
 

 

 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες σε όλο τον κόσμο, ακόμα και πριν να γίνουν οι 

προκλήσεις τόσο πολύπλοκες, το κράτος από μόνο του και ο ιδιωτικός 

τομέας μεμονωμένα, αδυνατούν να παρέχουν το αναγκαίο 

περιβάλλον για τις κοινωνίες να επιβιώσουν. Εκεί έρχεται η ανάγκη για 

μια κοινωνικά αλληλέγγυα κοινωνία, όπου όλα τα μέλη από όλους τους 

τομείς θα πρέπει να συνεισφέρουν δημιουργώντας μια υγιή κοινωνία, ικανή 

να υπερασπιστεί τον εαυτό της ενάντια στις προκλήσεις, που θα δώσει 

στους πολίτες τις βασικές ανάγκες για την επιβίωση, αλλά και την 

ευκαιρία να ονειρεύονται και να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. 
 

Τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα συχνά αντιμετωπίζονται ως 

ενέργειες κοινωνικής προσφοράς ή ως το αποτέλεσμα της επωφελούς για 

το κοινωνικό σύνολο πρωτοβουλίας του ιδιωτικού τομέα. Ο ρόλος τους στην 

άσκηση κοινωφελών δραστηριοτήτων ήταν ανέκαθεν σημαντικός, αλλά 

απέκτησε ακόμα μεγαλύτερη σημασία μετά την οικονομική και 

κοινωνική κρίση λόγω των αυξανόμενων προσδοκιών των πολιτών. Η 

σύγχρονη πρόκληση και που αποτελεί πλέον απαίτηση της κοινωνίας, είναι 

ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου τους.  Τα σοβαρά οικονομικά, κοινωνικά, 

ανθρωπιστικά κ.λ.π. προβλήματα, δημιουργήματα της σύνθετης και 

πολυεπίπεδης διεθνούς κρίσης, απαιτείται να λυθούν μέσω συλλογικών 

δράσεων, χωρίς αναχωρητισμό και ηττοπάθεια.  
 

Τα κοινωφελή ιδρύματα, εθνικής και τοπικής εμβέλειας, υπήρξαν και 

συνεχίζουν να είναι πολύπλευροι μοχλοί πολυποίκιλης ανάπτυξης, 

έρευνας και καινοτομίας, διάσωσης της ιστορικής μνήμης, 

εκπαίδευσης αλλά και απασχόλησης. Στην πλειοψηφία τους λειτουργούν 

στοχευμένα, εντοπίζοντας συγκεκριμένους τομείς όπου η παρέμβασή τους 

είναι καταλυτική. 
 

Ο ρόλος τους δεν είναι να υποκαταστήσουν το κράτος, αλλά να 

λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστής δυνάμεων, υποστηρίζοντας 

υπάρχουσες δομές και λειτουργίες, που όμως έχουν χάσει πλέον τους 

πόρους οι οποίοι τους ήταν απαραίτητοι. Επιπλέον, πρέπει να συνεχίσουν να 

προσφέρουν έργα μεγάλης πνοής, τα οποία έχουν τεράστια πραγματική και 

συμβολική αξία, δίνοντας ελπίδα και επιτρέποντας σε όλους, μα κυρίως 

στους νέους, να οραματιστούν.  Ήρθε η ώρα να το πράξουν άμεσα, 
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υποστηρίζοντας καινοτόμες ιδέες, από τη σύλληψη μέχρι και την υλοποίησή 

τους, και δημιουργώντας ένα ευνοϊκό κλίμα για μια νέα 

επιχειρηματικότητα - που λείπει, που χρειαζόμαστε άμεσα και που 

αποτελεί τη μόνη πραγματική μας ελπίδα για ανάκαμψη.  
 

Το Μανιατάκειον Ίδρυμα συμπλήρωσε 6 χρόνια λειτουργίας και 

καρποφόρου προσφοράς στα δρώμενα της Μεσσηνίας και όχι μόνο. Με 

γνώμονα την εξωστρέφεια, διοργανώνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις 

υψηλού επιπέδου, συνεργαζόμαστε με διάφορους φορείς με σκοπό την 

τοπική ανάπτυξη, το πάντρεμα του αγροτικού τομέα με τον πολιτισμό, τον 

τουρισμό και την γαστρονομία, διεθνοποιούμε τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της Μεσσηνίας και προάγουμε την καινοτομία 

συμμετέχοντας σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.  
 

Η στρατηγική «εκείνος που δεν κάνει τίποτα, δεν κάνει λάθη» δε μας 

ταιριάζει. Εμείς επιλέγουμε την παραγωγική παρεμβατική δράση και 

είμαστε βέβαιοι ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πιο δημιουργικά, 

προσφέροντας ελπίδα, πράξεις υψηλού συμβολισμού και αληθινής αξίας. 


