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«Για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 

και την προώθηση της ανάπτυξης της Κορώνης» 

 

Απολογισμός Πεπραγμένων για το έτος 2010  

Το 2010 το Μανιατάκειον Ίδρυμα ανέπτυξε δράσεις με τη συνεργασία άλλων φορέων, όπου 

συνέπιπταν οι δράσεις τους, και στους τρεις πυλώνες δραστηριοτήτων του και θα σας κάνω 

μια συνοπτική παρουσίασή τους: 

Α) Αναπτυξιακές Δράσεις: 

1) Τον Ιανουάριο του 2010 το Ίδρυμα προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για την εκπόνηση 

ολοκληρωμένης μελέτης η οποία αφορά στη λειτουργική ενοποίηση των αρχαιολογικών, 

ιστορικών, θρησκευτικών και τουριστικών χώρων της Κορώνης σε ένα ενιαίο Πολιτιστικό 

Πάρκο. Οι μελέτες που κατατέθηκαν ήταν ανεπαρκείς πλην μιας (από μια ομάδα ιταλών) 

που χρειάζεται όμως επιπλέον επεξεργασία. Έχουμε ακόμη τη μελέτη της Hay Group από το 

πρόγραμμα «Μελλοντικοί Ηγέτες» και τα συμπεράσματα του Διεθνούς Συνεδρίου 

«Ιστορική Μνήμη & Οικονομική Ανάπτυξη». Όλες αυτές οι μελέτες θα γίνουν αντικείμενο 

επεξεργασίας από το Ίδρυμά μας με στόχο την ανάληψη δράσεων που θα αποσκοπούν στη 

διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κορώνης, των αρχαιολογικών, 

ιστορικών, θρησκευτικών και τουριστικών χώρων της και την ανάδειξη της Κορώνης ως μιας 

σύγχρονης πόλης με υψηλή ποιότητα ζωής για τους κατοίκους της και ως προορισμού 

υψηλού ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες της.  

2) Το Μάρτιο του 2010 συνεργαστήκαμε με τη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία 

management Hay Group και πραγματοποιήσαμε το πρωτοποριακό πρόγραμμα με τίτλο 

«Μελλοντικοί Ηγέτες», με σκοπό την εκπόνηση ενός στρατηγικού και επιχειρησιακού 

σχεδίου το οποίο κινήθηκε πάνω σε δυο άξονες: α) την ανάδειξη της πολιτιστικής 

κληρονομιάς της Κορώνης και β) την αξιοποίησή της με στόχο την ενίσχυση της τοπικής 

κοινωνίας και της οικονομίας. Το περιεχόμενο του προγράμματος συνίστατο κυρίως στον 

εντοπισμό συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κορώνης και την επεξεργασία θεμάτων 

επιχειρησιακής και κοινωνικής ανάπτυξης που απασχολούν οργανισμούς και ιδρύματα με 

σημαντική κοινωνική επιρροή. Στις 27 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στην Ελληνική Εταιρεία 

Διοίκησης Επιχειρήσεων εκδήλωση με τίτλο «Ηγέτες του Μέλλοντος: θέτοντας τις βάσεις 

για να χτίσουμε μια κοινωνία με Όραμα και Αξίες» με την παρουσίαση του προγράμματος 

«Μελλοντικοί Ηγέτες».  

3) Το διήμερο 14-15 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Soria της Ισπανίας συνάντηση των 

εμβληματικών κοινοτήτων καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων που υποστήριξαν την 

υποψηφιότητα τις Μεσογειακής Δίαιτας για την εγγραφή της στον Αντιπροσωπευτικό 



Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της Unesco. Η Συνάντηση 

της Soria ήταν ένα πρώτο και σημαντικό βήμα προς τη δημιουργική συνέργεια μεταξύ των 

λαών της Μεσογείου, με στόχο την προστασία και την προώθηση της Μεσογειακής 

Διατροφής, όχι μόνο ως διατροφικό μοντέλο αλλά σε συνδυασμό με την ιστορία και την 

παράδοση που εμπεριέχει, με σκοπό την αποκατάσταση της συλλογικής μνήμης της άυλης 

πολιτιστικής κληρονομιάς που σχετίζεται με τα προϊόντα της Μεσογειακής τριλογίας 

(δηλαδή το σιτάρι, την ελιά και το σταφύλι, μαζί με τα παράγωγά τους). Στη Soria τέθηκαν 

οι πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν όπως: Α) Δημιουργία κοινής βάσης δεδομένων 

στις τέσσερις γλώσσες για την ανταλλαγή απόψεων των εμπλεκόμενων φορέων, με σκοπό 

τη διεύρυνσή της σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου και Β) Η υποβολή συγκεκριμένων 

προτάσεων, εναρμονισμένων με τις αντίστοιχες στρατηγικές των κρατών της Ισπανίας, της 

Ελλάδας, της Ιταλίας και του Μαρόκου, με στόχο την προώθηση της πολιτιστικής διάστασης 

της Μεσογειακής Δίαιτας στους διάφορους κοινωνικούς φορείς, όπως εκπαιδευτικούς 

φορείς, ΜΜΕ, παραγωγικές τάξεις, κλπ. Στη συνάντηση η Κορώνη εκπροσωπήθηκε από τον 

Πρόεδρο του Μανιατακείου Ιδρύματος, ο οποίος πρότεινε τη δημιουργία ενός νομικού 

προσώπου με συγκεκριμένο Πρόγραμμα Δράσης. Το νομικό πρόσωπο θα διοικείται από 

12μελές Διοικητικό Συμβούλιο, όπου θα συμμετέχουν τρία άτομα από κάθε κοινότητα 

(οπωσδήποτε ο Δήμαρχος και δύο ακόμη από τους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς). Η 

έδρα θα αλλάζει κυκλικά κάθε δύο χρόνια. 

Β) Κοινωνικές Δράσεις: 

1) Το Ίδρυμα συνεργάζεται με την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και μέσω των 

νεοϊδρυθέντων ιδρυμάτων Ιερό Προσκύνημα «Παναγίας Ελεήστριας» και Ταμείο Αρωγής 

Απόρων Μεσσήνιων Φοιτητών εκπληρώνει κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο. 

2) Στα πλαίσια της στήριξης των νέων και της σύνδεσης του αθλητισμού με τον πολιτισμό το 

διήμερο 5-6 Ιουνίου οργανώθηκε ιστιοπλοϊκό διήμερο ανοιχτής θαλάσσης στο Μεσσηνιακό 

Κόλπο με την επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΑΚΕΙΟΝ CUP 2010». 

3) Συνεχίζει τη συνεργασία με τη σχολική μονάδα Γυμνασίου-Λυκείου Κορώνης και στις 27 

Οκτωβρίου βράβευσε τους μαθητές του Λυκείου που πέτυχαν στα Ανώτατα και στα 

Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. 

4) Το διήμερο 11-12 Δεκεμβρίου συμμετείχε στη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης 

Εορταγοράς στην Κορώνη η οποία πραγματοποιείται με την πρωτοβουλία των Γυναικών 

Κορώνης. 

Γ) Πολιτιστικές Δράσεις: 

1) Το Ίδρυμα δίνει μεγάλη σημασία στην ιστορία και τον πολιτισμό, για τα οποία θεωρούμε 

ότι με το τεράστιο απόθεμα που διαθέτουν, μπορούν και πρέπει να δώσουν ποιότητα στην 

ανάπτυξη και πλούτο στην καθημερινή ζωή του τόπου, χαράζοντας νέους δρόμους 

πολιτιστικής ανάπτυξης στην περιοχή. Έτσι, συνεργάστηκε με το Κέντρο Ερεύνης της 

Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και στις 27 Αυγούστου και 

πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα: «Στην Κορώνη Της Ιστορίας Και Των Θρύλων Μέσα 

Από Τη Μουσική Και Το Λόγο». Επόμενη συνεργασία του Ιδρύματος με το Κέντρο Ερεύνης 

της Ελληνικής Λαογραφίας είναι η έκδοση τόμου με ανέκδοτο υλικό από τα χειρόγραφα της 



αείμνηστης Κορωναίας Λαογράφου Γεωργίας Ταρσούλη 1938-1939, την επιμέλεια του 

οποίου έχει αναλάβει ο ερευνητής του Κέντρου κύριος Πλεμμένος.  

2) Από τις τελευταίες ημέρες του 2009 και όλο το 2010, το Ίδρυμα υποστήριξε ένθερμα και 

σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου 

Πολιτισμού & Αγροτικής Ανάπτυξης, συνέβαλε τόσο στην συγγραφή όσο και στην επιμέλεια 

του υλικού σχετικά με την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, εκ μέρους της Κορώνης, 

συντονίζοντας όλους τους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς, προκειμένου να προχωρήσει η 

διακρατική πρόταση υποψηφιότητας της Μεσογειακής Διατροφής και να εγγραφεί στον 

Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της 

Unesco. Η υπόθεση αυτή είχε ξεκινήσει από το 2008 όταν η Ισπανία, η Ελλάδα, η Ιταλία 

και το Μαρόκο ανέλαβαν την πρωτοβουλία να αναδείξουν την πολιτισμική αξία της 

Μεσογειακής Διατροφής και υπέβαλαν φάκελο υποψηφιότητας στην Unesco να 

συμπεριληφθεί η Μεσογειακή Διατροφή στους παγκόσμιους θησαυρούς. Στο πλαίσιο 

βελτίωσης της υποψηφιότητας, ορίστηκαν ως εμβληματικές κοινότητες από κάθε χώρα, η 

Κορώνη (Ελλάδα), η Soria (Ισπανία), το Cilento (Ιταλία) και το Chefchaouen (Μαρόκο). Οι 

τέσσερις αυτές πόλεις επιλέχθηκαν, όχι τυχαία, από τα αρμόδια υπουργεία πολιτισμού και 

αγροτικής ανάπτυξης, αλλά επειδή αποτελούν υπόδειγμα τοπικών κοινωνιών όπου αφενός 

η αντιπροσώπευση των παραδοσιακών δομών καλλιέργειας, εθίμων και φυσικά τοπικών 

προϊόντων διατροφής και αφετέρου όλες οι εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής, συνοδεύονται 

από ένα πλούσιο τραπέζι. Η γνώση, λοιπόν, η πρακτική και οι παραδόσεις που συνοδεύουν 

τη Μεσογειακή Διατροφή, οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται, αλλά και οι κοινωνικές 

σχέσεις γύρω από το τραπέζι, τις οποίες αυτή ευνοεί, έπεισαν τη Διακυβερνητική Επιτροπή 

της Unesco  ότι της αξίζει μια θέση στον κατάλογο με την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της 

Ανθρωπότητας και στις 16 Νοεμβρίου ψήφισαν της εγγραφή της στον εν λόγω Κατάλογο. 

 


