργειας και η απεξάρτηση μοιράζονται κοινές αξίες: 

 

• Τον σεβασμό προς τη φύση και τον άνθρωπο 

• Την αειφόρο και χημικά ελεύθερη ανάπτυξη  

• Την εργασία με την γη (κοινώς αποδεκτό θεραπευτικό εργαλείο) 

• Την ανταμοιβή για το κόπο 

• Την επιμονή και την υπομονή 

 

Η Θεραπευτική Κοινότητα παράγει βιολογικά είδη αρτοποιείου, αβγά ελεύθερης 
βοσκής και λαχανικά. Εισάγει και συσκευάζει τροφές όπως ξηρούς καρπούς, 
ζυμαρικά, δημητριακά, αποξηραμένα φρούτα, μπαχαρικά, και superfoods. 

Τα μέλη της κοινότητας συμμετέχουν σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και 
αναλαμβάνουν μια σειρά περιστρεφόμενων θέσεων.   



• Η κυπριακή αγορά έχει υιοθετήσει την επωνυμία ‘αγία Σκέπη bio’, τα προϊόντα 
της οποίας βρίσκονται σήμερα στις υπεραγορές και βιολογικά καταστήματα.    

 

• Η δράση είναι επικερδής, με τον κύκλο εργασιών να έχει ξεπεράσει το 
€1,400,000 το 2018 και να αναμένεται να είναι σχεδόν €2,000,000 το 2019.  

 

• Όπως και άλλα μοντέλα κοινωνικής επιχειρηματικότητας τα ‘αγία Σκέπη bio’ 
είναι ελκυστικά για τους καταναλωτές -  Ξοδεύοντας χρήματα πάνω σε μία 
βασική ανάγκη (υγιεινή διατροφή) υποστηρίζουν ταυτόχρονα την προσπάθεια 
συνανθρώπων για απεξάρτηση. 

 

• 100% των εσόδων των ‘αγία Σκέπη bio’ ανατροφοδοτούν το πρόγραμμα.  

 



• Η Αγία Σκέπη εργοδοτεί σήμερα 20 απόφοιτους του προγράμματος, 
προσφέροντας έτσι ίσες ευκαιρίες επανένταξης σε κατηγορία ατόμων που 
συχνά βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό.   

 

• Οι θέσεις εργασίας συμπεριλαμβάνουν αγροκτηματίες, καθοδηγητές, 
ψυχολόγους θεραπευτές, διανομείς και υπεύθυνους παραγωγής, 
παραλαβής και συσκευασίας.  

 

 

 

 



 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

 

 

• Email: info@agiaskepi.org 

• Website: www.agiaskepi.org 

 

• facebook.com/agiaskepibio/ 

• linkedin.com/in/agiaskepi/ 

 

• Please connect and subscribe to our newsletter 

mailto:info@agiaskepi.org
http://www.agiaskepi.org/

