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53Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1η Ιουνίου 2007
Τρίµηνο Καλοκαιριού

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Αυτό το καλοκαιράκι, τέλη Αυγούστου,
οργανώνουµε µε πολύ µεράκι µια πανέµορφη οκταήµερη εκδροµή στην βορειοανατολική Ελλάδα, σε µέρη παραδοσιακά, σε µέρη γραφικά, σε µέρη
που θα κλέψουν την καρδιά και την
ψυχή µας — µε καλή παρέα που ήδη
έχει σχηµατιστεί, της οποίας ηγείται η
καλλιτέχνις φίλη µας Αναστασία Τενέζη
που κατάγεται από την περιοχή εκεί.
∆εχόµαστε ακόµη λίγες δηλώσεις γι΄
αυτό φροντίστε να ξεσηκωθείτε αµέσως
και να προλάβετε να είστε µαζί µας.
Περισσότερες πληροφορίες από τον
Γαστών, την Αναστασία ή/και το τουριστικό πρακτορείο Love Island Tours
(βλ. πίσω σελίδα).
ενόραση

_________________________
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
και Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μιράντα Σιδερά, Γαστών Νεοκλέους, Φλώρος Φλωρέντζου, Πάµπος Χαραλάµπους, Λυδία Μελισσά, Χρίστος
Χατζηιωάννου, Ζαχαρίας Ιωαννίδης και Καίτη Σορόκου. / Σωτήρης Χριστοφόρου, Μάκης Λοϊζίδης, Λένια
Γεωργιάδου, Ζωή Χριστοφή, Παντελάκης Θεοχάρους,
Ελένη Αυγερινού, Ανδρέας Παναγιώτου, Ανδριανή
Σαβεριάδου, Λουΐζα Τζιέπρα, και Κύπρος Κυπριανού.

_________________________
Φίλοι προσέξτε:
Η συνδροµή για το υπόλοιπο του 2007 είναι
µόνο £10, πλέον £5 για εγγραφή νέων µελών.
Με τη συµµετοχή σας στην ΕΝΟΡΑΣΗ προσφέρετε στήριξη σε µια όµορφη κοινωνικοπολιτιστική έπαλξη που µοιράζει αγάπη στους
συνανθρώπους µας, πολιτισµό και ποιοτική
χαρούµενη ψυχαγωγία. Τα µη-µέλη επιβαρύνονται
µε προ-συνδροµή £1 ανά µέρα ανά εκδήλωση.
Ειδική προσφορά: Για όλους τους Κυπρίους
που κατοικούν εκτός επαρχίας Λευκωσίας,
περιλαµβανοµένων όλων των Τουρκοκυπρίων, η συνδροµή µέχρι τέλους 2007 µειώνεται
στο µισό (δηλ. στις £5, πλέον £2,50 για νέα
µέλη), σε µια κίνηση καλής θελήσεως λόγω
του ότι οι περισσότερες εκδηλώσεις µας γίνονται κατά κανόνα στη Λευκωσία.
Υπενθυµίζεται ότι µε την κάρτα µέλους δίνεται η δυνατότητα για συνεχή ενηµέρωση ταχυδροµικώς και µε sms για τις εβδοµαδιαίες
εκδηλώσεις µας, προτεραιότητα συµµετοχής
στις εκδηλώσεις αυτές, χαµηλές τιµές και
δυνατότητα αξιοποίησης προσφορών αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρουν άλλα
µέλη και φίλοι (οι οποίες δηµοσιεύονται σε
ειδικό έντυπο που συνοδεύει το πρόγραµµα).

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 ΜελισσάΓαβριηλίδου, µέλος του ∆Σ), θα συνεχίσουµε
τις ανθρώπινες βραδιές δείπνου, συζήτησης,
πιάνου (µε τον Ερµή και την Έλενα), και
µουσικής-χορού, µε µόνο £5,50 (περιλαµβανοµένου φαγητού, άφθονου ποτού και
επιδορπίου). Είσοδος χωρίς φαγητό £3.
∆ηλώσεις ως τις 7.30 µµ στον τηλεφωνητή
µας (22.76.76.79). Οι συνάξεις µας: 8 & 22
Ιουν., 6 & 20 Ιουλ., και 3 & 31 Αυγ. 2007.
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.)
Σάββατο 2 Ιουνίου, 9 µµ
ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΒΡΑ∆ΙΑ ΣΤHN ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
στην ποιοτική µουσικο-χορευτική ταβέρνα
«Σκαλί» (τηλ. 22.33.67.36) σε µια ξεχωριστά
µελωδική ζωντανή, χορευτική κι απολαυστική βραδιά. Τιµή µε πλούσιους µεζέδες, ποτά
και επιδόρπιο, £13. ∆ηλώσεις στον τηλεφωνητή µας το ταχύτερο (22.76.76.79) ενόσω
υπάρχουν θέσεις.

ΚΑΙ

∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ

Στα πλαίσια των χαρούµενων βραδιών
δείπνου, πιάνου, µουσικής και χορού,
στο κλαµπ της ΕΝΟΡΑΣΗΣ, στη Λεω.
Μακαρίου Γ’ 52 (100 µέτρα από Αστυνοµία Λυκαβηττού προς Χίλτον), κάθε
δεύτερη Παρασκευή (βλ. 2η στήλη, εκδήλωση 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 8 Ιουνίου 2007
ΕΜΙΛΥ ΜΑΡΚΙ∆ΟΥ, Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου / Ειδική σε Θέµατα Οικολογικών Οικισµών Ειρήνης. Θέµα:
«Permaculture», µε ενδιαφέρουσα
προβολή µικρής ταινίας από πρωτοποριακές καλλιέργειες.
Παρασκευή 22 Ιουνίου
ΕΒΕΛ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, B.A. Ψυχολογίας.
Θέµα: Σκιαγράφηση Συζυγικής Φθοράς, µε προβολή αποσπασµάτων από
σύγχρονες ταινίες.
Παρασκευή 6 Ιουλίου
ZEKİ BESİKTEPELİ, Τ/Κ Οικονοµολόγος,
Καθηγητής Πανεπιστηµίου, Πολιτικός Αναλυτής. Θέµα: «Πόσο Εφικτή
Είναι η Συµβίωση των Κυπρίων;».
Παρασκευή 20 Ιουλίου
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ, κρατικός
Επίτροπος Περιβάλλοντος. Θέµα:
«Περι βάλλον».

Κυριακή 17 Ιουνίου, 9 πµ

Παρασκευή 3 Αυγούστου

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
στα κατεχόµενα µέρη της Κύπρου µας. Μια
ξεχωριστή εµπειρία σε συντονισµό από τον
Τουρκοκύπριο φίλο αρχαιολόγο Τουντζιέρ
Μπάιshκαν µε συµβολή από την φίλη αρχαιολόγο Ελένη Αυγερινού και τον φίλο ξεναγό
Ανδρέα Παναγιώτου, για να αναθερµάνουµε
τις ανθρώπινες σχέσεις φιλίας και να χαρούµε ορισµένα από τα πιο αξιόλογα µέρη του
τόπου µας (Αµµόχωστο, Σαλαµίνα, Έγκωµη,
Απ. Βαρνάβα), µε πλούσιο γεύµα, πολυτελή
µεταφορά και κολύµπι, £13. ∆ηλώσεις συµµετοχής ως Τετάρτη βράδυ στον τηλεφωνητή µας (22.76.76.79). Εκκίνηση από το Τ/Κ
σηµείο ελέγχου Λήδρα Πάλας στις 9 πµ, και
επιστροφή στο ίδιο σηµείο στις 7 µµ.

ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ, Συγγραφέας
Λαϊκής Τοπολαλιάς. Θέµα: «Χαρούµενα Βιώµατα της Ζωής», σε ποίηση.
Παρασκευή 17 Αυγούστου
Η ΕΝΟΡΑΣΗ θα βρίσκεται σε διακοπές
στην Ελλάδα. Ευχόµαστε σε όλα τα µέλη
και φίλους µας ΚΑΛΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ.

Παρασκευή 31 Αυγούστου
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΕΗ, Αστρολόγος. Θέµα: «Αστρολογία και Όνειρα στην
Παλαιά και την Καινή ∆ιαθήκη.»

Παρασκευή 29 Ιουνίου, 8 µµ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΒΡΑ∆ΙΑ ΕΛΕΝΑΣ στο «CineStudio» Intercollege, παρά τον κυκλικό κόµβο
Κολοκασίδη. Απόλαυση των ταλέντων της
Σχολής Αρµονίου, σ΄ ένα ξεχωριστό βράδυ στο
οποίο είµαστε όλοι καλεσµένοι. Θα ακολουθήσει πίτσα που θα προσφέρει στο σπίτι του ο
Γεν. Γραµµατέας µας (στην ίδια περιοχή, οδός
Σµύρνης 24, διαµέρισµα 2, Μακεδονίτισσα, τηλ.
99.568.223) όπου και θα συντονιστούµε για το
beach party της επόµενης µέρας.
Σάββατο 30 Ιουνίου, 7 µµ
BEACH PARTY ΣΤΗΝ ΛΑΡΝΑΚΑ. ∆ίπλα στην
παραλία του ΚΟΤ, στο παλιό µας στέκι, θ’ απολαύσουµε µια ξεχωριστά χαρούµενη φεγγαρόλουστη βραδιά µε πανσέληνο. Σουβλάκια, χαλούµι, ποτά και µουσική (φέρτε και κάποιο όργανο), χορός, ανέκδοτα, κολύµπι και παιχνίδια,
προς £6 το άτοµο. Παιδιά ως 18 ετών στη µισή
τιµή. Αναχώρηση κοµβόι από ΕΝΟΡΑΣΗ στις
6 µµ. ∆ηλώσεις ως Παρασκευή βράδυ στον
τηλεφωνητή µας (22.76.76.79).
Παρασκ. 13 ως Κυριακή 15 Ιουλίου
ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΤΡΟΟ∆ΟΥΣ µε
φιλοξενία στην εξοχική κατοικία της οικογένειας
της Λυδίας Μελισσά Γαβριηλίδου που την προσφέρουν ευγενώς (10 λεπτά περπάτηµα από
την Πλατεία). Αποδεκτή και η µονοήµερη συµµετοχή. ∆ικαίωµα συµµετοχής £1 ανά µέρα
για µικρο-έξοδα. Αν θέλετε φέρτε φαγώσιµα για
αξιοποίηση της κουζίνας, και σεντόνια, υπνόσακους και σκεπάσµατα, καθώς και αντίσκηνα για
περίπτωση ανάγκης, άνκαι υπάρχουν δωµάτια
και ευκολίες για αρκετά άτοµα. ∆ηλώσεις συµµετοχής στον τηλεφωνητή µας (22.76.76.79) ή
στον Γαστών (99.568.223).
Σάββατο 29 Ιουλίου, 9 πµ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ µετ’
επιστροφής µε το πλοιάριο "Ωκεανίς" (τηλ.
99.64.84.76), µε κυπριακό πλούσιο µπουφέ, ποτό, επιδόρπιο, παιχνίδια, χορό και ... κολύµπι
προς £13. Παιδιά ως 18 ετών £6,50. Αναχώρηση
από Μαρίνα ακριβώς στις 9 πµ, και επιστροφή
στις 4 µµ και περίπατος, Φοινικούδες. ∆ηλώσεις
ως Παρασκευή στον τηλεφωνητή µας (22767679).
Το κοµβόι αναχωρεί από ΕΝΟΡΑΣΗ στις 8 πµ.
Κυρ. 5 ως Κυρ. 12 Αυγούστου
ΑΝΕΜΕΛΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ µε
τους Οικολόγους στον Ευκαλυπτώνα της Πόλεως Χρυσοχούς, µε περιπάτους στη φύση, παιχνίδια, κολύµπι και διάφορες εξορµήσεις. Τηλεφωνήστε µας τέλη Ιουλίου για επιβεβαίωση και
χρήσιµες οδηγίες (φ/δι Γαστών τηλ. 99568223).
Σάββατο 18 ως 25 Αυγούστου
ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α, µε τη φροντίδα του
Love Island Travel (τηλ. 22.820.880) και της
Αναστασίας Τενέζη (99.5215.99) που την οργανώνουν µε την ΕΝΟΡΑΣΗ. Στην ειδυλλιακή
αυτή εκδροµή θα γνωρίσουµε από κοντά τις
οµορφιές της περιοχής και των ανθρώπων σε:
Ξάνθη (3 βράδια), Αλεξανδρούπολη (3 βράδια)
και Θεσσαλονίκη (1 βράδυ) και µε επισκέψεις
στα γραφικότερα µέρη και επίσης σε Κοµοτηνή
και Σαµοθράκη. Τιµή £490 µε διαµονή και πρόγευµα, µετακινήσεις, ξεναγήσεις, φόρους και µε
καλή παρέα που θα µείνει αξέχαστη. ∆ηλώσεις ως 15 Ιουνίου ή όσο υπάρχουν θέσεις µε
προκαταβολή £100 στο Love Island
(Ιφιγενείας 58, Ακρόπολη). Παιδιά, £335. Επιβάρυνση µονόκλινου, £100.

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
FIFTY-THIRD CIRCULAR LETTER
Dear members, dear friends: (1 June 2007)
We are very happy to announce the continuation of a series of cultural and entertaining activities during summer (from our
premises at 52, Makarios III Ave., Nicosia,
generously offered by our friend and committee member Lydia Melissas), and we cordially invite you to participate. Please book
in advance through Enorasis.
The Club Committee
______________________________________
Every other Friday, 8.30 pm – Lovely evenings of friendly discussion, dinner, piano,
dancing at our club, at £5,50. The program
starts at 8.30 with an open exchange of views
up to 9.30. (Gaston will be giving basic translation.) Evenings at 8 & 22 June, 6 & 20 July,
and 3 & 31 August. For details call Gaston
99.568.223 or Zehra 96.791.409.
Sat. 2 June, 9.00 pm — Dinner including
drinks, to live music, at “Skali” Tavern,
Aglantzia, Nicosia (tel. 22.33.67.36), at £13.
Sun. June 17, 9.00 am – 7.00 pm — One-day
pilgrimage and a prayer for peace and bringing the people of our island together. Start
and finish at Ledra Palace T/C check-point.
Luxury transportation including swimming
and lunch, £13. Children £6,50. As guide
and coordinator we shall have our friend
archaeologist Tuncer Baishkan with the help of
Eleni Avgerinou and Andreas Panayiotou. Visits
to Salamis, Saint Barnabas and Famagusta
town.
Fri. 29 Jun., 8.00 pm - Elena is inviting us to
her cultural-music night at “Cine Studio”
Intercollege. Following this, Gaston will offer
pizza at his house in the area (99.568.223).
Sat. 30 June, 7.00 pm - Beach party in Larnaca CTO beach on the Larnaka-Dekelia Road
on games, swimming, kebab and drinks, music
and dancing, at £6.

enorasis

sosyal kültürel kulübü

ELLİ-ÜÇÜNCÜ SİRKÜLER
1 Haziran 2007
Sevgili Üyeler ve sevgili arkadaşlar
Kõş boyunca sürdürdüğümüz bir dizi kültürel ve eğlenceli etkinliklerimizin bundan
sonra da, arkadaşõmõz ve Yönetim Kurulu
üyemiz Lydia Melissas’õn cömert katklarõyla
kullanõmõmõza sunduğu Lefkoşa’daki 52,
Makarios III Caddesindeki merkezimizde
devam ettiğini duyurmaktan mutluk duymaktayõz.Tüm içtenliğimizle sizleri etkinliklere katõlmaya davet ediyoruz. Lütfen rezervasyonlarõnõzõ Enorasis aracõlõğõyla önceden
yapõnõz. Kulübümüz aşağõdaki etkinliklerin
gerçekleştirilmesi kararõ almõştõr.
Gaston Neokleus, Enorasis Secr.-General
______________________________________
Her on beşte bir Cuma saat 20.30 - Kulüp
binasõnda dostça bir atmosferde konferans ve
tartõşmalar, müzik, dans, eğlence ve akşam
yemeği £4. 20.30-21.30 saatleri arasõnda gerçekleşen konferanslar Gaston Neocleus tarafõndan İngilizce'ye çevrilmektedir. Dönemin Cuma
akşamlarõ 8 ve 22 Haziran, 6 ve 20 Temmuz, 3
ve 31 Ağustos tarihlerinde olacaktõr. Bilgi için
Gaston'u (99.568.223) veya Zehra'yõ
(0.533.861.4144) arayõn.
2 Haziran (Cumartesi) saat 21.00 - Eğlence
bölgesi “Skali Taverna”da (tel: 22336736) canlõ
müzik eşliğinde akşam yemeği. 13 KL.
17 Haziran (Pazar) saat 9.00-19.00 – Kõbrõs’a
barõş gelmesi ve iki toplum bireylerinin bir araya
gelmesi için Mağusa şehiri, Salamis (yüzme
dahil) ve dua için Aziz Barnabas Manastõrõnõ
ziyaret. Otobüs gezisi. Geziye öğle yemeği,
yüzme ve ulaşõm dahil £13. Çocuklara £6,50.
Rehberlerimiz arkeolog Tuncer Bağõşkan, arkeolog Eleni Avgerinou ve rehber Andreas
Panayiotou. Buluşma ve dönüş Ledra Palas
sõnõr kapõsõ.
29 Haziran (Cuma) Saat: 20.00 - Elena bizi
Intercollege "Cine Stüdyosu"ndaki kültürel müzik gecesine davet ediyor. Etkinlik sonrasõnda
Gaston bize kendi evinde Pizza ikram edecektir
(99.568.223).
30 Haziran (Cumartesi) saat 19.00 – LarnakaDikelya yolundaki CTO’da beach party, oyun,
yüzme, kebap, içecekler, müzik ve dans. £6.

Fri. 13 to Sun. 15 July — Three-day excursion
and stay at Lydia's family country house in
the heart of Troodos Forest (10 min. walk
from the central Square), at £1 per day for
small expenses.

13–15 Temmuz (Cuma-Pazar) – Trodos Ormanõna üç günlük gezisi ve Lydia’nõn ailesine
ait köy evinde konaklama. (Merkezi meydandan
uzaklõğõ 10 dakikalõk yürüyüş). Küçük harcamalar için günlük £1.

Sun. 29 July, 9.00 am – 4.00 pm — Roundtrip cruise on board “Okeanis” (tel. 99.648.476)
from Larnaca Marina to Makronissos (Agia
Napa area) including buffet, drinks, games,
music, dancing, swimming, at £13, followed by
walking at Finikudes.

29 Temmuz (Pazar) saat 9.00-16.00 – Larnaka
Marina ile Aya Napa’daki Makronissos arasõnda
“Okeanis” gemisiyle deniz turu. Geziye bufe,
içecekler, oyun, müzik, dans, yüzme dahil. £13
Tur sonrasõnda Larnaka deniz sahilindeki hurmacõklarda yürüyüş.

Sun. 5-12 Aug — Camping at Polis Hrysohou
with the Cyprus Greens (to be confirmed).
Sat. 18-25 Aug — A week’s lovely excursion to
north-eastern Greece with Love Island Tours
(tel. 22.820.880), on B/B, airplane, bus and
ship transportation, guide and overnight stay at
Alexandroupolis, Xanthi and Thessaloniki and
visit of Komotini and Samothraki, at £490.
Registration, on £100 prepayment, up to 15
June or as long as the limited seats will be available. Children, £335. Single supplement, £100.

5-12 Ağustos – Polis tis Hrisohu’da Kõbrõs Yeşilcileriyle Kamp. (Teyid edilecek) .
18-25 Ağustos – Yunanistan’õn kuzeydoğusuna ve adalara gezi (tel. 22.820.880). Yatakkahvaltõ, uçak, gemi ulaşõm, rehberlik ve belirli
ede ağa gecele Alexandroupolis, Xanthi ve
Thessaloniki’de konaklama ve Komotini ile
Samothraki’yi ziyaret. Kişi başõna £490, çocuklara £335. Tek odada kalõnacak olanlar £100 ek
ücret. Ön kayõt ile ödemeler 15 Haziran tarihine kadar. Sõnõrlõ koltuklarõn boş kalmasõ halinde
başvuru uzatõlabilecektir.

