
Οι γερμανικοί ενεργειακοί όμιλοι Uniper και RWE έλαβαν επιστολή περί «ανωτέρας βίας» που 
επιβάλλει τη διακοπή της σύμβασης φυσικού αερίου από την πλευρά της Gazprom, ανέφερε το 
Reuters, επικαλούμενο δηλώσεις των εταιρειών.

Νωρίτερα το πρακτορείο ανέφερε ότι η Gazprom κοινοποίησε σε τουλάχιστον έναν μεγάλο 
αγοραστή - χωρίς να διευκρινήσει σε ποιον αναφέρονταν - επιστολή στην οποία επικαλούνταν 
«περιστάσεις ανωτέρας βίας» σε σχέση με τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη. 

Το Reuters αναφέρει ότι ο κύριος εισαγωγέας ρωσικού φυσικού αερίου της Γερμανίας, η Uniper, 
ανέφερε ότι η Gazprom με επιστολή της επικαλέστηκε αναδρομικά περιστάσεις «ανωτέρας βίας» 
λόγω προηγούμενων και σημερινών διαταραχών στην προμήθεια φυσικού αερίου, προκειμένου να 
αναγγείλει τη διακοπή της σύμβασης.

Ο γερμανικός ενεργειακός όμιλος δήλωσε ότι θεωρεί τους ισχυρισμούς του Ρώσου προμηθευτή 
αβάσιμους και τους απορρίπτει.

Η RWE έλαβε επίσης την ειδοποίηση, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες ή τη νομική 
στάση της εταιρείας, διευκρίνισε το πρακτορείο.

Νωρίτερα, η Gazprom, ο κύριος προμηθευτής φυσικού αερίου στην Ευρώπη, δήλωσε ότι 
μπορούσε να παρέχει μόνο 67 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου την ημέρα μέσω του
Nord Stream, έναντι του προβλεπόμενου στόχου των 167 εκατομμυρίων. Η εταιρεία απέδωσε 
το γεγονός αυτό στο ότι εξαντλήθηκε η περίοδος ζωής αναφορικά με τη λειτουργία των 
μονάδων συμπιεστή αερίου (GCU), στις καθυστερήσεις που σημειώνονται στις εργασίες 
σχετικά με τη τουρμπίνα της γερμανικής εταιρείας Siemens, στην οποία δεν μπορεί να 
επιστραφεί από το καναδικό εργοστάσιο στο οποίο είχε σταλεί προς επισκευή, όταν 
διαπιστώθηκαν βλάβες στον κινητήρα, λόγω των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, που 
ισχύουν στον Καναδά.

Η Uniper ζήτησε κρατική στήριξη από τη γερμανική κυβέρνηση στις 8 Ιουλίου, επικαλούμενη 
μειωμένες προμήθειες από την Gazprom. Ο Γερμανός αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομίας 
Ρόμπερτ Χάμπεκ τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει την πτώχευση του ομίλου και ότι συζητά
πιθανές λύσεις. Αργότερα, στις 18 Ιουλίου, η Uniper δήλωσε ότι άρχισε να αντλεί καύσιμα από τις 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης προκειμένου να διατηρήσει τη ρευστότητά της, προειδοποίησε τους 
πελάτες της για πιθανές αυξήσεις των τιμών και ανακοίνωσε αίτηση για αύξηση του ορίου της 
πίστωσης του δανειοληπτικού προγράμματος KfW ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ - το οποία έχει 
ήδη εξαντληθεί.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε ότι η μείωση της παροχής 
προκλήθηκε από προβλήματα με τις τουρμπίνες Siemens που χρησιμοποιούνται για την 
τροφοδοσία του Nord Stream, χωρίς καμία πρόθεση από τη Ρωσική πλευρά. Σύμφωνα με τον 
ίδιο, αυτό είναι συνέπεια των αντι-Ρωσικών κυρώσεων. Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα 
τονίσει ότι η Ρωσία δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ τις προμήθειες φυσικού αερίου για να 
τιμωρήσει κανέναν, αλλά πωλεί το καύσιμο αποκλειστικά προς το συμφέρον της, με στόχο την
ενίσχυση της ευημερίας των Ρώσων πολιτών και ότι αυτό γίνεται σε καθαρά εμπορική βάση.

Πέρα από τις εμφανείς δικαιολογίες και τις υποκείμενες σκοπιμότητες η διακοπή της παροχής 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη, έχει τεράστια σημασία, η οποία δεν μπορεί να περιοριστεί σε 



συνήθεις ερμηνείες, όπως περί οικονομικών πιέσεων ή «αντικατοπτρικά» μέτρα από Ρωσικής 
πλευράς, ως απάντηση έναντι των κυρώσεων που της έχει επιβάλλει η Συλλογική Δύση.
Για τους «σκεπτόμενους» η κίνηση αυτή μπορεί να χαρακτηρισθεί ως προληπτικό μέτρο 
αποτροπής πολέμου, δεδομένου ότι για να μπορέσει να διεξαχθεί οποιοσδήποτε πόλεμος 
χρειάζεται ενεργειακούς πόρους τους οποίους στερείται σαφώς η Ευρώπη.

Προφανώς το φυσικό αέριο αποτελεί έναν από τους ενεργειακούς πόρους, ωστόσο η διακοπή της 
παροχής του, ανεξάρτητα από δικαιολογία ή πρόφαση, δεν παύει να συνιστά σαφή 
προειδοποίηση, για όλους όσους επιμένουν στη συνέχιση και στη κλιμάκωση της σύγκρουσης, 
έχοντας ως απώτερο στόχο, την ήττα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, την οριστική συντριβή της  και 
τον διαμελισμό της.

Φαίνεται ότι δεν έχουν καταλάβει δυο πράγματα:

πρώτον ότι :  οι στόχοι της Ειδικής στρατιωτικής Επιχείρησης θα πραγματοποιηθούν 
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ και ότι 

δεύτερον : η Ρωσία δεν έχει ξεκινήσει τίποτε ακόμη.


