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АТИНА – Грчка и Русија потписаће највероватније идуће недеље, током посете грчког
премијера Алексиса Ципраса Москви, енергетски споразум којим се, између осталог,
предвиђа и учешће руских компанија на тендеру за истраживање и производњу нафте и
гаса у Јонском мору, пише атински дневник „Катимерини”.

  

  

Како наводи лист, грчки министар енергетике Панајотис Лафазанис је приликом
овонедељне посете Москви разговарао са руским лидерима о сарадњи две земље у
енергетском сектору.

  

Кључни стуб сарадње биће подршка Грчке такозваном „Турском току”, гасоводу који ће
пролазити и преко грчке територије, додаје атински дневник.

  

Енергетски споразум ће, поред учешћа руских компанија на тендеру за истраживање и
производњу угљоводоника у Грчкој, подразумевати и смањење цене природног гаса који
Грчка увози из Русије.

  

У разговорима Лафазаниса са руским домаћинима било је речи и о укидању руског
ембарга на грчке производе, наводи се у тексту.
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Грчки министар енергетике се у понедељак у Москви састао са својим руском колегом
Александром Новаком и директором енергетског гиганта „Гаспром” Алексејем Милером.

  

По повратку у Атину, Лафазанис је јуче на конференцији за новинаре истакао да Грчка
жели да подигне на виши ниво своје енергетске односе са Русијом.

  

„Закључили смо да морамо и можемо да даље развијамо наше енергетске односе, како
бисмо их довели до новог нивоа и проширили у најширим могућим секторима”, рекао је
Лафазанис, а пренела агенција АП.

  

Грчка, како је указао, има „национални интерес” и „снажно је заинтересована” за
проширење планираног турско-руског гасовода на своју територију, навео је АФП.

  

Он је рекао да је значајно то што ће руске компаније бити позване да учествују на
тендеру за истраживање енергетских лежишта у Јонском мору и на Криту, који ће
трајати до јула, с обзиром на то да, како је напоменуо, руске компаније обично не
учествују на таквим тендерима у ЕУ.

  

Лафазанис је јуче нагласио да се Грчка радикално противи санкцијама Русији и „сваком
покушају да се Русија стави у енергетски карантин”, указавши да енергетска
изолованост Русије не представља позитиван развој за Европу, преноси АФП.

  

„Европи је потребан руски гас, и ја не видим алтернативна решења”, закључио је он.

  

С тим у вези, премијер Ципрас је јуче, у интервју руској агенцији ТАС С, изразио наду да
ће Грчка постати „мост између Запада и Русије”, додавши да се његова влада не слаже
са санкцијама против Русије, које је описао као „пут који никуда не води”.

  

Он је, такође, указао да је реципрочни ембарго који је Москва наметнула на храну из ЕУ
озбиљно оштетио грчку економију, наводи АП.
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„У протеклим годинама је задат ударац (грчко-руским) односима пошто претходне владе
у мојој земљи ниси чиниле оно што су могле како би избегле ову бесмислену политику
санкција, усред тензија у Украјини”, рекао је Ципрас руској агенцији уочи посете Москви
идуће недеље.

  

Поводом Ципрасове посете Русији, француски председник Франсоа Оланд јуче је током
посете Берлину изјавио да „званичници европских земаља могу да иду у Москву а да то
не представља проблем за Европу”.

  

У том духу је предстојећу посету грчког премијера Москви прокоментарисала и немачка
канцеларка Ангела Меркел.

  

„Само ћу рећи да смо ми већ били у Москви, а чланови смо ЕУ”, навела је она.

  

У међувремену, изасланик ЕУ у Москви Вигаудас Усацкас рекао је да ће ЕУ поздравити
могућу руску финансијску помоћ Грчкој, уколико је та помоћ, како је истакао,
„транспарентна и отворена и уколико помаже економску и финансијску стабилизацију
Грчке, на чему ЕУ ради”.

  

Руски председник Владимир Путин је у децембру у Анкари објавио план о изградњи
„Турског тока” као замену за гасовод „Јужни ток”, за чији је крах окривио ЕУ, али и да би
заобишао Украјину, наводи француска агенција.

  

Грчки премијер је позван да посети Москву 8. априла, а месец дана касније ће тамо
учествовати на прослави Дана победе, 9. маја.

  

Танјуг
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