
 

 

 

 

 

Αγαπητέ Ηλία,  

Το ποδήλατο ως μέσον είναι συνδεδεμένο με το περιβάλλον και οι οποιεσδήποτε 
δραστηριότητες γίνονται θα πρέπει να συνοδεύονται  με ανάλογες ενέργειες ώστε να 
δείχνουμε σεβασμό σε αυτό  αλλά να περνάμε και μηνύματα στην κοινωνία και στους 
πρωτοεμφανιζόμενους   που συμμετέχουν.   

Η  διοργάνωση SFENDAMI MOUNTAIN FESTIVAL   μετά από 4 χρόνια παρουσίας και 
αποκομίζοντας εμπειρίες από τις εκδηλώσεις της, αλλά και από άλλες εκδηλώσεις σέβεται 

το  περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Καταρχήν από την πρώτη χρονιά για την 
διάνοιξη  των μονοπατιών και του δάσους χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία με προσωπική 
εργασία και όχι μηχανοκίνητα.  Με αυτήν την ενέργεια χρειαστήκαμε περισσότερες ώρες 
εργασίας  αλλά δεν αλλοιώσαμε το εσωτερικό τού δάσους .  Ο καθαρισμός  
των μονοπατιών κάθε  χρόνο γίνεται με κλαδευτήρια και όχι με αλυσοπρίονο, έτσι  
αποφεύγουμε μεγαλύτερη ζημιά στο δάσος.  Μετά το πέρας των αγώνων  γίνεται έλεγχος 
και καθαρισμός. Από το 2009  η διοργάνωση έχει 35 κάδους από τούς οποίους οι 15  
βρίσκονται στους σταθμούς και οι υπόλοιποι στο χώρο των εκδηλώσεων. Οι εθελοντές που 
βρίσκονται σε κάθε σταθμό μετά το τέλος των αγώνων σε απόσταση 100 μέτρων κάνουν 
καθαριότητα. Επίσης σε σύντομο χρόνο γίνεται καθαρισμός των διαδρομών με ποδήλατα. Η 
άποψή μου είναι πως από την πρώτη χρονιά έως σήμερα υπάρχει μια μικρή βελτίωση 
σχετικά με την εικόνα στα μονοπάτια .Οι πινακίδες που χρησιμοποιούνται για την σήμανση 
είναι πλαστικοποιημένες όπως και η ταινία σήμανσης . Μετά το τέλος των αγώνων βγαίνει 
το 50 τοις εκατό από πινακίδες  
και ταινία. Η υπόλοιπη σήμανση μένει για τους αθλητές πού θέλουν να κάνουν την  
διαδρομή. Ήδη έχουμε κάνει έρευνα αγοράς για ταινία βιοδιασπώμενη . Η συγκεκριμένη 
ταινία μέσα σε 5-6 μήνες διασπάται. Στους στόχους της διοργάνωσης είναι στο μέλλον να  
υπάρχει μόνιμη σήμανση με ξύλινες πινακίδες. Έχουμε αποφασίσει να μην θεσπίσουμε 
μέτρα ποινών για τους αθλητές που πετάνε σκουπίδια. Προσωπικά πιστεύω πώς πρέπει να 
γίνεται περισσότερη ενημέρωση και σε βάθος χρόνου ελπίζω να αλλάξουμε όλοι μαζί την 
εικόνα που δείχνουμε μετά από τούς αγώνες . 

 Ήδη για το 2011 αποφασίσαμε μέσα στα σεμινάρια πού  
γίνονται ένα από αυτά να έχουν ως θέμα το πώς ενεργούμε  ως συμμετέχοντες αθλητές 
στην καθαριότητα των διαδρομών.  Εύχομαι αυτή η ενέργεια να ευαισθητοποιήσει 
περισσότερο κόσμο για να έχουμε όλοι το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.   

Για την διοργάνωση  
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