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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ο Υπουργός Γεωργίας της Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Σημίτης ••• 

συμπλήρωσε την επίσημη επίσκεψη του και αναχώρησε σήμερα το πρωί 

στην Αθήνα. Ο κ. Σημίτης επισκέφθηκε την Κύπρο ύστερα από 

πρόσκληση του Υπουργού Γεωργίας και Φυσικών Πόρων κ. Δ. Χριστοδούλου. 

Στο αεροδρόμιο Λάρνακας τον Υπουργό Γεωργίας της Ελλάδας 

προ έπεμψαν ο Υπουργός Γεωργίας.και Ουσικών Πόρων κ. Χριστοδούλου, 

ο Πρέσβης της Ελλάδας κ. Ζαχαράκ.ις, ο Γενικός Διευθυντής του 

Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων κ. Παπασολομώντος, ο Πρώτος 

Γραμματέας της Ελληνικής Πρεσβείας κ. Κασκαρέλλης και ανώτεροι 

λειτουργοί του Υπουργείου Γεωργίας. 

Σε δήλωση του στο αεροδρόμιο Λάρνακας, πριν από την αναχώρηση 

του, ο Έλληνας Υπουργός εξέφρασε ευχαριστίες για την ευκαιρία 

που του δόθηκε να επισκεφθεί την Κύπρο και διαδήλωσε για μια 

ακόμη' φορά τη συμπαράσταση της Ελλάδας στον αγώνα που διεξάγει 

ο Κυπριακός λαός.'. ' 

Με τον κ. Χριστοδούλου, είπε ο κ. Σημίτης, ο οποίος στον 

τομέα της γεωργίας διαθέτει τεράστια πείρα, είχα ιδιαίτερα χρήσιμες 

επαφές για την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των δυο 

χωρών. 

0 κ. Σημίτης ανέφερε στη συνέχεια ότι πιστεύει ότι υπάρχει 

ευρύ πεδίο για 3ΐεραιτέρω συνεργασία μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας στο 

γεωρνικό τομέα, γιατί η Κύπρος έχει εμπειρίες και μπορεί να 

προσφέρει στην Ελλάδα σε πολλούς τομείς: όπως για παράδειγμα στον 

τομέα των αρδεύσεων, της ανάπτυξης τροπικών και υποτροπικών 

καλλιεργειών και της ανάπτυξης του εμπορίου προς χώρες της Δυτικής 

Ευρώπης και ακόμα στον τομέα της εμπορίας πατατών και εσπεριδοειδών 

που διεξάγεται στην Κύπρο και αποτελεί πρότυπο για την Ελλάδα. 

Η Ελλάδα, είπε ο κ. Σημίτης, μπορεί για παράδειγμα να 

προσφέρει την πείρα της από τη σχέση της με την ΕΟΚ, την πείρα 

για την ανάπτυξη του Συνεταιριστικού Κινήματος και τις εμπειρίες 

από τον αναδασμό και την προσπάθεια ανάπτυξης των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων και πρόσθεσε: 
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"Συμφωνήσαμε λοιπόν και νομίζω είναι η πιο σωστή κατεύθυνση 

να κάμουμε κάτι πολύ πιο πρακτικό. Μα επεξεργαστούμε μερικά κύρΧα 

σημεία συνεργασίας, να τα εξετάσουν ειδικοί και μετά από λίγο 

καιρό να συναντηθούμε ώστε να προχωρήσουμε πολύ συγκεκριμένα. 

Και πιστεύω
:
 ότι 8α πετύχουμε γιατί η προσπάθεια αυτή θα είναι 

προς όφελος και των δυο χωρών". 

Εξάλλου σε δήλωση του ο κ. Χριστοδούλου είπε,μεταξύ άλλων, 

ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Υπουργός Γεωργίας κ. Σημίτης συμφώνησαν 

στην εξεύρεση συγκεκριμένων τρόπων συνεργασίας σε διάφορους τομείς, 

στις διμερείς σχέσεις, ακόμα και στο διεθνές πεδίο. 

Ευχαριστώντας τον κ. Σημίτη, ο κ. Χριστοδούλου είπε μεταξύ 

άλλων : 

"Η παρουσία του εδώ μας ενθάρρυνε, μας ενθουσίασε και μας 

έδωσε ελπίδες για το μέλλον ότι θά έχουμε τη συνεργασία της 

Ελλάδας, όχι μόνο στον τομέα της γεωργίας αλλά και στους άλλους τομείς". 

Τέλος, ο κ. Χριστοδούλου αναφερόμενος στις άριστες σχέσεις 

μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας τόνισε ότι αυτό αποτελεί βασικό θεμέλιο 

για την πρόοδο του νησιού. 

/ΝΓ. 


