
«Προτεραιότητα η ΕΚΕ παρά τις δύσκολες 
οικονομικές συνθήκες»  
«Από το 2010, υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο στη Danone με στοχευμένες δράσεις Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, που αφορούν είτε ευπαθείς ομάδες, είτε περιβαλλοντικά προγράμματα», 
επισημαίνει, μιλώντας στην «ΗτΣ», η υπεύθυνη του Προγράμματος κ. Αλεξάνδρα Αλεξανδράκη, 
υπογραμμίζοντας πως «ακόμη και σήμερα οι ενέργειες ΕΚΕ αποτελούν πάγιο μέρος της 
επιχειρηματικότητάς μας». 
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Οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελούσαν σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής 
για ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Πλέον, δεδομένων των οικονομικών συνθηκών, οι 
δαπάνες ΕΚΕ και Περιβάλλοντος συμπιέζονται λόγω budget. Τι ισχύει στην περίπτωση της 
Danone, και κατά πόσο έχει αλλάξει η πολιτική της ως προς αυτή την κατεύθυνση; 
Οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αποτελούν βασικό άξονα της στρατηγικής του 
ομίλου Danone παγκοσμίως. Συνεπώς, και για εμάς στην Ελλάδα, η ενεργή συμμετοχή σε 
δράσεις ΕΚΕ εξακολουθεί να αποτελεί και φέτος προτεραιότητα, παρά τις δύσκολες 
οικονομικές συνθήκες που όλοι αντιμετωπίζουμε. Μολονότι από την έναρξη 
δραστηριοποίησης της Danone στη χώρα μας, στηρίζαμε τους τοπικούς φορείς, κυρίως με 
παροχή προϊόντων, το πρόγραμμα Κοινωνικής Υπευθυνότητας ξεκίνησε δυναμικά πριν από 
τρία χρόνια. Ενώ, από το 2010, υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο με στοχευμένες δράσεις που 
αφορούν είτε ευπαθείς ομάδες, είτε περιβαλλοντικά προγράμματα. Συνεπώς, ακόμη και 
σήμερα, οι ενέργειες ΕΚΕ αποτελούν πάγιο μέρος της επιχειρηματικότητάς μας. 
Αναμφισβήτητα, η δυσμενής οικονομική συγκυρία έχει επηρεάσει τις δαπάνες για τη 
συμμετοχή σε προγράμματα ΕΚΕ πολλές επιχειρήσεων. 
Παρ' όλα αυτά, επιδίωξη και βασικός μας στόχος παραμένει η υποστήριξη των 
συνανθρώπων και κοινωνικών φορέων που βρίσκονται σε ανάγκη. Δείχνουμε ιδιαίτερη 
ευαισθησία σε ευπαθείς ομάδες, μέσα από ένα ευρύ πρόγραμμα υλικής και ηθικής 
υποστήριξης. Για παράδειγμα, η υποστήριξη των μικρών μας φίλων του Συλλόγου «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί δίχως την εθελοντική προσφορά 
των εργαζομένων της Danone. Πέραν της οικονομικής υποστήριξης δαπανούμε προσωπικό 
χρόνο για την υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών, όπως επισκέψεις σε μουσεία, παιδικά 
θέατρα, κ.ά. Παράλληλα, στηρίζουμε άλλους οργανισμούς με τη χορήγηση προϊόντων μας, 
για κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών τους, όπως η Τράπεζα Τροφίμων, το Σικιαρίδειον 
Ίδρυμα, ο ΜΚΟ Αρκτούρος κ.ά. 
Προσφάτως, η επανένταξη των δύο ορφανών αρκούδων στο φυσικό τους περιβάλλον, από 
την ΜΚΟ Αρκτούρος, απασχόλησε τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης. Πίσω από αυτή τη γλυκιά 
ιστορία συμμετείχε ενεργά η Danone. Με ποιον τρόπο και τι αφορούσε η συμπαράσταση της 
εταιρείας σας; 
Η αλήθεια είναι πως όταν πληροφορηθήκαμε την ιστορία των δύο μικρών αρκούδων 
πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε. Ο μικρός Νικήτας και ο Τζον όπως ονομάζονται, αφού 
γεννήθηκαν εγκαταλείφθηκαν από τους γονείς τους, βρίσκοντας καταφύγιο στο Μη 
Κυβερνητικό Οργανισμό Αρκτούρος. Και τα δύο, ήταν αδύναμα ενώ έπασχαν από τροφική 
δυσανεξία, λόγω έλλειψης μητρικού γάλακτος. Στην προσπάθειά τους, οι κτηνίατροι, να 
βρουν τροφές που θα τα βοηθήσουν να μεγαλώσουν πιο αποτελεσματικά, διαπίστωσαν πως 
η μοναδική τροφή που μπορούσε να εξασφαλίσει την υγιή τους ανάπτυξη, ήταν το Activia 
Δημητριακά. Όπως καταλαβαίνεται, ανταποκριθήκαμε με μεγάλη μας χαρά, στηρίζοντας 
αυτήν την προσπάθεια, προσφέροντας έτσι την απαραίτητη τροφή στα δύο αρκουδάκια, για 
όσο διάστημα χρειαζόταν. Η περίθαλψή τους διήρκεσε εννέα ολόκληρους μήνες, 
προκειμένου να θεραπευτούν και να μπορέσουν να επανενταχθούν στο φυσικό τους 
περιβάλλον. Οι άνθρωποι της Danone αισθανόμαστε πραγματικά υπερήφανοι που 
συμβάλλαμε με έναν ξεχωριστό τρόπο στο πρόγραμμα αποκατάστασης της άγριας ζωής του 



«Αρκτούρος», υποστηρίζοντας την επανένταξη του Νικήτα και του Τζον. Με ένα πλατύ 
χαμόγελο, είμαστε πλέον πεπεισμένοι πως θα το επαναλάβουμε όταν και εφόσον μας 
ζητηθεί! 
Ποιες οι σημαντικότερες δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που έχει υλοποιήσει έως 
σήμερα η επιχείρηση και ποιες οι δεσμεύσεις της για το εγγύς μέλλον; 
Οι ενέργειες στήριξης Κοινωνικής Ευθύνης της Danone έχουν πολύπλευρο χαρακτήρα. 
Κύριος πυλώνας του προγράμματος αποτελεί η υποστήριξη των παιδιών στα σπίτια του 
«Χαμόγελου». Κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους, οι εργαζόμενοι της Danone 
συνοδεύουν τα παιδιά σε θεατρικές παραστάσεις, μουσεία ενώ παράλληλα οργανώνουμε 
κάθε χρόνο μαζί τους -μεταξύ άλλων-, καθαρισμούς παραλιών, στο πλαίσιο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης. Πέρα από τις ενέργειες αυτές, η Danone υποστηρίζει μια 
σειρά οργανισμών με τη χορήγηση προϊόντων. Ιδιαίτερα σήμερα που οι οικονομικές 
συνθήκες είναι δύσκολες για όλους, η προσφορά προϊόντων είναι πολύ σημαντική για όσους 
έχουν ανάγκη. Στο πλαίσιο ΕΚΕ εντάσσονται ενέργειες που στηρίζουν το περιβάλλον, όπως 
ανακύκλωση χαρτικών ή μπαταριών. Φέτος για πρώτη χρονιά, η Danone στήριξε και το 
ΜΚΟ Αρκτούρο, φροντίζοντας για τη σίτιση δύο μικρών αρκούδων που λόγω δυσανεξίας και 
μετά την πρόταση κτηνιάτρων, τράφηκαν με Activia Δημητριακά για συγκεκριμένη περίοδο 
πριν από την επανένταξή τους στη φύση. Ενώ, στο πλαίσιο στήριξης ατόμων που έχουν 
ανάγκη το βασικότερο αγαθό που είναι η «Υγεία μας», οργανώνουμε σε τακτή βάση 
Εθελοντική Αιμοδοσία των εργαζομένων. Η Αιμοδοσία γίνεται σε συνεργασία με το 
νοσοκομείο «Παίδων Αγ. Σοφία» για τα παιδάκια που πάσχουν από καρκίνο. 
Εθελοντική αιμοδοσία για τη στήριξη των παιδιών 
Με πρωτοβουλία της Danone διοργανώθηκε εθελοντική αιμοδοσία, με τη συμμετοχή και 
άλλων επιχειρήσεων για τα παιδιά του Νοσοκομείου «Παίδων - Αγία Σοφία». Τι αφορούσε η 
πρόσφατη διοργάνωση και ποια τα αποτελέσματα της συλλογικής συμμετοχής; 
Με πρωτοβουλία της Danone, ξεκινήσαμε πέρυσι το καλοκαίρι τη στήριξη παιδιών που 
έχουν ανάγκη το πιο σημαντικό αγαθό, αυτό της «Υγείας». Έτσι, σε συνεργασία με το 
νοσοκομείο «Παίδων - Αγ. Σοφία» οι εργαζόμενοι της Danone συμμετείχαν κατ' επανάληψη 
σε ενέργειες εθελοντικής αιμοδοσίας, με πολύ συγκεκριμένο στόχο. Ταυτόχρονα, φέτος το 
Μάρτιο, προσκαλέσαμε και άλλες εταιρείες να συμμετάσχουν σε αυτήν την προσπάθεια και η 
ανταπόκριση ήταν άμεση. Πέρα από τους εργαζομένους της Danone, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους από την Bacardi και την SCA Hygiene που 
ανταποκρίθηκαν θετικά, στηρίζοντας αυτήν την πρωτοβουλία. Είναι σημαντικό να 
θυμόμαστε πως καμία ενέργεια ΕΚΕ δεν μπορεί να υλοποιηθεί, αν οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν 
την πιστέψουμε και δεν την εντάξουμε στην καθημερινότητά μας, ως τρόπο ζωής. 
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