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Επίσπευση των δικαστικών αιτηµάτων που εκκρεµούν
στις ελβετικές Αρχές µε στόχο την αποκάλυψη των προ-

σώπων τα οποία κρύβονται πίσω από τους κωδικούς «Μάτι
Ρόζος» και «Ρόκος» αναµένεται να ζητήσει προσεχώς, σύµ-
φωνα µε πληροφορίες, ο τέταρτος ειδικός ανακριτής Νίκος
Ζαγοριανός, που ερευνά την υπόθεση της Siemens.
Βάσει πάντα πληροφοριών, εν ευθέτω χρόνω δεν αποκλείε-
ται να ζητηθεί το άνοιγµα λογαριασµών επί ελληνικού εδά-
φους οι οποίοι ανήκουν σε πρόσωπα που εµπλέκονται στην
υπόθεση, είτε ως µάρτυρες είτε ως ύποπτοι.

Πρόταση για µόνιµη επιτροπή νησιωτικής πολιτικής, που θα απαρτίζεται αποκλειστικά από
νησιώτες βουλευτές. Γιατί εµείς γνωρίζουµε καλύτερα από τον καθένα τα προβλήµατα. 

Μέριµνα για τις ιδιοµορφίες των νησιών
■ ΠΠοοιιαα εείίννααιι τταα ππρροοββλλήήµµαατταα σσεε εεππίί--
ππεεδδοο αακκττοοππλλοοΐΐααςς πποουυ ααννττιιµµεεττωωππίί--
ζζοουυνν τταα ννηησσιιάά ττωωνν ΚΚυυκκλλάάδδωωνν,, εενν µµέέ--
σσωω,, µµάάλλιισστταα,, ττηηςς θθεερριιννήήςς ττοουυρριισσττιι--
κκήήςς ππεερριιόόδδοουυ;;
Τα προβλήµατα των νησιών µας προ-
έρχονται από τις ιδιοµορφίες τους.
Προβλήµατα υπήρχαν και θα συνεχί-
σουν να υπάρχουν. Όµως από το 2005
µέχρι σήµερα η ελληνική ακτοπλοΐα
έχει κάνει ένα πραγµατικό άλµα, µε
περισσότερα καράβια, σύγχρονα και
αξιόπιστα. Σήµερα τα Κυκλαδονήσια
µας καταφέραµε να µην αντιµετωπί-
ζουν -όπως ίσως άλλες νησιωτικές
περιοχές της χώρας- µεγάλα προβλή-
µατα ακτοπλοϊκών συνδέσεων. Είναι
σηµαντικό το γεγονός ότι πλέον οι α-
κτοπλόοι έχουν αντιληφθεί την ανά-
γκη να επενδύουν διαρκώς στην ποι-
οτική αναβάθµιση των πλοίων τους
και των υπηρεσιών που προσφέρουν.
Υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθ-
µός πλοίων που εκτελούν καθηµερινά
δροµολόγια από το Λαύριο, τη Ραφή-
να και τον Πειραιά, εξυπηρετώντας
κατοίκους και επισκέπτες. ∆εν µπο-
ρούµε, όµως, να πούµε το ίδιο όταν
µιλάµε για τα µικρά καράβια που ε-
κτελούν δροµολόγια ενδοεπικοινω-
νίας µεταξύ των νησιών µας. Εδώ υ-
πάρχει πολύ µεγάλο πρόβληµα, αφού
οι Κυκλάδες αυτή την περίοδο δεν

διαθέτουν επαρκή αριθµό καραβιών
που να εξυπηρετούν τις µεταξύ τους
διαδροµές. Οι επιδοτήσεις που δίνο-
νται από το υπουργείο Εµπορικής
Ναυτιλίας είναι µεν σηµαντικές, ω-
στόσο πρέπει να δοθούν ακόµα µεγα-
λύτερα κίνητρα προκειµένου τα καρά-
βια της ενδοεπικοινωνίας να φθάσουν
το επίπεδο των υπολοίπων. ∆εν γίνε-
ται, βέβαια, να µη θίξω το µείζον θέµα
της έλλειψης υποδοµών. Ενδεικτικά
σας αναφέρω ότι η Κέα -µέσα στο κα-
λοκαίρι- στην ουσία δεν διαθέτει καν
λιµάνι! Στο χωροταξικό, βέβαια, που
ψηφίστηκε πρόσφατα ανοίγει ο δρό-
µος για κατασκευή και αναβάθµιση
των λιµανιών στα νησιά των Κυκλά-
δων. Αρκεί, βέβαια, να τρέξουµε µε α-
κόµα πιο γρήγορους ρυθµούς, για να
θωρακίσουµε αναπτυξιακά τα νησιά
µας µε τις λιµενικές υποδοµές που α-
παιτούνται. 

■ ΜΜεε ββάάσσηη ττηη µµέέχχρριι σσήήµµεερραα κκοοιιννοο--
ββοουυλλεευυττιικκήή σσααςς δδιιααδδρροοµµήή,, ααιισσθθάάννεε--
σσττεε όόττιι,, ππααρράά ττοονν έέννττοοννοο ννηησσιιωωττιικκόό
χχααρραακκττήήρραα ττηηςς χχώώρρααςς µµααςς,, ννοοµµοοθθεε--
ττοούύµµεε ππεερριισσσσόόττεερροο µµεε γγννώώµµοονναα ττηηνν
ηηππεειιρρωωττιικκήή ΕΕλλλλάάδδαα;; 
∆υστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις η
επεξεργασία και η ψήφιση των νοµο-
σχεδίων γίνονται µε όρους που δεν
λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανά-

γκες των νησιών µας. Αυτό δεν πρέπει
να συνεχιστεί. Πρέπει να καταλάβου-
µε ότι τα νησιά µας χρήζουν ιδιαίτε-
ρης µεταχείρισης σε όλα τα επίπεδα.
Η Ελλάδα δεν είναι µόνο οι ορεινές
και ηπειρωτικές περιοχές. Η Ελλάδα
είναι τα δεκάδες νησιά, τα οποία πρέ-
πει να αντιµετωπίζονται µε ιδιαίτερη
ευαισθησία. Γι’ αυτόν το λόγο κατέθε-
σα την πρόταση -η οποία συνάντησε
την ευρύτερη αποδοχή του σώµατος
της Βουλής- για τη δηµιουργία µόνι-
µης ειδικής επιτροπής νησιωτικής
πολιτικής, που θα απαρτίζεται απο-
κλειστικά από τους νησιώτες βουλευ-
τές. Γιατί εµείς γνωρίζουµε καλύτερα
από τον καθένα τα προβλήµατα και τα
εξειδικευµένα ζητήµατα που απασχο-
λούν τα νησιά µας. Η επιτροπή θα
βρίσκεται σε διαρκή διαβούλευση και
επικοινωνία µε την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση και τους τοπικούς φορείς, προ-
κειµένου από κοινού να συνθέτουν
προτάσεις και να επεξεργάζονται νο-
µοθετήµατα προσαρµοσµένα στις ι-
διοµορφίες των νησιών µας. Πρέπει,
επιτέλους, να καταλάβουµε ότι οι νό-
µοι είναι για να λύνουν προβλήµατα
και όχι να δηµιουργούν. ∆ιότι, όπως
πολλές φορές συµβαίνει στην περί-
πτωση των νησιών µας, νοµοσχέδια
δηµιουργούν πρόσθετα προβλήµατα
αντί να δίνουν λύσεις. Οι νησιωτικές

περιοχές χρειάζονται ειδική πρόνοια
και προσεκτικούς χειρισµούς, γιατί
τα ίδια τα προβλήµατα που αντιµετω-
πίζουν είναι πολύ ιδιαίτερα. 

■ ΠΠιισσττεεύύεεττεε όόττιι ηη ππρρόότταασσήή σσααςς έέχχεειι
ππεερριιθθώώρριιαα νναα υυιιοοθθεεττηηθθεείί κκααιι νναα
««ππεερρππααττήήσσεειι»»;;
Είµαι απόλυτα πεπεισµένη ότι η σύ-
σταση µόνιµης ειδικής επιτροπής για
τα νησιά µας σε κοινοβουλευτικό ε-
πίπεδο είναι αναγκαία, για να σκύ-
ψουµε πραγµατικά πάνω από τα προ-
βλήµατά τους. Όπως, επίσης, είµαι
πολύ αισιόδοξη ότι η συγκεκριµένη
πρόταση θα τύχει της αρµόζουσας
προσοχής από την κυβέρνηση, η ο-
ποία άλλωστε έχει επιδείξει µέχρι
σήµερα ιδιαίτερη ευαισθησία για τα
νησιά µας. 

■ ΠΠώώςς ααννττιιµµεεττωωππίίζζεεττεε ττιιςς εεξξεελλίίξξεειιςς
σσττοο πποολλιιττιικκόό σσύύσσττηηµµαα ωωςς ββοουυλλεευυττήήςς
ττηηςς ΝΝ∆∆,, ηη οοπποοίίαα ππλλήήττττεεττααιι πποολλιιττιικκάά
κκιι ααυυττήή ααππόό τταα σσκκάάννδδααλλαα;;
Οι εξελίξεις είναι συνεχείς, όχι ευχά-
ριστες, και µπροστά σε αυτές πρέπει
να δράσουµε προτού είναι πολύ αργά.
Η προσπάθεια εµπέδωσης µίας νέας
σχέσης µεταξύ πολίτη και πολιτικής
προϋποθέτει τη συνδροµή όλων, πέ-
ρα από διαχωριστικές γραµµές και
κοµµατικά στεγανά.
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Βουλευτής Νοµού
Κυκλάδων της Ν∆
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Επιβεβαίωσαν ότι συµφω-
νούν µε τη ρύθµιση του θέ-

µατος της ψήφου των αποδή-
µων η Ν∆, το ΠΑΣΟΚ και ο
ΛΑΟΣ κατά τη χθεσινή συνά-
ντηση που έγινε στο υπουργείο
Εξωτερικών. «Η ελληνική κυ-
βέρνηση έχει δεσµευτεί. Θα κά-
νουµε κάθε προσπάθεια να πε-
τύχουµε τη συναίνεση των κοµ-
µάτων και να δώσουµε δικαίωµα
ψήφου σε ένα πολύ δυναµικό
κοµµάτι του ελληνισµού, το ο-
ποίο το δικαιούται» είπε χαρα-
κτηριστικά η Ντ. Μπακογιάννη,
προσθέτοντας ότι «µε την έναρ-
ξη των εργασιών της Βουλής πι-
στεύω να είµαστε σε θέση να
παρουσιάσουµε ένα σχέδιο νό-

µου. Στόχος µας είναι να ισχύ-
σει το συντοµότερο δυνατόν, δη-
λαδή στην επόµενη Βουλή» κα-
τέληξε. «Εχουν δηµιουργηθεί οι
συνθήκες διαλόγου που µπορεί
να τελεσφορήσει» είπε από την
πλευρά του ΠΑΣΟΚ ο Α. Λο-
βέρδος, ενώ και ο Ά. Γεωργιά-
δης από τον ΛΑΟΣ συµπέρανε
ότι «οι θέσεις των τριών κοµµά-
των είναι πολύ κοντά». ∆ιαφο-
ρετική ήταν η άποψη του Α. Κα-
νταρτζή από το ΚΚΕ, ο οποίος
εξέφρασε την αντίθεσή του, υ-
ποστηρίζοντας ότι οδηγούµαστε
σε διόγκωση του εκλογικού σώ-
µατος, το οποίο δεν θα έχει την
απαραίτητη ενηµέρωση για τις
εξελίξεις στη χώρα µας. Χρ.Βζ.
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«Τα 34 χρόνια που έχουν περάσει
υπογραµµίζουν το µέγεθος του ε-

γκλήµατος το οποίο διεπράχθη στις 15
Ιουλίου του 1974 και του οποίου δυστυ-
χώς οι πληγές είναι ακόµη ανοικτές» ε-
πισήµανε χθες ο πρόεδρος της Κύπρου
∆. Χριστόφιας, µετά το µνηµόσυνο για
τους νεκρούς του πραξικοπήµατος του
1974, που τελέστηκε στην Κύπρο.
Ο Κύπριος Πρόεδρος τόνισε επίσης ότι

θα ενταθούν οι προσπάθειες για να τερ-
µατιστεί η κατοχή, η οποία παραβιάζει
τις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαι-
ώµατα του κυπριακού λαού.

«Κόκκινο» τηλέφωνο
Επίσης, σύµφωνα µε πληροφορίες, στην
εγκατάσταση απευθείας τηλεφωνικής
γραµµής αναµένεται να προχωρήσουν ο
Πρόεδρος της Κύπρου ∆. Χριστόφιας

και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μεχµέτ
Αλί Ταλάτ.
Είναι µια απόφαση η οποία θα οριστι-
κοποιηθεί στη συνάντηση που θα έχουν
στις 25 Ιουλίου, εν όψει της έναρξης α-
πευθείας διαπραγµατεύσεων για την ε-
πίλυση του Κυπριακού. Ήδη έχουν ενη-
µερωθεί τα Ηνωµένα Έθνη, που θεω-
ρούν την απόφαση ως µία κίνηση προς
τη σωστή κατεύθυνση.

Προς συµφωνία για την ψήφο
των οµογενών
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