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Με τις ίδιες επιδόσεις και ως κράτος- μέλος
Άρθρο "ΕΦ. Φιflεflεύθερος;;
Η

Κύπρος από σnμερα

ΜαΤου

2004εντάσσεται

Σάββατο
ως

μέλος τπς

Ευρωπαϊκιiς

Ένωσπς.

τέλος

διαδρομιiς,

μιας

μιας

1π

πλιiρες
Το

μακράς

κυπριακιi

πρόβλnμα

εκκρεμότnτα

παρ-αμένει

και παρά

τα

σε

μnνύματα

του διεθνούς παράγοντα ότι «Π ευκαι
ρία

χάθnκε,

δεν

θα

υπάρχει

άλλn»,

πορείας που ολοκλπρώθπκε δίνοντας

ωστόσο είναι προφανές ότι σύντομα θα

τπ σκυτάλπ σε μια καινούργια περίοδο.

επανέλθουν με νέες πρωτοβουλίες. Οι

Μια νέα εποχιi.

προσπάθειες για τnν επίλυσn ενός διε

Από τn συμφωνία Τελωνειακιiς Ένω

θνούς

σnς Κύπρου-ΕΟΚ το

ποτέ.

1972 μέχρι
1990 και

υποβολrΊ τπς αιτιiσεως το

τnν
τnν

έναρξn των ενταξιακών συνομιλιών,
Κύπρος έδωσε εξετάσεις

n

και πέρασε

προβλιiματος

Βρισκόμενοι

εντός

δεν

τnς

σταματούν

ΕυρωπαίκrΊς

Ένωσnς θα συνεχίσουμε τις προσπά

θειες

επίλυσnς

του

Κυπριακού.

κυπριακrΊ Δnμοκρατία

παίοι αξιωματούχοι χαρακτιiρισαν τnν

τnν επόμενn nμέρα του δnμοψnφίσμα

Κύπρο ως τον καλύτερο μαθnτιi από

τος. εξαγγείλει πακέτο μέτρων για ενί

τις υποψrΊφιες χώρες. Και είχαν δίκαιο.

σχυσn των Τουρκοκυπρίων.

Από σιiμερα

n

μέλοc;

Ευρωπαϊκιi

στnν

καθrΊκοντα

και

Κύπρος είναι

πλιiρες

Ένωσn.

υποχρεώσεις.

Με

Όπως

έχει,

Η

με τις καλύτερες επιδόσεις. Οι Ευρω

ιiδn, από

:Άλλωστε π ένταξn τnς Κυπρου στnν
Ευρωπαϊκιi Ένωσπ αφορά όλους τους
Κυπρίους,

Ελλnνοκυπρίους και Τουρ

όλοι οι εταίροι που συμμετέχουν στnv

κοκυπρίους.

Ενωμένn Ευρώπn.

Τέτοια μέρα, οφείλουμε όλοι να στρέ

Η πορεία προς τnν ένταξn έχει αποδεί

ψουμε τn σκέψn στον αείμνnστο Γιάν

ξει πως

νο Κρανιδιώτn. εμπνευστιi και ακούρα

n

Κύπρος είναι χώρα που εναρ

μονίζεται με το κοινοτικό

κεκτnμένο

στο εργάτn τnς ενταξιακιiς πορείας τπς

και ανrΊκει στnν κατnγοpία εκείνων των

Κύπρου.

χωρών που προσφέρουν, δεν μένουν

Εμπνευστιi

τnς

πορείας

αυτιiς

σε

μόνο στο «πάρε». Με αυτιi τnν προσέγ

περιόδους

γισn. εκτιμοι:iμε θα συνεχίσει

περισσότεροι θεωρούσαν τnν προοπτι

n

χώρα

μαc; στnν Ευρωπαϊκιi Ένωοn.

που

εδώ

στnν

Κύπρο

οι

κrΊ αυτιi ανέΦικτn. Ο Γιάννος Κρανιδιώ

Οι εξελίξεις στο κυπριακό, τα δnμοψπ

τπς, οραματιστι'iς και διορατικός, προώ

Φίσματα

Σαββάτου

θπσε τnν ιδέα αυτιi και ευτυχώς υπιiρ

δεν οδιiγπσαν σε συμφωνία και επίλυ

ξαν σε Ελλάδα και Κύπρο οι πγεσίες οι

σn

οποίες τnν προώθnσαν.

του

του

περασμένου

πολιτικού

πpοβΑιiματος.

Το

23
λάρη,

Η αντιμετώπιση
Οι αντιδράσεις που ξέσπασαν αμέσως
μετά το αποτέλεσμα του

δημοψηφ~

σματος

Σαββάτου,

περασμε'νου

ασφαλώς και δεν μπορούσαν να κατα
λαγιάσουν τόσο εύκολα. Μπροστά μας
έχουμε διαφορετικές αντιδράσεις και

μεθοδεύσεις. Αυτό είναι μια πραγματι
κότητα, της οποία δεν μπορούμε παρά

να την αντιμετωπίσουμε αποτελεσμα
τικά. Δεν
να

υπάρχει κανένας λόγος είτε

υποβαθμίζουμε

τις

αντιδράσεις

αυτές είτε να τις αναγάγουμε σε μείζον
θέμα.
και

θα

με

σοβαρότητα,

πρέπει να δώσουμετη

μάχη για να εξηγnσουμε τους λόγους

που οδnγησαν

τους Ελληνοκυπρίους

στο συντριπτικό «όχι)). Αυτό που προέ

χει

είναι να διαχειρισθούμε όλοι μαζί

την επόμενη μέρα. Δεν είναι προς το

συμφέρον της Κύπρου είτε να κινδυνο
λογούμε

Μαριέτα
δου,

Μιτσί-

Δημnτρη

Φανn,

Μιχάλη

Τερλικκά,

Ευδο

κία Kaδrl, Μάριο
Ορφανίδη,
Χορωδία

«Εμμέ

λεια>>, Πολιτιστικό Όμιλο Βασιλιτζιά και
δεκαμελn ορχnστρα υπό τη διεύθυνση
του Γιώργου Κάρβελλου.
επίσης

Umut

μέρος του
Albbaγrak,

τ/κ

Zelis

τ/κ καλλιτέχνης Erseη

Θα πάρουν

καλλιτέχνιδες

Seηoi, ο επίσης

Sururi

καθώς και

η Αρμένιο soηa Gargaloγan.

Προσγειωμένα

ψυχραιμία

Κούλη

Θεοδώρου,

των αντιδράσεων

του
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είτε

να

aποκρύβουμε

τις

πραγματικές διαστάσεις των αντιδρά
σεων.

Στο

δεύτερο

μέρος

της

ανοικτnς

συναυλίας, που θα αρχίσει στις

10.30

το βράδυ θα εμφανιστεί η 'Αννα Βίσση
με τον τραγουδιστn Κωνσταντίνο Χρι

στοφόρου. Η 'Αννα Βίσση θα παρουσιά
σει πρόγραμμα με τις μεγαλύτερες επι

τυχίες της καθώς και μια ενότητα αφιε
ρωμένη στην Κύπρο με τραγούδια από
το άλμπουμ «Ω Κύπρος>> με τn συμμε
τοχn του Λαογραφικού Ομίλοu «Βασιλι

τζιά>> και του Κύπριου τραγουδιστn Χρί

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

στου Σίκκη.

Με επίκεντρο τη Λευκωσία κορυφώνο

Στις

νται σnμερα και αύριο στην ελεύθερη

χαιρετισμό

Κύπρο οι εορτασμοί για τη διεύρυνση

Δnμων, δrlμαρχος Λευκωσίας Μιχαλά

της Ευρωπαϊκnς Ένωσης. Οι εκδηλώ

κης Ζαμπέλας, ο επικεφαλnς της αντι

12

τα μεσάνυκτα θα απευθύνουν
ο

πρόεδρος

της

Ένωσης

σεις στην Πλατεία Ελευθερίας θα αρχί

προσωπείας της Ευρωπαϊκnς Επιτροπnς

σουν στις

στην Κύπρο, Αντριάαν Φαν ντερ Μίιρ

4 το

απόγευμα υπό τη θεμα

τογραφία «Η Κύπρος της παράδοσης»,

και ο πρέσβης Τζον Σουίφτ εκ μέρους

με χορούς, παραδοσιακn μουσικn και

της ιρλανδικnς προεδρίας. Θα ακολου

τραγούδια. Στις

8

το βράδυ θα αρχίσει

ανοικτn συναυλία με τους Μιχάλη Βιο-

θnσει το διάγγελμα του προέδρου της
Δημοκρατίας Τάσσου

Παπαδόπουλου,
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ενώ μετά θα γίνει έπαρσπ τnς σπμαίας

Ένωσπ γιορτάζει με διάφορες εκδπλώ

τπς Ε.Ε. με υπερθέαμα με πυροτεχνι'i

σεις τπς και π ελεύθερπ περιοχι'i Αμμο

ματα.

χώστου. Επίκεντρο των εορτασμών θα

Οι εκδπλώσεις στπ Λευκωσία θα συνε

είναι ο κατεχόμενος Δι'iμος τπς Αμμο

χιστούν και αύριο από τις

10 το πρωί

χώστου. ενώ οι εκόnλώσεις θα κορυ

στπν Πλατεία Ελευθερίας και τπν οδό

φωθούν και σε Δερύνεια αλλά και

Λι'iδρας με τραγούδια από χορωδίες.

Παραλίμνι. Έτσι λοιπόν στους εορτα

Από τις

σμούς για τπν ένταξι'i μας στπν Ενωμέ

11 το πρωί μέχρι τπ 1 το μεσπ
4 το απόγευμα μέχρι

μέρι και από τις
τις

5.30

μ.μ. θα παρουσιαστεί Θέαμα

νπ Ευρώππ δεν μπορεί παρά να συμμε

τέχει δυναμικά και π ελεύθερπ περιοχι'i

Δρόμου στπν οδό Λrlδρας και τπ λεω

Αμμοχώστου.

φόρο

Συγκεκριμένα, οι εκόπλώσεις νια τπν

Μακαρίου Γ'. Θα

ζογκλέρ,

φλογοβόλοι,

εμφανιστούν
ξυλοπόδαροι

και άλλες φιγούρες.

ένταξπ θα αρχίσουν απόψε στπ Δερύ
νεια στις

Από τις 3μ.μ. μέχρι τις

6.45

μ.μ. στπν

8.30

μ.μ. αίθουσα των εκδπ

λώσεων του Γ' Δπμοτικού Σχολείου.

Πλατεία Ελευθερίας θα υπάρχει συναυ

Ο δόκτωρ Ανδρέας Μαλλούπας, προϊ

λία χορωδιών. Ακολούθως και μέχρι τις

στάμενος

9.00

μ.μ. στπv πλατεία Κωνσταντίνου

Σπυριδάκι <απέναντι από

υππρεσίας

έρευνας

και

δπμοσίων σχέσεων του Πανεπιστπμίου

City Plaza> θα

Κύπρου. θα μιλι'iσει με θέμα Προοπτι

υπάρχει μουσικι'i, χορός και τραγούδια

κές τπς Κύπρου με τπν ένταξι'i μας

από χc~ρες τnς Ευρώππς. Στις

οτπν Ευρωπαϊκn Ένωσπ. Μετά τπν ομι

7.00 μ.μ.

θα εγκαινιαστεί στο Δπμοτικό Κέντρο

λία του κ. Μαλλούπα θα ακολουθι'iσει

Τεχνών π έκθεσπ Bodyworks με έργα

καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

καλλιτεχνών από χώρες τπς Ε.Ε. Από
τις

9.30

μ.μ. μέχρι και τα μεσάνυκτα

στπν Πλατεία Ελευθερίας θα εμφανίζε
ται π Κρατικι1 Ορχι'iστρα Κύπρου με τπ
συμμετοχn Κυπρίων σολίστ.

ένταξπ

μας

στπν

Ευρωπαϊκι'i Ένωσπ. αύριο Σάββατο στις

6

το απόγευμα, ο Δι'iμαρχος Αμμοχώ

στοu και το Δπμοτικό Συμβούλιο διορ

γανώνουν εκδι'iλωσπ στο πολιτιστικό

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
τπv

Με τπν ευκαιρία τπς ένταξι'iς μας σ τπν

Ευρωπαϊκι'i

κέντρο τπς κατεχόμενπς πόλπς στπ
Δερύνεια.

Το

πρόγραμμα

περιλαμβάνει έπαρσπ

τπς σπμαίας τπς Ευρώππς, χαιρετισμό

από

το

Δι'iμαρχο

τπς

πόλπς Γιαννάκπ Σκορδι'i,

κατεχόμενπς

ομιλία οπό

τον πρώπν πρεσβευτι'i τπς Δπμοκρα

τίας Μιχάλπ Ατταλίδπ,

με

σπμασία

ένταξπς τπς

τπς

πΑι'iρους

θέμα τπ

Κύπρου στπν Ευρωπαϊκι1 Ένωσπ και τις

25
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προοπτικές που ανοίγονται σε πολιτι

τ

κούς,

Απ οστό

κοινωνικούς

και

οικονομικούς

ε

ί

α

τομείς.

Α

Οι

Λουκά.

εκδnλώσεις για

τnν

ένταξn

τnς

χώρας μας στnν Ενωμένn Ευρώπn θα
κορυφωθούν στο Παραλίμνι με καλλι
τεχνικό πρόγραμμα, που θα γίνει τnν
Κυριακn στις

6 το

απόγευμα, στο πάρκο

του Αγίου Γεωργίου.

ΛΑΡΝΑΚΑ

n

Λάρνα

Αμμόχωστος γιορτάζουν τnν

n

ένταξn τnς Κύπρου στnν Ευρωπαϊκn
Ένωσn, σnμερα Παρασκευn και αύριο
Σάββατο.

30

Απριλίου

2004,

στnν εξέδρα τnς σnμαιοστολισμένnς

παραλίας των Φοινικούδων θα παρου
σιαστούν στις

8.30

μ.μ.

n

Χορωδία τnς

Προοδευτικnς Κίνnσnς Λάρνακας, στις

μ.μ.

το

Φωνnτικό

Δnμου Λάρνακας στις

και στις
τnς

1Ο.ΟΟμ.μ. n
Στέλλας

Σύνολο του

9.30

μ.μ. χοροί

μεγάλn συναυλία

συμπατριώτισσας

στριας

τ ό σ ο
από

τις

ομιλίες
όσο

και

από

τις

σεις

θα

δοθεί το
σ τ ίγ μ α
ότι

n

Ευρωπαϊκn Ένωσn θα είναι ο καταλύ
τnς για τnν επίλυσn του προβλr'Ιματος

Σnμερα Παρασκευn

9.00

υ

εκδnλώ

Με πανnγυρικές εκδnλώσεις
κα και

ο

μας

τραγουδί

Γεωργιάδου.

Στις

11.30μ.μ. θα αρχίσει το τελετουργικό
τnς ένταξnς μέχρι τις

12.00 τα

μεσάνυ

που ταλανίζει τnν Κύπρο εδώ και

ο Δnμος Λευκάρων διοργανώνει εκδr'i
λωσn για να γιορτάσει τnv ένταξπ τnς

Κύπρου στnν Ευρωπαϊκn Ένωσn αύριο

Σάββατο.

1n

περιλαμβάνει

Δnμος

Αμμοχώστου

1n

6.00

λάβει μέρος

χόμενnς Αμμοχώστου.

ο Δnμος Αραδίππου θα γιορτάσει το

γεγονός με όλα τα οργανωμένα σύνο
λα τnς Αραδίππου, με λαμπαδnφορίες
και με ομιλίες αύριο Σάββατο στn πλα-

τραγούδια

διοργανώνει

ΜαΤου

τnς συναυλίας. Στο τελετουργικό θα
Λάρνακας.

ώρα

ρων.

αύριο Σάββατο.

Φιλαρμονικn του Δnμου

και

από το χορευτικό συγκρότnμα Λευκά

ο

n

2004

από τnν Δnμοτικn Χορωδία και χορούς

κτα. Μετά θα ακολουθnσουν πυροτε
συνέχεια

ΜαΤου

6.00μ.μ. στn Σχολn Τίμιος Σταυρός. Η

εκδr'iλωσrι

χνnματα και στις 12.15μ.μ.

n

30

χρόνια.

2004

και ώρα

μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Κατε
στn Δερύνεια.

εκδr'iλωσn με τnν ευκαιρία τnς ένταξnς
τnς Κύπρου στnν Ευρωπαίκn Ένωσn.
το

πρόγραμμα

τnς εκδr'iλωσnς περι

λαμβάνει

έπαρσn

τnς

σnμαίας τnς

Ευρc.δπnς,

υπό τn μουσικn υπόκρουσn

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
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του Ύμνου τnς Ευρωπαϊκr'iς Ένωσnς,

ΛΕΜΕΣΟΣ

χαιρετισμό από το δr'iμαρχο Αμμοχώ
στου, Γιαvvάκn Σκορδ!Ί, ομιλία για τn

Ο Δr'iμoc Λεμεσού γιορτάζει τnν ένταξn

σnμασία του

γεγονότος και σύντομο

τnc Κύπρου στnν Ευρωπαϊκr'i Ένωσn με

καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τn χορω

ειδικr'i εκδr'iλωσn που θα πραγματοποι

δiΌ του Δr'iμου Αμμοχώστου, υπό τn
διεύθυνσn του Νίκου Br'ixα.
Στn Δερύνεια,

ο ΔrΊμος

σr'iμερα Παρασκευr'i
και ώρα

λώσεων του
Δερύνειας,

2004

μ.μ. στnν αίθουσα εκδn

8.30

Γ'

Δnμοτικού

εκδr'iλωσn

1n ΜαϊΌυ στnν παρα

λιακr'i επίχωσn, κοντά στο παλιό λιμάνι.
Όπως δr'iλωσε χθες ο δr'iμαρχος Λεμε

διοργανώνει

Απριλίου

30

nθεί το Σάββατο

Σχολείου

αφιερωμένn

στnν ένταξn τnς Κύπρου στnν Ευρω
παϊκr'i Ένωσn.

σού

Δnμr'iτρnς Κοντίδnς, το πρόγραμ

μα που θα αρχίσει στις

6

και θα ολοκλnρωθεί στις

το απόγευμα

10

το βράδυ,

θα περιλαμβάνει πλούσιο καλλιτεχνικό
πρόγραμμα. Η έναρξn τnς εκδr'iλωσnς
θα γίνει

με τον Λαογραφικό Όμιλο

Λεμεσού

ενώ

θα

ακολουθr'iσει

το

φωνnτικό συγκρότnμα «Μελωδία» και

n

Ομιλnτr'iς ο δρ Ανδρέας Μαλλούπας,

μικτr'i χορωδία τnc Πολιτιστικr'iς Κίνn

προϊστάμενος Υπnρεσfας Έρευνας και

σnς «Επιλογr'i». Παράλλnλα στον χώρο

Δnμοσίων Σχέσεων του Πανεπιστnμίου

τnς Επίχωσnς τα μικρά παιδιά θα μπο

Κύπρου. Θα ακολουθr'iσει καλλιτεχνικό

ρούν να παίξουν και να ζωγραφίσουν

πρόγραμμα

στον

Συλλόγου

από

τnν

Φίλων

μικτr'i

χορωδία

Μουσικr'iς

Νομού

Καβάλας, τnν ΠαιδικrΊ ΔnμοτικrΊ Χορω

δία Δερύνειαc. τnν ομάδα χορού των
Επιμορφωτικών Κέντρων του

Υπουρ

γείου Παιδείας και Πολιτισμού και τn
Δnμοτικr'i Χορωδία Δερύνειας.

συνθέτουν το πρόγραμμα των εκδnλώ
σεων στο Παραλίμνι, τnν Κυριακr'i στις
το απόγευμα

θα

διαμορφωμένο
φιλοξενr'iσει

στο πάρκο Αγίου

χώρο,

και

ο

αγορά

έργων τέχνnς και χειροτεχνίας.

Στις

8

το βράδυ

θα

τραγουδr'iσει

n

Χορωδία «Άρnς» Λεμεσού, υnό τn διεύ
θυνσn του

Μαρίνου Μιτέλλα, ενώ θα

ακολουθr'iσει

Μουσικr'i, χορός, τραγούδι και ποίnσn

6.00

ειδικά

οποίος

χαιρετισμός

από

τον

υπουργό Εσωτερικών Ανδρέα Χρίστου
και τον δr'iμαρχο Λεμεσού.
Στις

8.30

όλα τα μουσικά σχr'iματα θα

τραγουδr'iσουν τον ύμνο τnς Ευρώπnς

Γεωργίου. Συμμετέχουν τα καλλιτεχνι

ενώ το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με

κά τμr'iματα του Δr'iμου, όπως

χορούς από τον πολιτιστικό χορευτικό

μονικr'i.

n

μαντολινάτα,

Χορευτικό Συγκρότnμα.

n

n

Φιλαρ

Χορωδία και

όμιλο «Διόνυσος».

Η εκδr'iλωσn θα ολοκλnρωθεί μ ε το
βελγικό

συγκρότnμα

«Trio Molo».

μουσικr'iς τζαζ
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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
Τα μεσάνυκτα απόψε οι χορωδίες του

ΠΑΦΟΣ

Μουσικού Ομίλου Πάφου και του ΠολιΜε Ααμπpότnτα και στnν napouσίa του
ευρωβουλευτn

Jacques Poos,

ο οποίος

τίστίκού Συλλόγου Ευαγόρας

naAAn-

καρίδnς θα εκτελέσουν τον Ύμνο τnς

έφθασε χθες βράδυ στnν Πάφο νια τον

Χαράς και θα γίνει

σκοπό αυτό, τnς υπουργού Υγείας Ντί

ας τnς Ευρωπαϊκnς Ένωσnς υπό τους

νος Ακκελίδου και δnμάρχων ιταλών

nχους τnς

και ελλαδικών Δnμων που έχουν στε

Πάφου.

νούς δεσμούς με τnν Πάφο,
Πάφου

θα

γιορτάσει

με

n

n

έπαρσn τnς σnμαί

φιλαρμονικnς του

Δnμου

πόλn τnς

εκδnλώσεις

Οι εκδnλώσεις στnν πόλn τnς Πάφου

που αρχίζουν απόψε και συνεχίζονται

θα συνεχισθούν και αι.Jριο. Στις

αύριο με τnν ένταξn τnς Κύπρου στnν

το

Ευρωπαϊκn Ένωσn.

τελετn ονομασίας του Νότιου Παρακα

μεσnμέρι

θα

12.30
n

πραγματοποιnθεί

μπτnριου σε Λεωφόρο Ευρώπnς.
Αντίστοιχες εορταστικές

εκδnλώσεις

θα

αύριο

και

Τnν ένταξn τnς Κύπρου σ τnν Ευρωπαϊ

μεθαύριο στους άλλους τρεις Δnμους

κn Ένωσn θα υποδεχθούν το ερχόμενο

τnς επαρχίας.

διnμερο και Δnμοι Γεροσκnπου, Πόλε

πραγματοποιnθούν

ως Χρυσοχούς και Πέγειας.
Η

κύρια

Πάφου

εκδrlλωσn
θα

αρχίσει

στnν
στις

πόλn

8.30

τnς

απόψε

Στnν

κεντρικn

στnν πλατεία μπροστά από το Δnμοτι

Γεροσκnπου

κό Μέγαρο. Το καλλιτεχνικό πρόγραμ

αύριο

μα

περιλαμβάνει

περιλαμβάνει μεγάλn συναυλία με

τnν Αλίκn
πρόγραμμα

Πρωτοψάλτn και μουσικό
από

καλλιτέχνες

τnς

n

σχετικn τελετn.
και

του

Δnμου

πραγματοποιnθεί

n

οποία θα

συναυλία

με

τον

συμπατριώτn μας Μιχάλn Βιολάpn, ενώ
τnν ίδια ώρα στnν Πόλn Χρυσοχούς θα
γίνουν

Πάφου.

πλατεία
θα

αντίστοιχες

εκδnλώσεις

με

συναυλία από τον Βασίλn Λέκκα.
Στο πλαίσιο του τελετουργικού μέρους
θα απευ

Τnν Κυριακn βράδυ τn σκυτάλn περι

δrlμαρχος

λαμβάνει ο Δnμος Πέγειας ο οποίος

Πάφου Φειδίας Σαρίκας, ο ευρωβουλε

οργανώνει εορταστικές εκδnλώσεις με

τnς

τn συμμετοχn τnς λαϊκnς ορχnστρας

που θα αρχίσει στις
θύνουν

κnς

11.30 μ.μ.

χαιρετισμούς

ο

Jaques Poos ο δnμαρχος τnς ιταλι
πόλnς Anzio, n οποία θα αδελΦο

ποιnθεί με τον Δnμο Πάφου και ο προ
εδρεύων του Δικτύου Πάφου ΑδελΦο
ποιnμένων

Πόλεων

τπς

Ελλάδας,

δrlμαρχος Καλαμαρχίας Χριστόδουλος

Οικονομίδnς.

του ΡΙΚ.

