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ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΚΣΟ 
0Â ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ Οκ, ΣΗΜΙΤΗΣ 

Στα γραφεία της Ε Γ Σ Η θα ακούαει 
τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου 

Το Σάββατο το μεσημέρι 

σ τ ι ς 2 ήλθε στην πόλι μας 

ο Υπουργός Γεωργίας κ. Κ. 

Σημίτης συνοδευόμενος α π ό 

τους Υφυπουργούς Εθνικής Οι 

κονομίας κ. Αν. Γεωργιαδη και 

Εωστερικών κ. Μιλτ· Παπα'ίω 

άννου . 

Στο αεροδρόμιο τους υποδέ 

χθηκαν ο Νομάρχης κ. Κυρ. Γε 

ωργιαδης ο Δήμαρχος κ. 

Μ. Καρέλλης οι πρόεδροι της 

ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Βαγ. Σκουλας 

της ΚΣΟΣ κ. Παν. Τσακίρης ο 

Διοικητής Χωροφυλακής Συν) 

χης κ. Γροηγράκης μέλη της 

Νομ. Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ 

Ηρακλείου συνεταιριστικοί π α 

ραγοντες κ.α. 

Ο κ. ΣΗΜΙΤΗΣ 

Ο Υπουργός Γεωργίας αμέ 

σ ο ς μετά την άφιξη του συν 

οδευόμενος από την σύζυγο 

του κατέλυσε στο ξενοδοχείο 

«Αγάπη Μπήτς» 

Σήμερα το πρωί στις 8.30 

Σημίτης θα επισκε ' σ α ν ο-το ξενοδοχείο «Αστέρας» π.μ. ο 

φθεί το εργοστάσιο της ΚΣΟΣ 

στο Γιόφυρο. 

Μετά θα μεταβεί στα γρα 

φεία της ΕΓΣΗ γ ι α να ενημε 

ρωθεί πάνω σ τ ι ς δραστηριότη 

τες και τα αιτήματα του αγρό 

τικού κόσμου της περιοχής. 

Το μεσημέρι θα επισκεφθεί 

τις εγκαταστάσεις των Ενωσε 

ων Πεζών Ασημίου Μεσσαράς. 

Στις 9.30 μ.μ. θα παρακα 

θήσει σε δε'ττνο που θα δοθεί 

προς τιμή του από την ΕΓΣΗ 

στο Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ». 

Το πρωί της Τρίτης ο κ. 

Σημιτης θα μιλήσει σε συγκέν 

τρώση υπαλλήλων της Δ)νσης 

Γεωργίας στο ΕΒΕΗ ενώ στις 

Π . 3 0 π.μ. θα αναχώρηση επι 

στρέφοντας στην Αθήνα 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

Οι κ.κ, Παπαίωαννου και Γε 

ωργιαδης αμέσως μετά την 

άφιξη τους αναχώρησαν για 

τον Ά γ ι ο Νικόλαο. Κατέλυΐ 

Θα παραμείνουν μέχρι σήμερα 

το απόγευμα οπότε ο κ. Παπα 

Ιωάννου £« επιστρέψει στην 

Αθήνα ενώ ο κ. Γεωργιαδης 

θα συνεχ'σει την παραμονή 

του στην Κρήτη. 

θ α προεδρεύση στη Νομαρ 

χ ί α σε σύσκεψη γ ι α θέματα 

της ΥΠΑΚ και στη συνέχεια 

θα μεταβεί στα Χανιά. 


