
Μετά την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών αξιολόγη-
σης και ενστάσεων, την υπο-
γραφή των συμβάσεων για 
το Ultra Fast Broadband, με 
αναδόχους τον ΟΤΕ και την 
κοινοπραξία Grid Telecom - 
Τέρνα Ενεργειακή, προανήγ-
γειλε από το 24o Συνέδριο 
Infocom, στις αρχές Δεκεμ-
βρίου, ο συμπατριώτης μας 
υπουργός Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης Κυριάκος Πιερ-
ρακάκης. “Είναι θέμα λίγων 
εβδομάδων”, σχολίασε ο 
υπουργός Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, ο οποίος ανα-
φέρθηκε στις δράσεις του 
υπουργείου για την ενίσχυση 
της διάδοσης δικτύων υψη-
λών ταχυτήτων, όπως το Ul-
tra Fast Broadband, το Su-
per Fast Broadband και το 
Gigabit Voucher Scheme. 
Μέσα από το έργο Ultra 

Fast Broadband, ύψους 884 
εκατ. ευρώ, με αναδόχους 
τον ΟΤΕ και την κοινοπραξία 
Grid Telecom - Τέρνα Ενερ-
γειακή, εκτιμάται ότι περισ-
σότερα από 837.500 νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις (άνω 
του 18% του συνόλου της 
χώρας) θα αποκτήσουν δυ-
νατότητα πρόσβασης στο 
διαδίκτυο με υπερ-υψηλή 
ταχύτητα (100 Mbps / 1 

Gbps).  Επιπλέον, 10.300 
δημόσια κτίρια (σχολεία, κέν-
τρα υγείας, ΚΕΠ κ.λπ.) θα 
συνδεθούν στο διαδίκτυο με 
συμμετρικές ταχύτητες 1 
Gbps. 
Στόχος των τριών αυ-

τών έργων είναι η κάλυψη 
με οπτικές ίνες περιοχών 
της χώρας οι οποίες δεν 
έχουν εμπορικό ενδιαφέ-
ρον για τους τηλεπικοι-
νωνιακούς παρόχους, ενώ 
εκτιμάται ότι μπορεί να 
αφορά έως και 2,4 εκα-
τομμύρια πολίτες και επι-
χειρήσεις. Το UFBB ανα-
μένεται να δημιουργήσει 
περισσότερες από 
750.000 συνδέσεις ταχύ-
τητας τουλάχιστον 100 
Mbps, με δυνατότητα ανα-

βάθμισης σε 1Gbps και 
στοχεύει στην επιτάχυνση 
της επίτευξης των στόχων 
συνδεσιμότητας του ευ-
ρωπαϊκού σχεδίου της 
«Κοινωνίας των Gigabit».   
Οι περιοχές της Μάνης 

(τμήματα στις Περιφερει-
ακές Ενότητες Μεσσηνίας 
και Λακωνίας) εντάσσον-
ται στην πρώτη και έκτη 
γεωγραφική ζώνη αντί-
στοιχα (Lot 1 και  Lot 6 ) 
από τις συνολικά εννέα. 
Γι` αυτές τις γεωγραφικές 
ζώνες αναφέρονται στη 
συνέχεια το πλήθος των 
νοικοκυριών/επιχειρήσε-
ων που θα αποκτήσουν 
δυνατότητα σύνδεσης στο 
διαδίκτυο με υπερυψηλή 
ταχύτητα:  

- Lot 1 (προσωρινός ανά-
δοχος ΟΤΕ): Περίπου 
124.000 νοικοκυριά / επι-
χειρήσεις σε 9 Περιφερειακές 
Ενότητες (Ροδόπης, Δρά-
μας, Έβρου, Ξάνθης, Ζα-
κύνθου, Ηλείας, Αρκαδίας, 
Κορινθίας, Μεσσηνίας).  

- Lot 6 (προσωρινός ανά-
δοχος ΤΕΡΝΑ - GRID): Πε-
ρίπου 117.000 νοικοκυριά / 
επιχειρήσεις σε 8 Περιφε-
ρειακές Ενότητες (Κοζάνης, 
Γρεβενών, Άρτας, Καρδί-
τσας, Τρικάλων, Ημαθίας, 
Αργολίδας, Λακωνίας). 
Χρειάζεται επαγρύπνη-

ση των τοπικών εκπρο-
σώπων μας ώστε οι Κοι-
νότητες της Μάνης, που 
λόγω του πετρώδους εδά-
φους των περισσότερων 
από αυτές επιβαρύνουν 
το κόστος εκσκαφών για 
την τοποθέτηση των οπτι-
κών ινών, να μην παρα-
καμφθούν κατά την υλο-
ποίηση των επενδύσεων 
και οι οπτικές ίνες να φθά-
σουν μέχρι τα σπίτια μας 
και οι δυνατότητές τους 
για γρήγορο ίντερνετ να 
γίνουν πραγματικότητα 
μέσω αυτού του, υψηλής 
χρηματοδότησης, επενδυ-
τικού προγράμματος.

ΜΑΝΗ

MHNIAIA EKΔOΣH  
ME MANIATIKA  

ΘEMATA 
 

AP. ΦYΛΛOY 286 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2023 

TIMH  1,50  € 
 

Tαχ. Δ/νση: 
NEOXΩPIO  

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
T.K. 24022  

GREECE

P
RE S S P OST

PR

ESS POST

X+7

Κωδικός 5384

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΑΝΤ. ΡΟΥΜΑΝΕΑΣ • ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚ. ΜΑΡΑΜΠΕΑΣ • ΤΗΛ.: 27210-77594, 6973 731473 • FAX: 27210-74345 • e-mail: info@maniatiki.gr, nmarab@otenet.gr

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ: 
• Εκκλησιαστικές Σελίδες Μάνης κατά το 18ο και                  
τον πρώιμο 18ο αιώνα (Ι) ......................................σελ. 2  
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: 
• Οι Κινέζοι τοποθετούν την Εκπαίδευση και την              
έρευνα σε πρώτη προτεραιότητα. Εμείς; ................σελ. 3 

• Βιβλιοπαρουσίαση: ΜΑΝΗ: Διαχρονική εξέλιξη                     
μεγάλων περιοχών της ............................................σελ. 3 

• Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Νίκου Γερακάρη                     
«Αλήθειες και ψέματα για το 1821 και τον φόνο                  
του Καποδίστρια» ....................................................σελ. 3 
ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ:                                                              
• Κώστα Πασαγιάννη: Θανατικό στη Χαλκοχώρα (Ι) σελ. 4 
ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ                                                                 
• Οι μετακινήσεις πληθυσμών ως εργαλείο                           
για εθνολογικές αλλαγές............................................σελ. 5 

• Το “σήκωμα” και το “χαμήλωμα” των θεμάτων της            
επικαιρότητας στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας ..σελ. 10 

ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ:                                                
• Ολοκλήρωση κατασκευής Τμήματος 2Α οδού                     
Γύθειο - Αρεόπολη - Γερολιμένας .............................σελ. 6  

• Ευπρεπισμος στην παλιά Γέφυρα Κοσκάραγας ....σελ. 6 
• Δενδροφύτευση παράπλευρα του Δρόμου                           
Καλαμάτα - Καρδαμύλη - Άγιος Νίκωνας .................σελ. 6 

• Οφειλές των Δήμων στην Περιφέρεια  για                                    
τη διαχείριση των απορριμάτων τους ....................σελ. 11 
ΘΕΜΑ:                                                                                        
• Η Μέσα Μάνη στη ροή του χρόνου από την                         
αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας (IX).....................σελ. 10 

KEY FEATURES IN ENGLISH................................on page 8 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ 
• Παραδοσιακά ζυμαρικά «ΤΑ ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ»,                        
Χρήστου Πιφέα στη Στούπα .........................................σελ. 8 
ΜΙΚΡΑ, ΤΟΠΙΚΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ .......................σελ. 9 
ΠΕΝΘΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ..........................................σελ. 11, 12

H MANIATIKH AΛΛHΛEΓΓYH διανέμεται ταχυδρομικά σε Mανιάτες ή φιλομανιάτες (στη Mάνη, στην 
Kαλαμάτα, στη Λακωνία, στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, στην Aθήνα, στον Πειραιά, στη λοιπή Eλλάδα 
και στο εξωτερικό). H άμεση διάθεση γίνεται από τις 5 κάθε μήνα στα εξής σημεία: A) KAΛAMATA:         
Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου - Νέδοντος 71, B) KAPΔAMYΛH: Σούπερ Μάρκετ Δημητρέα (επί του επαρ-
χιακού). Γ) ΣTOYΠA και AΓIOΣ NIKOΛAOΣ: Σούπερ Mάρκετ KATEPINA. Δ) ΚΑΜΠΟΣ: Πρακτορείο 
εφημερίδων ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ (επί του επαρχιακού), Ε) NIOXΩPI: Σούπερ-Mάρκετ Eυ. & Kων. Tσουλέα,  
ΣΤ) ΑΡΕΟΠΟΛΗ:  Βιβλιοπωλείο “ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ” Γεωργίου Δημακόγιαννη.

Η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος 
που ολοκληρώθηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες, προ-
ώθησε πολλές συνεπακόλουθες ερευνητικές εργασίες 
μεταξύ των οποίων και οι συγκρίσεις ατομικών γονι-
διωμάτων μεταξύ τους ή και με  γονιδιωματικά πρότυπα 
φυλών της σύγχρονης ή προηγούμενων χρονικών 
περιόδων που έχουν προκύψει από εξέταση ανθρώ-
πινων σωματικών κυττάρων.  Αυτές οι συγκλονιστικές 
εξελίξεις στην επιστήμη της Βιολογίας έχουν τη δυνα-
τότητα να συμβάλουν στη διαμόρφωση περισσότερων 
στοιχείων της αυτογνωσίας μας. Δεδομένου ότι οι γο-
νιδιακές καταβολές του καθενός μας προσδιορίζουν 
το μεγαλύτερο ποσοστό των πράξεων μας κατά την 
πορεία της ζωής, η γνώση του ατομικού μας γονιδιώ-
ματος μπορεί να δώσει ερμηνείες για τα περισσότερα 
χαρακτηριστικά μας, από τη σωματική μας σύσταση 
μέχρι τις πνευματικές μας ροπές. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για ασφαλείς διαγνώσεις, βέβαια, είναι η 
σύγκριση του ατομικού γονιδιακού προφίλ με επιβε-
βαιωμένα φυλετικά αρχέτυπα. Τα αποτελέσματα αυτών 
των συγκρίσεων, αυτά που προκύπτουν μετά από 
εξασφαλισμένη επιστημονική πιστοποίηση όλων των 
φάσεων της διαδικασίας έρευνας και συγκριτικής προ-
σέγγισης, μπορεί να βοηθήσουν στην ερμηνεία πολλών 
από τις εσωτερικές παρωθήσεις κατά τον ώριμο βίο 
μας. 
Την πιο δύσκολη φάση, κατά την εξέλιξη της διαδικασίας 

που περιεγράφηκε, αποτελεί η επιλογή των προτύπων με 
τα οποία συγκρίνεται το κάθε ατομικό γονιδίωμα. Όμως, 
στην περιοχή μας, τη Μάνη, που η σύνθεση του πληθυσμού 
της ελάχιστα έχει τροποποιηθεί κατά τους τέσσερις αιώνες 
της Οθωμανικής κυριαρχίας και σε μικρό μέρος κατά τον 
ενάμιση πρώτο αιώνα του νεοελληνικού κράτους, μπορούν 
να προκύψουν ασφαλή σε μεγάλο βαθμό συμπεράσματα 
για την ατομική γονιδιακή μας ιδιοσυστασία μετά από 
σύγκριση με γονιδιώματα προγόνων μας εκείνων των αι-

ώνων, όπως προκύπτουν από επιστημονικές έρευνες κα-
ταλοίπων σωματικού υλικού και χρησιμοποιούνται ως 
πρότυπα συγκρίσεων. Έτσι θα μπορεί να αναγνωριστεί η 
μανιάτικη ιδιοσυστασία που, κατά την τρέχουσα περίοδο, 
άλλοι τη θεωρούν τιμητική και άλλοι την αποποιούνται, 
παρά την ύπαρξη σαφών στοιχείων για την καταγωγή 
τους. 
Αν επίσης επιθυμούμε να πληροφορηθούμε αν και σε 

ποιά έκταση το γονιδιακό μας υλικό συνδέεται με τις ση-
μαντικές εποικίσεις στην περιοχή της Μάνης, κατά τους 
δέκα αιώνες (5ος – 15ος) που η περιοχή υποδέχτηκε ση-
μαντικές πληθυσμιακές ομάδες άλλων λαών ή από τις με-
τεγκαταστάσεις ομάδων από τους σταυροφορικούς λαούς 
της Δυτικής Ευρώπης κατά τον 13ο αιώνα, μπορούμε να 
προχωρήσομε σε συγκριτική προσέγγιση του γονιδιώματός 
μας με τα γονιδιακά πρότυπα αυτών των φυλών. 
Η αυτογνωσία που προκύπτει από αυτές τις διε-

ρευνήσεις μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμα στοιχείο 
ώθησης σε κοινές δράσεις στο όνομα εξακριβωμένων, 
πλέον, κοινών βιολογικών καταβολών. Το στοιχείο 
αυτό θα ενισχύσει το ήδη διαμορφωμένο πλαίσιο συ-
ναντιλήψεων μεγάλου μέρους των συμπατριωτών μας 
στη βάση των κοινών αγώνων για τη διατήρηση της 
ελευθερίας και της αυτονομίας της περιοχής που διε-
ξήγαγαν οι πρόγονοί μας κατά τους πολλούς αιώνες 
της Οθωμανικής κυριαρχίας στην Πελοπόννησο και 
γενικότερα. 
Προαναφέρθηκε ότι υπάρχει και μία σημαντική μερίδα 

ατόμων που, παρότι τα προσωπικά τους δεδομένα οδηγούν 
σε σταθερά συμπεράσματα για την καταγωγή τους, την 
αποποιούνται για διάφορους λόγους. Αυτή η ομάδα προ-
έρχεται από την «έξοδο» προσώπων από τη Μάνη προ-
ερχόμενη από δύο κύριες αιτίες: Η πρώτη αποτελείται 
κυρίως από απογόνους πολεμιστών που μετά την εκδίωξη 
των τουρκικών κατοίκων από περιοχές που καταλάμβαναν 
μετά την έκρηξη της Επαναστάσεως του 1821, εγκατα-

στάθηκαν μόνιμα σ` αυτές τις περιοχές και νέμονταν τα ει-
σοδήματα από κτήματα που ήταν πολύ ευφορότερα από 
τα Μανιάτικα. Επειδή η μετεγκατάσταση, μέχρι τελικά να 
νομιμοποιηθεί, γινόταν με αυθαίρετο τρόπο, υπήρχε βάσιμη 
αιτία για απόκρυψη της καταγωγής. Αυτή η τάση μεταδιδόταν 
και στις γενιές που ακολούθησαν μέχρι σήμερα. Η δεύτερη 
αποτελείται από άτομα που, για αποφυγή αντεκδικήσεων 
μετά από φονικές οικογενειακές συγκρούσεις εγκατέλειπαν 
τις πατρογονικές εστίες τους μετακινούμενοι σε περιοχές, 
είτε απομακρυσμένες αγροτικές είτε πολυπληθείς αστικές, 
όπου η καταδίωξή τους ήταν δύσκολη. Ισχυρά δεδομένα 
μανιάτικης καταγωγής της πρώτης ομάδας είναι η διατήρηση 
σε πολλές περιπτώσεις, των καταλήξεων -έας και -άκος 
στα επώνυμα που καθιερώθηκαν κυρίως κατά τα χρόνια 
της επαναστατικής περιόδου 1821 -1827 και της δεύτερης 
ομάδας το επώνυμο Μανιάτης που καθιερώθηκε μετά τη 
μετεγκατάστασή τους στις νέες κατοικίσεις τους. Μετά την 
πάροδο πολλών δεκαετιών από τους χρόνους μετεγκατά-
στασης οι αρχικές αιτίες απόκρυψης της καταγωγής δεν 
υφίστανται πλέον και η αναγνώρισή της θα μπορούσε να 
συμβάλλει στο δυνάμωμα του πληθυσμιακού δυναμικού 
μανιάτικης καταγωγής βοηθώντας στην προώθηση των 
στόχων ανάπτυξης της περιοχής μας που αποτελεί και τη 
γενεσιουργό μήτρα τους.  
Οι πιο πάνω αναφερθείσες διαδικασίες ελέγχου 

των ατομικών γονιδιωμάτων θα μπορούσαν να οδη-
γήσουν σε επαλήθευση της καταγωγής, αλλά και στην 
ερμηνεία πολλών από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
που δεν έχει εντοπιστεί η αφετηρία προέλευσής τους. 
Η σύγκριση των ομοιοτήτων των ατομικών χαρακτη-
ριστικών με σημαντικά μανιάτικα χαρακτηριστικά που 
έχουν γενικά αναγνωριστεί με βάση τα ιστορικά πρό-
τυπα, όπως η έφεση προς την ελεύθερη δράση και η 
ατομική αυτονομία, ίσως οδηγήσει και σε διαμόρφωση 
μανιάτικης συνείδησης. 
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ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2023 
Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση έκ-
δοσης της εφημερίδας αποτελεί η έγκαιρη κατάθεση των 
συνδρομών. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί για την κατάθεση 
αναγράφονται στη σελίδα 11.


