
Σοφία Στά�κου

H Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
και επικεφαλής του τομέα ΕΚΕ του Ομίλου Πειραιώς 
δίνει μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη, μιλώντας για 
την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη, τις κλιματικές αλλαγές, 
την προστασία του περιβάλλοντος και το ρόλο των 
εταιρειών στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του 
πλανήτη μας.

 
«Μια υπεύθυνη επιχείρηση 
μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο 
στην ευαισθητοποίηση του κοινού 
σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνί-
ας και πολιτισμού»
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Ως Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύ-
ματος και  επικεφαλής του τομέα ΕΚΕ 
του Ομίλου Πειραιώς, πώς βλέπετε την 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; 

Στην Τράπεζα Πειραιώς δίνουμε μεγάλη 
έμφαση στην ΕΚΕ. Το 2003, δημιουργή-
θηκε ο Τομέας της ΕΚΕ που απέκτησε στη 
συνέχεια και διακριτή ταυτότητα στο οργα-
νόγραμμα του Ομίλου Πειραιώς. Για μας, οι 
αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, οι σχέ-
σεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές, 
το ανθρώπινο δυναμικό, οι κοινωνικές πα-
ρεμβάσεις, η περιβαλλοντική πολιτική και το 
πολιτιστικό έργο, αποτελούν τους πυλώνες 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Μάλι-
στα κάναμε ένα βήμα ακόμη. Το 2007, για 
καλύτερο συντονισμό των δραστηριοτήτων 
της ΕΚΕ, θεσπίσαμε την Επιτροπή Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης με τη συμμετοχή των 
∆ιευθύνσεων του Επιχειρηματικού Σχεδι-
ασμού, της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, του 
Ανθρώπινου ∆υναμικού, του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς και της Υπηρε-
σίας Περιβαλλοντικών Θεμάτων. 

Θα ήθελα να τονίσω εξαρχής ότι η Τρά-
πεζα Πειραιώς πιστεύει, ότι η επιχειρησιακή 
της δραστηριότητα, όταν αναπτύσσεται σε 
ένα υγιές κοινωνικά και δυναμικό περιβάλ-
λον, αποκτά περισσότερη αξία. Για το λόγο 
αυτό, στον αναπτυξιακό της σχεδιασμό, 
η Τράπεζα συνυπολογίζει παραμέτρους 
της αειφορίας, θεωρώντας τις δράσεις της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «στρατηγική 
επένδυση».

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το μέλ-
λον, ποιο είναι το όραμά σας;

Η ολοκλήρωση του ∆ικτύου των Μου-
σείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος στην ελ-
ληνική περιφέρεια και η συνειδητή εμπλοκή 
της επιχειρηματικής κοινότητας, σε θέματα 
ευαισθητοποίησης και προστασίας του 
περιβάλλοντος, είναι δύο διακριτοί στόχοι 
για το άμεσο μέλλον. Αν και η διατήρηση 
του πολιτισμού και του περιβάλλοντος, δύο 
εκ των σημαντικότερων «κεφαλαίων» της 
Ελλάδας σήμερα, αποτελούν πρωταρχική 
υποχρέωση του κράτους, θεωρώ ότι και η 
επιχειρηματική κοινότητα πρέπει να λειτουρ-

γεί συμπληρωματικά και να συνεισφέρει με 
το δικό της έργο στην κοινωνία.

ΕΚΕ και κλιματικές αλλαγές. Ποια εί-
ναι η άποψή σας; 

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου και οι κλιματικές αλλαγές 
δημιουργούν νέα δεδομένα για την ανθρω-
πότητα. Νομίζω ότι σήμερα η εφαρμογή 
των δράσεων ΕΚΕ από μια επιχείρηση, θα 
πρέπει οπωσδήποτε να  εμπεριέχει και τη 
διάσταση της μείωσης των εκπομπών αερί-
ων του θερμοκηπίου. Η Τράπεζα Πειραιώς 
ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής, 
εκμεταλλευόμενη τις νέες ευκαιρίες που δη-
μιουργούνται σε τεχνολογίες και υπηρεσίες, 
που αλλάζουν τη νοοτροπία και συμπεριφο-
ρά του ανθρώπου και βελτιώνουν την κατά-
σταση του πλανήτη μας. 

Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος ορ-
γανισμών όπως η Τράπεζα Πειραιώς 
στην ευαισθητοποίηση του κοινού 
σε θέματα «αντι-οικονομικά», όπως 
η προστασία του περιβάλλοντος; 

Καταρχάς δεν θεωρώ «αντι-οικονομικά» 
τα θέματα της προστασίας του περιβάλλο-
ντος, της κοινωνίας ή και του πολιτισμού. 
Εξάλλου, είναι πλέον γνωστό, ότι η αντιμετώ-
πιση του φαινόμενου του θερμοκηπίου έχει 
ξεκάθαρη οικονομική διάσταση και το κό-
στος αυτό θα πολλαπλασιαστεί, εάν δεν λη-
φθούν έγκαιρα μέτρα. Είναι επίσης γνωστό, 
ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα δημιουρ-
γούν ταυτόχρονα και έντονα κοινωνικά προ-
βλήματα. Οι κοινωνικές αναταραχές από την 
έλλειψη νερού και τροφίμων είναι τα πρώτα 
σημάδια των επιπτώσεων των κλιματικών αλ-
λαγών. Πιστεύω ότι μια μεγάλη και υπεύθυνη 
επιχείρηση μπορεί με τη συμπεριφορά της, 
να έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ευαισθητο-

ποίηση του κοινού, σε θέματα που αφορούν 
στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στον πο-
λιτισμό. Η Τράπεζα Πειραιώς, για παράδειγ-
μα, υλοποιεί προγράμματα για τη μείωση του 
Περιβαλλοντικού της Αποτυπώματος, όπως 
ανακύκλωση χαρτιού και μελανοδοχείων,  
ενεργοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό της 
που ταυτόχρονα εκπαιδεύεται και ενημερώ-
νεται τακτικά. Οι εργαζόμενοι μπορούν να 
μεταφέρουν στις οικογένειές τους και στους 
πελάτες την εμπειρία που αποκτούν, δημι-
ουργώντας νέες στάσεις και συμπεριφορές. 
Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, η πολλαπλα-
σιαστική προσφορά μιας επιχείρησης στην 
κοινωνία και στο περιβάλλον. 

Πιστεύετε ότι η ανάδειξη της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς καλλιεργεί,  
εκτός των άλλων και τον σεβασμό 
στο περιβάλλον; 

Ο πολιτισμός και το περιβάλλον είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένα. Η διατήρηση της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς εμπεριέχει την 
έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος, 
ως φυσικό κληροδότημα για τις επόμενες 
γενιές. Κατά τη γνώμη μου, όποιος σέβεται 
τα δημιουργήματα του ανθρώπου, δεν μπο-
ρεί παρά να σέβεται και το περιβάλλον μέσα 
στο οποίο ζει και δημιουργεί ο άνθρωπος. 
Σύγχρονοι ιστορικοί πιστεύουν ότι βασική 
αιτία της παρακμής και πτώσης μεγάλων πο-
λιτισμών στην ιστορία του ανθρώπου, ήταν η 
καταστροφή των φυσικών πόρων, που οδή-
γησε σε οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό.  

Αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι 
στην Αθήνα για τη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής των κατοίκων της, σε τι 
θα δίνατε προτεραιότητα;

∆υστυχώς, η Αθήνα χρειάζεται πολλές 
παρεμβάσεις για να καταστεί πιο ποιοτική 

πόλη για τους κατοίκους της. Στις άμεσες 
προτεραιότητές μου θα ήταν η επίλυση του 
θέματος των σκουπιδιών, με οργανωμένα 
προγράμματα διαχωρισμού και ανακύκλω-
σης των απορριμμάτων, η αναβάθμιση των 
ελευθέρων χώρων πρασίνου και η δημι-
ουργία νέων, οι πεζοδρομήσεις, η πραγμα-
τική ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και 
μουσείων, η ανάδειξη όλων των διατηρητέ-
ων κτηρίων, του ιστορικού κέντρου και της 
παλιάς πόλης. Ειδικά για την παλιά πόλη των 
Αθηνών, την Πλάκα, δυστυχώς είναι ορατή 
μια τάση υποβάθμισης, η οποία πρέπει να 
σταματήσει άμεσα.

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλή-
σεις σε ό,τι αφορά στο περιβάλλον 
και την κοινωνία που κληθήκατε, ως 
εταιρεία, να αντιμετωπίσετε;

Η μεγαλύτερη πρόκληση, αλλά και ταυτό-
χρονα η μεγαλύτερη ικανοποίηση ήταν το 
πάντρεμα του πολιτισμού και του περιβάλ-
λοντος με τις κύριες δραστηριότητες μιας 
τράπεζας. Αυτό που πριν από μερικά χρόνια 
φάνταζε σαν κάτι «ξένο», κάτι σαν «εκτός 
θέματος», σήμερα είναι δομημένο και στα-
θερό και αποτελεί στοιχείο του «DNA»  της 
Τράπεζας Πειραιώς. 

Θεωρείτε ότι η νοοτροπία των Ελ-
λήνων απέναντι στο περιβάλλον έχει 
αλλάξει; Αισιοδοξείτε ότι θα αντι-
μετωπίσουμε σωστά τα μελλοντικά 
προβλήματα;

Πιστεύω ότι η νοοτροπία των Ελλήνων 
απέναντι στο περιβάλλον αλλάζει με δύο 
ταχύτητες: Κατ’ αρχήν, οι νέοι έχουν ήδη 
ενσωματώσει  την ανάγκη αλλαγής νοοτρο-
πίας και συμπεριφοράς. Έχουν πάρει  το μή-
νυμα και ζητούν με επιμονή λύσεις. Με πολύ 
μικρότερες ταχύτητες αλλάζει η νοοτροπία 
των υπολοίπων. Και μάλιστα, αυτό που δια-
φαίνεται είναι ότι, ακόμα και αν υπάρχει τάση 
αλλαγής της νοοτροπίας, δεν υπάρχουν τα 
κατάλληλα «οχήματα» από την πολιτεία για 
να μπορέσει αυτό να εκφραστεί. Και εδώ 
είναι που οι επιχειρήσεις μπορούν να παί-
ξουν σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα στην 
Τράπεζα Πειραιώς, έχουμε δημιουργήσει 
περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα 
και προγράμματα κινήτρων για να διασφα-
λίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή 
του ανθρώπινου δυναμικού μας. Από εδώ 
ξεκινάει και η διάχυση της πληροφορίας. 
Όσο πιο καλά οργανωμένα είναι τα προ-
γράμματα αυτά, τόσο καλύτερο και το απο-
τέλεσμα. Επιπλέον, η καθιέρωση περιβαλλο-

ντικής συμπεριφοράς μέσα στη δουλειά 
γίνεται μία συνήθεια που ακολουθεί τη 
συμπεριφορά στο σπίτι.

Θέλω να πιστεύω, ότι τελικά η ανθρωπό-
τητα θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις σύγ-
χρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Όσο 
πιο γρήγορα οι κυβερνήσεις αντιληφθούν 
τις νέες προοπτικές που ανοίγονται, τόσο 
πιο γρήγορη και αποτελεσματική θα είναι η 
ανταπόκριση.

Ποια θα λέγατε ότι ήταν η ευτυχέ-
στερη στιγμή που έχετε ζήσει στη 
μέχρι τώρα πορεία του Ιδρύματος;

Είναι πολλές οι στιγμές και δύσκολα θα 
μπορούσα να ξεχωρίσω μία. Εκείνο όμως 
που μου δίνει μια ιδιαίτερη ικανοποίηση είναι 
ότι τα θεματικά μουσεία που έχουν δημιουρ-
γηθεί από το Πολιτιστικό ίδρυμα του Ομίλου 
Πειραιώς και λειτουργούν στην περιφέρεια, 
έχουν πετύχει τον πολλαπλό στόχο τους: 
Τη διάσωση της ελληνικής βιομηχανικής πο-
λιτιστικής κληρονομιάς. Ταυτόχρονα έχουν 
γίνει ζωντανά κύτταρα στις τοπικές κοινωνίες, 
και ιδιαίτερα για τη νεολαία. Συνεχώς οργα-
νώνονται εκπαιδευτικές και επιστημονικές 
εκδηλώσεις, οι οποίες πλαισιώνονται από 
ποικίλα πολιτιστικά γεγονότα και οργανώνο-
νται σε συνεργασία με τους κατοίκους των 
περιοχών.

Κλείνοντας, ποια φράση θα λέγατε 
ότι συνοψίζει την «περιβαλλοντική» 
φιλοσοφία της Τράπεζας Πειραιώς;

«Γνωρίζω τις περιβαλλοντικές μου επιπτώ-
σεις, τις διαχειρίζομαι βάζοντας μετρήσιμους 
στόχους, τις μειώνω με τη συμμετοχή του 
εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού και 
μεταφέρω την εμπειρία σε άλλους ενδιαφε-
ρόμενους. Ταυτόχρονα ενδυναμώνω και 
προωθώ την πράσινη επιχειρηματικότητα 
σε πολλούς τομείς». Στην Τράπεζα Πει-
ραιώς βρίσκουμε το σωστό περιβάλλον για 
επενδύσεις και τις σωστές επενδύσεις για το 
περιβάλλον.

Αυτή, άλλωστε, είναι και η ουσία του προ-
γράμματος GREENbanking4Life που υλο-
ποιούμε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

«Κατά τη γνώμη μου, όποιος σέβεται τα δημιουρ-
γήματα του ανθρώπου, δεν μπορεί παρά να σέ-
βεται και το περιβάλλον, μέσα στο οποίο ζει και 
δημιουργεί ο άνθρωπος» 

Η κυρία Σοφία Στάϊκου, με τον Ειδικό Σύμβουλο Περιβάλλοντος, κο Βρασίδα Ζάβρα και στελέχη 
της Μονάδας Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς
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