
Ο Σολτς είναι αλλού γι αλλού.
Διατείνεται δε, ότι η τουρμπίνα για τον Nord Stream είναι έτοιμη να ξεκινήσει

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε ότι δεν βλέπει κανένα εμπόδιο στην αποστολή της 
τουρμπίνας της Siemens για τον Nord Stream στη Ρωσία, όπως μετέδωσε το Reuters στις 3 
Αυγούστου.

«Είναι σημαντικό για μένα να επισημάνω ότι αυτή η τουρμπίνα μπορεί να συνδεθεί ανά πάσα 
στιγμή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Τίποτα δεν εμποδίζει τη περαιτέρω μεταφορά της στη Ρωσία», 
δήλωσε ο Σόλτς κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Siemens Energy, όπου του παρουσιάστηκε η 
τουρμπίνα.

Ο καγκελάριος χαρακτήρισε επίσης τον εξοπλισμό για τον αγωγό φυσικού αερίου «ένα εξαιρετικό 
παράδειγμα μηχανικής», το οποίο «αποδεικνύει τις μηχανικές ικανότητες της Siemens».

Ωστόσο, εκπρόσωπος της Siemens δήλωσε ότι η τουρμπίνα δεν μπορεί ακόμη να παραδοθεί 
στη Ρωσία, διότι όπως διευκρίνησε δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή έγγραφα, που να 
νομιμοποιούν τη μεταφορά της.

«Από τη δική μας άποψη, όλα τα έγγραφα είναι έτοιμα, αλλά χρειαζόμαστε τη συμμετοχή του 
πελάτη, δηλαδή της Gazprom. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμη. Γι' αυτό δεν μπορούμε να παραδώσουμε 
αυτή την τουρμπίνα, η οποία βρίσκεται εδώ για περισσότερο από μία εβδομάδα», δήλωσε ο 
Κρίστιαν Μπρουχ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Τα αποτελέσματα αυτής της παλινωδίας έχουν αρχίσει πλέον να γίνονται εμφανή, όχι μόνο στα 
στατιστικά νούμερα, αλλά στη πράξη, δεδομένου ότι νωρίτερα την Τρίτη, ένας από τους 
μεγαλύτερους προμηθευτές ενέργειας της Γερμανίας, η RheinEnergie, δήλωσε ότι η Γερμανία θα 
υπερδιπλασιάσει τις τιμές για τους πελάτες φυσικού αερίου στην Κολωνία λόγω της κρίσης.

Αμετανόητος ό Σόλτς συνέχισε την αυτοκτονική του πολιτική, απορρίπτοντας την ιδέα να 
χρησιμοποιηθεί ο αγωγός φυσικού αερίου Nord Stream 2 (NSP2) για την προμήθεια φυσικού 
αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αυτό δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη, 3 Αυγούστου, στην ίδια επίσκεψή του στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής της Siemens Energy στο Mülheim an der Ruhr.

«Υπάρχει αρκετή χωρητικότητα στον Nord Stream 1. Δεν υπάρχει έλλειψη», δήλωσε ο Σολτς, 
απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πόσο ρεαλιστικό είναι το σενάριο εκκίνησης του Nord 
Stream 2.

Υπενθύμισε ότι η διαδικασία πιστοποίησης του Nord Stream 2 είχε σταματήσει, προσθέτοντας ότι 
υπάρχει πλέον άλλη δυνατότητα  για την προμήθεια μπλε καυσίμου στην Ευρώπη.

Ο Σρέντερ στη Μόσχα

Νωρίτερα όμως στη Μόσχα η κατάσταση αναλύεται με τελείως διαφορετικό τρόπο, με αφορμή την 
επίσκεψη του  πρώην καγκελάριου της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ.
Προφανώς η τραγικότητα της κατάστασης τόσο στον ενεργειακό, όσο και στο πολιτικό τομέα 
στη Γερμανία, ώθησαν τον Σρέντερ σε αυτή την επίσκεψη.



Η επίσκεψη αυτή και η κινητικότητα του πρώην καγκελάριου ήταν αυτή που ενεργοποίησε 
«επικοινωνιακά» τον νυν καγκελάριο, χωρίς όμως να φέρει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, 
εκτός από υλικό για δημοσιογραφικούς σχολιασμούς.

Ο Σρέντερ επισκέφθηκε τη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα. Αρχικά είχε πει στους 
δημοσιογράφους ότι βρισκόταν σε διακοπές, αλλά η σύζυγός του δήλωσε στο Spiegel ότι ο πρώην 
αξιωματούχος είχε συνομιλίες για την ενεργειακή πολιτική. 

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε προσωπικά με τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας Γκέρχαρντ 
Σρέντερ στη Μόσχα και συζήτησαν την ενεργειακή ασφάλεια και την υποθετική πιθανότητα 
δρομολόγησης του Nord Stream-2, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι 
Πεσκόφ. 

Ο Σρέντερ επισήμανε «τις  κάθε άλλο παρά λαμπρές προοπτικές» στον τομέα της ενέργειας και 
ζήτησε από τον Πούτιν να του δώσει τις δικές του εξηγήσεις σχετικά την κατάσταση.

Συγκεκριμένα, οι προμήθειες μέσω του Nord Stream έχουν μειωθεί από 167 εκατομμύρια 
κυβικά μέτρα την ημέρα σε περίπου 30 εκατομμύρια. Ο πρόεδρος Πούτιν εξήγησε τους λόγους
γι' αυτό «απολύτως εξαντλητικά και με λεπτομέρειες στον πρώην καγκελάριο», συνέχισε ο 
προεδρικός εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα προβλήματα με τη συντήρηση των στροβίλων στο πλαίσιο των 
κυρώσεων οδήγησαν σε αυτό. Μία μονάδα επισκευάστηκε στον Καναδά και έχει ήδη 
μεταφερθεί στη Γερμανία. Τόνισε ότι η Gazprom, ως ιδιοκτήτης του στροβίλου και 
προμηθευτής φυσικού αερίου, θα πρέπει να λάβει έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι η μονάδα 
αυτή δεν υπόκειται σε κυρώσεις, καθώς και έγγραφα σχετικά με την τεχνική τους κατάσταση.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν παραληφθεί τέτοια έγγραφα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Ιουλίου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ευρώπη έχει
παραμελήσει τη συμβατική ενέργεια και βασίζεται σε εναλλακτικές πηγές.

Αυτό έχει οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσματα: οι τιμές της ενέργειας έχουν εκτοξευθεί στα 
ύψη. Είπε ότι η Gazprom κατηγορείται τώρα για τα ενεργειακά προβλήματα στην Ευρώπη.

Ο NSP2 κατασκευάστηκε για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τη Ρωσία στη Γερμανία μέσω
της Βαλτικής Θάλασσας. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 2021, αλλά ο αγωγός δεν τέθηκε σε 
λειτουργία επειδή η Γερμανία ανέστειλε τις διαδικασίες πιστοποίησης.

Θυμίζει τη ρωσική ρήση «θα παγώσω τα αυτιά μου για να τσαντίσω τη γιαγιά μου».

Ο Nord Stream είναι πλέον η κύρια οδός για τις ρωσικές προμήθειες φυσικού αερίου στην Ευρώπη.
Λόγω των δυσκολιών με την επιστροφή από τις επισκευές και τη συντήρηση των μονάδων 
άντλησης φυσικού αερίου που προέκυψαν μετά την επιβολή των αντιρωσικών κυρώσεων, η 
Gazprom αναγκάστηκε να μειώσει την άντληση αρχικά στο 40% της δυναμικότητας του αγωγού 
και στη συνέχεια στο 20%.

Η ρωσική εταιρεία δήλωσε στις 25 Ιουλίου ότι έλαβε έγγραφα της Siemens από τις καναδικές 
αρχές όπου επισκευάστηκε ο στρόβιλος, αλλά παραμένουν ερωτήματα, μεταξύ άλλων σχετικά 
με τις κυρώσεις της ΕΕ και της Βρετανίας. Η επίλυση αυτών των ζητημάτων είναι σημαντική 
τόσο για την επιστροφή του επισκευασμένου κινητήρα του Nord Stream στη Ρωσία όσο και 
για την επείγουσα επισκευή άλλων κινητήρων, που είναι επίσης επιβεβλημένη.



Παράλληλα αυξάνουν οι φωνές στη Γερμανία που προειδοποιούν για τον επερχόμενη 
καταστροφικό χειμώνα και καταδικάζουν εμφανώς τη κυβερνητική πολιτική, ακόμη και μέσα στον 
κυβερνητικό συνασπισμό.
Είναι χαρακτηριστικό ότι  νωρίτερα την Τετάρτη, ο ηγέτης του κόμματος «Εναλλακτική για τη 
Γερμανία »(AfD), Τίνο Χρούπαλα ζήτησε την έναρξη των προμηθειών φυσικού αερίου από τη 
Ρωσία προς τη Γερμανία μέσω του Nord Stream 2.

Ο πολιτικός δήλωσε ότι η έναρξη του αγωγού θα απέτρεπε μια ενεργειακή κρίση που θα μπορούσε 
να προκαλέσει λαϊκή αναταραχή στη χώρα.
Κάλεσε επίσης το Βερολίνο να εγκαταλείψει την «παράλογη πολιτική κυρώσεων» κατά της 
Ρωσίας, προκειμένου να αποφευχθεί μια ενεργειακή καταστροφή.

Παράλληλα, ο Στάνισλαβ Μιτραχόβιτς, κορυφαίος εμπειρογνώμονας του Εθνικού Ταμείου 
Ενεργειακής Ασφάλειας και του κρατικού Οικονομικού Πανεπιστημίου, σημείωσε σε 
συνέντευξή του στην εφημερίδα Ιζβέστια ότι η εξοικονόμηση πόρων στην οποία καταφεύγουν 
οι χώρες της ΕΕ για να προσπαθήσουν να αποφύγουν μια ενεργειακή κρίση μπορεί σύντομα 
να προκαλέσει αμφισβητήσεις και δυσανασχετήσεις στους κατοίκους των χωρών αυτών, 
επειδή έχουν συνηθίσει σε βολικότερες συνθήκες.

Αλλά και συστημικά μέσα, επιβεβαιώνουν του «Ρωσικού λόγου το αληθές» :

Το Bloomberg υποστηρίζει ότι η Γερμανία έχει τρεις μήνες για να διασωθεί από την κρίση του
φυσικού αερίου.

Η Γερμανία, η οποία αντιμετωπίζει την προοπτική σοβαρής εξοικονόμησης φυσικού αερίου, έχει 
τρεις μήνες στη διάθεσή της για να σωθεί από την κρίση τον ερχόμενο χειμώνα. Αυτή τη προθεσμία
δίνει για τη χώρα, το Bloomberg σε δημοσίευμά του.

Δεν έχει απομείνει πολύς χρόνος για να αποφευχθεί το έλλειμμα. Αν και πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες αντιμετωπίζουν μειωμένες προμήθειες φυσικού αερίου από τη Ρωσία, η Γερμανία είναι 
αυτή που αντιμετωπίζει τους σοβαρότερους κινδύνους: σχεδόν τα μισά σπίτια της 
θερμαίνονται με φυσικό αέριο.

Η κυβέρνηση του καγκελάριου Όλαφ Σολτς άργησε πολύ να αντιδράσει στην απειλή και μόλις 
πρόσφατα παρουσίασε στόχους για τη μείωση της κατανάλωσης.

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων περικοπών της προμήθειας από την Gazprom και των 
προβλημάτων με τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από τη Γαλλία, οι κίνδυνοι για τη Γερμανία 
ενδέχεται να παραμείνουν και μετά τον προσεχή χειμώνα.

Είναι πιθανόν η Ρωσία να διατηρήσει ένα ελάχιστο επίπεδο παροχής φυσικού αερίου προς την
Ευρώπη όσο διαρκεί η κρίση στην Ουκρανία. Μια τέτοια κατάσταση σημαίνει ότι η έλλειψη 
καυσίμων στην περιοχή θα συνεχιστεί.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η απόφαση του προμηθευτή έχει πολιτικά κίνητρα, ωστόσο 
οι δυσκολίες προκλήθηκαν από τις κυρώσεις και η Gazprom δεν θα μπορέσει να διορθώσει 
την κατάσταση μόνη της.


