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Eκδήλωση για τα 20 χρόνια από το θάνατο 
του Οδυσσέα Ελύτη στην ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ
Τ

ο τµήµα «Οδυσσέας Ελύτης» 
Νο.26 της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ τίµησε 
τη µνήµη του ποιητή µε µια επιτυ-
χηµένη εκδήλωση το περασµένο 

Σάββατο. Όπως αναφέρει σε  επιστολή 
του ο Πρόεδρος του τµήµατος  «Οδυσ-
σέας Ελύτης», κ. Σταύρος Κρητικός: Εκ 
µέρους του Τµήµατος «Οδυσσέας Ελύτης» 
Νο.26 της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, Θα ήθελα να ευ-
χαριστήσω όλους τους προέδρους, αξιωµα-
τούχους και µέλη των άλλων Τµηµάτων της 
ΑΧΕΠΑ, τους επισκέπτες, φίλους, γνωστούς 
και συγγενείς που παρευρέθηκαν για να πα-
ρακολουθήσουν την όµορφη και σηµαντική 
Εκδήλωση, για να τιµήσουµε τον µεγάλο 
µας Έλληνα Νοµπελίστα Ποιητή Ο∆ΥΣΣΕΑ 
ΕΛΥΤΗ,  …20 χρόνια µετά τον θάνατον 
του. Ο Οδυσσέας Ελύτης - γεννήθηκε στις 
2 Νοεµβρίου 1911 και απέθανε στις 18 
Μαρτίου 1996 - σε ηλικία 85 χρονών. Θα 
ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον 
∆ρ. Βασίλη Αδραχτά που δέχτηκε να κάνει 
τη παρουσίαση, την Άννα Παπούλια που 
δέχτηκε να την εµπλουτίσει µε το µουσικό 
της ταλέντο µέσα από το πιάνο και την πο-
λύχρωµη φωνή της, καθώς επίσης και όλα 
τα µέλη του Τµήµατος Οδυσσέας Ελύτης 
της ΑΧΕΠΑ και ειδικότερα τις ταλαντούχες 
αδελφές κυρίες µας: Ελευθερία, Μαρίνα και 
Βίκυ, που διοργάνωσαν τούτη την όµορφη 
πολιτιστική εκδήλωση! Επίσης, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τα Ελληνικά Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης του Σύδνεϋ για την υποστήρι-
ξη και την προβολή της εκδήλωσης.   Η 
εκδήλωση είχε πάρα πολύ µεγάλη επιτυχία, 
την οποία παρακολούθησαν περίπου 120 
άτοµα και γέµισαν ολόκληρη την αίθουσα 
της ΑΧΕΠΑ. Μετά το τέλος της εκδηλώσεως, 
που διήρκησε 2 ώρες περίπου, προσφέρθη-
κε καφές και τσάι, µε παραδοσιακά βουτή-
µατα, γλυκά  και λουκουµάδες όλα φτιαγµέ-
να από τις τόσο αγαπηµένες µας νοικοκυρές 
τις οποίες και θερµό-ευχαριστούµε!
Αγαπητοί φίλοι και φιλές, χαίροµαι πάρα 
πολύ που µας τιµήσατε µε την παρουσία 
σας! Η χαρά µας θα είναι να σας έχουµε 
και πάλι στην εποµένη εκδήλωση µας».


