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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
της Υπεύθυνης των Εταιρικών Συνεργασιών του Συλλόγου “ActionAid”, κυρίας Πέπης Μαριόλη, 

στην κυρία Όλγα Μπορνόζη, Πρόεδρο του “Capital Link CSR in Greece” 
 
 
 

 

Η  κυρία  Πέπη  Μαριόλη,  Υπεύθυνη 
Εταιρικών  Συνεργασιών  του 
Συλλόγου “Action Aid”, παρεχώρησε  
συνέντευξη    στη    Πρόεδρο  του  
“Capital  Link  CSR  in Greece”,  κυρία 
Όλγα Μπορνόζη. 

 

CSR  in Greece: Πείτε  μας  λίγα  λόγια  για  το  Σύλλογο 
σας. Πότε ιδρύθηκε και ποιοί είναι οι στόχοι σας; 
 
Πέπη  Μαριόλη:  Η  ActionAid  είναι  μια  διεθνής  μη 
κυβερνητική αναπτυξιακή οργάνωση που ιδρύθηκε στη 
Βρετανία  το 1972.  Από  τότε έχει  γίνει  μια πραγματικά 
διεθνής  οργάνωση με  δράση σε περισσότερες από 40 
χώρες  και  την  κεντρική  της διοίκηση  να βρίσκεται πια 
στο Γιοχάνεσμπουργκ της Ν. Αφρικής.  
 
Στην  Ελλάδα  ξεκίνησε  τη δράση  της  το 1998  με στόχο 
να ενισχύσει το έργο και τη δράση της οργάνωσης στις 
πιο  φτωχές  και  ευάλωτες  περιοχές  του  πλανήτη.  Το 
κύριο  εργαλείο  που  έχει  επιλέξει  η  ActionAid  στην 
Ελλάδα  για  να  το  πετύχει  αυτό  είναι  το  πρόγραμμα 
Αναδοχής  Παιδιού.  Η  Αναδοχή  Παιδιού  δεν  είναι 
υιοθεσία,  αλλά  ένας  τρόπος  για  να  στηριχθεί  το  έργο 
της  ActionAid  σε  μια  πολύ  φτωχή  και 
περιθωριοποιημένη  κοινότητα  για  τουλάχιστον  μια 
10ετία. Με  την Αναδοχή Παιδιού,  ο  υποστηρικτής  της 
ActionAid  στηρίζει  ένα  παιδί,  την  οικογένειά  του  και 
ολόκληρη  την  κοινότητα  στην  οποία  ζει.  Για 
παράδειγμα,  όταν  η  ActionAid  χτίζει  ένα  σχολείο  ή 
κάνει  προγράμματα  στήριξης  για  τις  γυναίκες  της 
περιοχής  για  να  μάθουν  τα  δικαιώματά  τους,  να 
εκπαιδευτούν,  να  αποκτήσουν  δικό  τους  εισόδημα, 
τότε επωφελούνται όλοι οι κάτοικοι  και  τα παιδιά  της 
κοινότητας. 
 
CSR  in Greece: Ποιοί είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι 
του συλλόγου σας; Πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή ως 

προς  τους στόχους σας    και ποιές  είναι  οι δυσκολίες 
που τυχόν αντιμετωπίζετε; 
 
Πέπη Μαριόλη: Το όραμά μας είναι ένας κόσμος χωρίς 
φτώχεια και αδικία. Μπορεί να φαίνεται ακατόρθωτο, 
όμως, αλήθεια ποιος θα έλεγε πριν από 50  χρόνια ότι 
δεν  θα  υπήρχε  Απαρτχάιντ  στη  Ν.  Αφρική;  Είναι 
αλήθεια ότι ο κόσμος δεν αλλάζει εύκολα, όμως, είναι, 
επίσης,  αλήθεια  ότι  το  ποσοστό  των  παιδιών  που 
βρίσκονται  εκτός  σχολείου  έχει  μειωθεί  σημαντικά  τα 
τελευταία  20  χρόνια.  Επομένως,  παρόλο  που  δεν  οι 
στόχοι  μας  φαντάζουν  δύσκολοι,  εμείς  στη  δουλειά  
μας βλέπουμε  καθημερινά παραδείγματα οικογενειών 
να  καταφέρνουν  να  ξεφύγουν  από  τη  φτώχεια,  να 
βελτιώσουν  τη  ζωή  τους  και  να  σταματήσουν  τις 
παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους. 
 

CSR  in  Greece: Υπάρχει  ανάγκη  ανθρώπινου 
δυναμικού, εθελοντών και με ποιούς τρόπους μπορεί 
κάποιος να συμμετάσχει στις δράσεις σας; 
 
Πέπη  Μαριόλη:  Ο  καλύτερος  τρόπος  να  δείτε  τους 
τρόπους  με  τους  οποίους  κάποιος  να  βοηθήσει 
εθελοντικά  ή  να  δει  εάν  υπάρχουν  ανοιχτές  θέσεις 
εργασίας στο site της ActionAid: www.actionaid.gr. 
 
 

    
 

CSR in Greece: Πώς μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας 
κάποιος  και  με  ποιό  τρόπο  μπορεί  να  συνδράμει  το 
έργο σας; 
 
Πέπη  Μαριόλη:  Στο  site  μας  www.actionaid.gr 
υπάρχουν  όλες  οι  πληροφορίες  για  τα  προγράμματά 
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των ναυτιλιακών εταιριών και γενικότερα όλων των νέων και  πληροφοριών για τα θέματα της ΕΚΕ. Απευθυνεται σ ένα ευρύ 
κοινό που περιλαμβάνει κυβερνητικά στελέχη, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, τις ενώσεις του κλάδου, την επενδυτική και 
χρηματοοικονομική κοινότητα, τις ναυτιλιακές εταιρίες διεθνώς που εφαρμόζουν στρατηγική ΕΚΕ καθώς και τους 
απολογισμούς τους. 

 Το ηλεκτρονικό εβδομαδιαίο newsletter που αποστέλλεται σε εξαιρετικά ευρύ κοινό 
 Τη διοργάνωση σε ετήσια βάση Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε 3 χώρες όπου έχει γραφεία: 

 Αθήνα-Ελλάδα, Λονδίνο-Αγγλία και Νέα Υόρκη-Αμερική. 
 

www.csringreece.gr &  www.maritimecsr.com 

 

* Οι συνεντεύξεις που φιλοξενούνται και προβάλλονται μέσω του μηχανισμού CSRinGreece της CAPITAL LINK εκφράζουν την άποψη των δημιουργών 
τους, ως εκ τούτου η CAPITAL LINK δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε απόψεις, συστάσεις ή γνώμες εκφράζονται σε αυτές. 


