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Δημοσιεύματα τουρκικού τύπου για αγωγό ρωσικού φ/α στη Βουλγαρία μέσω Τουρκίας 

 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο, αναφέρεται ότι η δεύτερη γραμμή του αγωγού φ/α TurkStream, που 

προορίζεται να στέλνει ρωσικό φ/α στις χώρες της Νότιας Ευρώπης μέσω της Τουρκίας, θα κατευθύνεται στη Βουλγαρία, όπως 

ανέφερε ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας κ. Boyko Borissov, κατόπιν συνομιλιών του με τον πρόεδρο της Ρωσίας κ. Vladimir Putin. 

Σε δηλώσεις του, ο κ. Borissov αναφέρθηκε ρητά στην κατεύθυνση της γραμμής αυτής προς Βουλγαρία, δίνοντας τέλος σε εικασίες 

ότι ο αγωγός θα μπορούσε να κατευθύνεται προς την Ελλάδα. Οι τουρκικές εφημερίδες αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος αγωγός φ/α 

αποτελεί μέρος των σχεδίων του Κρεμλίνου να παρακάμψει την Ουκρανία, η οποία προς το παρόν αποτελεί τη βασική τράνζιτ 

διαδρομή για το ρωσικό φ/α προς την Ευρώπη, και να ενισχύσει τη θέση του στις ευρωπαϊκές αγορές φ/α.  

Σε ό,τι αφορά την πρώτη γραμμή του αγωγού TurkStream, η ρωσική Gazprom, η οποία προμηθεύει περίπου το 34% του φ/α 

των ευρωπαϊκών αγορών, την κατασκεύασε στην Τουρκία για τοπική κατανάλωση φ/α. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη, ο ίδιος ο κ. 

Borissov, σε σελίδα που διατηρεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε επιπλέον ότι είναι ευγνώμων που αναγνωρίζεται ο ρόλος 

της Βουλγαρίας στη διανομή φ/α στα Βαλκάνια. Και οι δύο γραμμές του αγωγού αυτού θα έχουν ετήσια δυνατότητα διανομής 15,75 

δισ. κυβικά μέτρα φ/α. (Η Gazprom δήλωσε ότι η πρώτη γραμμή έχει ολοκληρωθεί, ενώ η δεύτερη έχει κατασκευαστεί κατά το 

ήμισυ.) 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Borissov που αναφέρουν οι τουρκικές εφημερίδες, η Βουλγαρία θα ήθελε 

τμήμα του φ/α να αποτελέσει μέρος του δικού της έργου για κόμβο φ/α στο λιμάνι της Βάρνας στη Μαύρη Θάλασσα. Επιπλέον, 

αναφέρεται στη σχετική αρθρογραφία ότι τα σχέδια της Βουλγαρίας για τον εν λόγω κόμβο στηρίζονται και από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, μετά την ακύρωση του έργου South Stream της Gazprom το 2014, το οποίο προοριζόταν για να στείλει ρωσικά φ/α κάτω 

από τη Μαύρη Θάλασσα μέσω Βουλγαρίας στην Κεντρική Ευρώπη. Σε συνέχεια των δηλώσεών του, ο κ. Borissov ανέφερε ότι η 

ποσότητα και οι τιμές του φ/α θα εξαρτηθούν από την αγορά και τη ζήτηση αλλά σε κάθε περίπτωση κύριος στόχος της χώρας του 

είναι «να τοποθετηθεί η Βουλγαρία στον χάρτη της διανομής φ/α». 

Επιπλέον, η Gazprom ανακοίνωσε στις 26 Μαΐου ότι υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με την τουρκική κυβέρνηση, το 

οποίο αφορούσε τη διαδρομή τράνζιτ του TurkStream και την έναρξη εργασιών για τη λειτουργία της, και συμφώνησε με την 

τουρκική εταιρεία Botaş να τεθεί τέλος στη διαφωνία περί διαιτησίας σχετικά με τους όρους προμήθειας φ/α. 

 

 

 


