ΜΑΝΙΑΤΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
ΔΩΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Λ. ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΤΑΓΩΝΙΔΗ-ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ
«Για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
και την προώθηση της ανάπτυξης της Κορώνης»

Το Μανιατάκειον Ίδρυμα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,
κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αυτοχρηματοδοτούμενο. Τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, της Συμβουλευτικής Επιτροπής και οι Φίλοι
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς.
Το 2012 το Μανιατάκειον Ίδρυμα, συνεχίζοντας τους σκοπούς του, οι οποίοι
επικεντρώνονται στον εντοπισμό, την ανάδειξη και τη διεθνοποίηση των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κορώνης και της ευρύτερης περιφέρειας,
υλοποίησε μια σειρά από δράσεις, ενταγμένες στους τρεις πυλώνες
δραστηριοτήτων του: τον πολιτιστικό, τον κοινωνικό και τον αναπτυξιακό.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ UNESCO
Στις 16 Νοεμβρίου 2010 η 16η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO
ενέγραψε τη Μεσογειακή Διατροφή στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας και ανακήρυξε την Κορώνη (εκ μέρους
της Ελλάδας), το Chefchaouen (εκ μέρους του Μαρόκου), το Cilento (εκ μέρους της
Ιταλίας) και τη Soria (εκ μέρους της Ισπανίας) σε Εμβληματικές Κοινότητες.
Έκτοτε, το Μανιατάκειον Ίδρυμα συνεργάζεται με το δήμο Πύλου-Νέστορος,
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Υπουργείο Πολιτισμού και
αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για την προώθηση της απόφασης της UNESCO.
Τον περασμένο Μάρτιο το Μανιατάκειον Ίδρυμα, ως τεχνικός σύμβουλος
του δήμου Πύλου-Νέστορος, σε συνεργασία με το δήμο διοργάνωσαν επίσημη
Συνάντηση των εκπροσώπων των Εμβληματικών Κοινοτήτων για τη Μεσογειακή
Διατροφή (Κορώνη, Soria, Cilento, και Chefchaouen) στα γραφεία του ιδρύματος
στην Αθήνα. Στη συνάντηση παρουσιάστηκε μελέτη του Ιδρύματος αναφορικά στις
κοινές δράσεις του Δικτύου των Εμβληματικών Κοινοτήτων και αποφασίστηκε η
Κορώνη να αναλάβει την έδρα της Μόνιμης Γραμματείας για τα δύο πρώτα χρόνια,
καθώς επίσης και να αναλάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την
υλοποίηση της Διακήρυξης της Κορώνης (4 Ιουνίου 2011).
Από τότε το Ίδρυμα έχει καταρτίσει: α) Κανονισμό Λειτουργίας της Μόνιμης
Γραμματείας, β) πρόταση με τα κριτήρια εισαγωγής στον κοινό επαγγελματικό

οδηγό, γ) πρόταση διακυβέρνησης της κοινής ιστοσελίδας, δ) τέσσερις προσφορές
για τη δημιουργία κοινού λογότυπου και ε) τρεις προσφορές για την κατασκευή της
κοινής ιστοσελίδας.
Να σημειωθεί ότι βρισκόμαστε εν όψει της πρώτης διεύρυνσης των
Εμβληματικών Κοινοτήτων για τη Μεσογειακή Διατροφή με τη συμμετοχή του
Αγρού από την Κύπρο, της Tavira από την Πορτογαλία και των νησιών Hvar and Brac
από την Κροατία. Η απόφαση της UNESCO αναμένεται το Μάρτιο του 2014.
Τον Αύγουστο 2012, υπό την αιγίδα του δημάρχου κ. Καφαντάρη, το
Μανιατάκειον Ίδρυμα διοργάνωσε Εβδομάδα Μεσογειακής Διατροφής στην
Κορώνη, όπου παραβρέθηκαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσαυτάρης, ο
πρέσβης της Κύπρου κ. Ιωσήφ, ο περιφερειάρχης Πελ/νήσου κ. Τατούλης, η
αντιπεριφερειάρχης Πελ/νήσου κα Νικολάκου, βουλευτές Μεσσηνίας κ.α. Κατά τη
διάρκεια των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκαν ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις,
έκθεση τοπικών προϊόντων, επίσημη συνάντηση των εκπροσώπων των
Εμβληματικών Κοινοτήτων για τη Μεσογειακή Διατροφή, παρουσίαση Τοπικού
Συμφώνου Ποιότητας, καθώς επίσης έγινε η βράβευση του Νεαρού Πρέσβη
Μεσογειακής Διατροφής και η ονοματοδοσία τριών δρόμων των Κορώνης από τα
ονόματα των υπολοίπων Εμβληματικών Κοινοτήτων.
Το Ίδρυμα διοργάνωσε σε συνεργασία με το Ελληνο-Αφρικανικό
Επιμελητήριο Εμπορίου & Ανάπτυξης, όπου Γ.Γ. είναι ο κ. Μανιατάκης, ημερίδα με
θέμα «Μεσογειακή Διατροφή στις Αφρικανικές Χώρες, Δίκτυο Πόλεων» όπου έγινε
εμπεριστατωμένη παρουσίαση των δυνατοτήτων προώθησης και εξαγωγής των
προϊόντων Μεσογειακής Διατροφής καθώς και επενδυτικών ευκαιριών στις χώρες
της Αφρικής. Βασικοί ομιλητές ήταν ο πρόεδρος του Ελληνο-Αφρικανικού
Επιμελητηρίου ο κ. Μουσούρης, ο Γ.Γ. του Υπουργείου Οικονομικών κ. Μέργος
καθώς και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας κ. Μανιάτης.
Το Μανιατάκειον Ίδρυμα συμμετέχει με ομιλίες σε συνέδρια, ημερίδες που
διοργανώνουν διάφοροι φορείς στην Ελλάδα με στόχο τη διαφύλαξη και την
προώθηση της πολιτιστικής και αναπτυξιακής διάστασης της Μεσογειακής
Διατροφής. Ενδεικτικά αναφέρονται: η συμμετοχή του προέδρου του Μανιατακείου
Ιδρύματος σε εκδήλωση που διοργάνωσε το New York College, στην Αθήνα και στην
Καλαμάτα καθώς και σε εκδήλωση που διοργάνωσαν το Διεθνές Ιπποκράτειο
Ίδρυμα και η Ένωση Ελλήνων Φυσικών στην Κω το Δεκέμβριο με θέμα
«Μεσογειακή Διατροφή: Η Άυλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας και
οικονομικές προοπτικές». Επιπλέον συμμετείχε σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον
περιφερειάρχη Πελοποννήσου στα πλαίσια της πενθήμερης έκθεσης
πελοποννησιακών προϊόντων που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Κλαυθμώνος
τον Δεκέμβριο.
Η διευθύντρια του Ιδρύματος συμμετείχε:
α)σε εκδήλωση που 8ου IMIC με θέμα «Τουρισμός και Γαστρονομία στο
προσκήνιο» τον Φεβρουάριο,

β)σε ημερίδα με τίτλο «Νέο Μείγμα Marketing για το Ελληνικό Ελαιόλαδο»,
στα πλαίσια του 5ου Φεστιβάλ Ελαιόλαδου και Ελιάς τον Απρίλιο, και
γ)σε ημερίδες στα πλαίσια της πανελλήνιας καμπάνιας με θέμα
«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ … ευαισθητοποιούμε τον κόσμο της
εκπαίδευσης».
Τον Μάρτιο το Μανιατάκειον Ίδρυμα έχει κληθεί να συμμετάσχει σε τριήμερο
συνέδριο που διοργανώνουν το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη, το Navarino Foundation
και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας.
Στα πλαίσια της συνεργασίας του Μανιατακείου Ιδρύματος με το δήμο
Πύλου-Νέστορος συμμετέχει στον ευρωπαϊκό οργανισμό Marco Polo System με
στόχο την ένταξη των κάστρων της Πύλου, της Μεθώνης και της Κορώνης στον
«Άτλαντα της Μεσογείου» και την ένταξη της Μεσογειακής Διατροφής σ’ ένα
γενικότερο πλαίσιο πολιτιστικής και αναπτυξιακής συνεργασίας και σχεδιασμού
προωθητικών ενεργειών των τοπικών προϊόντων με σκοπό την εξωστρέφεια.
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, το Μανιατάκειον Ίδρυμα αντιμετωπίζει τον
πολιτισμό ως κοινωνικό αγαθό και τον αναδεικνύει, στηρίζει τις ποιοτικές πολιτιστικές
εκδηλώσεις, υποστηρίζει δράσεις που φέρνουν το κοινό κοντά στην πολιτιστική του
κληρονομιά, συνεργάζεται και ενθαρρύνει τον ουσιαστικό διάλογο με πολιτιστικούς
φορείς που προάγουν την καλλιτεχνική έκφραση.

Σε αυτό το πλαίσιο, σε συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς, συμμετείχε
σε εκδήλωση που ήταν πρωτοβουλία του γνωστού δημοσιογράφου κ. Τσώνη για
την αναβίωση εθίμων και παλιών συνηθειών στο Ακριτοχώρι του Δήμου ΠύλουΝέστορος, όπου «λειτούργησε» τράπεζα ανταλλαγής παραδοσιακών σπόρων τον
Μάρτιο από την Εναλλακτική Κοινότητα «Πελίτι». Τον Μάρτιο του 2013
προετοιμάζεται ανάλογη εκδήλωση με θέμα «Τα Δημοτικά Τραγούδια της Τάβλας».
Το καλοκαίρι το Μανιατάκειον Ίδρυμα στην Κορώνη, σε συνεργασία με την
Κίνηση Ενεργών Πολιτών, φιλοξένησε έκθεση ζωγραφικής με θέμα «Κοινός Τόπος»
και έκθεση σύγχρονης χαρακτικής «100 χρόνια από τη γέννηση του Στρατή Τσίρκα:
ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ».
Στηρίζει το Φεστιβάλ Τεχνών Κορώνης που διοργανώνεται από τοπικούς
φορείς.
Τον Νοέμβριο υπήρξε αρωγός της παράστασης με τίτλο: « Ήθος Αρμονιών,
Γενών & Ρυθμών – Η Μουσική μας Παράδοση με τον Μουσικολόγο-Λαογράφο
Παναγιώτη Μυλωνά» που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής.
Συνεργάζεται σε εκδόσεις με το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας
της Ακαδημίας Αθηνών, όπως τα «Λαογραφικά Σύμμεικτα της Κορώνης Μεσσηνίας
από τις συλλογές της Γεωργίας Ταρσούλη (1938-1939)», ενώ η επόμενη έκδοσή του
Ιδρύματος αφορά στη ζωή και το έργο του Γιάννη Καμπύση, που ήταν Κορωναίος
πεζογράφος, ποιητής, συγγραφέας θεατρικών έργων, κλπ.

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, το Ίδρυμα επιδιώκει να παράγει
κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο, το οποίο πραγματοποιείται με τη συνεργασία
άλλων φορέων, μέσα από πρωτοβουλίες που εστιάζουν στην Κορώνη και τους
κατοίκους της αλλά και μέσω των εθελοντών του.
Το Ίδρυμα στηρίζει ένθερμα τις πρωτοβουλίες του Σεβασμιώτατου
Μητροπολίτη Μεσσηνίας Κ.κ. Χρυσόστομου και συνεργάζεται με την Ιερά
Μητρόπολη Μεσσηνίας, τόσο στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Ελεήστριας όσο και
στο Ταμείο Αρωγής Άπορων Μεσσήνιων Φοιτητών, που παρέχει υποτροφίες σε
φοιτητές που δεν έχουν επαρκή οικονομικά μέσα.
Στα πλαίσια της σύνδεσης του πολιτισμού με τον αθλητισμό διοργάνωσε για
τρίτη συνεχή χρονιά το ΜΑΝΙΑΤΑΚΕΙΟΝ CUP, που είναι ιστιοπλοϊκό διήμερο
ανοιχτής θαλάσσης στο Μεσσηνιακό κόλπο.
Είναι αρωγός σε τοπικούς φορείς όπως η ομάδα ποδοσφαίρου Κορώνης
«ΑΚΡΙΤΑΣ», και άλλους.
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, το Ίδρυμα επιδιώκει την προώθηση
της ανάπτυξης της Κορώνης και της ευρύτερης περιφέρειας μέσα από δράσεις που
στοχεύουν στην προώθηση αειφόρων ηπίων, κοινωφελών και κερδοφόρων
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
Προχωρά με συνεπή στάση σε παρεμβάσεις όταν βρίσκονται σε εξέλιξη
σημαντικά ζητήματα όπως στην περίπτωση που είχε δημιουργηθεί στο Δήμο
Πύλου-Νέστορος με τη δημιουργία λιγνιτικών πεδίων και την εξόρυξη λιγνίτη στην
περιοχή της Κορώνης και τη μεταφορά του στην Μεγαλόπολη. Συντάχθηκε μαζί με
τον δήμαρχο κ. Καφαντάρη, τους μεσσήνιους βουλευτές κ. Πετράκο και κ.
Σαμπαζιώτη, όλους τους τοπικούς φορείς και ειδικούς επιστήμονες για την
επιστημονική τεκμηρίωση ακύρωσης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για
τη δημιουργία λιγνιτικών πεδίων.
Επίσης έκανε παρέμβαση με άρθρο όταν, στα πλαίσια των διοικητικών
μεταρρυθμίσεων του μνημονίου, μίλησε για την εισαγωγή διαδικασιών λειτουργίας
δημοσίου τομέα, με χρήση υψηλής τεχνολογίας χρησιμοποιώντας το κατάλληλο
ανθρώπινο δυναμικό σε αντιδιαστολή με την εργασιακή εφεδρεία.
Μια ανάλογη παρέμβαση είναι η μελέτη που επεξεργάστηκε ομάδα του
ιδρύματος με τίτλο «Τοπική Αυτοδιοίκηση & Επιχειρηματικότητα: στρατηγική και
πολιτικές για ταχεία περιφερειακή ανάπτυξη και αποτελεσματικό ανθρώπινο
δυναμικό». Οι περιφέρειες, οι δήμοι και τα επιμελητήρια θα βρουν εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα τη μελέτη και θα παίξουν ρόλο στην «αυριανή» περιφερειακή
ανάπτυξη.
Τέλος να αναφερθούν δύο σημαντικές διακρίσεις του κυρίου Μανιατάκη κατά
το 2012:

1. Τον Μάρτιο εξελέγη Εξωτερικό Μέλος στο Συμβούλιο Διοίκησης του Α Τ.Ε.Ι
Καλαμάτας.
2. Τον Ιούλιο έλαβε την ύψιστη τιμητική διάκριση του ακαδημαϊκού
Συμβουλίου του New York College. Η τιμητική διάκριση δίδεται σε
κορυφαίες προσωπικότητες που διακρίνονται στον τομέα τους διεθνώς.

