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Αποκρυπτογραφώντας το DNA της Εταιρικής Υπευθυνότητας. 

Το παράδειγμα της Ανάφης  
 

 

Άρθρο του κου Γιώργου Τσαπρούνη, Διευθυντή 

Εταιρικών Σχέσεων της WIND Ελλάς στο  “Capital Link 

CSR in Greece”. 

 

Σε μία εποχή όπου οι διαθέσιμοι 

πόροι περιορίζονται, ενώ παράλληλα 

οι ανάγκες των συνανθρώπων μας 

και της ευρύτερης κοινωνίας στην 

οποία δραστηριοποιούμαστε 

αυξάνονται, η πρόκληση να 

εξακολουθήσει ο επιχειρηματικός 

κόσμος να στοχεύει σε βιώσιμη 

ανάπτυξη είναι μονόδρομος. Στην WIND πιστεύουμε 

ακράδαντα ότι οι εταιρείες οφείλουν να 

ενσωματώνουν στην καθημερινή τους επιχειρηματική 

δράση μια πολύπλευρη στρατηγική Εταιρικής 

Υπευθυνότητας, η οποία απευθύνεται τόσο στους 

ανθρώπους ως αυτόνομες μονάδες, όσο και ευρύτερα 

στην κοινωνία ως σύνολο. Και αυτήν την πεποίθηση 

την κάνουμε πράξη καθημερινά.  

 

Η υιοθέτηση υπεύθυνων επιχειρηματικών πολιτικών 

και πρακτικών δεν αποτελεί μία απλή επιλογή ή μια 

συμβατική υποχρέωση μας, αλλά περισσότερο μία 

προτεραιότητα ενταγμένη στην ευρύτερη στρατηγική, 

μέρος του DNΑ μας. Στο πυρήνα μιας τέτοιας 

στοχοθέτησης πιστεύουμε ότι οι δραστηριότητές μας 

και η ευρύτερη πολιτική μας προσδιορίζονται με 

γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Ανάφη είναι ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής.  

 

Οι επενδύσεις των τελευταίων ετών σε νέες 

τεχνολογίες και υποδομές για την ανάπτυξη του 

Δικτύου WIND έχουν οδηγήσει σε μια απίστευτα 

βελτιωμένη 4G εμπειρία σε από άκρη σε άκρη σε όλη 

την Ελλάδα!  

 

Ένας ιδιαίτερος σταθμός για το δίκτυο 4G της WIND 

ήταν το νησί της Ανάφης. Όχι μόνο γιατί ο χειμώνας 

στα ελληνικά νησιά είναι δύσκολος. Και γίνεται ακόμα 

πιο δύσκολος στην άγονη γραμμή, όπου το πλοίο 

πιάνει λιμάνι μια ή δυο φορές την εβδομάδα, όπως 

στην απομακρυσμένη – όχι γεωγραφικά μιας και είναι 

στο κέντρο του Αιγαίου, αλλά συγκοινωνιακά– Ανάφη.  

Αλλά γιατί μόνο τότε μπορεί κανείς να βιώσει τη βαθιά 

ανάγκη των κατοίκων του νησιού  για επικοινωνία.  

 

Η ομάδα τεχνικών της WIND βρέθηκε στην Ανάφη μέσα 

Νοέμβρη κατορθώνοντας μέσα σε τρεις μέρες να 

αντικαταστήσει τον παλαιό εξοπλισμό με νέα, 

σύγχρονη υποδομή 4G. Το νέο δίκτυο λειτούργησε από 

τις αρχές Δεκέμβρη και έδωσε το έναυσμα στην 

εταιρεία να προχωρήσει ένα βήμα πιο πέρα, 

«υιοθετώντας» τηλεπικοινωνιακά το νησί, μέσα από 

μια δωρεά προς όλους τους κατοίκους της Ανάφης, μια 

δωρεά που αντανακλά την πραγματική ουσία της 

Εταιρικής Υπευθυνότητας. Ειδικά, οι μαθητές της 

Ανάφης, εξοπλίστηκαν με φορητούς υπολογιστές και 

με δωρεάν χρήση Mobile Internet ώστε να 

αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του 4G για την 

εκπαίδευση και την ψυχαγωγία τους. Αντίστοιχα, η 

εταιρεία δώρισε τεχνολογικό εξοπλισμό στα σχολεία 

της Ανάφης, το Δημοτικό και το ενιαίο Γυμνάσιο – 

Λύκειο, καθώς κι ένα συμπυκνωτή οξυγόνου για το 

τοπικό ιατρείο.   

 

Το οδοιπορικό του 4G Δικτύου της WIND στην Ανάφη 

είναι από εκείνα τα ταξίδια που φανερώνουν την αξία 

της επικοινωνίας πρωτίστως ως κοινωνικό αγαθό, 

δίνοντας αξία σε αυτό που προσδιορίζει την WIND, ως 

ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους 

τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.   
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“Capital Link CSR in Greece” 
 

Το “Capital Link CSR in Greece” αποτελεί ένα ολοκληρωµένο µηχανισµό τεχνογνωσίας, επικοινωνίας και προβολής θεµάτων 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ιδρύθηκε το 2010 από την CAPITAL LINK µε σκοπό να στηρίξει τις δράσεις και να γεφυρώσει την 
επικοινωνία µεταξύ των εταιριών και των οργανισµών που εκπροσωπούν τη Κοινωνία.  Παρέχει πληροφόρηση για επίκαιρα θέµατα και 
εξελίξεις της ΕΚΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προβάλλει τις δράσεις των Ελληνικών κοινωνικά υπεύθυνων εταιριών, διευκολύνει τη 
πρόσβαση του επιχειρηµατικού κόσµου σε µη κυβερνητικούς και µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς µέσα σε ένα πλαίσιο πλήρους 
διαφάνειας, προβάλλει τις ανάγκες της Κοινωνίας και των φορέων που την εκπροσωπούν, επιτυγχάνει συµπράξεις µεταξύ των δύο, 
ανταποκρίνεται µε επιτυχία στα αιτήµατα βοήθειας τόσο οικονοµικής φύσεως, όσο και υλικών αναγκών και αποτελεί γέφυρα 
επικοινωνίας µεταξύ όλων των κοινωνικών και επιχειρηµατικών οµάδων. Στα µέλη της περιλαµβάνονται εταιρείες, ΜΚΟ, ιδρύµατα και 
Σύλλογοι από όλη την Ελλάδα. 
 

Το “Capital Link CSR in Greece” επιτυγχάνει τους στόχους του  µε µια σειρά πρωτοβουλιών και υπηρεσιών, ενδεικτικά 

αναφέροντας :    

• Το portal www.csringreece.gr το οποίο αποτελεί: α) µία συγκεντρωτική πηγή προβολής όλων των νέων ΕΚΕ, των πρακτικών 
των εταιριών, των προγραµµάτων και των αναγκών των Συλλόγων από όλη την Ελλάδα και β) συγκεντρωτική πηγή 
ενηµέρωσης φιλοξενώντας έρευνες και µελέτες από µεγάλα ξένα και Ελληνικά Πανεπιστήµια, καθώς και όλες τις νέες διατάξεις 
και αποφάσεις διεθνών φορέων για την ΕΚΕ 

• Το Αγγλικό portal www.maritimecsr.com  το οποίο παρουσιάζει τις ενέργειες καθώς και τους κανονισµούς ΕΚΕ που ισχύουν 
στο χώρο της Ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο και λειτουργεί ως συγκεντρωτική πηγή ενηµέρωσης και προβολής των δράσεων 
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. 


