Τα «πάνω κάτω»! Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ανοίγει για την Ρωσία παρακάμπτοντας το Βόσπορο και τα Δαρδανέλια!
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Αναβίωση της ένδοξης ελληνικής ιστορίας αποτελεί η συμφωνία της περιφέρειας Αλεξανδρούπολης ουσιαστικά προς το Κρεμλίνο «σβήνοντας» από το χάρτη τα τουρκικά στενά, τα οποία τόσο πολύ επιθυμούν οι
γείτονες μας να «κλείσουν».
Εκπρόσωποι του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Έβρου παραδέχθηκαν ότι ενδιαφέρονται για στενότατη εμπορική συνεργασία με την ρωσική ομοσπονδία, υπενθυμίζοντας ότι η πόλη της Αλεξανδρούπολης διαθέτει ένα
μεγάλο λιμάνι, το οποίο επιτρέπει το διεθνές εμπόριο «παρακάμπτοντας» ολοκληρωτικά τα τουρκικά Δαρδανέλια και τον Βόσπορο , αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.
Η συμφωνία συνεργασίας Ρωσίας και Ελλάδος , η οποία καθορίζει τις προοπτικές για τις κοινωνικο-οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ της περιφέρειας της Κριμαίας και της ελληνικής περιφερειακής διοίκησης Έβρου ,
αλλάζοντας άρδην το γεωπολιτικό, εμπορικό και αμυντικό πλαίσιο των σχέσεων των δύο χωρών.
Η ρωσική περιφέρεια της Συμφερούπολης ( ελληνικό όνομα της πρωτεύουσας της Κριμαίας) και το Εμπορικό Επιμελητήριο της ελληνικής περιοχή του Έβρου, υπέγραψαν σχετική εμπορική συμφωνία με
στρατιωτικές επεκτάσεις .
Σύμφωνα με το ραδιόφωνο του σταθμού «Russia Today», η σχετική συμφωνία, και δηλώσεις για την συμφωνία αυτή πραγματοποίησε ο δήμαρχος της πόλης της Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης.
Το όλο σχέδιο βέβαια βάζει από το «παράθυρο» και την Βουλγαρία, αλλά το ζήτημα αυτό θα λυθεί από ρωσικής πλευράς. Υπενθυμίζουμε ότι στον Λιμένα της Αλεξανδρούπολης έχουν πρόσφατα πραγματοποιηθεί έργα
εμβάθυνσης με κοινοτικά χρήματα, και έχει αναβαθμιστεί ώστε να δέχεται μεγάλα πλοία , ενώ παράλληλα έχουν κατασκευαστεί και τα ανάλογα έργα υποδομής στην στεριά.

«Το ενδιαφέρον για το Εμπορικό Επιμελητήριο μας είναι πολύ σοβαρό. Θα συνεργαστούμε σε πολλούς τομείς, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πόλη μας είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια, το οποίο επιτρέπει την
ανταλλαγή των εμπορευμάτων με παράκαμψη των Δαρδανελίων και του Βοσπόρου. Η Αλεξανδρούπολη γίνεται ένας σύνδεσμος ενέργειας μέσω της οποίας θα διακινούνται τα πάντα . Θα διαθέτει τρεις τεράστιες δεξαμενές
πετρελαίου και ένα σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου. Επίσης μιας και είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αιολικής ενέργειας, θα μπορούσαμε να μοιραστούμε αυτές τις τεχνολογίες με την Κριμαία.
Επιπλέον ο Έβρος είναι … μια περιοχή με πολύ ανεπτυγμένη γεωργία και κτηνοτροφία από την οποία τρέφεται σχεδόν όλη την Ελλάδα . Θα μπορούσαμε να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες των δύο πλευρών για να
υλοποιήσουμε εμπορική ανταλλαγή με ό, τι είναι αναγκαίο », είπε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης .
Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στην Κριμαία, δεν θα εμποδίσουν τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο περιοχών, τόνισε ο Ευάγγελος Λαμπάκης.
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Εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα οι κάτοικοι της Χερσονήσου της Κριμαίας θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν σχέσεις με όλες τις περιοχές της Ελλάδος με τις οποίες η συνεργασία θα είναι επωφελής και για τις δύο χώρες
.
«Αν κοιτάξουμε την κατάσταση στην οποία σήμερα είναι η Ευρώπη, μπορούμε να ακούσουμε το «τρίξιμο» στα θεμέλια της , αμφιβάλλω ότι οι κυρώσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν το δικό μας Εμπορικό
Επιμελητήριο για την ανάπτυξη των σχέσεων με την Κριμαία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει τώρα να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στον εαυτό της.
Εμείς, φυσικά, δείχνουμε σεβασμό στην ΕΕ , καθώς και στην ελληνική κυβέρνηση που μας εκπροσωπεί στην διεθνή σκηνή, αλλά κάθε κυβέρνηση πρέπει να είναι προσεκτική όσον αφορά τους δικούς της ανθρώπους», είπε
ο Λαμπάκης.
Η αρχαία ελληνική αποικία των Αθηναίων στην Συμφερούπολη, έρχεται από τα παλιά για να δώσει πνοή στην πόλη του Αλεξάνδρου στα ελληνοτουρκικά σύνορα , δείχνοντας σε όλους τους « υπεύθυνους» το τι ακριβώς
πρέπει να πράξουν για να σωθεί η πατρίδα μας.
Σε άρθρο από το pentapostagma.gr, με τίτλο (Ο Δήμαρχος της Κορίνθου «έσπασε» το εμπάργκο της Δύσης και υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την πόλη της Σεβαστούπολης), είχαμε
αναφέρει ότι ο Δήμαρχος της Κορίνθου στην ουσία «έσπασε» το εμπάργκο της Δύσης σε σχέση με την πολιτική αναγνώριση των ρωσικών αρχών της Κριμαίας. Αυτή είναι η στάση που πρέπει να τηρήσουμε ως έθνος , να
«σπάζοντας » τα δεσμά της ΕΕ με τα οποία μας οδηγούν στην καταστροφή.
Το εάν θα σωθεί η ΕΕ σαν ένωση ή όχι, αφορά τις μεγάλες χώρες της ηπείρου και όχι την Ελλάδα . η οποία διέρχεται τα πάνδεινα για να θησαυρίζουν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Οδηγός μας πρέπει να είναι η
θρησκεία μας, η αρχαία ιστορία μας , η παράδοση , για να σώσουμε το Καράβι που ονομάζεται Ελλάς.
πηγή: http://www.pentapostagma.gr/2016/02/%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%89-%ce%ba%ce%ac%cf%84%cf%89-%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%ac%ce%bd%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%82%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf.html#ixzz40ok72tsx
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