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Το Ειδικό Σχολείο της Αγριάς στη Μαγνησία ανακαινίστηκε με την ευγενική
προσφορά του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ στηρίζει «Έναν άθλο ακόμα για την Παιδεία»
συνεισφέροντας στο έργο των εκπαιδευτικών και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των
μαθητών

Με μια ξεχωριστή τελετή στο Ειδικό Σχολείο της Αγριάς πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια
της νέας ανακαινισμένης πτέρυγας του σχολικού συγκροτήματος, παρουσία μαθητών,
εκπαιδευτικών, γονέων, του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Δημητριάδος & Αλμυρού κ.
Ιγνάτιου, της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζέτας Μακρή, του
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κου Κωνσταντίνου Αγοραστού, τοπικών βουλευτών,
εκπροσώπων του Δήμου Βόλου, φορέων και οργανισμών.
Παραμένοντας σταθερά στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται, ο
Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προχώρησε σε εργασίες αναβάθμισης των υποδομών του Σχολείου,
καθώς και στη δωρεά υλικοτεχνικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, με στόχο τη
διευκόλυνση της καθημερινότητας μαθητών και εκπαιδευτικών. Πρόκειται για μια
πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ένας
άθλος ακόμα» και έρχεται να προστεθεί σε ένα σύνολο δράσεων στήριξης του Ειδικού
Σχολείου Αγριάς, επιβεβαιώνοντας πως η ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων,
ιδίως των παιδιών και των νέων, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του Ομίλου.
Σημειώνεται πως το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αγριάς απευθύνεται σε
μαθητές με μαθησιακές ,κινητικές και αισθητηριακές δυσκολίες, γεγονός που καθιστά
ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για σύγχρονες εγκαταστάσεις και υλικά που να
καλύπτουν τις διευρυμένες ανάγκες των μαθητών, βοηθώντας τους να ξεπεράσουν τα
εμπόδια και συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότητα της παιδαγωγικής διαδικασίας.
Ο κ. Απόστολος Μιχαλόπουλος, Διευθυντής του Ειδικού Σχολείου Αγριάς, αφού
ευχαρίστησε την Υφυπουργό Εργασίας κα Δόμνα Μιχαηλίδου καθώς και τον βουλευτή
Μαγνησίας κ. Αθανάσιο Λιούπη που βοήθησαν με τις ενέργειές τους για την παραχώρηση
του νέου κτιρίου, δήλωσε «Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από το να αντικρίζεις παιδικά
χαμόγελα και οι άνθρωποι στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ μπορούν να αισθάνονται περήφανοι
Σελίδα 1 από 2

που το κατάφεραν για ακόμη μια φορά. Χάρη στην ευγενική χειρονομία τους, μαθητές και
εκπαιδευτικοί θα μπορούν πλέον να επικεντρωθούν απρόσκοπτα στην εκπαιδευτική
διαδικασία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές σχολικό περιβάλλον».
Ο κ. Μιχάλης Βλάχος, Διευθυντής του Εργοστασίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο,
ανέφερε σχετικά «Όλοι εμείς στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, βρισκόμαστε με συνέπεια στο
πλευρό των μαθητών των Εκπαιδευτικών Δομών Ειδικής Αγωγής, στηρίζοντας το
δικαίωμά τους στην εκπαίδευση μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες που εξασφαλίζουν
ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση και στην πρόοδο. Το Ειδικό Σχολείο Αγριάς επιτελεί
σταθερά σπουδαίο κοινωνικό έργο και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να το στηρίζουμε
με την ίδια αφοσίωση, όπως το κάνουμε μέχρι σήμερα».

Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ
Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim, 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 Holcim
Η Holcim χτίζει την πρόοδο για τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Ως παγκόσμιος ηγέτης στις
καινοτόμες και βιώσιμες κατασκευαστικές λύσεις, η Holcim κάνει πραγματικότητα την ανάπτυξη πιο
πράσινων πόλεων και πιο έξυπνων υποδομών αλλά και την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου σε
ολόκληρο τον κόσμο. Με τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής της, η Holcim καθίσταται
μια εταιρία καθαρού μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα, έχοντας πάντα τους εργαζόμενους και τις
τοπικές κοινωνίες στην καρδιά της επιτυχίας της. Η εταιρία προωθεί την κυκλική οικονομία και ως
πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση φροντίζει να χτίζει περισσότερα με λιγότερα. Η Holcim
περιλαμβάνει στο χαρτοφυλάκιό της μερικές από τις πιο αξιόπιστες εμπορικές επωνυμίες στον
κλάδο των δομικών υλικών παγκοσμίως, όπως ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement,
Disensa, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim και Lafarge. Η Holcim αποτελείται από
70.000 ανθρώπους παθιασμένους με τη δημιουργία προόδου για τον άνθρωπο και τον πλανήτη σε
70 αγορές και 4 δραστηριότητες: Τσιμέντο, Έτοιμο Σκυρόδεμα, Αδρανή Υλικά και Λύσεις &
Προϊόντα.
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Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.holcim.com, ενώ μπορείτε να
μάθετε περισσότερα για το νέο όραμα του Ομίλου στη διεύθυνση www.holcim.com/about-holcim
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