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Ένα εύγε στους Λάκωνες για αυτόν 
τον σπουδαιότατο θεσμό!
Είθε να συνεχίζεται στην Ελληνική Παροικία!
Γράφει  ο  ∆ηµήτρης Καµετόπουλος

Π οιος είπε ότι ο Λεωνίδας δεν...υπάρχει πια; Ο 
Λεωνίδας....ζει και βασιλεύει! Στην ψυχή του 
κάθε Λάκωνα και κάθε Πελοποννησίου υπάρ-
χει βαθιά µέσα ο Λεωνίδας ο οποίος «φυλάει 

Θερµοπύλες» και ο οποίος λέει προς όλες τις κατευ-
θύνσεις: «Μολών Λαβέ», δηλαδή ας έρθετε να πάρε-
τε, να σφετεριστείτε τον ελληνικό πολιτισµό, µα όσο 
και να προσπαθείτε, δεν θα µπορέσετε!! Ο ελληνικός 
πολιτισµός είναι ένας και µοναδικός και µεταδίδεται 
παντού, σε όλον τον κόσµο!
Έτσι και οι Λάκωνες του Σύδνεϋ µέσα από την Λακω-
νική Οµοσπονδία Νέας Νότιας Ουαλίας διοργάνω-
σαν φέτος τον Μάιο τις πολιτιστικές εκδηλώσεις «Λε-
ωνίδεια», θεσµός που διεξάγεται κάθε δύο χρόνια. 
Μέσα από τις εκδηλώσεις αναδεικνύονται η Σπάρτη, 
η Λακωνία, η Πελοπόννησος και γενικά η Πατρίδα 
µας η Ελλάδα. 
Φέτος, τα «Λεωνίδεια» είχαν µια άλλη χροιά. Το κυρί-
αρχο στοιχείο ήταν το τοπίο της Λακωνίας ή καλύτερα 
τα όµορφα τοπία της άκρης αυτής της Πελοποννήσου 
µέσα από φωτογραφίες. Το άλλο κυρίαρχο στοιχείο 
ήταν η ελιά και το ελαιόλαδο που έχουν µια εξέχου-
σα και µοναδική θέση στο ελληνικό τραπέζι και είναι 
αγαπητά και τα δύο από τους Έλληνες και µη-Έλληνες 
σε όλη την υφήλιο! Οι τρεις εκδηλώσεις στέφθηκαν 
µε πλήρη επιτυχία στο ζεστό και φιλόξενο οίκηµα του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Ζάρακα στο προάστιο Έν-
φηλντ στα νοτιοδυτικά του Σύδνεϋ που είχε «ντυθεί» 
κατάλληλα για το γεγονός µε κλαδιά από ελιόδεντρα 
να καλωσορίζουν τον κόσµο που παρέστη στον χώρο.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν µε το µεσηµεριανό γεύµα 
των Βαϊων στην αίθουσα του Ζάρακα την Κυριακή 24 
Απριλίου µε αρκετό κόσµο, συντοπίτες και φίλους της 
Λακωνίας οι οποίοι δοκίµασαν το ψάρι που είχε ετοι-
µαστεί από τις γυναίκες του φορέα. 
Το µεσηµέρι της Κυριακής 15 Μαϊου διοργανώθη-
κε ειδική έκθεση µε τίτλο: «Λακωνία: Φωτογραφικά 

Ίχνη» όπου συνεργάστηκαν 34 ερασιτέχνες φωτογρά-
φοι από την Λέσχη Φωτογραφίας Σπάρτης οι οποίοι 
θέλησαν να καλύψουν µε τον δικό τους φωτογραφικό 
φακό τις άπειρες εικόνες κάλλους και φυσικής οµορ-
φιάς του µοναδικού Λακωνικού τοπίου, από τα βουνά 
της Λακωνίας ως τις ακροθαλασσιές της. Οι 60 πε-
ρίπου φωτογραφίες είχαν στηθεί στην µία άκρη της 
αίθουσας µε σύντοµες επεξηγήσεις από κάτω για τον 
ακριβή τόπο που προέβαλλαν ενώ στην άλλη άκρη 
της αίθουσας η πρόεδρος της Λακωνικής Οµοσπον-
δίας ΝΝΟ κα Μαρία Γκλέκα καλωσόρισε και ευχα-
ρίστησε τους παραβρισκόµενους για την προσέλευσή 
τους για να θαυµάσουν ιδίοις όµµασι τις οµορφιές 
της Λακωνικής γης. Στην συνέχεια, η πολιτιστική 
σύµβουλος του Λακωνικού φορέα και ερευνήτρια κα 
Αναστασία ∆ιασάκου-Αναστασιάδου στην δική της 
οµιλία παρουσίασε µε αναλυτικό τρόπο την σπου-
δαιότητα του ιστορικού και πολιτισµικού ρόλου της 
Σπάρτης και της Λακωνικής αυτής γωνιάς στον ελλη-
νικό πολιτισµό γενικά. Ταυτόχρονα δεν αµέλησε να 
υπενθυµίσει σε όλους ότι η Λακωνική γη γέννησε πο-
λεµιστές, συγγραφείς, ποιητές και καλλιτέχνες µέσα 
στους αιώνες ενώ αναφέρθηκε και στις µοναδικές 
της οµορφιές, όπως άλλωστε έδειχναν και οι ίδιες 
οι φωτογραφίες. Η κα ∆ιασάκου-Αναστασιάδου είναι 
γνωστή για τις οµιλίες και διαλέξεις της ανά διαστή-
µατα στην Ελληνική παροικία του Σύδνεϋ στις οποίες 
προβάλλονται το Λακωνικό στοιχείο και η Σπαρτιά-
τικη ιστορία. Η συνέχεια του απογεύµατος έκλεισε µε 
κέρασµα ελληνικών γλυκών και καφέ.
Η τρίτη και ίσως και πιο λαµπερή εκδήλωση ήταν 
αυτή που έγινε το µεσηµέρι της Κυριακής 22 Απριλί-
ου η οποία ήταν η «Έκθεση του Μουσείου της Ελιάς 
και του Ελληνικού Λαδιού». Η εκδήλωση γενικά 
παρουσίασε µέσα από το φωτογραφικό υλικό και τα 
βιβλία που απέστειλε το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς την µακραίωνη ιστορία της ελιάς και του 
λαδιού, ιδιαίτερα του Λακωνικού αλλά συγχρόνως 
και του Λεσβιακού λαδιού. Για τον ίδιο σκοπό της 

παρουσίασης των δύο αυτών περιοχών στις οποί-
ες η ελιά και το λάδι αποτελούν τον «χρυσό» τους, 
προβλήθηκαν δύο εξαιρετικά βίντεο τα οποία ανα-
φέρθηκαν στην ιστορία και την τεχνολογία της ελιάς 
και της ελαιοπαραγωγής στον ελλαδικό χώρο. Τα 
δύο βίντεο δόθηκαν στα µέλη της Λακωνικής Οµο-
σπονδίας για χρήση µέσα στον πολιτιστικό θεσµό 
από το εν λόγω ίδρυµα. Από τους επισήµους που 
παρέστησαν ήταν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας 
στο Σύδνεϋ ∆ρ Σταύρος Κυρίµης (ο οποίος παρεπι-
µπτόντως είναι από το Γερολιµάνι της Λακωνίας), ο 
οµοσπονδιακός βουλευτής και ξανά υποψήφιος στις 
επερχόµενες κοινοπολιτειακές εκλογές της έδρας του 
Μπάρτον στο νότιο Σύδνεϋ κος Νικόλαος Βαρβαρής, 
η πολιτειακή γερουσιαστής των Εργατικών στην Άνω 
Βουλή της Νέας Νότιας Ουαλίας, σκιώδης Υπουργός 
Πολυπολιτισµού και Γυναικών και υποψήφια στην 
πολιτειακή έδρα του Κάντερµπερυ κα Σοφία Κώτση, 
η πολιτειακή γερουσιαστής της Νέας Νότιας Ουαλίας 
Κόρτνι Χούσσος, η πολιτειακή βουλευτής της εκλο-
γικής έδρας του Στράθφηλντ, σκιώδης υπουργός Συ-
γκοινωνιών και Οδικού ∆ικτύου κα Τζόντι Μακάι, ο 
πρώην ∆ήµαρχος του Μπέργουντ κος Χρήστος Χρι-
στογιώργης, ο προέδρος της Μυτιληνιακής Αδελφό-
τητας Σύδνεϋ και Νέας Νότιας Ουαλίας κος Ιωάννης 

Τα µέλη της Λακωνικής Οµοσπονδίας (από αριστερά): Γιάννης ∆ρίβας, Κωνσταντίνος Λαγανάς, ∆ήµητρα Λέντρου, Αγγελική Σκιαδοπούλου, Παναγιώτης Τσιγγούνης, Λίντα Λήγα, Χρήστος Αποστολάκος, 
Μαρία Γκλέκα-Πρόεδρος της Λακωνικής Οµοσπονδίας ΝΝΟ, Άγγελος ∆ούκας, Αναστασία ∆ιασάκου-Αναστασιάδου, Γιώργος Θεοδωρακάκος

Αντικείµενα από την έκθεση




