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PRESS 
RELEASE 

H ENEL GREEN POWER ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟΝ 43Ο ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟ ΓΥΡΟ 
«ΘΥΣΙΑΣ»             

• Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η εταιρεία φιλοξενεί έναν ποδηλατικό αγώνα κοντά σε ανανεώσιμα 
πάρκα της  
 

• Η εκδήλωση εντάσσεται στο μοντέλο «Δημιουργία Αμοιβαίας Αξίας» που εφαρμόζει η Enel Green 
Power στην Αχαΐα, όπου λειτουργεί ένα αιολικό και ένα υδροηλεκτρικό έργο, συνολικής 
εγκατεστημένης ισχύος 24,4 MW 

 

• Αυτή τη χρονιά ο ποδηλατικός γύρος, στον οποίο συμμετείχαν πάνω από 350 αθλητές, 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση 
 

Αθήνα, 31 Μαΐου, 2021 – Η Enel Green Power υποστήριξε τον 43ο ιστορικό ποδηλατικό γύρο «Θυσία», 
του οποίου μια διαδρομή πέρασε κοντά από τον «Λίθο», ένα αιολικό πάρκο 18.9 MW. Ειδικότερα, ο 
Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές διοργάνωσε από τις 28 μέχρι τις 30 Μαΐου 
ποδηλατικούς αγώνες, οι οποίοι αποτελούν μέρος του εθνικού πρωταθλήματος. Οι αγώνες, διάρκειας τριών 
ημερών, περιλάμβαναν ατομική χρονομέτρηση, τη Λίγκα Δρόμου Elite και το «Grand Fondo Thisias», μια 
μοναδική διαδρομή μέσα από το δάσος που ξεκίνησε από την Πάτρα και κατέληξε στα Καλάβρυτα. 
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της επίσημης έναρξης την Παρασκευή, εθελοντές της Enel Green Power 
επισκέφτηκαν το Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων για να τους παρουσιάσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Energy On the Go». 
 
Η Χρύσα Γιαννοπούλου, Sustainability Manager Ελλάδος της Enel Green Power, δήλωσε: «Η 
βιωσιμότητα είναι η κινητήρια δύναμη της Enel Green Power και διαπερνά το επιχειρηματικό της μοντέλο 
όπως και όλες τις δραστηριότητες της. Συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής όχι μόνο 
μέσα από τα Ανανεώσιμα Έργα μας, αλλά και από τη Δημιουργία Αμοιβαίας Αξίας για το περιβάλλον και τις 
τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε. Υποστηρίζοντας τον «Θυσία» δημιουργήσαμε δημοσιότητα 
για την περιοχή, εμπλουτίσαμε την τουριστική ταυτότητα των Καλαβρύτων και προβάλαμε το χωριό ως έναν 
ενδιαφέρον προορισμό, ενώ ταυτόχρονα φέραμε την τοπική κοινότητα πιο κοντά στα πάρκα μας και στις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». 
 
Γενικότερα, στο πλαίσιο υποστήριξης του «Θυσία», την Παρασκευή 28 Μαΐου, μία ομάδα τεσσάρων 
εργαζόμενων της Enel Green Power, οι οποίοι είχαν λάβει όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα 
προστασίας, παρουσίασαν σε τέσσερις τάξεις του Δημοτικού Καλαβρύτων το «Energy On the Go», ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ενέργεια και το περιβάλλον, το οποίο υλοποιεί η εταιρεία από το 2013. 
Συνολικά, 45 μαθητές, ηλικίας 8-11 χρονών, συμμετείχαν στα βιωματικά παιχνίδια, τα οποία, μεταξύ άλλων, 
περιλάμβαναν ένα επίγειο σταυρόλεξο, δυο μεγάλα παζλ και ένα τηλεπαιχνίδι γνώσεων. 
 
Η Enel Green Power, είναι η εταιρεία του ομίλου Enel, που είναι αφιερωμένη στην ανάπτυξη και λειτουργία των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας παγκοσμίως, με παρουσία στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Αφρική και την Ωκεανία. Η Enel Green Power είναι 
παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της πράσινης ενέργειας με διαχειριζόμενη ισχύ περίπου 49 GW σε ένα ενεργειακό μείγμα που 
περιλαμβάνει αιολική, ηλιακή, γεωθερμική και υδροηλεκτρική ενέργεια και είναι στην πρώτη γραμμή της ενσωμάτωσης καινοτόμων 
τεχνολογιών σε μονάδες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.  

https://www.enelgreenpower.com/el/%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1

