
  

 

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Η ΕΝΟΡΑΣΗ δηµιουργήθηκε πριν 
από έντεκα χρόνια µε κύριο στόχο 
την καλλιέργεια φιλίας και συνερ-
γασίας όλων των ανθρώπων όπου 
γης, πιστεύοντας πως η φιλία και ο 
πολιτισµός αποτελούν µοναδικές 
διεξόδους για έναν κόσµο καλύτε-
ρο για όλους µας. 

Τον δωδέκατο χρόνο της ζωής µας 
ας τον αφιερώσουµε στα πολιτιστι-
κά και στις θετικές προβολές, έτσι 
ώστε να δούµε τη ζωή µε πραγµα-
τική αισιοδοξία.    Θέλουµε  την 
ευτυχία των µελών, τη χαρά,    
την  επικοινωνία,  την  επαφή. 

Όλοι µας, µε το βλέµµα µπροστά, 
µαζί, για µιαν ενωµένη ΕΝΟΡΑΣΗ 
όπου ο καθένας θα θέλει να προ-
σφέρει το ίδιο όπως και θα ήθελε 
να πάρει. 

ΕΝΟΡΑΣΗ, 1 ∆εκ 2005 
_________________________ 

 
ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Μιράντα Σιδερά, Πρόεδρος ∆Σ 
Γαστών Νεοκλέους, Γεν. Γραµ. ∆Σ 
Φλώρος Φλωρέντζου, Ταµίας ∆Σ 
Πάµπος Χαραλάµπους, µέλος ∆Σ 
Λυδία Μελισσά, µέλος ∆Σ 

Χρίστος Χατζηιωάννου, µέλος ∆Σ 
Ζαχαρίας Ιωαννίδης, µέλος ∆Σ 
Καίτη Σορόκου, µέλος ∆Σ 

Σωτήρης Χριστοφόρου, Πρόεδρος ΣΕ 
Ανδρέας Παναγιώτου, Αντ/δρος ΣΕ 
Λένια Γεωργιάδου, Γραµµατέας ΣΕ 
Αναχίτ Σαρκισσιάν, µέλος ΣΕ 
Ανδριανή Σαβεριάδου, µέλος ΣΕ 
Ελένη Αυγερινού, µέλος ΣΕ 

_________________________ 
 

Φίλοι προσέξτε: 

Η συνδροµή για το 2006 είναι   
όπως κάθε χρόνο µόνο £15, πλέον 
£5 για την εγγραφή νέων µελών.  
Τα µέλη, όµως, που θα διευθετή-
σουν τη συνδροµή τους µέχρι τα 
Χριστούγεννα θα τύχουν πρόσθε-
της έκπτωσης 20% δηλαδή θα πλη-
ρώσουν µόνο £12. 

ΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ 2005-6 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. 

 
 
 
 

1.   Κάθε δεύτερη Παρασκευή, 8.30 µµ 
ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΡΑ∆ΙΕΣ:  
Στο πανέµορφο κλαµπ µας στη Μακαρίου 
52 (που ευγενώς διαθέτει αφιλοκερδώς για 
µας η καλή µας φίλη Λυδία Μελισσά-
Γαβριηλίδου, µέλος του ∆Σ), θα συνεχίσουµε 
τις ανθρώπινες βραδιές δείπνου, συζήτησης, 
πιάνου (µε τον Ερµή και την Έλενα), και 
µουσικής-χορού, µε µόνο £5,50 (περιλαµ-
βανοµένου φαγητού, άφθονου ποτού και 
επιδορπίου).  Είσοδος χωρίς φαγητό £3.00.  
∆ηλώσεις ως τις 7.30 µµ στον τηλεφωνητή 
µας (22.76.76.79).  Οι συνάξεις:  9 & 23 ∆εκ. 
2005, 20 Ιαν. 2006 και 3 & 17 Φεβ. 2006.   
Το δείπνο εναλλάσσεται µεταξύ εκλεκτής µακαρονάδας 
(πρόβλεψη και για χορτοφάγους) και πίτας µε σουβλάκια, 
σιεφταλιά ή χαλούµι.  (Οι οµιλητές και τα θέµατά τους 
φαίνονται στη διπλανή στήλη.) 
___________________________________ 
 
2.  Κάθε δεύτερη Τετάρτη, 4 µµ ως 8 µµ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ, 
µε σκάκι, τάβλι, βιβλιοθήκη και (στις 5.30 µµ) 
παρακολούθηση ταινίας στην TV 52� και   
ανταλλαγή απόψεων.  Μια εκδήλωση που 
οργανώνει η Λυδία (τηλ. 99.134.197).  Είσο-
δος £2,50 µε ζεστά ή/και κρύα ροφήµατα ή/
και ποτά.  (Οι συνάξεις: 7 & 21 ∆εκ. 2005, 4 
& 18 Ιαν. 2006 και 1 & 15 Φεβ. 2006. 
___________________________________ 
 
3.  Σάββατο 3 ∆εκεµβρίου, 8.20 πµ 
ΘΕΑΤΡΟ «ΕΝΑ».  Μια κουλτουριάρικη βρα-
διά µε το θρίλερ-κωµωδία «Ενδιάµεσες 
Πόρτες» (µοίρα, πεπρωµένο, ταξίδι στο 
χρόνο) σε σκηνοθεσία Ανδρέα Χριστοδουλί-
δη, προς µόνο £3 (µια προσφορά στα µέλη 
µας από το θέατρο ΕΝΑ).  ∆ηλώσεις στον 
τηλεφωνητή µας (22.76.76.79) όσο υπάρ-
χουν θέσεις.  Στις 10.30 µµ θα πάµε για κα-
λή παρέα απέναντι στο «Μπαστιόνε».   
___________________________________ 

4.  Τρίτη 6 ∆εκεµβρίου, 8.30 µµ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.  Μια 
συναυλία που αναµένεται να µας γοητεύσει.  
Την οργανώνει το Κίνηµα Οικολόγων.  Συµ-
µετέχουν η Φρόσω Στυλιανού, ο Άριστος 
Ποταµίτης και το µουσικό σχήµα «∆ούρειος 
Ήχος» σε τραγούδια Λοΐζου, Θεοδωράκη, 
Σπανού, Μαχαιρίτσα, Πυξ-Λαξ, κ.ά.  Αµφιθέ-
ατρο ΠΑΣΥ∆Υ.  Είσοδος £5.  Εισιτήρια από 
το θέατρο ή στο τηλ. 22.51.87.87.  

∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ 

 
Στα πλαίσια των χαρούµενων βραδιών 
δείπνου, πιάνου, µουσικής και χορού, 
στο κλαµπ της ΕΝΟΡΑΣΗΣ, στη Λεω. 
Μακαρίου Γ� 52 (100 µέτρα από Αστυ-
νοµία Λυκαβηττού προς Χίλτον), κάθε 
δεύτερη Παρασκευή (βλ. 2η στήλη, εκ-
δήλωση υπ� αρ. 1), θα φιλοξενούµε 
έναν από τους ακόλουθους οµιλητές 
(από 8.30 ως 9.30 µµ).  Θα ακολουθεί 
δείπνο, πιάνο,  µουσική και χορός. 
 
 
Παρασκευή 9 ∆εκεµβρίου 2005 
 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΙ∆ΗΣ,  Θεολόγος, 
Υπεύθυνος ∆ιαφώτισης Μετοχίου 
Κύκκου.  Θέµα: «Θεολογικές Απα-
ντήσεις στις Σύγχρονες Κοινωνικές 
Προκλήσεις». 
 
Παρασκευή 23 ∆εκεµβρίου 
 
ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ, Μαθητής ∆η-
µοτικού, Περιβαλλοντιστής, ενθου-
σιώδες µέλος της ΕΝΟΡΑΣΗΣ.  Θέµα: 
«Η µόλυνση που προκαλούν τα αυτο-
κίνητα».  Παρουσίαση σε «Power Point» 
στην τηλεόραση των 52�. 
 
Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2006 
 
∆εν θα πραγµατοποιηθεί η καθιερω-
µένη σύναξη γιατί η ΕΝΟΡΑΣΗ θα 
βρίσκεται σε τριήµερη εκδροµή στην 
Πάφο µε την ευκαιρία των γιορτών.  
 
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 
 
ΜΑΚΗΣ ΛΟΪΖΙ∆ΗΣ, Ερασιτέχνης Εικο-
νολήπτης, εµπνευσµένο µέλος της 
ΕΝΟΡΑΣΗΣ.  Θέµα:  «Χαρούµενες 
Εµπειρίες και Αναµνήσεις από την 
Πρόσφατη Μαγευτική Κρουαζιέρα µας 
στο Αιγαίο, το Βόσπορο και τη Μαύρη 
Θάλασσα».  Παρουσίαση στην τηλεόρα-
ση των 52� µέσω DVD. 
 
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 
 
ΝΙΚΟΣ ΜΕΣΑΡΙΤΗΣ, Αρχιτέκτων.  Θέ-
µα:  «Η πόλη µας, χώρος χαράς / 
ζωής».   
 
Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 
 
∆Ρ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ, Κλινικός 
Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής.  Θέ-
µα: «Σχέσεις και η Ανάπτυξη της 
Προσωπικότητας». 

47Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
1η ∆εκεµβρίου 2005 
Τρίµηνο Χειµώνα 

 

Κοινωνικο-πολιτιστικά 

Ταχ. Θυρ.: 24887, 1305 Λευκωσία 
Τηλ.: 22.76.76.79 � Φαξ: 22.76.79.39 
E-mail: enorasis@spidernet.com.cy 

Internet web-page: 
http//www.spidernet.net/web/enorasis 

 



5.  Παρασκευή 16 ∆εκεµβρίου, 8.30 µµ 

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, στο 
�Hilton Park� στο χορό των 40χρονων του Συνδέ-
σµου Ξεναγών Κύπρου, για ένα ξεχωριστά χαρού-
µενο βράδυ µε ζωντανό πρόγραµµα και πλούσιο  
δείπνο, £15 όλα.  ∆ηλώσεις το ταχύτερο στον τηλε-
φωνητή µας (22.76.76.79) ή απευθείας στην κ Πόπη 
Χατζηδηµητρίου των Ξεναγών (22.765.755)  όσο  
υπάρχουν θέσεις. 
_________________________________________ 

6.  Κυριακή 25 ∆εκ (Χριστούγεννα), 8.30 µµ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΙ στο πανέµορφο οίκηµά 
µας στη Μακαρίου.  Ζωντανή µουσική, χορός, κλήρω-
ση δώρων, ανθρώπινη έκφραση µέχρι και µετά τα 
µεσάνυχτα.  Προς £4 µε δικαίωµα λαχνού, άφθονα 
ποτά και επιδόρπια.  Μη µέλη όπως πάντα µε £2 
πρόσθετη επιβάρυνση.  ∆εν χρειάζονται δηλώσεις 
συµµετοχής.  
___________________________________________                                                                                                                                                                                                   

7.  Κυριακή 1 Ιαν (Πρωτοχρονιά), 8.30 µµ 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΙ στο ζεστό, χαρούµενο, 
περιβάλλον της ΕΝΟΡΑΣΗΣ στο οίκηµά µας στη Μα-
καρίου.  Ζωντανή µουσική, χορός, κλήρωση δώρων, 
ανθρώπινη έκφραση µέχρι και τα µεσάνυχτα.  Προς 
£4 µε δικαίωµα λαχνού, άφθονα ποτά και επιδόρπια.  
Μη µέλη όπως πάντα µε £2 πρόσθετη επιβάρυνση.  
∆εν χρειάζονται δηλώσεις συµµετοχής. 
___________________________________________ 

8.  Παρ. 6 (Θεοφάνια) ως Κυρ. 8 Ιαν. 

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ στα υπέροχα «Corallia 
Hotel Apartments»  δίπλα στο «Coral Beach Hotel» 
στο µαγευτικό Κόλπο των Κοραλλίων.  Με φροντίδα 
και συντονισµό απ� το µέλος της Σ.Ε. Αναχίτ (τηλ. 
99.428.052).  Μετάβαση παρέες-παρέες Παρασκευή ή 
Σάββατο.  Επιστροφή αργά την Κυριακή.  Τιµή ανά 
βράδυ µε πρόγευµα και ένα γεύµα £17 το άτοµο (ή 
£21 F/B).  ∆ηλώσεις όσο υπάρχουν θέσεις 
(22.76.76.79). 
___________________________________________ 

9.  Τετάρτη 11 Ιανουαρίου, 3 µµ 
 
∆ΕΝ∆ΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙ-
ΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΑΛΑΣΣΑ.  Θα ακολουθήσει 
ζεστό ρόφηµα και κεραστικά από τον Πρόεδρο της ΣΕ  
της ΕΝΟΡΑΣΗΣ Σωτήρη Χριστοφόρου που συντονίζει 
την εκδήλωση (τηλ. 99.430.656).  ∆ηλώσεις εθελοντών 
στον τηλεφωνητή µας (22.76.76.79) ως Τρίτη βράδυ. 
___________________________________________ 

10.  Σάββατο 14 Ιανουαρίου, 7 µµ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΑΣΗ για επανακαθορισµό 
του στόχου ύπαρξής µας, µέσα από ελεύθερη, ήρεµη 
ανταλλαγή απόψεων σε οµαδικό πνεύµα αγάπης και 
συγνώµης.  Θ� ακολουθήσουν εκλογές για ανάδειξη 
νέας Συντονιστικής Επιτροπής, µουσική και χορός.  
Είσοδος µε σουβλάκι, άφθονα ποτά και επιδόρπιο, 
£5,50 ή £3 χωρίς το φαγητό.  
___________________________________________ 

11.  Σαβ. 28 Ιανουαρίου, 8.30 µµ 
ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ, σε µ ια χαρούµενη 
µουσικο-χορευτική βραδιά στην ταβέρνα «Al 
Halili» (δίπλα στον Τεκκέ, τηλ. 24.64.30.60), µε 
µελωδικό πρόγραµµα, εκλεκτούς µεζέδες, άφθονο 
ποτό και επιδόρπιο, προς £12.  ∆ηλώσεις ως Πα-
ρασκευή στον τηλεφωνητή µας. 

12.  Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου, 6 µµ 

ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΣΤΟ ΟΙΚΗΜΑ οργανωµένη από την 
Τράπεζα Αίµατος του Γενικού Νοσοκοµείου σε 
συντονισµό από το µέλος του ∆.Σ. Πάµπο Χαραλά-
µπους (99.68.17.92)  που θα προσφέρει και σου-
βλάκι της ώρας στους αιµοδότες.  ∆ηλώσεις ως 
∆ευτέρα βράδυ.  Στόχος µας να στηρίξουµε την 
εκστρατεία συµπαράστασης στον συνάνθρωπό 
µας.  Είναι µια πράξη εντελώς ακίνδυνη που όµως 
έχει τη µεγάλη χάρη να δίνει ζωή.  
_________________________________________ 

13.  Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, 10 πµ 

ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΑ µε αφιλοκερδή 
ξενάγηση, όπως πάντα, από τον Αντιπρόεδρο της ΣΕ 
Ανδρέα Παναγιώτου, µε κατάληξη στην παραδοσιακή 
ταβέρνα «Το Πλουµίν» Σωτήρας µε πλούσιους µεζέ-
δες, ποτά και επιδόρπια και διασκέδαση αναλόγως 
της διάθεσής µας.  Το πούλµαν θα ξεκινήσει από 
την ΕΝΟΡΑΣΗ.  Όλα £12.  Παιδιά στη µ ισή τιµή.  
∆ηλώσεις ως Παρασκευή βράδυ στον τηλεφωνητή 
µας (22.76.76.79). 
_________________________________________ 

14.  Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, 9 µµ 

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ:  
Στη µουσικοχορευτική ταβέρνα «Αγρόσπιτο» (τηλ. 
25.32.32.10) µε ζωντανό µελωδικό πρόγραµµα, 
πλούσιους µεζέδες, άφθονο ποτό και επιδόρπιο, 
£11.  Η βραδιά θα συνδυαστεί µε διαµονή στο 
«Old Bridge» (τηλ. 25.321.200) προς £8, πλέον £4 
για µονόκλινο, κι ευχάριστο περίπατο στην παρα-
λία ή την παλιά Λεµεσό την Κυριακή το πρωί.  
Εκκίνηση, 11 πµ από το ξενοδοχείο. ∆ηλώσεις ως 
Παρασκευή στον τηλεφωνητή µας. 
__________________________________________ 
 
enorasis socio-cultural club 
POB 24887, CY-1305 Nicosia, Cyprus 
Tel. 22.76.76.79, fax 22.76.79.39 
Email:  enorasis@spidernet.com.cy 
FORTY-SEVENTH CIRCULAR LETTER 
Dear members, dear friends:     (1 Dec. 2005) 
We are very happy to announce the continuation of a 
series of cultural and entertaining activities during 
winter (from our premises at 52, Makarios III Ave., 
Nicosia,  generously offered by our friend and com-
mittee member Lydia Melissas), and we cordially 
invite you to participate. Please book in advance 
through Enorasis. 

The Club Committee 
1.     Every other Friday, 8.30 pm � Lovely evenings of 
friendly discussion, dinner, piano/dancing at our club, at 
£5,50.  The evenings start at 8.30 with an open exchange 
of views up to 9.30.  Gaston will be giving basic transla-
tion.  Evenings at 9 & 23 Dec, 20 Jan and 3 & 17 Feb.  
For booking and details call Gaston 99.568.223. 
2.  Every other Wednesday, 4.00-8.00 pm � Enjoyable 
gatherings at our club: chess, backgammon, film watching 
and discussion with drinks at £2,50.  Co-ordination by 
Lydia (tel. 99.13.41.97). 
3.  Sat. 3 Dec, 8.30 pm - Theatre watching at Theatro 
ENA in Greek (thriller comedy) at special price of £3 fol-
lowed by socializing across the street at Bastione piano 
bar (at 10.30 pm). 
4.  Tue. 6 Dec, 8.30 pm - Lovely Greek music concert at 
PASYDY theatre, Nicosia, at £5.  For booking and details 
call Gaston 99.568.223. 
5.  Sat. 16 Dec, 8.30 pm - Dancing dinner at Hilton Park, 
Nicosia, organized by Guides� Federation, at £15. 
6.  Sun. 25 Dec, 8.30 pm - Christmas party with piano, 
music, dance, drinks and deserts, at our club at 52, 
Makarios Ave, at £4.  
7.  Sun. 1 Jan, 8.30 pm - New Year�s party with piano, 

music, dance, drinks and deserts, at our club at 52, 
Makarios Ave, at £4.  
8.  Fri. 6 to Sun. 8 Jan - Two- or three-day excursion to 
Paphos Coral Bay at �Corallia Hotel Apts� at £17 per night 
on H/B or £21 F/B. Call our member Anahid (99.428.052).   
9.  Wed. 11 Jan, 3 pm - Tree planting at Athalassa park, 
followed by drinks/snacks by Soteris (tel. 99.430.656).   
10.  Sat. 14 Jan, 7.00 pm - Conference and elections at 
our club, combined with dinner, drinks and desert at 
£5,50.  Call Gaston 99.568.223. 
11.  Sat. 28 Jan, 8.30 pm - Dancing dinner at Al Halili 
Tavern, next to Larnaka Tekke, at £12. 
12.  Wed. 1 Feb, 6 pm - Blood donation at our club and 
souvlaki, offered by Pambos (99.68.17.92). 
13.  Sat. 11 Feb, 10 am - Excursion by coach to Kokkino-
choria, combined with traditional sight seeing. Lunch at 
Ploumin, Sotera.  At £12. 
14.  Sat. 25 Feb, 8.30 pm - Dancing dinner at Agrospito 
Tavern, Yermasoyia, at £11 and overnight stay at Old 
Bridge Germasogeia, £8. 
_____________________________________ 

 
KIRK YEDİNCİ SİRKÜLER � 1 Aralõk 2005 

Sevgili Üyeler ve sevgili arkadaşlar,  
Yaz boyunca sürdürdüğümüz bir dizi kültürel ve eğlenceli 
etkinliklerimizin bundan sonra da, arkadaşõm õz ve Yöne-
tim Kurulu üyemiz Lydia Melissas�õn cömerce katkõlarõyla 
kullanõm õm õza sunduğu, Lefkoşa�daki 52, Makarios III 
cadesindeki merkezimizde devam ettiğini duyurmaktan 
mutluk duymaktayõz.Tüm içtenliğimizle sizleri etkinliklere 
katõlmaya davet ediyoruz. Lütfen rezervasyonlarõnõzõ 
Enorasis aracõlõğõyla önceden yapõnõz.  Kulübümüz aşağõ-
daki etkinliklerin gerçekleştirilmesi kararõ alm õştõr. 
1.  Her on beşte bir Cuma akşamlarõ saat 20.30�da � 
sohbet toplantõlarõ, akşam yemeği, müzik ve dans. (£4) 
Sohbet toplantõlarõ 20.30-21.30 saatleri arasõnda. Gaston 
temel tercümeleri yapacaktõr. Bu geceler 9 & 23 Aralõk, 20 
Ocak ve 3 & 17 Şubat tarihlerinde gerçekleşecektir. Re-
zervasyon ve detay bilgi için müracaat Gaston 99.568.223 
2.  Her on beşte bir Çarşamba günleri 16.00-20.00 
saatleri arasõnda - İçki eşliğinde satranç, backgammon, 
film gösterisi ve tartõşma (£2) Koordinatör Lydia (Tel: 
99.13.41.97) veya Enorasis (22.76.76.79). 
3.  3 Aralõk Cumartesi saat 20.30 � ENA Tiyatrosunda 
Rumca �Heyecanlõ Komedi� adlõ oyun gösterisi.(£3) Tiyat-
ro sonrasõnda karşõ sokaktaki �Bastione Piano Bar�da 
eğlence (saat 22.00). 
4.  6 Aralõk Salõ saat 20.30 � Lefkoşa Pasydy Tiyatrosun-
da Rumca müzik konseri.(£5) Rezervasyon için müracaat  
5.  16 Aralõk Cumartesi saat 20.30 � Lefkoşa Hilton 
Park�ta danslõ akşam yemeği. Rehberler Federasyonu 
organizasyonu (£15). 
6.  25 Aralõk Pazar saat 20.30 � 52 Makarios Caddesin-
deki Kulübümüzde Christmas partisi. Piyano, müzik, dans, 
içki ve tatlõ (£3). 
7.  1 Ocak Pazar saat 20.30 - 52 Makarios Caddesindeki 
Kulübümüzde yeni yõl partisi. Piyano, müzik, dans, içki ve 
tatlõ.(£3). 
8.  6 Ocak�dan (Cuma) 8 Ocak Pazara kadar � Baf Coral 
Bay körfezine gezi. Konaklama �Corallia Hotel�. (Geceliği 
Yarõm Pansiyon £17 veya Geceliği Tam Pansiyon £21) 
Rezervasyon Anahid Tel: 99.428.052. 
9.  11 Ocak Çarşamba saat 15.00 � Lefkoşa Atalasa 
Ormanõnda ağaç dikimi. Etkinlik sonrasõnda içecek ve 
hafif yiyecekler Soteris tarafõndan sunulacak Tel: 
99.430.656. 
10.  14 Ocak Cumartesi saat 19.00 � Kulübümüzde 
Konferans ve seçimler. Yemek, içki ve tatlõ (£4) Başvuru 
Gaston 99.568.223. 
11.  28 Ocak Cumartesi saat 20.30 � Larnaka Hala 
Sultan Tekkesi yanõndaki Al Halili Taverna�da danslõ ak-
şam yemeği (£11). 
12.  1 Şubat Çarşamba saat 18.00 � Kulübümüzde kan 
bağõşõ ve Pambos tarafõndan sunulacak şiş kebab. Tel. 
99.681.792. 
13.  11 Şubat Cumartesi saat 10.00 � Kokkinochoria�ya 
otobüs gezisi. Önemli yerleri ziyaret. Öğle yemeği 
Sotera�daki Ploumin�de (£11). 
14.  25 Şubat Cumartesi saat 20.30 � Yermasoyia�daki 
Agrospito Taverna�da danslõ akşam yemeği.(£10) Gece 
�Old Bridge Germasogeia�da konaklama (£8).   
Rezervasyon için Enorasis veya Tuncer Bağõşkan 
542-880-7373 veya Zehra Cengiz 533-861-4144 

 


