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συναντίληψης για το στρατόπεδο
Πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Απόλλων η υπογραφή του συμφώνου συναντίληψης για το
στρατόπεδο ανάμεσα στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης και το Υπουργείο Άμυνας
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Σύρος: Έπεσαν οι υπογραφές στο σύμφωνο
συναντίληψης για το στρατόπεδο
Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, στο θέατρο Απόλλων, η εκδήλωση για την
υπογραφή του συμφώνου συναντίληψης και συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Σύρου
Ερμούπολης και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την συνεκμετάλλευση και αξιοποίηση
του στρατοπέδου.
Ο δήμαρχος ΣύρουΕρμούπολης Γιώργος Μαραγκός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας
Πάνος Καμμένος, που βρέθηκε στη Σύρο συνοδευόμενος από στελέχη της κυβέρνησης,
του Υπουργείου και των Ενόπλων Δυνάμεων υπέγραψαν το σχετικό σύμφωνο που
ανοίγει το δρόμο για την αναπτυξιακή αξιοποίηση της εκτάσεως του στρατοπέδου.

Μαραγκός: «Μέρα ορόσημο για το νησί»
Την εκδήλωση προλόγισε ο δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης Γιώργος Μαραγκός, ο οποίος
αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους ανέφερε:
«Σήμερα είναι μια μέρα ορόσημο για το νησί, σηματοδοτεί σημαντικές αναπτυξιακές
εξελίξεις. Τα τελευταία χρόνια βαλλόμαστε από μία πρωτοφανή δημοσιονομική και
οικονομική κρίση, ενώ δεν σας κρύβω ότι είμαστε ιδιαίτερα στεναχωρημένοι από την
αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά μας. Ήταν μία ήττα για τη νησιωτικότητα.
Σήμερα όμως, κύριε Υπουργέ, είστε εδώ ως φίλος της Σύρου, καθώς από την πρώτη
μέρα που αναλάβατε τα καθήκοντά σας έχετε αποδείξει ότι θέλετε να είστε
συνοδοιπόρος και κοινωνός του οράματός μας για τη Σύρο».
Στη συνέχεια παρουσίασε ένα σύντομο ιστορικό της 15ετους διαπραγμάτευσης για το
θέμα του στρατοπέδου, καθώς και τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής «να
καταστήσουμε τη Σύρο ως έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό».
Καμμένος: «Η Σύρος είναι η καρδιά της νησιωτικής πολιτικής της χώρας»
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος, ο οποίος αφού
αναφέρθηκε στο θέμα της αύξησης του ΦΠΑ (θα ακολουθήσει ξεχωριστό ρεπορτάζ),
ανέφερε:
«Η Σύρος είναι η καρδιά της νησιωτικής πολιτικής της χώρας. Αποφασίσαμε τον πρώτο
λόγο σε αυτή τη συνεργασία να το έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Η συνεργασία με τη Σύρο
θα αποτελέσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα για όλη την Ελλάδα.
Εντάσσουμε την έκταση του στρατοπέδου στον γενικότερο σχεδιασμό που υπάρχει για
την Ερμούπολη. Ένα από τα πλεονεκτήμα που έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι η
δυνατότητα να πραγματοποιηθούν ταχύτατα επενδύσεις.
Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από εταιρεία από το Άμπου Ντάμπι για να δημιουργηθεί ένα
κέντρο ανάπτυξης για μεγάλα γιοτ, το οποίο μαζί με ένα παράλληλο ελληνικό νηολόγιο
στη Σύρο θα μπορέσει να προσελκύσει επενδύσεις στον τομέα του θαλάσσιου
τουρισμού».

Αναφερόμενος στο θέμα του Νεωρίου είπε: «Το πρώτο που πρέπει να
αντιμετωπίσουμε στη Σύρο είναι η ανεργία. Η καρδιά της Σύρου είναι το Νεώριο.
Υπάρχουν προτάσεις από εταιρείες για την εξαγορά του. Έχει μεγάλη σημασία η
λειτουργία του ναυπηγείου τόσο για την τοπική κοινωνία όσο και για την Εθνική Άμυνα».
Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του κ. Καμμένου για το πεδίο βολής της
Βάρης, καθώς δεν έγινε καμία αναφορά στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπως είχε
γίνει γνωστό όταν επετεύχθη η προφορική συμφωνία. Αντίθετα, ο Υπουργός Άμυνας
μίλησε για δημιουργία μεγάλης τουριστικής μονάδας.
Τέλος, μιλώντας για τη Ναυτική Βάση στις Αγκαθωπές, ξεκαθάρισε πως δεν
υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης χερσαίων χώρων, ωστόσο οι Ένοπλες Δυνάμεις
μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός μεγάλου καταδυτικού πάρκου στον κόλπο
του Φοίνικα, με την πόντιση παλιών πολεμικών και εμπορικών πλοίων ώστε να
δημιουργηθεί ένα υποβρύχιο μουσείο.
Ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός και ευχή από το Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεο Β,
ενώ διαβάστηκε χαιρετισμός του Καθολικού Επισκόπου Σύρου π. Πέτρου Στεφάνου που
ήταν εκτός Σύρου.
Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν οι περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι, οι επικεφαλής
των σωμάτων ασφαλείας του νησιού και πλήθος εκπροσώπων συλλόγων και φορέων
της Σύρου.
Η αυλαία της εκδήλωσης έπεσε με την υπογραφή του συμφώνου συναντίληψης από τον
κ. Μαραγκό και τον κ. Καμμένο.

Κοινοποιήστε:
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Το πλήρες κείμενο του
συμφώνου συναντίληψης
για το στρατόπεδο
σε "ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ"

Σύρος: Δηλώσεις Καμμένου
για στρατόπεδο, Νεώριο και
ΦΠΑ (WEB TV)
σε "CYCLADES24TV"

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΛΩΤΑΣ
http://cyclades24.gr

Τι συμβαίνει με το σύμφωνο
συναντίληψης για το
στρατόπεδο;
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