Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 24 Ιουνίου 2021

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ Επίσημος Υποστηρικτής της Ελληνικής
Παραολυμπιακής Ομάδας και της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής
Πραγματοποιεί «Έναν άθλο ακόμα για όλους εμάς», στηρίζοντας τους Έλληνες
αθλητές με αναπηρία για την περίοδο 2021-2024
Οι καθημερινοί «ήρωες», που πραγματοποιούν μικρούς ή μεγάλους «άθλους», δίνοντας
το παράδειγμα σε όλους εμάς, αποτελούν σταθερή πηγή έμπνευσης για τον Όμιλο
ΗΡΑΚΛΗΣ. Με επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνία, πραγματοποιεί «Έναν άθλο
ακόμα για όλους εμάς» και γίνεται Επίσημος Υποστηρικτής της Ελληνικής
Παραολυμπιακής Ομάδας και της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής για την
περίοδο 2021-2024.
Σταθερός στις αξίες του, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ εντάσσει στο πολύπλευρο πρόγραμμα
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ένας άθλος ακόμα» την ενίσχυση της Ελληνικής
Παραολυμπιακής Επιτροπής στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο τα αθλητικά της
προγράμματα αλλά και τις ομάδες που θα αγωνιστούν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες
στο Τόκιο φέτος, τους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς στο Πεκίνο το 2022 αλλά και τους
Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Βρίσκεται ουσιαστικά δίπλα στους
Έλληνες αθλητές με αναπηρία που εκπροσωπούν τη χώρα μας προάγοντας το «ευ
αγωνίζεσθαι» και το δικαίωμα για κάθε άνθρωπο να κυνηγά με αποφασιστικότητα και
επιμονή τα όνειρά του. Από τις καθημερινές προπονήσεις, την επιμονή, την αγωνία και
την υπομονή μέχρι και τη συμμετοχή στους Αγώνες και τον πανηγυρισμό, σε όλη τους την
προσπάθεια που καταβάλλουν κάθε λεπτό για να κάνουν έναν άθλο πραγματικότητα και
να δοξάσουν τη χώρα φέρνοντας μία ακόμα διάκριση.
Ο κ. Δημήτρης Χανής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε σχετικά
«Το μήνυμα που προάγουν οι Παραολυμπιακοί Αγώνες για την ίση πρόσβαση κάθε
ανθρώπου στη ζωή, σε κάθε πτυχή της αθλητικής και κοινωνικής ζωής, μάς βρίσκει στον
Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ απόλυτα ταγμένους στην προάσπιση του σκοπού αυτού. Οι αθλητές με
αναπηρία είναι συνάνθρωποί μας που με αυταπάρνηση, σκληρή δουλειά και θάρρος
καταφέρνουν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους μέχρι να κάνουν πράξη το δικό τους άθλο
και να γράψουν ιστορία. Γι’ αυτό και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που στηρίζουμε στην
πράξη την Ελληνική Παραολυμπιακή Ομάδα ως Επίσημος Υποστηρικτής και ευχόμαστε
κάθε επιτυχία στους Θερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο».
Από την πλευρά του, ο κ. Χρήστος Καλούδης, Πρόεδρος της Ελληνικής
Παραολυμπιακής Επιτροπής, ανέφερε «Η συνεργασία μας με τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ
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μας ανοίγει νέους ορίζοντες και θα μπορέσουμε να στηρίξουμε καλύτερα όλους τους
αθλητές με αναπηρία, αλλά και ειδικά την προετοιμασία και συμμετοχή της Ελληνικής
Ομάδας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη
περίοδο όπου ο αθλητισμός πρέπει να επανέλθει με πολύ προσπάθεια στα προπανδημίας επίπεδα. Ευχαριστούμε τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ για τη χορηγία αυτή την οποία
θα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».
Για να ενημερωθείτε για ακόμα περισσότερους άθλους που κάνει πράξη ο Όμιλος
ΗΡΑΚΛΗΣ, επισκεφθείτε την πλατφόρμα www.enasathlosakoma.gr.

Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ
Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός
τσιμέντου στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα
δίκτυο 33 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος ηγείται της
μεταστροφής του κλάδου των δομικών υλικών σε έναν κλάδο μικρότερης έντασης άνθρακα, που
εφαρμόζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας αναφορικά με τη χρήση των πόρων. Ο Όμιλος
ΗΡΑΚΛΗΣ προσφέρει στην ελληνική και διεθνή αγορά καινοτόμα προϊόντα και βιώσιμες λύσεις που
ικανοποιούν τις διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών και τις απαιτήσεις των σύγχρονων
αειφόρων κατασκευών.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lafarge.gr
Ακολουθήστε μας στο Facebook @Xtizoume Mazi, στο LinkedIn @HERACLES Group, στο
YouTube @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και στο Instagram @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ
Σχετικά με τη LafargeHolcim
Ως ο παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις δομικών υλικών, η LafargeHolcim διαμορφώνει εκ νέου τον
τρόπο που χτίζουμε, ώστε να γίνει ο κόσμος πιο πράσινος και πιο έξυπνος για όλους. Στην πορεία
της να καταστεί μια εταιρία με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, η LafargeHolcim προσφέρει
ολοκληρωμένες λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως το «πράσινο» σκυρόδεμα ECOPact, κάνοντας
πραγματικότητα κατασκευές με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Υιοθετώντας το κυκλικό επιχειρηματικό
μοντέλο, η εταιρία ηγείται παγκοσμίως στην ανακύκλωση αποβλήτων για την ενεργειακή αξιοποίηση
και την ανακύκλωση πρώτων υλών μέσω πράσινων προϊόντων όπως το τσιμέντο Susteno. Η
καινοτομία και η ψηφιοποίηση βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής της εταιρίας, με
περισσότερα από τα μισά έργα Έρευνας & Ανάπτυξης να εστιάζουν στην ανάπτυξη πιο πράσινων
λύσεων. Οι 70.000 εργαζόμενοι της LafargeHolcim σε περισσότερες από 70 χώρες δεσμεύονται
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω των τεσσάρων δραστηριοτήτων της: Τσιμέντο, Έτοιμο
Σκυρόδεμα, Αδρανή Υλικά και Προϊόντα & Λύσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lafargeholcim.com
Ακολουθήστε μας στο Facebook, Twitter, LinkedIn και YouTube
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Σχετικά με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.), είναι ο υπεύθυνος φορέας για την ανάπτυξη και
διάδοση του Παραολυμπιακού Κινήματος στην Ελλάδα καθώς και για την επιλογή, συγκρότηση και
αποστολή των εθνικών ομάδων στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Βασικός της στόχος, είναι η
διεύρυνση του Παραολυμπιακού Κινήματος στην Ελλάδα και στο πλαίσιο αυτό δίνει κίνητρα ώστε
να παρακινήσει και να ενθαρρύνει άτομα με αναπηρία – και ιδιαίτερα νέους ανθρώπους – να
συμμετέχουν ενεργά στον αθλητισμό, μέσω της καθημερινής ενασχόλησής τους με αυτόν. Δίνει τη
δυνατότητα σε αθλητές με αναπηρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, με στόχο να φτάσουν σε
κορυφαίες επιδόσεις, οι οποίες εκτός των άλλων θα τους προσφέρουν τη δυνατότητα να διακριθούν
και παράλληλα να εμπνεύσουν. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, συμβάλλει δυναμικά στην
κοινωνικοποίηση και ισότιμη ενσωμάτωση στην κοινωνία των ατόμων με αναπηρία, αλλά και στην
πλήρη αποδοχή και ισότιμη αντιμετώπιση από την κοινωνία. Και όλα αυτά μέσω του αθλητισμού.
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