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Η ιστορία και το έργο του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας 

Λειτουργεί αδιάλειπτα τα τελευταία 48 χρόνια και έχει υποστηρίξει  

μέχρι σήμερα περισσότερα από 10.000 παιδιά και τις οικογένειές τους. 

Φροντίζει καθημερινά περισσότερα από 190 παιδιά και 250 οικογένειες. 

Σιτίζει καθημερινά τουλάχιστον 120 παιδιά από την Ελλάδα, καθώς και από χώρες όπως  

η Αλβανία, η Ρωσία, η Ρουμανία και η Τουρκία. 

Παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη σε παιδιά και οικογένειες με προβλήματα προσαρμογής και  

ένταξης στο κοινωνικό περιβάλλον. 

Συμβάλλει εδώ και δεκαετίες στη μείωση της εγκληματικότητας και του φαινομένου εγκατάλειψης  

του σχολείου στην ευρύτερη περιοχή του Θριάσιου Πεδίου (βάσει έρευνας του Δήμου Ελευσίνας, 2000). 

Ιδρύθηκε το 1964 από τον Πρωτοπρεσβύτερο Ελευσίνας και καθηγητή Γεώργιο Πυρουνάκη και έχει  

τη διακριτική ονομασία «Φιλική Φωλιά». 

Χάρη στην πολύχρονη προσφορά του, το Κέντρο Αγάπης απολαμβάνει  

σήμερα την εκτίμηση και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. 

Αποτελεί μη κερδοσκοπικό σωματείο και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό  

στον εθελοντισμό. 
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Δείτε: 

Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας "υιοθετεί" 30 άπορες οικογένειες με τη σύμπραξη του 

Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Τράπεζας Τροφίμων (2012-2013) 

Υποστήριξη του Κέντρου Αγάπης από το Ίδρυμα Σ. Νιάρχος (2012-2015) 

«Επιστροφή στη ζωή από τη φυλακή, χάρη στο Κέντρο Αγάπης» (Έθνος, 10/2/2012) 

Ο ΟΤΕ διαθέτει Η/Υ στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας (2010) 

Ο ΤΙΤΑΝ κοντά στα παιδιά του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας (Χειμώνας 2009-2010) 

Η μεγάλη αγκαλιά του Πανελευσινιακού (Χριστούγεννα 2011) 

Οι απόφοιτοι της Σχολής Μωραΐτη στηρίζουν το Κέντρο Αγάπης (Άνοιξη 2012) 
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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Αγάπης 

Το Κέντρο Αγάπης: 

Παρέχει σε 190 παιδιά εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως ενισχυτική διδασκαλία,  

εκμάθηση υπολογιστών και ξένων γλωσσών, πρόσβαση σε βιβλιοθήκη με 20.000 βιβλία, κ.ά. 

Σχεδιάζει και υλοποιεί δημιουργικές και καλλιτεχνικές δράσεις εντάσσοντας τα παιδιά σε ομάδες, ως 

βέλτιστη παιδαγωγική πρακτική: θέατρο, χορωδία, κατασκευές (κεραμική και όχι μόνο), βιωματικό 

παιχνίδι, ζωγραφική, κ.ά. 

Συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες της περιοχής, ώστε τα παιδιά να παρακολουθούν μαθήματα πιάνου, 

κιθάρας, αρμονίου, ρυθμικής γυμναστικής, κ.ά. 

Φροντίζει τα παιδιά να απασχολούνται, εντός και εκτός του Κέντρου, και σε άλλες δραστηριότητες, 

αθλητικές όπως  ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πινγκ-πονγκ, ή πολιτιστικές, όπως τακτικές επισκέψεις 

σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, πάρκα και θέατρα. 

Το Κέντρο Αγάπης απασχολεί μόνο τέσσερα άτομα με έμμισθη σχέση  

εργασίας, μία κοινωνική λειτουργό και μία παιδαγωγό - απαραίτητες  

για την καθημερινή υποστήριξη των παιδιών, τον υπεύθυνο  

βιβλιοθήκης και ακόμα ένα άτομο για το συντονισμό και την υποστήριξη  

των δραστηριοτήτων. 
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Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας ως τρίτος γονέας  

Σήμερα, το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας αντιμετωπίζει πολλές  καινούριες δυσκολίες. 

• αυξανόμενο αριθμό παιδιών και οικογενειών σε ανάγκη και Ελλήνων στα  όρια  

της φτώχειας  

• οικογένειες που διώκονται για διάφορους λόγους και αναζητούν – στην κυριολεξία –  

ένα πιάτο φαγητό και ένα ρούχο ζεστό 

• παιδιά που θέλουν να μορφωθούν και να προχωρήσουν στη ζωή τους αλλά σήμερα χρειάζονται 

περισσότερη στήριξη από ποτέ καθώς και νέοι που επιθυμούν να (επαν)ενταχθούν στο κοινωνικό 

σύνολο και το εργατικό δυναμικό και ζητούν μια ευκαιρία. 

Η «Φιλική Φωλιά» είναι ο τρίτος γονιός για τα παιδιά αυτά όχι μόνο με την κάλυψη των καθημερινών 

τους αναγκών αλλά επειδή κάνει ό,τι ένας γονιός θα έκανε για το παιδί του: 

•   καινούργιες σχολικές τσάντες και γραφική ύλη στην αρχή της σχολικής χρονιάς 

•   δώρα για τις γιορτές των φίλων τους 

•   κάλυψη κόστους συμμετοχής σε δραστηριότητες που διοργανώνονται από το σχολείο όπως 

 εκπαιδευτικές εκδρομές κ.ά. 

•   κάλυψη κόστους φροντιστηριακής εκπαίδευσης μαθητών λυκείου 

•   κάλυψη εξόδων διαβίωσης κατά τη φοίτησή τους ή/και στήριξη  

       στην εύρεση εργασίας  

Επιλέγει να μη στεγάζει τα παιδιά αλλά στηρίζει  τις οικογένειες τους  

ώστε να μην τα εγκαταλείψουν και να παραμείνουν συμπαγείς  

οι οικογενειακοί δεσμοί σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες. 



Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας παρέχει τη φροντίδα και την αγάπη του σε έναν  

άξιο λόγου αριθμό παιδιών με ειδικές ανάγκες, όχι όμως σε όλα όσα μπορεί και  

θέλει λόγω της μη διάθεσης ασανσέρ. 

Πολλά από τα παιδιά επιλέγουν να μην έρχονται στη «Φιλική Φωλιά» κάθως είναι πολύ δύσκολη η 

μετακίνησή τους μεταξύ των ορόφων. Πολλές φορές τα μεγαλύτερα παιδιά αναλαμβάνουν το έργο του 

κουβαλητή.  

Αυτή η έλλειψη από τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αγάπης έχει αντίκτυπο και σε άλλα θέματα, όπως 

είναι η καθημερινή μεταφορά τροφίμων για τη σίτιση των 190 παιδιών. 
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Η ανάγκη του Κέντρου Αγάπης για ανελκυστήρα 



Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας αιτείται σήμερα την υποστήριξή σας  

για να συνεχίσει να λειτουργεί και να προσφέρει στα παιδιά του Θριασίου  

και της ευρύτερης περιοχής, στη δύσκολη αυτή εποχή.  

 

Αναλυτικά, σήμερα οι ανάγκες του Κέντρου Αγάπης σε ετήσια βάση διαμορφώνονται ως εξής: 
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Οι ανάγκες του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας 

ΔΕΗ (για ένα έτος) 3.000 € 

Τηλεφωνική γραμμή (για ένα έτος) 1.200 € 

Ανακαίνιση κτιρίου  17.000 € 

Τοποθέτηση ανελκυστήρα για τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες 17.000 € 

Αναδιαμόρφωση φωτισμού χώρων 7.000 € 

Δύο καταψύκτες 900 € 

Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων 2.500 € 

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων – στεγνωτήριο 2.500 € 

Πρόγραμμα Σίτισης - Γεύματα Αγάπης (για ένα έτος) 12.500 € 

Κοινωνικό πρόγραμμα για την κάλυψη των αναγκών 250 οικογενειών 22.000 € 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά 7.000 € 

Αμοιβές παιδαγωγών, κοινωνικών λειτουργών 60.000 € 

Υπεύθυνος συντονισμού προγραμμάτων 8.000 € 

Άλλα λειτουργικά έξοδα 3.000 € 
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Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας 
Όλα τα παιδιά δικαιούνται να γελούν 


