ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΣ ΤΖΑΝΕΤΕΑ
Η Λακωνία έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την ιστορία του Απόδημου
Ελληνισμού, αφού Λάκωνες ήταν οι πρώτοι τολμηροί και μοναχικοί ταξιδιώτες που
έφυγαν από τα ελληνικά λιμάνια κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, αναζητώντας
μια καλύτερη τύχη, στον Νέο Κόσμο και τη μακρινή Αυστραλία. Την ίδια εποχή
κάποιοι άλλοι, ονειρευόμενοι μια νέα ζωή, αναχωρούσαν από τα φτωχά χωριά μας
για την Αίγυπτο και τη Ρωσία, όπου υπήρχαν ελληνικές παροικίες. Σήμερα, πολλές
δεκάδες χιλιάδες Λάκωνες ζουν και διαπρέπουν στο εξωτερικό, αποτελώντας ένα
δυναμικό τμήμα του πολύτιμου Εθνικού κεφαλαίου της Ελληνικής Διασποράς.
Από τη θέση της Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, έχουμε κατά το παρελθόν
δηλώσει ότι αποτελεί δέσμευση της περιφέρειας Πελοποννήσου να βρίσκεται πάντοτε
αρωγός σε κάθε προσπάθεια των Ομοσπονδιών της όπου γης Ελληνικής Ομογένειας,
αφού πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτή αποτελεί ένα από τα πιο δημιουργικά κομμάτια
του Ελληνισμού που ποτέ δεν ξέχασε τη μητέρα Πατρίδα.
Στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας μας με τους Λάκωνες της Διασποράς
και ιδιαίτερα κατά τη σημερινή δύσκολη πορεία της χώρας μας, δεχθήκαμε με χαρά
την πρόταση του διακεκριμένου συμπολίτη μας, νομικού επιστήμονα, πρώην
Βουλευτού και πρώτου Προέδρου του Δ. Σ. της Οργανωτικής Επιτροπής για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνα 2004 κ. Στράτη Στρατήγη και της κόρης του Δέσποινας,
να αναλάβει η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας την εκτύπωση της αγγλικής
μετάφρασης του βιβλίου του συμπατριώτη μας, εκπαιδευτικού και συγγραφέα κ.
Νικολάου Ι. Κουφού « Ελένη Θεοδωρακοπούλου – Στρατήγη ( 1948 – 15. 9. 1997 )
Στο δρόμο του Παλαιομονάστηρου », που είχε εκδώσει ο Δήμος Ευρώτα το 2012, επ’
ευκαιρία του ετήσιου μνημοσύνου στον Βρονταμά την 15. 9. 2012, της αειμνήστου
Ελένης, κόρης του Ι. Ν. Θεοδωρακοπούλου και συζύγου του κ. Στρατήγη.
Την έκδοση της μετάφρασης του βιβλίου αυτού στην αγγλική, είχαν ζητήσει
τότε πολλοί από τους παρευρισκόμενους στο μνημόσυνο της Ελένης, απόγονοι
Βρονταμιτών οι οποίοι ζουν στην Αυστραλία, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για την
ιστορία του τόπου καταγωγής τους, αλλά δεν μιλούν πλέον ελληνικά. Επίσης, για τον

ίδιο λόγο έχει εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον από Λάκωνες μετανάστες των ΗΠΑ και
ιδιαίτερα από όσους κατάγονται από το Βασσαρά, τον τόπο καταγωγής της
αείμνηστης Ελένης. Η έκδοση αυτή που παρουσιάζει στην αγγλική γλώσσα, το Ιερό
και Ιστορικό Μνημείο του Παλαιομονάστηρου Βρονταμά, καθώς και τη συστηματική
προσπάθεια της Ελένης για την ανάδειξη και προβολή του, θεωρούμε ότι αποτελεί
μια προσφορά της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στους Λάκωνες και
γενικότερα στους Έλληνες του εξωτερικού, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη
διατήρηση της εθνικής ταυτότητας των παιδιών τους, τα οποία γεννήθηκαν στις
χώρες που κατοικούν, είναι αγγλόφωνα ή έχουν γονείς διαφορετικής καταγωγής,
ωστόσο υπερηφανεύονται για την καταγωγή τους, αγαπούν την Ελλάδα και έχουν
πάντα την επιθυμία να την επισκεφθούν μαζί με τις οικογένειές τους.
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