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Τελετή προσθήκης προσωνυμίας του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς «Οδυσσέας Ελύτης» 

Στην αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου Κηφισιάς («Β. Γκατσόπουλος»), στο δημαρχείο, έλαβε χώρα τη Δευτέρα 1 
Απριλίου η τελετή προσθήκης προσωνυμίας του 7

ου
 Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς «Οδυσσέας Ελύτης», με έδρα την 

Πολιτεία. Παρουσία του ευρωβουλευτή της Ν. Δημοκρατίας Γ. Κουμουτσάκου, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Βούτση, 
της συντρόφου του Ο. Ελύτη, ποιήτριας και δοκιμιογράφου Ιουλίτας Ηλιοπούλου, μελών του δημοτικού συμβουλίου, 
πλήθος κόσμου και γονέων, οι μαθητές του 7ου δημοτικού σχολείου με την καθοδήγηση των δασκάλων τους και 
εθελοντών του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων παρουσίασαν μια σειρά δρώμενων και προβολές διαφανειών με 
θέματα από τη ζωή και το έργο του νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη. 

Τον λόγο πήρε αρχικά η κα Ιουλίτα Ηλιοπούλου η οποία τόνισε την ανάγκη «για τη συνεχή διεκδίκηση μιας 
πληρέστερης ζωής. Είναι ανάγκη τις ποιητικές αξίες να τις προβάλλουμε στα μάτια των παιδιών ώστε να μαθαίνουν 
να μπαίνουν στο βάθος, στην αλήθεια των πραγμάτων. Να μαθαίνουν να μετέχουν σε αυτό που ονομάζουμε τέχνη, 
που ονομάζουμε ποίηση, δηλαδή σε αυτό που μας δίνει τη δυνατότητα διαφοροποίησης της συνείδησής μας. 
Εξάλλου, όπως έλεγε και ο Ο. Ελύτης, η ποίηση είναι ένα προκεχωρημένο φυλάκιο στις ανεξερεύνητες περιοχές της 
ζωής. Ας αφήσουμε τα μικρά παιδιά, που ξέρουν καλύτερα πολλούς δρόμους οι οποίοι οδηγούν προς την αλήθεια, 
να αγκαλιάσουν την ποιητική λειτουργία. Ας μάθουμε κι εμείς οι μεγάλοι να πολιτευόμαστε σωστά απέναντι σε ένα 
λουλούδι κι απέναντι σε ένα μικρό παιδί». Χαιρετισμό απηύθυνε ακόμη ο πρόεδρος του πολιτιστικού κέντρου και 
αντιδήμαρχος λειτουργίας πόλης Γ. Παπαδόπουλος, ο οποίος συνεχάρη το διευθυντή κ. Π. Κορδονούρη και το 
σύλλογο διδασκόντων του σχολείου για τις δραστηριότητες και τις διακρίσεις του. 

Τα παιδιά ζωγραφίζουν και δραματοποιούν Ελύτη 

Τα κυριότερα βιογραφικά στοιχεία του ποιητή παρουσιάστηκαν μέσα από διαφάνειες, με ζωγραφιές μαθητών 
εμπνευσμένες από την ποίηση του Ο. Ελύτη, και το θεατρικό δρώμενο ‘Μάγια’, όπου τα παιδιά εμφανίστηκαν στη 
σκηνή με λευκές φόρμες και αυτοσχέδια αστεράκια. Ο Οδυσσέας Αλεπουδέλης, όπως ήταν το πραγματικό όνομα του 
Ελύτη, γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1911 και υπήρξε γιός εύπορης οικογένειας που διέθετε εργοστάσιο 
σαπωνοποιίας. Οι κυριότερες ποιητικές συλλογές του ήσαν: «Άξιον εστί», «Προσανατολισμοί», «Ήλιος ο πρώτος», 
«Έξι και μία τύψεις για τον ουρανό», «Τα Ρω του έρωτα», «Μαρία Νεφέλη», «Τρία ποιήματα με σημαία ευκαιρίας», 
«Το μονόγραμμα», «Δυτικά της λύπης». Το 1979 έλαβε την κορυφαία ποιητική διάκριση – βραβείο Νομπέλ 
λογοτεχνίας– που έκανε την ποίησή του γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 1996 ο ποιητής πέθανε στην Αθήνα σε 
ηλικία 85 ετών. 

Στην αφιερωμένη στον ποιητή βραδιά έγινε παρουσίαση των τραγουδιών ‘Θαλασσινό Τριφύλλι’ και ‘Η ποδηλάτισσα’ 
σε στίχους Ο. Ελύτη, από τα παιδιά της Δ’ τάξης. Τα κοριτσάκια της Α’ τάξης με λευκές στολές, ζωγραφιστά φτερά και 
βεντάλιες πρωταγωνίστησαν στο θεατρικό δρώμενο ‘Μαγισσάκι’. Ακολούθησαν ‘Τα τζιτζίκια’ με προβολή 
διαφανειών και θεατρική δράση από τα παιδιά της Β’ τάξης. 

Η βραδιά έκλεισε με τα παιδιά της μεγαλύτερης τάξης του σχολείου τα οποία κατέβαλλαν φιλότιμες προσπάθειες για 
να δραματοποιήσουν το ποίημα «Ο ήλιος ο Ηλιάτορας». 
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