ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ «ΘΥΣΙΑΣ»

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΜΕ
ΒΙΩΣΙΜΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙEΣ

Το πέτρινο γεφύρι μετά το χωριό Καταρράκτης,
ένα από τα ομορφότερα σημεία
της καταπράσινης διαδρομής.

Το αιολικό πάρκο «Λίθος»,
εγκατεστημένης ισχύος 18.9 MW

Φωτογραφία εξωφύλλου:
Οι αθλητές του Ποδηλατικού Ομίλου Πατρών ποζάρουν με φόντο το αιολικό πάρκο «Λίθος».
Από αριστερά: Νίκος Βουκελάτος, Διονύσης Δούζας και Μάρκος Κόρδας.
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Αριστοτέλης Χαντάβας,
Επικεφαλής Ευρώπης
της Enel Green Power

Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ BIΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Φίλες & Φίλοι,
Τέλη Μαΐου της φετινής χρονιάς, είχαμε τη χαρά και
την τιμή ως Enel Green Power να υποστηρίξουμε τον
ιστορικό 43ο Ποδηλατικό Γύρο «Θυσίας» στα Καλάβρυτα, κοντά στον «Λίθο», ένα από τα 25 αιολικά πάρκα που διαθέτουμε στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα «Δημιουργίας
Αμοιβαίας Αξίας» της εταιρίας, το οποίο στοχεύει στη
στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των περιοχών όπου
δραστηριοποιούμαστε, συμβάλλοντας ταυτόχρονα με
την κατασκευή ανανεώσιμων έργων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πρακτικά, υποστηρίζουμε
την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα προστατεύουμε και αναβαθμίζουμε τα κατά τόπους οικοσυστήματα.
Η ουσιαστική ενσωμάτωση των τοπικών κοινωνιών
στην επιχειρηματική μας προσέγγιση αποτελεί βα-

σικό πυλώνα της στρατηγικής μας παγκοσμίως, καθώς θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για
μια πετυχημένη ενεργειακή μετάβαση δίχως κοινωνικούς αποκλεισμούς. Για αυτό άλλωστε, εμείς στην
Enel Green Power, μιλάμε για βιώσιμη ενέργεια:φροντίζουμε όλα τα βήματα προς την ενεργειακή μετάβαση να υπηρετούν τη βιωσιμότητα. Μάλιστα, η Enel
ως Όμιλος, ήδη από το 2015, έχει ευθυγραμμίσει τις
δικές της δεσμεύσεις κατά της κλιματικής αλλαγής
με τους παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και είναι η πρώτη στον κόσμο που εκδίδει ομόλογο γενικού σκοπού
που συνδέεται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, ένα καινοτόμο εταιρικό χρηματοπιστωτικό μέσο
που στοχεύει να συμβάλλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Η Ελλάδα προσπαθεί να υλοποιήσει ένα φιλόδοξο
πλάνο ενεργειακής μετάβασης, καθώς έχει δεσμευτεί
πρώτον να αποσύρει τις λιγνιτικές μονάδες ως το 2023
και δεύτερον να διευκολύνει τη διείσδυση κατά 35%
των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, προσθέτοντας 9.5GW
ΑΠΕ ως το 2030. Επίσης, όπως όλα τα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υπογράψει την Πράσινη Συμφωνία (Green Deal), οφείλει να απανθρακοποιήσει όλο το φάσμα της οικονομίας της, να μειώσει τις
εκπομπές CO2 τουλάχιστον κατά 55% την ερχόμενη
δεκαετία και να προσανατολίσει τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους σε βιώσιμες επενδύσεις.
Η Enel, από το 2008, στηρίζει σταθερά τη χώρα στην
επίτευξη των ενεργειακών της στόχων, στο πλαίσιο
της παγκόσμιας στρατηγικής που ακολουθεί για την
παραγωγή μηδενικής ενέργειας από άνθρακα ως το
2030. Με παρουσία σε 31 διαφορετικές χώρες, έχει
αποκτήσει ασυναγώνιστη τεχνογνωσία σε όλο το
ενεργειακό φάσμα, από την ανάπτυξη των δικτύων
μέχρι την υλοποίηση μεγάλων έργων ΑΠΕ. Στην Ελλάδα, ως Enel Green Power, έχουμε επενδύσει πάνω από
1 δις ευρώ, έχουμε συνολική εγκατεστημένη ισχύ που

ξεπερνά τα 480MW, τα οποία προέρχονται από αιολικά, ηλιακά και υδροηλεκτρικά έργα, και συνεχίζουμε
να υλοποιούμε ένα συμπαγές αναπτυξιακό πλάνο με
καινούργιες τεχνολογίες που θα επιταχύνει τον ενεργειακό μετασχηματισμό της εγχώριας αγοράς.
Έχοντας ως δεδομένο το πλούσιο και αναξιοποίητο αιολικό και ηλιακό δυναμικό της Ελλάδας, πιστεύουμε ότι είναι ικανή η άμεση δημιουργία ενός
ενεργειακού συστήματος με τις ΑΠΕ να αποτελούν
την κυρίαρχη πηγή ενέργειας. Προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσει καταλυτικά ο συνδυασμός
τους με τις προηγμένες τεχνολογίες αποθήκευσης,
οι οποίες θα οδηγήσουν σε ένα αξιόπιστο και σταθερό εθνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Εμείς,
ως Enel Green Power, δεσμευόμαστε όχι μόνο να
κάνουμε τη χώρα πιο πράσινη μέσω των προγραμματισμένων έργων ΑΠΕ, αλλά και να ενισχύσουμε
ακόμη περισσότερο τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Διότι μια ολοκληρωμένη ενεργειακή
μετάβαση οφείλει να συμπεριλαμβάνει στον σχεδιασμό της τις τοπικές κοινωνίες, μόνο τότε είναι μία
πραγματική ευκαιρία ανάπτυξης.
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482 ΜW

συνολική εγκατεστημένη ισχύ

24

Νομοί
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25

Αιολικά
πάρκα

29

Φωτοβολταϊκά
πάρκα

5

Μικρά
υδροηλεκτρικά έργα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΤO MONTEΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ
Αναμφισβήτητα, χρόνο με τον χρόνο, οι μεγάλες
κοινωνικές προκλήσεις ολοένα και αυξάνονται. Οι
εταιρείες συνείσφεραν πάντα στις κοινότητες ξεκινώντας από φιλανθρωπικές δράσεις, προσφέροντας για αξιόλογους κοινωνικούς σκοπούς. Οι
ανάγκες κατέστησαν απαραίτητη την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR), ενώ μετά από λίγο εμφανίστηκε και η έννοια της βιωσιμότητας, η οποία σταδιακά έγινε επιχειρηματική αξία των περισσότερων.
Σήμερα, έχουμε περάσει στο μοντέλο της Δημιουργίας Αμοιβαίας Αξίας (Creating Shared Value Model
- CSV), ενσωματώνοντας την κοινωνική ανάπτυξη
στην ίδια τη δημιουργία οικονομικής αξίας.
Το 2013 η Enel Green Power ανέλαβε την πρόκληση
να αναπτύξει λύσεις, εργαλεία, έργα και συγκεκριμένες δράσεις με τη δυνατότητα να εντάξει την έννοια
της «Δημιουργίας Αμοιβαίας Αξίας» σε όλες τις διαδικασίες και μεθόδους εργασίας στην αλυσίδα αξίας,
προκειμένου να πραγματοποιήσει απτές συνέργειες
μεταξύ κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και επιχειρηματικών στόχων.
Η εταιρεία έχει υιοθετήσει μια αναπτυξιακή στρατηγική που εφαρμόζει συνεχώς βιώσιμες δράσεις και
πρακτικές. Η δική μας προσέγγιση είναι δομημένη
έτσι ώστε να εντοπίζει ευκαιρίες για τη Δημιουργία
Αμοιβαίας Αξίας στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται.
Οι δράσεις μας επικεντρώνονται σε έναν συνεχή διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη και ενσωματώνονται σε λεπτομερείς μελέτες των κοινωνικών οικονομικών και περιβαλλοντικών συνθηκών, προκειμένου
να καθοριστούν αποτελεσματικά τα μέτρα που θα
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, ενώ παραμένουν στην ίδια γραμμή με τους εταιρικούς μας στόχους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η
δημιουργία ενέργειας που δεν είναι μόνο ανανεώσιμη αλλά πάνω από όλα βιώσιμη.

Η εταιρεία έχει
υιοθετήσει μια
αναπτυξιακή
στρατηγική
που εφαρμόζει
συνεχώς βιώσιμες
δράσεις και
πρακτικές.
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Χρύσα Γιαννοπούλου,
Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης
Ανάπτυξης Ελλάδας,
Enel Green Power

ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

Η Enel Green Power, μέσω του μοντέλου Δημιουργίας
Αμοιβαίας Αξίας (Creating Shared Value Model) ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
Οι επιμέρους δράσεις σε όλη τη χώρα περιλαμβάνουν
εκτεταμένες αναδασώσεις, όπως αυτή που πραγματοποιούμε με 30.000 γηγενή φυτά στον Καστανόλογγο, το δάσος με τις αιωνόβιες, άγριες καστανιές στη
Νότια Εύβοια, σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα,
όπως το Energy On the Go και η ψηφιακή πλατφόρμα
του PlayEnergy, και ενίσχυση των τοπικών παραγωγών. Πέρσι τον Ιούνιο για παράδειγμα, υποστηρίξαμε
τον Μελισσοκομικό Σύλλογο Καρύστου να καταθέσει αίτηση για την ένταξη του τοπικού μελιού με την
ονομασία «Κισσούρι» στο ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ της Ε.Ε ως
προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης
(ΠΟΠ).
Επίσης, πραγματοποιούμε δωρεές που απαντούν
στις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων, όπως οι χορηγίες σε νοσοκομειακό
εξοπλισμό κατά τη διάρκεια του πρώτου και δεύτερου κύματος της πανδημίας, αλλά έχουμε εντάξει
και αθλητικές δραστηριότητες στις ενέργειές μας,
στηρίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη ενός
βιώσιμου μοντέλου τουρισμού στις περιοχές που
έχουμε έργα. Φέτος, βραβευτήκαμε από το Quality
Net Foundation στα Bravo Sustainability & Dialogue
Awards στην κατηγορία «Κοινωνία» για τον περσινό
αγώνα ορεινής ποδηλασίας που φιλοξενήθηκε στο
αιολικό πάρκο «Μηλιά» στη Νότια Εύβοια και τον
οποίο διοργανώσαμε σε συνεργασία με την Ελληνική
Ομοσπονδία Ποδηλασίας και τον Ποδηλατικό Όμιλο
Καρυστίας. Ήταν η πρώτη φορά στην Ελλάδα που
αγώνας ορεινής ποδηλασίας του πανελλήνιου πρωταθλήματος διεξήχθη σε αιολικό πάρκο.
Τέλος, εφαρμόζοντας το μοντέλο του «Βιώσιμου Εργοταξίου», πριν την κατασκευή του κάθε έργου υιοθετούμε αειφόρες πρακτικές, αφενός για να ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά την
κατασκευή των ανανεώσιμων έργων, αφετέρου να
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παράγουμε εξ αρχής πρόσθετη αξία για την τοπική
κοινωνία.
Για παράδειγμα, στο φωτοβολταϊκό πάρκο «Bαμβακιές», στον Άγιο Ιωάννη Ημαθίας, εγκαταστήσαμε
αυτόνομο φωτοβολταϊκό με μπαταρίες 6.7KW για
να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του εργοταξίου,
ανακυκλώσαμε 6,5 τόνους εργοστασιακών αποβλήτων και 55 τόνους προϊόντων εκσκαφής και ελαχιστοποιήσαμε τη χρήση πλαστικού στο εργοτάξιο,
προμηθεύοντας όλους τους εργαζόμενους με επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια. Ακόμη, μοιράσαμε
500 παλέτες από τις συσκευασίες των φωτοβολταϊκών πανέλων και των μετατροπέων στους ντόπιους
βοσκούς για να εναποθέτουν την τροφή των κοπαδιών τους και φροντίσαμε το 50% των ανθρώπων που
απασχολήθηκαν στο έργο να είναι από την ευρύτερη
περιοχή. Στόχος μας είναι να φέρουμε πιο κοντά τις
τοπικές κοινωνίες στα έργα ΑΠΕ αναδεικνύοντας την
προστιθέμενη αξία που δημιουργεί η εγκατάστασή
τους στις εν λόγω περιοχές.

Πριν την κατασκευή
του κάθε έργου
υιοθετούμε
αειφόρες πρακτικές.

Τα κύπελλα των αγώνων ατομικής
χρονομέτρησης της πρώτης ημέρας.
Οι κορδέλες των μεταλλίων είναι στα χρώματα
της ελληνικής σημαίας, καθώς ο «Θυσίας»
συμπεριλήφθηκε στους εορτασμούς για τα 200
χρόνια από την Επανάσταση του 1821.

Μαθητής του Δημοτικού Σχολείου
Καλαβρύτων συμπληρώνει το μαγνητικό
ταμπλό με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος
Energy On the Go.

Μαθήτρια του Δημοτικού Σχολείου
Καλαβρύτων συμπληρώνει το επιδαπέδιο
σταυρόλεξο στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού
προγράμματος Energy On the Go.

Πανοραμική εικόνα των Καλαβρύτων.
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ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Ο 43ος ιστορικός ποδηλατικός γύρος «Θυσίας» στην
Αχαΐα είναι ο τρίτος ποδηλατικός αγώνας που φιλοξενεί η Enel Green Power κοντά σε ένα από τα ανανεώσιμα έργα της. Ο συγκεκριμένος, συμπεριλαμβανόταν στο πρόγραμμα εκδηλώσεων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για τον εορτασμό των 200 χρόνων
από την Εθνική Επανάσταση του 1821, και συνέπεσε
με τον εορτασμό για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από
την ίδρυση του Ποδηλατικού Ομίλου Πατρών το 1971.

άβρυτα.

Η Enel Green Power, υποστηρίζοντας την εν λόγω
αθλητική δράση, έδωσε περισσότερη δημοσιότητα
στην περιοχή και στη φυσική ομορφιά της, εμπλούτισε την τουριστική ταυτότητα των Καλαβρύτων και
πρόβαλε το χωριό Κερπινή ως έναν ενδιαφέρον προορισμό, προσελκύοντας περισσότερους επισκέπτες,
ενώ ταυτόχρονα έφερε την τοπική κοινότητα πιο
κοντά στα πάρκα της και στις Ανανεώσιμες Πηγές
Μία από τις διαδρομές πέρασε κοντά από τον «Λίθο», Ενέργειας. Στο ευρύτερο πλαίσιο υποστήριξης του
ένα αιολικό μας πάρκο 18.9 MW. Η διοργάνωση και η αγώνα, την ημέρα της επίσημης έναρξης, υλοποίησε
υλοποίηση έγιναν σε συνεργαδύο εκπαιδευτικά προγράμσία με τον Ποδηλατικό Όμιλο
ματα σε τάξεις του ΔημοτιΜέσω της υποστήριξης
Πατρών και τις τοπικές αρχές
κού Καλαβρύτων, στα οποία
του
συγκεκριμένου
αγώνα
από τις 28 μέχρι τις 30 Μαΐου
συμμετείχαν 45 μαθητές. Συκαι της διοργάνωσης
με τους ποδηλατικούς αγώγκεκριμένα υλοποιήθηκε το
νες να αποτελούν μέρος του
πρόγραμμα Energy on the Go,
των επιμέρους δράσεων
εθνικού πρωταθλήματος. Πεπου ξεκίνησε το 2014 και αναη Enel Green Power Hellas
ρισσότεροι από 350 αθλητές
νεώθηκε το 2020, το οποίο
συνέβαλλε στους εξής
έλαβαν μέρος στους αγώνες,
εντάσσεται στις δράσεις Εταιδιάρκειας τριών ημερών, που
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης και
Παγκόσμιους Στόχους
περιλάμβαναν ατομική χροφέρει την έγκριση του ΥπουρΒιώσιμης Ανάπτυξης:
νομέτρηση, τη Λίγκα Δρόμου
γείου Παιδείας & ΘρησκευμάElite και το «Grand Fondo
των καθώς κι ένα σεμινάριο
Thysias», μια μοναδική διαασφαλούς ποδηλασίας από
δρομή που ξεκίνησε από την
έναν τοπικό προπονητή ποΠάτρα και κατέληξε στα Καλδηλασίας.

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ: ΕΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
Με πλούσια κληρονομιά σε θρησκευτικά, ιστορικά
και αρχαιολογικά αξιοθέατα, εντυπωσιακή φυσική
ομορφιά, τον ξακουστό Οδοντωτό, που έχει χαρακτηριστεί ως η θεαματικότερη σιδηροδρομική γραμμή των Βαλκανίων, και διαδρομές στο βουνό για
ποδηλασία και τρέξιμο, τα Καλάβρυτα, χτισμένα σε
υψόμετρο περίπου 700 μέτρων στον Χελμό, αποτελούν έναν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό της Πελοποννήσου.
Σε αυτή τη γραφική και ιστορική κωμόπολη, όπου
στις 13 Δεκεμβρίου 1943 ο γερμανικός στρατός σκότωσε σχεδόν όλον τον ανδρικό πληθυσμό άνω των 12
ετών, ο ταξιδιώτης μπορεί να επισκεφθεί το φαράγγι
του Βουραϊκού, από το οποίο περνάει ο Οδοντωτός

σιδηρόδρομος Διακοπτού. Επίσης, να ξεναγηθεί στα
μυθικά Ύδατα της Στυγός, στο Σπήλαιο των Λιμνών
με τις αλλεπάλληλες κλιμακωτές λίμνες που εκτείνονται σε τρεις ορόφους και το καθιστούν μοναδικό
στο είδος του παγκοσμίως, και στην Ιερά Μονή Μέγα
Σπηλαίου, που είναι χτισμένη σε ένα εντυπωσιακό
τοπίο στην είσοδο μιας φυσικής σπηλιάς. Το ταξίδι
ολοκληρώνεται στον επιβλητικό Χελμό, στο Χιονοδρομικό Κέντρο και στο Πλανητέρο, ένα μοναδικό
τοπίο με καρυδιές, πλατάνια και ορμητικά νερά γύρω
από τις πηγές του Aροάνιου ποταμού.
Πριν φύγετε, πάρτε μαζί σας τοπικά προϊόντα όπως
φέτα και µυζήθρα, ντόπια ζυµαρικά και κρέας, µέλι,
βότανα και τη διάσημη ροδοζάχαρη.
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ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ
ΓΥΡΟΣ «ΘΥΣΙΑΣ»

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
«ΛΙΘΟΣ» 18.9 MW

350 ΑΘΛΗΤΕΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ
17 - 66 ΕΤΩΝ

150 ΩΡΕΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
28 - 31 ΜΑΪΟΥ
Κριτών

200 Αθλητών

KM
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 236 ΧΛΜ.
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

4.000
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΞΙΑ
ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

45 ΜΑΘΗΤΕΣ
ENERGY ON THE GO
+ ΣΕΜΙΝΑΡΙO
ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Βασίλης Σ. Διαμαντόπουλος,
Πρόεδρος στην Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας
Γενικός Γραμματέας στον Ποδηλατικό Όμιλο Πατρών

ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Ο αγώνας «Θυσίας», πέραν του καθαρά αγωνιστικού ενδιαφέροντος, επισύρει και μια σειρά συμβολισμών που τεκμηριώνουν τη σύνδεση του αθλητικού πνεύματος με τις ιστορικές και πολιτισμικές
παραδόσεις της Πάτρας, του Νομού Αχαΐας και
του ελληνικού λαού γενικότερα. Ο αγώνας αυτός
για πρώτη φορά διοργανώθηκε το 1978 και έκτοτε, με εξαίρεση πολύ σοβαρά γεγονότα (πανδημία
– δυσμενείς καιρικές συνθήκες), πραγματοποιείται
ανελλιπώς.
Η συμβολή του ιδιωτικού τομέα σε τέτοιου βεληνεκούς εκδηλώσεις είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία. Δεν είναι δυνατόν σωματεία ερασιτεχνικά,
χωρίς την ετήσια τακτική επιχορήγηση από την
πολιτεία, όπως γινόταν τα παλαιότερα χρόνια, να
είναι σε θέση να αναλαμβάνουν τέτοιου επιπέδου
αγώνες. Ο Όμιλος μας, λόγω υγιούς διαχείρισης,
της δράσης του αλλά και της ιστορίας του, αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι κάποια στιγμή η κρατική
οικονομική στήριξη θα περιοριστεί ή θα εκλείψει.
Επομένως, κινήθηκε στην εξεύρεση χορηγών για
την υποστήριξη των πρωταθλητών του αλλά και τη
συνεχή βελτίωση των διοργανώσεων και ιδιαίτερα
του Ποδηλατικού Γύρου «Θυσίας». Κατανόησε τη
σημασία της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα
και προχώρησε μαζί του αποκομίζοντας οφέλη για
τους αθλητές του αλλά και για τις δράσεις του.
Ιδιαίτερη για εμάς είναι η συνεργασία με την Enel
Green Power, αφού πέρα από τα προαναφερθέντα,
υπάρχουν και κοινοί στόχοι. Η EGP, με την παραγωγή
ενέργειας από ήπιες μορφές, όπως είναι ο άνεμος,
το νερό και ο ήλιος, προστατεύει το περιβάλλον από
την καύση ορυκτών για την παραγωγή ηλεκτρικού
ρεύματος. Από την άλλη, ο Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ έχοντας ως
βασικό του εργαλείο το ποδήλατο, το πλέον ήπιο
μέσο μεταφοράς, προστατεύει το περιβάλλον από
τους ρύπους των συμβατικών οχημάτων.

Η συμβολή του
ιδιωτικού τομέα σε
τέτοιου βεληνεκούς
εκδηλώσεις είναι
κάτι παραπάνω από
αναγκαία.
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Ευθύμιος Τζόβολος,
Προπονητής ποδηλασίας

ΠΟΔΗΛΑΤΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το ποδήλατο είναι ένα σύγχρονο μέσο μετακίνησης,
πολύ φιλικό προς το περιβάλλον, το οποίο χρησιμοποιείται είτε για διαδρομές στην πόλη είτε για βόλτες στη φύση. Αφενός δεν ρυπαίνει καθόλου την
ατμόσφαιρα, αφετέρου βελτιώνει τη φυσική μας
κατάσταση και κατ’ επέκταση κάνει καλύτερη τη
ζωή μας. Παρόλα αυτά, για να είμαστε σε θέση να
απολαύσουμε τα οφέλη του, έχουμε ευθύνη να το
αντιμετωπίζουμε ως μέσο μετακίνησης και όχι ως
παιχνίδι. Έτσι λοιπόν, οφείλουμε να ακολουθούμε ευλαβικά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να σεβόμαστε τις σημάνσεις στον δρόμο, σαν να οδηγούμε
μηχανοκίνητο όχημα. Επίσης, να έχουμε προνοήσει
για τον απαραίτητο ποδηλατικό εξοπλισμό, με βασικότερο όλων το κράνος, ώστε να μετακινούμαστε με
ασφάλεια.
Όλα τα παραπάνω είχα τη χαρά να τα παρουσιάσω
στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων, όπου και διαμένω, στο πλαίσιο των παράλληλων
δράσεων που οργάνωσε η Enel Green Power για τον
ποδηλατικό αγώνα «Θυσίας». Με βασικό μήνυμα
«προφυλασσόμαστε και μετά προφυλάσσουμε»,
έδειξα στα παιδιά την προβλεπόμενη χρήση κράνους
και το πώς να τοποθετούν το ποδήλατό τους, μοιράστηκα μαζί τους οδηγίες για τη βασική συντήρηση
του ποδηλάτου, και χρησιμοποιώντας φωτογραφίες,
τους μίλησα με παραδείγματα για το πώς να προστατεύονται όταν κάνουν πετάλι, μέρα ή νύχτα.
Άλλωστε, η οδική ασφάλεια δεν ξεκινάει μόνο από
το ποδήλατο, αλλά και από τα παιδιά μικρών ηλικιών που είναι οι πολίτες του μέλλοντος. Πολίτες που
στο χέρι μας είναι: 1) να αναπτύξουν περιβαλλοντική συνείδηση μέσω στοχευμένων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, όπως κάνει η Enel Green Power με
το Energy On the Go και την ψηφιακή πλατφόρμα
PlayEnergy 2) να διδαχθούν πώς να προστατεύουν
τον εαυτό τους στον δρόμο, ξεκινώντας από την
ασφαλή χρήση του ποδηλάτου.

12

Οφείλουμε να
ακολουθούμε
ευλαβικά τον κώδικα
οδικής κυκλοφορίας
και να σεβόμαστε τις
σημάνσεις στον δρόμο,
σαν να οδηγούμε
μηχανοκίνητο όχημα.

Ο ποδηλάτης Γιώργος Μπούγλας
του Κρόνου Νίκαιας περιχαρής
μετά τη νίκη του στον αγώνα
«Gran-Fondo Thysias»,
συνολικής απόστασης
102 χιλιομέτρων.

Ο Γιάννης Παπαδημητρίου, Επικεφαλής Επικοινωνίας Ευρώπης
της Enel Green Power, απονέμει το μετάλλιο του νικητή
στην αθλήτρια ποδηλασίας του Πόρτο Λεόνε, Βαρβάρα Φασόη.

T: +30 211 1808500 | info_egphellas@enel.com | enelgreenpower.com

