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Σπανέλλης, η πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων κα 
Κατερίνα Λιόγκα-Στογιάνοβιτς, η γραµµατέας του Γε-
νικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σύδνεϋ κα Ελένη 
Ψυχόπαιδα, ο εκδότης της οµογενειακής εφηµερίδας 
«Ο Ελληνικός Κήρυκας» κος Θεόδωρος Σκάλκος, οι 
χοροδιδάσκαλοι της Ελληνικής παροικίας  ∆ηµήτρης 
(Τάκης) και Σταυρούλα Παπαπέτρου, ο 102 ετών(!) 
Λάκωνας µπάρµπα Γιώργος Τζανετάκος, ο οδοντία-
τρος ∆ρ Αντώνης Μυλωνάς, η κα ∆ήµητρα Μιχοπού-
λου και αρκετοί άλλοι. Στην είσοδο του οικήµατος, 
τρία κοριτσάκια ντυµένα αρχαίες ελληνίδες καλωσό-
ριζαν τον κόσµο µε ελιές και κλαδιά ελαιόδεντρων 
δίνοντας έτσι µια πρόγευση της εκδήλωσης που θα 
ακολουθούσε εντός της αίθουσας. 
Η πρόεδρος κα Μαρία Γκλέκα καλωσόρισε τον κόσµο 
που κατέκλυσε τον χώρο επισηµαίνοντας στην οµιλία 
της τον σπουδαίο ρόλο της ελιάς στον ελληνικό πολι-
τισµό. Η ίδια δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και την 
Λέσχη Φωτογραφίας Σπάρτης για την αποστολή της 
έκθεσης φωτογραφιών την προηγούµενη εβοµάδα 
καθώς και το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς 
για την έκθεση αντικειµένων και εποπτικού υλικού µε 
επίκεντρο την ελιά και το λάδι τόσο από την Λακω-
νία όσο και από το αιγαιοπελαγίτικο νησί της Λέσβου 
στην σηµερινή εκδήλωση. Στην συνέχεια, σύντοµο 

χαιρετισµό απηύθυνε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλά-
δας στο Σύδνεϋ ∆ρ Κυρίµης συγχαίροντας την Λακω-
νική Οµοσπονδία για την πρωτοβουλία της θέσπισης 
των «Λεωνιδείων» σε διετή βάση. Στον δικό του χαι-
ρετισµό ο οµοσπονδιακός βουλευτής κος Βαρβαρής 
µίλησε και εκείνος για την σπουδαιότητα της ελιάς 
και του λαδιού στον ελληνικό πολιτισµό ως σύµβολο 
ειρήνης αλλά και ως στοιχείο διατροφής φυσικά. Στο 
τέλος τόνισε πως το καλύτερο λάδι στον κόσµο είναι 
το ελληνικό και ότι όλοι µας θα πρέπει να είµαστε 
υπερήφανοι για αυτήν την γευστική πρωτιά! Η πο-
λιτειακή βουλευτής του Στράθφηλντ κα Μακάι στην 
οµιλία της στην αγγλική γλώσσα καλωσόρισε τους 
Έλληνες στην εκλογική της περιφέρεια λέγοντας πως 
οι Έλληνες έχουν συνεισφέρει ποικιλιοτρόπως στην 
Αυστραλία ακόµα και µέσα από το φαγητό. Μάλιστα 
αναφέρθηκε και σε γειτόνους της οι οποίοι σήµερα 
το µεσηµέρι απολάµβαναν το µεσηµεριανό τους µε 
σαλάτες συνοδεία ελληνικών ελιών και λαδιού πριν 
φτάσει η ίδια στην εκδήλωση γνωρίζοντας καλά η 
ίδια το πόσο οι Έλληνες είναι «δεµένοι» µε τα δύο 
αυτά συστατικά. Η γερουσιαστής κα Χούσσος, η οποία 
είναι αγγλοσαξωνικής καταγωγής παντρεµένη µε Έλ-
ληνο-αυστραλό Λακωνικής καταγωγής, ευχαρίστησε 
µές από την δική της σύντοµη οµιλία τους συνετελε-
στές των εκδηλώσεων σε Ελλάδα και Αυστραλία ενώ 
δεν παρέλειψε να πει κατά πόσο αγαπά την Ελλάδα 
και την Λακωνία ιδιαίτερα αφού η ίδια παντρεύτηκε 
εκεί τον αγαπηµένο της. Επιπλέον ανέφερε ότι φέτος 
θα ξαναπάει για ταξίδι στην Ελλάδα για έκτη φορά 
µάλιστα. Ο παράγοντας της Λακωνικής Οµοσπον-
δίας κος Χρήστος Αποστολάκος διάβασε το µήνυµα 
του ∆ηµάρχου της Σπάρτης για τα «Λεωνίδεια» προς 
την Λακωνική πατριά και την Ελληνική παροικία του 
Σύδνεϋ. Ο ∆ήµαρχος συνεχάρηκε την Οµοσπονδία 
και προέτρεψε τους Λάκωνες της Αυστραλίας να παί-
ξουν ρόλο ενωτικό για τους απανταχού Λάκωνες. Τον 
τελευταίο λόγο είχε και πάλι η ερευνήτρια και πο-
λιτιστική σύµβουλος κα ∆ιασάκου-Αναστασιάδου η 
οποία «ταξίδεψε» τους παραβρισκόµενους σε ένα τα-
ξίδι ιστορίας για την ελιά και ειδικά το λάδι, το «χρυ-
σό υγρό» της ελληνικής γης, όπως είπε η ίδια χαρα-
κτηριστικά. Η οµιλήτρια επισήµανε την πολυποίκιλη 
χρήση του ελαιόλαδου ως στοιχείο διατροφής, καλ-
λωπισµού και δοξασίας στην ελληνική ιστορία και 
στον ελληνικό πολιτισµό. 
Στις δύο τελευταίες εκδηλώσεις χρέη τελετάρχη ανέ-
λαβε µε άψογο τρόπο ο Λάκωνας παράγοντας και 
µέλος του φορέα κος Άγγελος ∆ούκας ο οποίος εντυ-
πωσίασε µε την παρουσίαση του προγράµµατος µε 
τον απαιτούµενο επαγγελµατισµό. Η εκδήλωση για 
την «Έκθεση του Μουσείου της Ελιάς και του Ελληνι-
κού Λαδιού» στο οίκηµα του Ζάρακα έκλεισε µε ένα 
πλούσιο κέρασµα ελιών, τυριών και πολλών ζεστών 
µεζέδων και γλυκών. 
Η Ελληνική παροικία του Σύδνεϋ θα αναµένει µε ανυ-
ποµονησία τα επόµενα «Λεωνίδεια» που προγραµµα-
τίζονται να διεξαχθούν σε δύο πια χρόνια, δηλαδή το 
2018. Ένα εύγε από όλους σίγουρα χρειάζονται όλα 
τα µέλη της Λακωνικής Οµοσπονδίας για τον πολιτι-
στικό αυτό πια θεσµό στους κόλπους της ελληνικής 
∆ιασποράς της Αυστραλίας. 

Η πρόεδρος Μαρία ΓκλέκαΠάνω: Οι επίσηµοι. Κάτω: Χρήστος Χριστογιώργης και...o πρώην µαθητής του στα Ελληνικά σχολεία, Νικόλαος Βαρβαρής

Αναστασία ∆ιασάκου-Αναστασιάδου

Άγγελος ∆ούκας

∆ώρο προς την κα Σοφία Κώτση και κα Τζόντι Μακάι

Σταυρούλα Παπαπέτρου, ∆ηµήτρης Παπαπέτρου, ∆ήµητρα Μιχο-
πούλου και Κατερίνα Λιόγκα Στογιάνοβιτς

Αναστασία ∆ιασάκου-Αναστασιάδου µε την εγγονή της Αλεξάνδρα




