ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

64

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του

Νέας Σμύρνης κ. Χαράλμπου Πεχλιβανίδη.

Σωματείου ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Εγκαίνια έκθεσης φωτογραψιιίJV από τον_
Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Λευκω

έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν

σίας κ. Λέλλο Δημητριόδη.

στις εκδηλώσεις που οργανώνουν
σε συνεργασlα με το Δήμο ΝΕΛΣ ΣΜΥΡ

Η έναρξη των εκδηλώσεων αυτιίΝ θα γίνει
το Σάββατο 1η Μαρτίου, στις

7.30

το βρά

δυ,

στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λευκω
σίας.
Π .Α.

εκτός Δευτέρας και Σαββότου πρωί
(σε περlπτωση κωλύματος)
ΤΗΛ.

426301

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

θέμα:

«Ο

Ελληνισμός,

Ελλαδικός

και

Κυπριακός, στόχοι του Τουρκικου επεκτα
τισμού».

Κυριακή

2

στην έκθεση

Δευτέρα

Ώρες Γραφείου:

Σάββατο

8.15μ.μ. Ομιλία του Δημοτικού Συμβού·
λου Νέας Σμύρνης κ. Γιάννη Μαγκριώτη με

ΝΗΣ.

3

Μαρτίου:

10-1

μ.μ.

Επίσκεψη κοινού

& 4-7

μ. μ.

Μαρτίου: Πύλη Αμμοχώστου.

7.30μ.μ. Εισαγωγική ομιλία του κ. Παντελή
Σερέφογλου, Προέδρου της Εστίας Νέας
Σμύρνης. 7.45μ.μ. Ομιλία της κ. Καλλιόπης
Κολιοπούλου

-

Γρίβα, Δημοτικού Συμβού

λου Νέας Σμύρνης με θέμα: «Σμύρνη- Νέα
Σμύρνηι•.

Η έκθεση α υ η) θα παραμείνει ανοικτή κ ω

Μαρτίου: Πύλη Αμμοχώστου

Τρίτη

4 Μαρτίου.

7.30μ.μ. Εισαγωγική ομιλία του Δημάρχου

Πόθος ξενητεμένου

Νοσrαλγiες
Από μικρός σε άφησα

και ζω στη ξενητιά μου,

Στείλετε μου ένα χαμόγελο

εγώ το δέχτηκα απ' αρχής

της μικρής αδελφούλας,

μα όχι η καρδιά μου.

και κλέψετε τ' αηδονιού

Ποτt ιιοu δw Ε!!Πόpεσα

μια χαρωπή στροφούλα.

εσένανε να Βγάλω απ' την καρδιά μου,

Σ τεfλετε μου ένα γλυκοχάραμα

και μόνο που σε σκέφτουμαι

Μαγιάτικης αυγούλας,

λαφρώνει νοσταλγία μου.

κι' ένα γλυκονανούρισμα

Παραπονιέται η καρδιά

της Σuρκανιάς βρuσούλλας.

ζητά να βρει εσένα,

Στείλετε μου μια στροφή

γεμίζει σκέψεις το μυαλό

απ' του χωριού τ' αλώνι

βοupκώνουνε τα μάτια.

ιa' απ' την αuλιl ενα χλωμό

Πνfγει η καρδιά τον καημό

της λεμονιάς λεμόνι.

και σταματά το δάκρυ

Στεiλετε μου ένα αγριολούλουδο

υπόσχομαι εις την καρδιά

π' aνθίζει στην ραχούλα,

πως θα γυρίσω πάλι.

και το ποτίζει της νuκηάς

Στερέψανε τα δάκρυα

η δροσερή βροχούλα.

μ' ο καημός δεν λείπει

Και βγιlτε πάνω στι1ν κορφή

προσεύχομαι στην Παναγιά

του πιο ψηλού βουνού μας

για να με βοηθrΊσεr.

κι' ένα κομμάτι στείλετε

του ξάστερου ουρανού μας.
Σάββας Νικολάου
Μετανάστης στις Ηνωμένες Πολιτεfε:ς
Αμερικής.

