
 

 

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 

 

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. προσφέρει 50 καινούργιους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές στα σχολεία του Δήμου Διστόμου- Αράχοβας- 

Αντίκυρας και του Δήμου Λειβαδιάς 

 

 

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., με ουσιαστική κοινωνική παρουσία και με το σύνθημα «Το 

Μέλλον στα σχολεία», προέβη στη δωρεά 50 καινούργιων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια των Δήμων Διστόμου-Αράχοβας-

Αντίκυρας και Λειβαδιάς. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της συνεχούς 

δέσμευσης και προσπάθειας της εταιρείας για στήριξη και ενίσχυση της τοπικής 

κοινωνίας, στην οποία δραστηριοποιείται για παραπάνω από μισό αιώνα. 

Κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσης του εξοπλισμού που πραγματοποιήθηκε στο 

Γυμνάσιο Διστόμου, την Παρασκευή 26 Απριλίου, η Διευθύντρια Επικοινωνίας 

του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Βίβιαν Μπουζάλη, τόνισε: «Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. τα 

τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει διάλογο με τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας 

για σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα της ευρύτερης περιοχής. Η 

σημερινή πρωτοβουλία δεν αποδεικνύει μόνο την έμπρακτη στήριξή μας στη νέα 

γενιά, αλλά και το ότι ακούμε πραγματικά τις τοπικές ανάγκες και ανταποκρινόμαστε 

σε αυτές, ενάντια στις δυσκολίες που γεννά η κρίση».  

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να φέρει τη νέα γενιά πιο κοντά στις νέες τεχνολογίες, 

δίνοντας την ευκαιρία για ευκολότερη πρόσβαση στον κόσμο της πληροφορίας και 

προσφέροντας τους επιπλέον εφόδια για τη μετέπειτα πορεία τους. Δεδομένου ότι, 

σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία έρευνας που πραγματοποίησε η Ε.Ε. και η οποία 

διερευνά τη διείσδυση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, η Ελλάδα 

κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις, όσον αφορά στην πρόσβαση των μαθητών σε 

σχολικούς υπολογιστές.  

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων ο Περιφερειακός σύμβουλος, κ. 

Ν.Παπαπαναγιώτου, ο Δήμαρχος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, κ. Ι.Πατσαντάρας, 

καθώς και  εκπρόσωποι από τον χώρο της εκπαίδευσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Αναλυτικά, τα σχολεία στα οποία παραδίδονται οι νέοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι 

τα ακόλουθα: 



 

 Δημοτικό σχολείο Άσπρων Σπιτιών 

 Λύκειο Άσπρων Σπιτιών  

 Δημοτικό σχολείο Αντίκυρας  

 Γυμνάσιο Αντίκυρας 

 Γυμνάσιο Διστόμου  

 Δημοτικό σχολείο Διστόμου  

 Γυμνάσιο και Λυκειακές τάξεις Κυριακίου  

 Γυμνάσιο και Λυκειακές τάξεις Δεσφίνας 

 Γραφείο Α/θμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας 

 Δημοτικό σχολείο Αγίου Γεωργίου 

 Δημοτικό σχολείο Δαύλειας  

 Δημοτικό σχολείο Κυριακίου 

 1ο Δημοτικό σχολείο Λιβαδειάς  

 4ο Δημοτικό σχολείο Λιβαδειάς 

 5ο Δημοτικό σχολείο Λιβαδειάς  

 6ο Δημοτικό σχολείο Λιβαδειάς 

 8ο Δημοτικό σχολείο Λιβαδειάς  

 1ο Δημοτικό σχολείο Ορχομενού 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:  

κα Κατερίνα Μουζουράκη, Προϊστάμενος Γραφείου Τύπου και ΜΜΕ Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, τηλ. 

210 6877484, φαξ. 210 6877400, e-mail katerina.mouzouraki@mytilineos.gr.  
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