
Сергеј  Лавров: Грчка и Турска све спорове да реше у складу са међународним правом
понедељак, 26 октобар 2020 18:39

 Министар спољних послова Русије, Сергеј Лавров, који је у посети Грчкој, рекао је
поводом њеног спора с Турском о разграничењу у Средоземном мору и права на
експлоатацију гаса и нафте да све спорове у региону треба "решавати у складу са
међународним правом" и дијалогом.

  

Мада се с тим и Грчка и Турска слажу у начелу што су више пута изјавиле, Грчка је
рекла да не може разговарати с Анкаром све док она наставља потрагу за резервама
енергената у областима, за које Грчка тврди да су њена.

  

Грчки министар иностраних послова Никос Дендиас је рекао новинарима да је
"заједнички именитељ" у питањима о којима је разговарао с Лавровом била
"дестабилизујуц́а улога Турске, њени нео-османски, експанзионистички погледи".

  

Поводом нове намере Турске за истраживање у подручју за које Атина каже да је у
грчком делу епиконтиненталног појаса, Дендиас је после састанка с Лавровом рекао да
је "очигледно да Турска улаже у ескалацију тензија".
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Он је пренео да је свом руском колеги "јасно ставио до знања да је Грчка спремна на све
непредвиђене случајеве и да нема другог избора осим да брани свој суверенитет и своја
суверена права".

  

Дендиас је рекао да је у разговору с Лавровом покренуо и питање продаје руског оружја
Турској.

  

Грчки министар је рекао да је Лаврову изразио и забринутост због "посебно негативне
улоге Турске", која настоји да поткопа успехе у сузбијању групе Исламска држава и
оптужио Турску да је постала "туристичка агенција за џихадисте који се превозе у разна
проблематична подручја у региону".

  

Турска је оптужена да сиријским плац́еницима јача стране које подржава у сукобима у
Либији и Нагорно-Карабаху.

  

(Бета-АП)
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