
 

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ 23 /5/2016 
 
 
 
Κυρία Σισυ Παυλοπούλου, Κυρίες και Κύριοι 
 
 

Η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ Οργάνωση Γυναικών και ο Οργανισμός Πολιτισμού 
Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων  σας καλωσορίζουμε και σας 
ευχαριστούμε για την αποψινή σας παρουσία. 
 
Κυρίες και Κύριοι  
Με σεβασμό ,υπερηφάνεια και νοσταλγία ήρθα σήμερα εδώ για ένα αφιέρωμα 
στον ποιητή του Αιγαίου ,την θάλασσα του πολιτισμού ,της χαράς και της 
αγάπης που σήμερα έχει μετατραπεί σε θάλασσα πόνου και δακρύων. 
Πόσο επίκαιρος είναι ο ποιητής όταν γράφει : Θεέ μου τι μπλε ξοδεύεις 
για να μην σε βλέπουμε;  
Ο Οδυσσέας Ελύτης δίδαξε με το ήθος και την συνέπεια για όσα πίστευε. 



 

 

Την αγάπη και την πίστη στον Ελληνισμό και την Ορθόδοξη παράδοση. 
Τίμησε την Ελλάδα και τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας και το Κρατικό 
βραβείο Ποίησης . 
20 χρόνια από τον θάνατο του –Όμως αιώνες και αν περάσουν θα 
παραμείνει διαχρονικός. 
 
 Συγγραφέας ,εκλεκτός στοχαστής με σπάνια πνευματικότητα ,αληθινά 

ελεύθερος ,σεμνός ,σοβαρός ,καλλιεργημένος ,με αυθεντικό και ρωμαλέο 
ταλέντο .,ισχυρή θέληση και υψηλό ήθος ο Πρόεδρος της Ακαδημίας 
Αθηνών Θανάσης Βαλτινός είναι κοντά μας .Σας ευχαριστούμε κ. Πρόεδρε 
για την μεγάλη τιμή. 
 
Συγγραφέας –Καθηγήτρια Φιλοσοφικής Σχολής και διδάκτωρ του 
Πανεπιστημίου της Σορβόννης κ.Λίνα Λυχναρά θα μας αποκαλύψει 
στοιχεία για την προσωπικότητα ,το έργο και την ζωή του Οδυσσέα Ελύτη 
μιας και είχε την τιμή να κάνει το διδακτορικό της μελετώντας τον σε βάθος 
.Κυρία Λυχναρά σας ευχαριστούμε . 
 



 

 

Ο Γιώργος και η Ηρώ Σγουράκη είναι πολιτικοί επιστήμονες ,σκηνοθέτες 
και δημιουργοί πνευματικών και πολιτιστικών ταινιών και έχουν ασχοληθεί 
επαγγελματικά με την δημοσιογραφία. 
Το video που θα δούμε είναι δικό τους δημιούργημα και μέσα από αυτό θα 
δούμε ότι η  Ελλάδα δεν είναι μόνο μιζέρια ,διαδηλώσεις και μνημόνια.  
Υπάρχει η Ελλάδα του Πολιτισμού ,του Πνεύματος ,των Γραμμάτων και των 
Τεχνών  που αυτά δεν παραχωρούνται ,δεν κατάσχονται ,δεν εκποιούνται, 

δεν μπαίνουν σε καλούπια και δεν αποτελούν όρους κάποιας συμφωνίας . 
 
Το πολύ όμορφο αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη θα κλείσει με την 
απαγγελία έστω και ελάχιστων  στίχων, με ασύγκριτη αξία φυσικά, από έναν 
καταξιωμένο καλλιτέχνη, πολύ καλό ηθοποιό και ανήσυχο άνθρωπο για τα 
κοινά τον Τάκη Χρυσικάκο. 


