
Солун: Помпео обећао помоћ САД у спору Грчке и Турске
понедељак, 28 септембар 2020 16:12

Државни секретар САД Мајк Помпео рекао је данас у Солуну да ће САД користити
дипломатски и војни утицај у региону да покуша да ублажи спор између НАТО савезника
Грчке и Турске око права за истраживање налазишта енергената у источном
Средоземљу.

  

  

Помпео је данас у Солуну почео петодневни обилазак региона, неколико дана пошто су
се Грчка и Турска обавезале да ће поново покренути дипломатски дијалог око спора који
је летос изазвао опасно гомилање војске и страховања за избијање војног сукоба у
спорној поморској области.

  

САД и Грчка деле погледе око истчног Средоземља

  
  

Спорови око поморске границе треба да се реше мирним путем
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"САД и Грчка деле погледе око истчног Средоземља и поново су потврдиле веровање
да њихови спорови око поморске границе треба да се реше мирним путем", наводи се у
заједничком америчко-грчком саопштењу после Помпеовог сусрета са грчким министром
спољних послова Никосом Дендијасом.

  

Како се даље наводи, две земље посвећене су јачању блиске сарадње као НАТО земље,
тако што користе одговарајућа средства која су им на располагању да би очували
стабилност и безбедност у ширем региону.

  

Односи између Грчке и Турске јако су се погоршали ове године у спору око границе за
права истраживања у источном Средоземљу.

  

Турска је послала брод за истраживање, праћен ратним бродовима да трага за
енергетским ресурсима у области коју Грчка сматра њеном и где полаже права на
ексклузивна економска права. И Атина је послала ратне бродове у ту област.

  

ЕУ ће касније ове недеље расправљати о могућим санкцијама Турској због њеног
деловања.

  

Помпео је разговарао о ситуацији у источном Средоземљу касно синоћ са генералним
секретаром НАТО Јенсом Столтенбергом док је био на путу за Грчку.

  

Помпео ће у оквиру своје регионалне турнеје посетити и Италију, Ватикан и Хрватску.
Касније данас ће отићи на Крит где треба да разговара са грчким премијером
Киријакосом Мицотакосом и посети америчку војну базу у заливу Суда. (...)
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