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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟY ΕΤΟYΣ 2013 
 

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013 

Παρέμβαση του Προέδρου του Μανιατακείου Ιδρύματος, Δημήτρη Μανιατάκη, με άρθρο  

«Ο ρόλος των πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. για την ανάπτυξη της περιφερειακής 

οικονομίας» στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Καλαμάτας στις 20 Ιανουαρίου 2013. 
 

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013 

Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Τοπική Αυτοδιοίκηση & Επιχειρηματικότητα: στρατηγική και 

πολιτικές για ταχεία περιφερειακή ανάπτυξη και αποτελεσματικό ανθρώπινο δυναμικό». 

Στην μελέτη αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να προωθήσει 

πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω του περιφερειακού προγραμματισμού, ο οποίος 

αποτελεί το «πιο σημαντικό εργαλείο» για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του 

παραγωγικού δυναμικού και την καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, 

μέσω της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον επιχειρηματικό κόσμο καθώς και 

με τους ιδιώτες επενδυτές. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί ανάπτυξη της περιφερειακής 

οικονομίας, που θα οδηγήσει σε ταχύτερη ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας.  
 

Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μανιατακείου Ιδρύματος περί της 

οικονομικής συμμετοχής του Μανιατακείου Ιδρύματος, σε συνεργασία με το Δήμο 

Πύλου-Νέστορος, στις μελέτες αποκατάστασης των ζημιών που έχει υποστεί το Κάστρο 

της Κορώνης. 

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος συνήλθε στην Κορώνη και 

αποφάσισε να χρηματοδοτήσει την υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα πέριξ του Κάστρου της 

Κορώνης και του αντίστοιχου ακρωτηρίου που θα πραγματοποιήσει η Εφορεία Ενάλιων 

Αρχαιοτήτων.  
 

Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013 

Συμμετοχή της Διευθύντριας του Μανιατακείου Ιδρύματος στην εκδήλωση «Μεσσηνία 

2013 - Έτος Γαστρονομίας» από την Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας. 

Η εκδήλωση αποσκοπούσε στην προβολή της Μεσσηνιακής γης, προκειμένου να καταστεί 

ελκυστικός τουριστικός προορισμός, συνδέοντας τη φυσική ομορφιά και τη βιοποικιλότητα 

με τις διατροφικές συνήθειες και τις γαστριμαργικές προτάσεις της τοπικής κουζίνας. 
 

5 - 7 Μαρτίου 2013 

Συμμετοχή της Διευθύντριας του Μανιατακείου Ιδρύματος σε τριήμερη εκδήλωση για τη 

μεσσηνιακή γαστρονομία στην Costa Navarino. 

Η τριήμερη εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και το 

Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η προβολή της Μεσσηνίας -

δεδομένου ότι σχεδόν το 20% των τουριστών εντάσσεται στην κατηγορία του 

«γαστρονομικού τουρισμού», ενώ αυξάνεται ολοένα και περισσότερο ο αριθμός όσων 
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επιλέγουν τον προορισμό των διακοπών τους με βάση τη γαστρονομική παράδοση της 

περιοχής.  

Η Βίκυ Ιγγλέζου στην ομιλία της με τίτλο «Μεσογειακή Διατροφή & Μεσσηνιακή Κουζίνα: 

ιστορία, θρύλοι και παραδόσεις» αναφέρθηκε στην από 16 Νοεμβρίου 2010 απόφαση της 

UNESCO, με την οποία η Μεσογειακή Διατροφή συμπεριλήφθηκε στους παγκόσμιους 

θησαυρούς της ανθρωπότητας και η Κορώνη ανακηρύχθηκε σε Εμβληματική Κοινότητα. 

Επιπλέον τόνισε ότι η πολιτιστική διάσταση της Μεσογειακής Διατροφής έχει οικονομική 

αξία. Τέλος, μίλησε για την «καλλίκαρπο» Μεσσηνία και τη διατροφική της ιστορία και 

γαστρονομία.  
 

11 - 12 Μαρτίου 2013 

Συμμετοχή του Προέδρου του Μανιατακείου Ιδρύματος σε διημερίδα με τίτλο 

«Εξάγοντας Ποιοτικά Αγροτικά Προϊόντα» στην Costa Navarino. 

Σκοπός της διημερίδας ήταν η ενημέρωση για το γενικό πλαίσιο άσκησης εξαγωγικής 

δραστηριότητας, το εξαγωγικό marketing, των τρόπων χρηματοδότησης εξαγωγικών 

επιχειρήσεων και της ποιότητα των τροφίμων, από ειδικούς και καταξιωμένους 

επιστήμονες και επιχειρηματίες. 

Ο Δημήτρης Μανιατάκης συμμετείχε σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Το σωστό μίγμα για 

επιτυχημένες εξαγωγές». Στην τοποθέτησή του δήλωσε μεταξύ άλλων ότι παρόλο που στην 

Ελλάδα παράγονται εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

οι εταιρείες που θέλουν να αποκτήσουν εξαγωγική δραστηριότητα είναι η μικρή παραγωγή, 

η μη χρήση διαδικασιών τυποποίησης, η προχειρότητα στη στρατηγική marketing και 

φυσικά η ελληνική γραφειοκρατία. Για να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες θα πρέπει: α) να 

δημιουργηθεί σε κάθε περιφέρεια ένας φορέας προώθησης των εξαγωγών, τύπου Κ.Ε.Π., ο 

οποίος να επανδρωθεί με στελέχη που θα διαθέτουν εμπειρία στις εξαγωγές και θα 

υποβοηθούνται από εκπροσώπους των φορέων που έλαβαν μέρος στη διημερίδα. Τα 

στελέχη αυτά θα συμβουλεύουν τις εταιρείες που θέλουν να αποκτήσουν εξωστρεφή 

προσανατολισμό, και β) ύστερα από ένα χρόνο να γίνει μια επαναληπτική συνάντηση 

προκειμένου να δούμε πόσοι από τους μικρούς παραγωγούς ακολούθησαν όλα όσα 

λέχθηκαν και έτσι να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. 
 

5 - 7 Απριλίου 2013 

Συμμετοχή του Μανιατακείου Ιδρύματος στο 3ήμερο Σεμινάριο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης του Κ.Π.Ε. Καλαμάτας με τίτλο «Ενεργοί πολίτες και αειφόρος διαχείριση 

στον ίσκιο της γιαγιάς ελιάς». 

Η Διευθύντρια του Μανιατακείου Ιδρύματος, Βίκυ Ιγγλέζου, ανέπτυξε ομιλία με τίτλο 

«Μεσογειακή Διατροφή: Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας», εστιάζοντας 

στην από 16 Νοεμβρίου 2010 απόφαση της UNESCO καθώς και στην πολιτισμική και 

αναπτυξιακή προοπτική της Μεσογειακής Διατροφής.  
 

Τρίτη, 23 Απριλίου 2013  

Προμήθεια συστήματος Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών (ΑΒΕΚΤ) από το Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης.  

Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση της βιβλιοθήκης του 

Ιδρύματος και η διάθεση των βιβλιογραφικών δεδομένων. Το ΑΒΕΚΤ βασίζεται σε διεθνή 
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πρότυπα και κανόνες, γεγονός που ενισχύει τη συνεργασία βιβλιοθηκών τόσο σε 

περιεχόμενο όσο και σε υπηρεσίες.  
 

Τρίτη, 30 Απριλίου 2013 

Χρηματοδότηση της ομάδας του Τμήματος Νομικών Σπουδών του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκειμένου να συμμετάσχει στο Διεθνή 

Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης για το Δίκαιο του Διαστήματος “Manfred Lachs”, ο οποίος 

διεξήχθη 8 - 12 Μαΐου 2013 στη Ρώμη. 

Η ομάδα απαρτιζόταν  από τις προπτυχιακές φοιτήτριες Δήμητρα Τσακίρη, Μαρία Καμβύση 

και Ερασμία Παλιατσέα και τις βοηθούς-προπονήτριες Κατερίνα Πιτσόλη και Στεφανία 

Βλάχου, υπό την καθοδήγηση του Λέκτορα Διεθνούς Δικαίου Γιώργου Κυριακόπουλου. Η 

καταγωγή της Μαρίας Καμβύση είναι από την Κορώνη, ενώ η Ερασμία Παλιατσέα 

γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμάτα, όπου και ολοκλήρωσε την πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευσή της. 
 

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013 

Συνέντευξη του Προέδρου του Ιδρύματος, Δημήτρη Μανιατάκη, με τίτλο «Τι πρέπει να 

γίνει για να βγούμε από την κρίση» στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Καλαμάτας την 18η Μαΐου 2013.  
 

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013 

Συμμετοχή του Μανιατακείου Ιδρύματος στην ημερίδα με τίτλο «Η Ελλάδα του 

Βοκάκιου» που διοργάνωσε το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών σε συνεργασία με 

το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. 

Η ημερίδα ήταν επικεντρωμένη στις πτυχές του έργου του ιδρυτή της ιταλικής νουβέλας, 

που αφορούν στην Ελλάδα. Η διοργάνωσή της ήταν ιδέα του μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Μανιατακείου Ιδρύματος καθηγητή Andrea Nanetti, ενώ τη μετάφραση 

του «Δεκαημέρου» έκανε το μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ιδρύματος Ανδρέας 

Ριζιώτης. 
 

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013  

Συνάντηση Εκπροσώπων του Μανιατακείου Ιδρύματος, του Δήμου Πύλου-Νέστορος και 

του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων με στόχο την προώθηση της 

Μεσογειακής Διατροφής.  

Σκοπός της συνάντησης ήταν η προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής με στοχευμένες 

δράσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στη συνάντηση αποφασίσθηκε να υπογραφεί ένα 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας ανάμεσα στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, τον 

Δήμο Πύλου-Νέστορος, το Μανιατάκειον Ίδρυμα, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και το Α.Τ.Ε.Ι. 

Πελοποννήσου για την προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής ως Άυλης Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, με στόχο τη δημιουργία ενός αναπτυξιακού μοντέλου με 

δράσεις πολιτιστικές, κοινωνικές, ιστορικές, διατροφικές, γαστρονομικές, περιβαλλοντικές, 

κ.α. 
 

5-6 Ιουλίου 2013 

Συνεργασία του Μανιατακείου Ιδρύματος με το Δήμο Πύλου-Νέστορος στη διοργάνωση 

του Φεστιβάλ Μεσογειακής Διατροφής στην Κορώνη. 

Πρόγραμμα: 

Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013, πραγματοποίηση Ημερίδας με τίτλο: «Καλές Πρακτικές» 
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Χαιρετισμοί: 

Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης και Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης 

Ομιλίες: 

Βίκυ Ιγγλέζου, Διευθύντρια Μανιατακείου Ιδρύματος: «Μεσογειακή Διατροφή & 

Μεσσηνιακή κουζίνα: Η ιστορία και η παράδοση αξιολογήθηκαν από την UNESCO» 

Ξενοφών Κάππας, Διευθυντής Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη: «Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και 

αειφόρος αγροτική παραγωγή στη Μεσσηνία» 

Αριστείδης Σταματάκης, Υπεύθυνος του εργαστηρίου Εδαφολογίας και Φυλλοδιαγνωστικής 

του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων: «Μ.Α.Ι.Χ.: Παραγωγή ασφαλών 

αγροτικών προϊόντων» 

Γεώργιος Κόκκινος, Πρόεδρος Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Τοπικό Σύμφωνο 

Ποιότητας Πύλου-Νέστορος»: «Παρουσίαση του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας Δήμου 

Πύλου-Νέστορος» 
 

Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013, πραγματοποίηση Ημερίδας με τίτλο: «Ενίσχυση της ποιότητας 

του ελαιολάδου μέσω του ΠΟΠ: ο ρόλος της γευσιγνωσίας, ανάδειξη και διαφύλαξη των 

τοπικών προϊόντων» 

Χαιρετισμός: 

Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Δημήτρης Καφαντάρης 

Ομιλίες: 

Αθανάσιος Τσαυτάρης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Πολιτική και 

δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 

Θανάσης Μαυρούλης, Πρόεδρος του Συλλόγου Υπέρ Μεσσηνιακών Προϊόντων Ονομασίας 

Προέλευσης: «Η ποιότητα στις ΠΟΠ ελαιολάδου: γιατί και για ποιους» 

Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, Μέλος της Ομάδας Δοκιμαστών του οργανοληπτικού 

Εργαστηρίου ΕΣΒΙΤΕ: «Η οργανοληπτική αξιολόγηση και η ποιότητα του ελαιολάδου» 

Δρ. Βασίλης Δημόπουλος, Επικεφαλής της Ομάδας του Εργαστηρίου γευσιγνωσίας 

Ελαιολάδου του Α’ΤΕΙ Καλαμάτας: «Γευσιγνωστικά χαρακτηριστικά των Μεσσηνιακών 

ελαιολάδων, εσοδείας 2012-2013»   

Βράβευση του νικητή στον διαγωνισμό γευσιγνωσίας ελαιόλαδου  
 

Παράλληλες εκδηλώσεις:  

 Έκθεση τοπικών προϊόντων, Πλατεία Δημαρχείου. 

 Έκθεση ζωγραφικής από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Κορώνης, «Η 

Μεσογειακή Διατροφή μέσα από τα μάτια των μαθητών», στο Μανιατάκειον 

Ίδρυμα. 

 Κονσέρτο για πιάνο από τον Γιάννη Σύμκο στο Μανιατάκειον Ίδρυμα το βράδυ της 

Παρασκευής.  

 Ανακήρυξη του Νεαρού Πρέσβη Μεσογειακής Διατροφής για το έτος 2013, στην 

Πλατεία Μόλου το βράδυ του Σαββάτου. 

 Παραδοσιακοί χοροί στην Πλατεία Μόλου το βράδυ του Σαββάτου. 
 

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013 

Έκδοση βιβλίου με τίτλο «Γιάννης Καμπύσης: Η ζωή το έργο και η επιβίωση του έργου του 

στο διαδίκτυο». 
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Το Ίδρυμα ανέλαβε να εκδώσει την πτυχιακή εργασία της Παναγιώτας Κωνσταντοπούλου 

από την Χρυσοκελλαριά, δεδομένου ότι η εν λόγω έκδοση θα συμβάλει στην προώθηση της 

γνώσης της ιστορίας της περιοχής της Κορώνης, στη διάσωση της πολιτιστικής της 

κληρονομιάς και τη μεταλαμπάδευσή της στις νεότερες γενιές. 
 

Κυριακή, 28 Ιουλίου 2013 

Επίσκεψη 15μελούς ομάδας Κινέζων αξιωματούχων στο Μανιατάκειον Ίδρυμα στην 

Αθήνα. 

Στα πλαίσια διεθνοποίησης των δράσεων του Μανιατακείου Ιδρύματος προγραμματίστηκε 

η συνάντηση με την 15 μελή ομάδα, η οποία απαρτιζόταν από ειδικούς στη διατήρηση της 

πολιτισμικής κληρονομιάς που ήρθαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο παρακολούθησης 

εργαστηρίου με τίτλο «Συντήρηση Ιστορικών Μνημείων, Μέθοδοι και Τεχνικές» που 

διοργάνωσε ο καθηγητής Nanetti και η εταιρεία Meduproject.  Στη συνάντηση συζητήθηκε 

η προοπτική συνεργασίας για την πραγματοποίηση στην Κορώνη ενός εργαστηρίου με τίτλο 

«Ενισχυμένη Συντήρηση Μνημείων».  
 

Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2013 
Χρηματοδότηση των εργασιών υπογειοποίησης των καλωδίων και αποξήλωσης των 
κολώνων της Δ.Ε.Η. στο Ιερό Προσκύνημα «Παναγία Ελεήστρια». 
Οι εργασίες για την περάτωση του έργου μεταξύ άλλων συμπεριλάμβαναν την ενίσχυση 

των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και τη μεταφορά των καλωδίων σε κεντρικό σημείο, 

διότι πέραν του ευπρεπισμού του θρησκευτικού και ιστορικού μνημείου, αλλά και του 

φυσικού περιβάλλοντος, άπτονται της ασφαλείας της περιοχής. Με την αποπεράτωση των 

εργασιών υπογειοποίησης των καλωδίων και αποξήλωσης των κολώνων της Δ.Ε.Η., 

δημιουργήθηκε στο Ιερό Προσκύνημα ένα ενιαίο πάρκο με θρησκευτικό, επιστημονικό, 

πολιτιστικό και τουριστικό χαρακτήρα. 
 

Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2013 
Τελετή εις μνήμην του αείμνηστου λαϊκού ζωγράφου και μουσικού Παναγιώτη Γιαλλελή 

στο Ιερό Προσκύνημα «Παναγία Ελεήστρια» στην Κορώνη. 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη μιας προσωπικότητας της Κορώνης που ταυτίστηκε 

με τα λαϊκά δρώμενα της περιοχής.   
 

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 
Εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Γιάννης Καμπύσης: Η ζωή, το έργο και η επιβίωση 

του έργου του στο διαδίκτυο» στην πλατεία Γιάννη Καμπύση, στην Κορώνη. 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κορώνης.  
 

27 - 28 Σεπτεμβρίου 2013 
Συνάντηση των Εκπροσώπων των Εμβληματικών Κοινοτήτων για τη Μεσογειακή 
Διατροφή στην Pollica της Ιταλίας. 
Σκοπός της συνάντησης ήταν η επικαιροποίηση του κοινού στρατηγικού σχεδίου για τη 

Μεσογειακή Διατροφή. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν, εκ μέρους της Κορώνης, ο 

Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος και η Διευθύντρια του Μανιατακείου Ιδρύματος. Οι 

εκπρόσωποι των Εμβληματικών Κοινοτήτων υπέγραψαν προσχέδιο Πρωτοκόλλου 

Συνεργασίας για τη Μεσογειακή Διατροφή, με τίτλο European Grouping of Territorial 

Cooperation, το οποίο θα υποβληθεί προς αρχική έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφού 

λάβει την τελική έγκριση θα συνταχθεί το Καταστατικό του Κανονισμού Συνεργασίας. Με 

την υποβολή του εν λόγω Πρωτοκόλλου, οι Εμβληματικές Κοινότητες διεκδικούν 
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χρηματοδότηση ώστε να ενισχύσουν τις δράσεις τους σε ερευνητικό, επιστημονικό και 

επικοινωνιακό επίπεδο και να καταφέρουν να διαδώσουν τον πολιτισμό της Μεσογειακής 

Διατροφής. Στη συνάντηση αποφασίστηκαν τα εξής: 

1) Συμμετοχή των Εμβληματικών Κοινοτήτων στην έκθεση Expo 2015, με κοινό περίπτερο 

αφιερωμένο στη Μεσογειακή Διατροφή. Η έκθεση με θέμα “Feeding the Planet, Energy for 

Life” θα αποτελέσει μοναδική ευκαιρία για τη διάδοση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 

Μεσογειακής Διατροφής. 

2) Υποβολή πρότασης στην UNESCO για την καθιέρωση της 16ης Νοεμβρίου ως Παγκόσμιας 

Ημέρας Μεσογειακής Διατροφής. Η συγκεκριμένη ημέρα έχει επετειακό χαρακτήρα αφού 

στις 16 Νοεμβρίου του 2010 έγινε η εγγραφή της Μεσογειακής Διατροφής στον 

Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας και η 

ανακήρυξη της Κορώνης, του Chefchaouen, του Cilento και της Soria σε Εμβληματικές 

Κοινότητες. Κάθε χρόνο λοιπόν, αρχής γενομένης από το 2014, εφόσον υπάρξει η θετική 

έγκριση της UNESCO, οι εκπρόσωποι των Εμβληματικών Κοινοτήτων θα αποφασίζουν ποια 

Εμβληματική Κοινότητα θα διοργανώνει εκδηλώσεις εκ περιτροπής. 

3) Επανέκδοση και προώθηση του βιβλίου του Ancel Keys «Eat well and stay well”. 

4) Υποβολή κοινής πρότασης στην UNESCO προκειμένου να δημιουργηθεί στο Κέντρο 

Έρευνας για τη Μεσογειακή Διατροφή “Angelo Vassallo” ένα παράρτημα της Παγκόσμιας 

Τράπεζας της Γνώσης της Παράδοσης. 
 

15 - 18 Οκτωβρίου 2013 

Συμμετοχή του Μανιατακείου Ιδρύματος στο 26ο Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική 

Εταιρεία Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών. 

Το Μανιατάκειον Ίδρυμα υποστήριξε οικονομικά το Συνέδριο με ποσό 200 € (διακόσια 

ευρώ). Το συγκεκριμένο χορηγικό πακέτο περιλάμβανε: α) την εμφάνιση του λογότυπου 

του Ιδρύματος στη θέση της ιστοσελίδας που αφορά τους χορηγούς του Συνεδρίου, β) την 

ανάρτηση του λογότυπου του Ιδρύματος σε μεγάλη αφίσα έξω από τις αίθουσες που θα 

πραγματοποιηθεί το Συνέδριο και γ) την εμφάνιση του λογότυπου του Ιδρύματος στην 

τελευταία σελίδα του βιβλίου που θα περιλαμβάνει τις περιλήψεις των εισηγήσεων του 

Συνεδρίου. 
 

20 - 22 Νοεμβρίου 2013  
Πραγματοποιήθηκε στη Ραβέννα της Ιταλίας η εναρκτήρια συνάντηση όλων των εταίρων 
του “ST-ART APP”. 
Σκοπός του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή “ST-ART APP” 

προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων στον τομέα της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς. Εκ μέρους του Μανιατακείου Ιδρύματος παραβρέθηκαν το μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου καθηγητής Andrea Nanetti και η διευθύντρια Βίκυ Ιγγλέζου. Στην 

υλοποίηση του προγράμματος συμμετέχουν 10 εταίροι από 7 Ευρωπαϊκές χώρες. 
 

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013 

Ημερίδα με τίτλο «Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον των Εταιρειών Ηλεκτρισμού»  στο 

Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. 

Σκοπός της Ημερίδας ήταν να παρουσιασθεί ο εξαιρετικά σημαντικός ρόλος του 

ενεργειακού τομέα που αποτελεί στρατηγικής σημασίας «πυλώνα» για τον εκσυγχρονισμό 

και τη βιώσιμη ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και τη βελτίωση του επιπέδου κοινωνικής 

ευημερίας. Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας και με την υποστήριξη 
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της Δ.Ε.Η. Α.Ε. Χαιρετισμούς απεύθυναν ο Πρόεδρος του Μανιατακείου Ιδρύματος 

Δημήτρης Μανιατάκης και ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας. Συμμετείχαν με 

εισηγήσεις οι εξής: ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ Ασημάκης Παπαγεωργίου, ο Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ Α.Ε. Αρθούρος Ζερβός, ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του 

ΕΣΑΗ Δρ. Γεώργιος Στάμτσης, ο Πρόεδρος του ΔΕΣΦΑ Αντώνιος Νάτσικας, ο Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Γεώργιος Κόλλιας, ο Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, τ. 

Πρόεδρος ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. Μιχάλης Παπαδόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινων 

Πόρων ΔΕΗ Α.Ε. Γεώργιος Δαμάσκος. Μετά το τέλος της Ημερίδας πραγματοποιήθηκαν τα 

εγκαίνια της  Έκθεσης Φωτογραφίας από το Ιστορικό Αρχείο της ΔΕΗ με θέμα: «Η ΔΕΗ και ο 

εξηλεκτρισμός της Ελλάδας».   


