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Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΕ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» 

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στέκεται αρωγός στο σημαντικό κοινωφελές έργο 

που επιτελεί για περισσότερα από 50 χρόνια το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας και, στο 

πλαίσιο αυτό, στελέχη της ΕΛΠΕ παρέδωσαν στον Πρόεδρο του Κέντρου κ. 

Χαράλαμπο Πυρουνάκη τα κλειδιά ένας σύγχρονου επταθέσιου αυτοκίνητου, για 

την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών της γνωστής για το κοινωνικό της έργο 

«Φιλικής Φωλιάς». 

Η πρωτοβουλία για την συγκεκριμένη δωρεά ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας του 

Ομίλου ΕΛΠΕ με το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας, που εφέτος συμπληρώνει 9 χρόνια 

κοινών προσπαθειών και περιλαμβάνει ένα πλέγμα κοινωνικών δράσεων για τη 

στήριξη ευπαθών ομάδων και την κάλυψη ουσιαστικών αναγκών των παιδιών κάθε 

ηλικίας, αλλά και των οικογενειών τους, που βρίσκουν στήριξη και ζεστασιά από 

τους ανθρώπους του Κέντρου.  

Η  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

«360
ο
 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ» που υλοποιεί, έχει αναλάβει με συνέπεια το πρόγραμμα 

«Ενέργειες για Ζωή στη Φιλική Φωλιά», το οποίο αφορά στη δημιουργική 

απασχόληση, την ψυχαγωγία και εκπαίδευση των παιδιών, αλλά και στην κάλυψη 

αναγκών πρώτης ανάγκης. Το πρόγραμμα βασίζεται στο τρίπτυχο «Μάθηση -  

Δημιουργική Απασχόληση - Ψυχαγωγία» και συντελεί στην αισθητική καλλιέργεια, 

στη γλωσσική-νοητική ανάπτυξη, στην έκφραση των συναισθημάτων, καθώς και 

στην τόνωση της αυτοπεποίθησης των νέων. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 έως 

18 ετών και έχει ως βασικό στόχο να βοηθήσει τη μαθησιακή διαδικασία και την 

κοινωνική ένταξή τους.   

Κατά τη διάρκεια της λιτής τελετής που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του 

Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας με αφορμή τη δωρεά του οχήματος, ο Πρόεδρος του 

Κέντρου κ. Χαράλαμπος Πυρουνάκης, δήλωσε:  

«Σήμερα ο Όμιλος ΕΛΠΕ εξασφάλισε για εμάς ένα αυτοκίνητο πολλών θέσεων, που 

θα μας διευκολύνει στην συλλογή και τη διανομή τροφίμων και άλλων υλικών, 

καθώς και στις μετακινήσεις των παιδιών μας, τη μεταφορά τους στα νοσοκομεία 

για εξετάσεις ή για εμβόλια, αλλά και για να παραστούν σε εκδηλώσεις. Για εμάς 

αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχουν αγκαλιάσει την 

προσπάθειά μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα με μεγάλη διακριτικότητα. 



Το ενδιαφέρον τους είναι πολύ συγκινητικό, περιλαμβάνει σειρά δράσεων και ας 

ευχηθούμε να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και άλλοι Φορείς.» 

Εκπροσωπώντας τον Όμιλο ΕΛΠΕ, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

Διυλιστηρίων κ. Αλέκος Παργινός, επεσήμανε:  

«Θέλω να εκφράσω συγχαρητήρια στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας για το σημαντικό 

έργο που επιτελεί. Όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι το χαμόγελο των παιδιών και 

σήμερα αντικρύσαμε δεκάδες παιδικά πρόσωπα χαρούμενα και γελαστά. Ο Όμιλος 

ΕΛΠΕ συνεχίζει το κοινωνικό του έργο, δίνοντας έμφαση στις τοπικές κοινωνίες όπου 

δραστηριοποιείται. Εστιάζουμε, ιδιαιτέρως, σε τέτοιου είδους αξιέπαινες 

προσπάθειες, γιατί βλέπουμε και αφουγκραζόμαστε τη δουλειά που κάνετε. Σας 

διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σας, στηρίζοντας αυτή τη 

συγκινητική προσπάθεια.»  

Από την πλευρά της, η Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου κα 

Ράνια Σουλάκη, τόνισε:  

«Η πολυετής συνεργασία του Ομίλου με το “Πυρουνάκειο” ήταν μία συνειδητή 

επιλογή. Διότι είναι ένας Φορέας που λειτουργεί με διαφάνεια, χρησιμοποιεί τους 

πόρους του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και βοηθάει πολλά παιδιά, ώστε να 

έχουν ίσα δικαιώματα στη γνώση, αλλά και στην ψυχαγωγία. Πρόκειται για ένα 

διαπολιτισμικό κέντρο, με πολύ σημαντικό κοινωνικό ρόλο. Οι εμπειρίες που έχουν 

ζήσει τα παιδιά εδώ και οι εντυπώσεις που μας έχουν μεταφέρει, δίνουν και σε εμάς 

επιπλέον κίνητρο προκειμένου να συνεχίσουμε να σας υποστηρίζουμε.» 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, γνωστοποιήθηκε και η απόφαση του Ομίλου ΕΛΠΕ που 

αφορά σε χορηγία για την εγκατάσταση ενός σύγχρονου φωτοβολταϊκού 

συστήματος οροφής, το οποίο αποτελεί ένα έργο υποδομής υψηλής ωφέλειας, 

λόγω της ενεργειακής αυτάρκειας που θα προσφέρει στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας 

και της βελτίωσης του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. 

Η  μακρόχρονη συνεργασία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ με το Κέντρο 

Αγάπης Ελευσίνας οφείλεται στο εξαιρετικό έργο που επιτελούν όλοι όσοι ανήκουν 

στην οικογένεια της “Φωλιάς”, εκπαιδευτικοί, εθελοντές, αλλά και στα 200 παιδιά 

που κάθε χρόνο απολαμβάνουν των ωφελημάτων ενός πολυδιάστατου κοινωνικού 

προγράμματος. Είναι ενδεικτικό ότι, μόνο κατά την τελευταία πενταετία συνολικά 

702 οικογένειες -και περισσότερα από 2.808 άτομα- υποστηρίχθηκαν από την 

Κοινωνική Υπηρεσία του Φορέα, σε περισσότερα από 158 χιλιάδες υπολογίζονται 

τα ατομικά γεύματα που διανεμήθηκαν, ενώ 772 παιδιά συμμετείχαν σε 

παιδαγωγικές δράσεις (ενισχυτική διδασκαλία, θέατρο, χορωδία, κ.ά), άλλα 88 

παρακολούθησαν μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας και 165 παιδιά μαθήματα Η/Υ.  

 

 


