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ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
Υπάρχει 

ένα παράδοξο. Μια ισχυρή Γερμανία (όπως αυτιί
της οποίας ηγήθηκε τα 16 τελευταία χρόνια η Ανγκελα
Μέρκελ) συνοδευόταν από μια αδύναμη Ευρώπη (που

δίσταζε, λόγω και των ισχυρών εσωτερικών της διαφορών,
να εφαρμόσει τολμηρές λύσεις στους τομείς της οικονομίας
ή της άμυνας και πέρασε δια πυρός και σιδήρου 

μέχρι να συμφωνήσει σε ένα πακέτο
αμοιβαιοποίησης του χρέους με αφορμή
την πανδημία). Και μια αδύναμη Γερμανία
(όπως αυτή που πιθανόν να προκύψει μετά
τις αυριανές εκλογές, με τρία κόμματα
που το καθένα από αυτά θα έχει τη δική
του γραμμή) μπορεί να δώσει το έναυσμα
για μια ισχυρή Ευρώπη (με τον Εμανουέλ
Μακρόν να είναι πια ελεύθερος, ελέω Μέρκελ και Μπάιντεν,
να προωθήσει την αγαπημένη του «στρατηγική αυτονομία»).

Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη είναι μια σταθερή 

Γερμανία. Και αυτό προϋποθέτει ένα καθαρό αποτέλεσμα,
που θα επιτρέψει τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης με σαφή
προσανατολισμό όσο το δυνατόν ταχύτερα. Τα προβλήματα
είναι μεγάλα: εκτός από την άμυνα και τους δημοσιονομικούς
κανόνες, είναι η πανδημία, το κλίμα, η μετανάστευση, οι σχέ¬

σεις με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα, την Τουρκία. «Είναι χρέος
μας να φροντίσουμε η Ευρώπη να προοδεύσει», έλεγε πριν
από μερικές ημέρες στην «Die Welt» ο ηγέτης των σοσιαλδημοκρατών 

Ολαφ Σολτς που προηγείται στις δημοσκοπήσεις
και κέρδισε και τα τρία ντιμπέιτ με τους ανθυποψηφίους

του. Πρέπει όμως να συμφωνήσουν και
οι ψηφοφόροι.

Οσο κι αν οι χριστιανοδημοκράτες έχουν
μειώσει πάντως τις τελευταίες ημέρες τη
διαφορά τους από τους σοσιαλδημοκράτες, 

όλα δείχνουν ότι η Γερμανία είναι
έτοιμη να αλλάξει σελίδα. Η επανάληψη
του Μεγάλου Συνασπισμού, έστω και με
αντεστραμμένους τους ρόλους των δύο

κομμάτων, δεν θεωρείται πιθανή και τα στοιχήματα πέφτουν
για το ποιος τρικομματικός συνασπισμός θα συγκροτηθεί
τελικά: ο «σηματοδότης» (SPD, Πράσινοι, Φιλελεύθεροι), η
«Τζαμάικα» (CDU, Πράσινοι, Φιλελεύθεροι) ή μια ανήκουστη
για τη Γερμανία συμμαχία του SPD με τους Πράσινους και την
Αριστερά. Σε κάθε περίπτωση, δύο πράγματα θεωρούνται
βέβαια. Το πρώτο είναι αυτό που επισήμανε στους «Financial
Times» ο ηγέτης των Φιλελευθέρων Κρίστιαν Λίντνερ: για

TOY ΜΙΧΑΛΗ
ΜΗΤΣΟΥ

πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας, φαίνεται
πως ο καγκελάριος θα προέλθει από ένα κόμμα με λιγότερο
από το ένα τρίτο των ψήφων. «Κι αυτό σημαίνει ότι η Γερμανία
γίνεται επιτέλους μέρος του ευρωπαϊκού κατεστημένου». Το
δεύτερο είναι ότι αυτός ο καγκελάριος δεν θα μείνει στη θέση
του για άλλα 16 χρόνια.

Και η Ελλάδα; Εμείς εκδώσαμε την ετυμηγορία μας: σύμφωνα 
με την τελευταία δημοσκόπηση του Pew Research Center,

είμαστε ο λαός που έχουμε τη λιγότερη εμπιστοσύνη στην
απερχόμενη καγκελάριο (μόλις 30% των πολιτών, έναντι 81%
που εμπιστεύονται τον Μακρόν, 67% τον Μπάιντεν και. .. 55%
τον Πούτιν). Τα πράγματα ενδέχεται να αποδειχθούν ακόμη
πιο περίπλοκα σε σχέση με τη διάδοχη κατάσταση, αφού
μας ανησυχεί η γραμμή που θα ακολουθήσουν σε σχέση με
το χρέος και τη δημοσιονομική πειθαρχία τόσο ο επόμενος
καγκελάριος, είτε είναι ο Ολαφ Σολτς είτε ο Αρμιν Λάσετ,
όσο και ο επικρατέστερος επόμενος υπουργός Οικονομικών,
δηλαδή ο Κρίστιαν Λίντνερ. Πιο κοντά στα συμφέροντά μας
θα ήταν ενδεχομένως η ηγέτις των Πρασίνων Αναλένα Μπέρ-
μποκ, αλλά το σενάριο να κερδίσει εκείνη την καγκελαρία
έχει πλέον αποκλειστεί.

Κοντός ψαλμός αλληλούια.
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Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΓΑΛΛΙΑΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Η Γερμανία εχει υποστεί
σημαντικεβ αλλαγεβ στα 16 χρονιά
διακυβερνησηε Tns Ανγκελα
Μέρκελ Λιγότεροι άνεργοι και
μικρότερο χρεοε ταυτόχρονα ομωβ
μεγαλύτερο ποσοστό φτωχειαε Σε
καθε περίπτωση η απόσταση με τη
Γαλλία μεγάλωσε

Ρυθμόβ μεταΒοληε του ΑΕΠ
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Η Βιομηχανία
ποσοστό συνεισφοραε στο ΑΕΠ
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ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΘΑΥΜΑ
το κατά κεφαλή ΑΕΠ στη Γερμανία και Tis αλλεε χώρεε Tns G7 σε ευρώ

Γερμανία

ΗΠΑ

Ιαπωνία

Καναδάε

Γαλλία

Ηνωμένο Βασίλειο

Ιταλία

32.270
38.180

32.270

34.340
37.180

31.740
33.640

51.970

41.490
33.430

29.860
27.300

Οι eicXoyes
ms aXXayns
Επειτα από 16 χρόνια η Γερμανία διαλέγει αύριο νέο
καγκελάριο Το αν αυτή η αλλαγή προσώπου θα συνοδευτεί
και με μεγάλη πολιτική αλλαγή θα φανεί στο φωτοφίνΐ5

Η Γερμανία ψηφίζει Και με τις αυριανές

εκλογές κλείνει ένα ιστορικό
κεφάλαιο της εποχής Μέρκελ

Και μόνον για τον λόγο αυτόν είναι εκλογές

αλλαγής
Κατ αρχάς αλλαγής προσώπων Η Ανγκελα

Μέρκελ εγκαταλείπει την πολιτική
σκηνή της Γερμανίας έπειτα από 16 χρόνια
στην καγκελαρία Τις συνέπειες αυτής της
αλλαγής βιώνει οδυνηρά το κόμμα της το
CDU με μία βέβαιη ήττα που θα σηματοδοτήσει

και για τον συντηρητικό χώρο το τέλος

των μεγάλων κομμάτων ευρείας λαϊκής

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

βάσης όπως είχε συμβεί την προηγούμενη
δεκαετία με τους Σοσιαλδημοκράτες Στο
στρατόπεδο του Αρμιν Λάσετ ψάχνουν ήδη
αποδιοπομπαίο τράγο ο Σόιμπλε ρίχνει
εμμέσως ευθύνες στη Μέρκελ άλλοι κατηγορούν

τον Σόιμπλε που απέτρεψε την
υποψηφιότητα του δημοφιλούς Βαυαρού
Μάρκους Ζέντερ Στην ουσία πρόκειται για
εκ των προτέρων αιτιολόγηση της επερχόμενης

ήττας
Πολιτικά αδιαμφισβήτητος νικητής είναι

ο σοσιαλδημοκράτης Ολαφ Σολτς Ο
άχρωμος ανιαρός Σολτσομάτ κατάφερε
να νεκραναστήσει το Σοσιαλδημοκρατικό
Κόμμα που είχε χαθεί τα προηγούμενα
χρόνια στη δαιδαλώδη αναζήτηση της αριστερής

καρδιάς του Ο Σολτς εκπέμπει
την ασφάλεια σιγουριά αξιοπιστία στην
οποία είχαν εθιστεί οι Γερμανοί με την
Ανγκελα Μέρκελ πιάνει τον σφυγμό του
κόσμου στα κοινωνικά θέματα και το περιβάλλον

χωρίς να τρομάζει τους Γερμανούς
που δεν είναι φίλοι των ριζικών τομών και
επαναστάσεων Ο Σολτς δεν απαρνήθηκε
το έργο του στην κυβέρνηση της Μέρκελ
δεν δαιμονοποίησε τη συγκυβέρνηση με
τη Δεξιά αντίθετα υπερασπίστηκε τις κυβερνητικές

επιτυχίες στη διαχείριση των
κρίσεων και τις μετουσίωσε σε αφετηρία
για την πρόταση δεκαετίας που κάνει για
τη Γερμανία Αυτό είναι το μυστικό της
επιτυχίας του Σολτς ο οποίος γίνεται και

πρότυπο για την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία

Σε ποιον βαθμό θα είναι και εκλογές πολιτικής

αλλαγής θα κριθεί από το αποτέλεσμα
που θα βγάλει η κάλπη Θα είναι οριακό
Και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις επιμένουν
στην πρωτιά του SPD με δεύτερο το CDU
CSU αλλά η διαφορά είναι στα όρια του
στατιστικού λάθους ο νικητής θα κριθεί στο
νήμα Σημαντικό είναι ότι το εθνολαϊκιστι
κό ακροδεξιό AfD δεν καρπώνεται την ήττα
της Δεξιάς Αν η επόμενη κυβέρνηση της
Γερμανίας θα έχει κεντροαριστερό πρόσημο
Σοσιαλδημοκράτες SPD Πράσινοι Φιλελεύθεροι

FDP ή κεντροδεξιό Χριστιανική
Ενωση CDU/CSU Πράσινοι Φιλελεύθεροι
FDP θα κριθεί τις επόμενες ημέρες Αυτά
πάντως είναι τα πιθανότερα σενάρια το
πρώτο με καγκελάριο τον Σολτς το δεύτερο
με τον Λάσετ

Και η Ελλάδα Εξι έλληνες πρωθυπουργούς
γνώρισε η Μέρκελ στη 16χρονη θητεία

της Κώστα Καραμανλή Γιώργο Παπανδρέου

Λουκά Παπαδήμο Αντώνη Σαμαρά
Αλέξη Τσίπρα Κυριάκο Μητσοτάκη Ολοι
τους γνώριζαν η όφειλαν να γνωρίζουν

εκ των προτέρων με τι έχουν να κάνουν
Από τη Δευτέρα πρέπει και η Αθήνα να
επαναπροσδιορίσει τακτικές και πολιτικές
με βάση τα νέα δεδομένα προσώπων και
κυβέρνησης της Γερμανίας

Ο Σολτς εκπέμπει
of αοψάλεια
αιγοοριά αςίοπιοτία
oTffv οποία είχαν
εθιστεί οι Γερμανοί
με ofν Ανγκελα Μέρκελ
πιάνει rov οφηγμό
ton όομοιι
στα ν otVMVt ά Θέματα
και to περιβάλλον
νωρίς να ιρομάζί
τοος Γερμανούς not 3εν
είναι φίλοι τιον ριζικών
τομών και εππναστάσειον
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Η ΑΝΓΚΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ ΣΕ 15 ΑΡΙΘΜΟΥΣ

5.787 ΗΜΕΡΕΣ
στην καγκελαρία θα
συμπληρώσει την
ημέρα των εκλογών
26 Σεπτεμβρίου Για να
ξεπεράσει την επίδοση
του Χέλμουτ Κολ 5.871
ημερεε θα πρέπει η νεα
κυβέρνηση και ο διαδοκοβ
τηε να μην έχουν ορκιστεί
ωε Tis 20 Δεκεμβρίου
κατι δύσκολο αλλα οχι
απίθανο

€4,7 εκατ
περίπου είναι το συνολικό
ποσό που εχει λάβει απο
το 2005 tos μισθό για τη
θεση ms καγκελάριου
και u>s αποζημίωση για τη
βουλευτική Tns ιδιότητα

766 ΗΜΕΡΕΣ εχει
περάσει στο εξωτερικό
στο πλαίσιο των 533
επίσημων ταξιδιών που
εχει πραγματοποιήσει σε
90 χωρεβ Βέλγιο με 112
Γαλλία με 68 και Ιταλία
με 23 είναι otis πρωτεε
τρειε θεσειε

69 ωρεε
έχει συνολικά
μιλήσει από
το βημα Tns
γερμανικήε
βουλήε
Bundestag

42,7
έχει αυξηθεί
ο κίνδυνοε
φτωχειαε
για tous
συνταξιούχουε
στα 16 χρόνια
Tns Μέρκελ

15,4
δισ τόνοι
διοξειδίου του
άνθρακα έχει
εκπέμψει η
Γερμανία στην
—μόσφαιρα

κυβέρνηση
ρκελ

ατ περίπου
αι οι αιτήσειε
j άσυλο που
οβλήθηκαν
η Γερμανία
ό το 2005
ι σήμερα
το ρεκόρ
ανήκει στο
16 745.545
Γήσειε

είναι αντιστοίχωε ο αριθμόε των
χωρών που έχουν γίνει μέλη τηε
EE Βουλγαρία Ρουμανία Κροατία
και έχουν αποχωρήσει από την EE
Ηνωμένο Βασίλειο στη διάρκεια

τηε καγκελαρίαε Tns

49,1 1 206
εχει μειωθεί
το ποσοστό
ανεργίαε στη
Γερμανία το
ιδιο διάστημα

λιγότεροι είναι
οι πυρηνικοί
αντιδραστήρεε
που λειτουργούν
σήμερα στη
Γερμανία
μόλιε 6 οι
οποίοι επίσηε
θα τεθούν εκτόε
λειτουργίαε ωε
το τέλοε του
2022

11.513
λιγότεροι
στρατιώτεε
συμμετέχουν
σε αποστολέε
Tns Γερμανίαε
εκτόβ συνόρων
σε σύγκριση
με την αρχή
Tns θητείαε
Μέρκελ

λιγότερα είναι τα
δημόσια νοσοκομεία
στη χωρα σε
σύγκριση με το
2005 με τον αριθμό
tous να φτάνει στα
545

20,7 έχε
μειωθεί η διάφορα
ανάμεσα otis
απολαβέε ανδρών
και γυναικών τα
τελευταία 16 χρόνια

U I είναι τα θύματα
τηε ακροδεξιάε Bias
επί καγκελαρίαε
Μέρκελ ενώ οι
καταγεγραμμένεβ
αντισημιτικέε
επιθέσειε έφτασαν
Tis 25.735 και οι
ύποπτεε περιπτώσειε
ακροδεξιάε
παραΒατικότηταε
otis ένοπλεε
δυνάμειε ήταν
συνολικά 1.680

σσεριε κυΒερνήσειε
οποίων έχει ηγηθεί

ελευταία 16 χρόνια

ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΥ

Η επόμενη ημέρα
επόμενη ημέρα

των γερμανικών

εκλογών
θα σημαδευτεί
προφανώς από
την απουσία
της επί δεκαέξι

χρόνια κυρίαρχης μορφής στη
γερμανική πολιτική σκηνή της
καγκελαρίου Ανγκελα Μέρκελ Η
παρακαταθήκη της θα είναι η ήδη
υπό αμφισβήτηση μακρά πολιτική
κυριαρχία του κόμματος της στον
μεσαίο χώρο κυρίως λόγω ενός
συναινετικού στυλ πολιτικής διακυβέρνησης

που της επέτρεψε να
διεισδύσει σε όμορους πολιτικούς
χώρους αλλά και να διασφαλίσει διαδοχικές

λειτουργικές κυβερνήσεις
συνασπισμού υπό την ηγεσία της
Η ικανότητα αυτή της Μέρκελ ίσως
αποδειχτεί το βασικό ζητούμενο της
επόμενης μέρας των εκλογών

Αν και η επικράτηση του υποψηφίου
των Σοσιαλδημοκρατών Ολαφ

Σολτς εκτιμάται ως η πλέον πιθανή
η απόσταση που χωρίζει το κόμμα
του από τους Χριστιανοδημοκράτες

είναι στο ύψος του 3 με βάση
τις τελευταίες δημοσκοπικές προβλέψεις

Το γεγονός αυτό καθιστά
αναπόφευκτη μια νέα κυβέρνηση
συνασπισμού υπό την ηγεσία των
Σοσιαλδημοκρατών αυτή τη φορά Ο
ήπιων τόνων Σολτς υπουργός Οικονομικών

στην κυβέρνηση Μέρκελ
προβάλλεται και αναγνωρίζεται ως
ό,τι πλησιέστερο στην απερχόμενη

καγκελάριο τουλάχιστον όσον
αφορά το στυλ διακυβέρνησης Η
θητεία του δε στο υπουργείο Οικονομικών

τού επιτρέπει να διεκδικεί
το δικό του μερίδιο δόξας από τη
σχετικά επιτυχημένη διαχείριση
των οικονομικών και κοινωνικών
επιπτώσεων της πανδημίας και την
απορρόφηση μεγάλου μέρους των
απορρεόντων κραδασμών Με τον
τρόπο αυτό κατόρθωσε να διευρύνει
την επιρροή του κόμματός του σε
μερίδα των γερμανών ψηφοφόρων
που επιθυμούν τη συνέχιση της
εποχής Μέρκελ Το γεγονός ότι το

κομμάτι αυτό των ψηφοφόρων τον
έχει αναδείξει ως τον πιθανότερο νικητή

της βραδιάς των εκλογών είναι
ενδεικτικό του ρεύματος αποδοχής
και υποστήριξης που εξακολουθεί
να απολαμβάνει η Μέρκελ σε κάποιο
μέρος της γερμανικής κοινωνίας

Ταυτόχρονα όμως η διαφορετική
κομματική ταυτότητα του Σολτς

επιτρέπει την αποστασιοποίησή
του από κάποια άβολα πολιτικά
πεπραγμένα των κυβερνήσεων
των οποίων ηγήθηκε η απερχόμενη

καγκελάριος Ετσι επικαλούμενος
τουλάχιστον σε επίπεδο

πολιτικού συνθήματος την ανάγκη
επανασχεδιασμού βασικών αξόνων
πολιτικής ο Σολτς έχει καταφέρει
να συσπειρώσει κι ένα σημαντικό
μέρος αυτών που αντιτίθενται στην
πολιτική κληρονομιά της Ανγκελα

Μέρκελ Με τον τρόπο αυτό ο
υποψήφιος των Σοσιαλδημοκρατών
ισορροπεί μεταξύ συνέχειας και
αλλαγής σταθερότητας και ανατροπής

Δεδομένης
της ανομοιογένειας

της πολιτικής βάσης στήριξης
του Σολτς το ερώτημα που

τίθεται είναι η επιλογή του κυβερνητικού

εταίρου Η δηλωθείσα από
τον γενικό γραμματέα του κόμματος

των Σοσιαλδημοκρατών Λαρς
Κλίνγκμπαϊλ προτίμηση για μια κυβέρνηση

συνασπισμού με τους Πράσινους

αναβιώνει μνήμες του 1998
Τότε ο υποψήφιος της Κεντροαριστεράς

Γκέρχαρτ Σρέντερ ηγήθηκε
κυβέρνησης συνασπισμού με τους
Πράσινους ολοκληρώνοντας τον
επίσης δεκαεξαετή κύκλο κυριαρχίας
των Χριστιανοδημοκρατών Ομως
η μεγάλη διαφορά είναι ότι τότε οι
Σοσιαλδημοκράτες δεν συμμετείχαν
στην απερχόμενη κυβέρνηση και ο
Σρέντερ δεν εμφανιζόταν ως εν μέρει
φυσικός συνεχιστής του έργου του
προκατόχου του Την επομένη των
φετινών εκλογών ανάλογα βέβαια
και με το αποτέλεσμα το πιο πιθανό

είναι ότι ο Σολτς θα βρεθεί στη
δύσκολη θέση να χρειαστεί να διαλέξει

μεταξύ των δύο αντιτιθέμενων
ομάδων υποστηρικτών του Αυτή θα
είναι η πρώτη και ίσως η μεγαλύτερη
πρόκληση προκειμένου να σχηματίσει

με τη σειρά του μια λειτουργική
κυβέρνηση συνασπισμού Σε αυτό
το εγχείρημα θα χρειαστεί όλες τις
δεξιότητες και το πολιτικό ένστικτο

της Ανγκελα Μέρκελ και κατά
μια έννοια θα αποδείξει αν δικαίως
θεωρείται ο φυσικός διάδοχός της

Ο Inupos ΜηλαΒούκοε είναι αναπληρωτή
καθηγητήβ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και επικεφαλήε του Ευρωπαϊκού
Προγράμματοβ Αριάν Κοντέλλη στο Ελληνικό
Ιδρυμα Ευρωπαϊκήε και Εξωτερικήε
Πολιτικήβ ΕΛΙΑΜΕΠ
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ΑΡΜΙΝ ΛΑΣΕΤ

KaGoXiKôs και πεπεισμένοι
ευρωπαϊστή
Ο ΑΡΜΙΝ ΛΑΖΕΤ πιστεύει ακράδαντα στην ομαδική δουλειά Η
Χριστιανικά Ενωση δεν χρειάζεται έναν CEO έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο

εταιρείας Χρειάζεται έναν αρχηγό της ομάδας στην οποία ο
ένας μπορεί να εμπιστευτεί το διπλανό του Ετσι αντιλαμβάνεται ο
ίδιος τον εαυτό του και τον ρόλο του στο κόμμα στην κυβέρνηση που
έχει στο Ντύσελντορφ ως πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας

φυσικά και στην κυβέρνηση της Γερμανίας αν καταφέρει
να εκλεγεί καγκελάριος

Οταν κέρδισε τη μάχη για την προεδρία του CDU τον Ιανουάριο
του 2021 ζήτησε την εμπιστοσύνη των κομματικών στελεχών
και παραγόντων θυμίζοντας τον πατέρα του ανθακωρύχο
που μόνο με την τυφλή εμπιστοσύνη στους συναδέλφους του
μπορούσε να κατεβαίνει στις στοές Κέρδισε τότε οριακά τον
εσωκομματικό του αντίπαλο Φρίντριχ Μερτς στην άκρως
αμφίρροπη μάχη ηγεσίας στο CDU Οριακά είχε κερδίσει και
τις εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία το προπύργιο της
γερμανικής Σοσιαλδημοκρατίας Οριακή θα είναι και η νίκη του
την Κυριακή εάν καταφέρει να περάσει μπροστά από τον Σοσιαλδημοκράτη

αντίπαλό του Ολαφ Σολτς στη μάχη
της καγκελαρίας

Ο Αρμιν Λάσετ γεννήθηκε και μεγάλωσε με
τα τρία νεότερα αδέρφια του στο Ααχεν της
Βορειοδυτικής Γερμανίας Η ιστορική πόλη
κοντά στα σύνορα με την Ολλανδία είναι στενά
δεμένη με την ενοποίηση της Ευρώπης στο
εμβληματικό Δημαρχείο του Ααχεν τιμάται
κάθε χρόνο με το βραβείο Καρλομάγνου
μία εξέχουσα προσωπικότητα για τη
συμβολή της στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

Ευρωπαίος είναι ο Λάσετ πέραν
πάσης αμφιβολίας

Εντάχθηκε στη Χριστιανοδημοκρατική
Ενωση στα 18 του χρόνια σπούδασε

νομικά στα Πανεπιστήμια της Βόννης
και του Μονάχου είκοσι τεσσάρων χρονών

παντρεύτηκε τη γυναίκα του Σουζάνε
έχουν τρία παιδιά Ξεκίνησε με τη δημοσιογραφία
στη Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση BR αλλά τον κέρδισε

η πολιτική Σε ηλικία 28 χρονών εξελέγη ο
νεότερος δήμαρχος του Ααχεν Την εποχή εκείνη
ήταν στην ομάδα νέων της Χριστιανικής Ενωσης
που ζητούσαν να φιλελευθεροποιηθεί το νομικό
πλαίσιο χορήγησης υπηκοότητας ήταν σε στενή

επαφή με τους Πράσινους Το 1999 εξελέγη
ευρωβουλευτής Ως πεπεισμένος ευρωπαϊστής
υποστήριζε σθεναρά τα ανοιχτά σύνορα στην
Ευρώπη και την ανοιχτή κοινωνία Το έδειξε και
στην περίοδο της πανδημίας κορωνοϊού κρατώντας
πάση θυσία ανοιχτά τα σύνορα της Βόρειας Ρηνανίας

Βεστφαλίας με την Ολλανδία
Το 2005 έγινε υπουργός στη Βόρεια Ρηνανία Βε

στφαλία ο πρώτος υπουργός στη Γερμανία που είχε στο
χαρτοφυλάκιό του την ενσωμάτωση των ξένων Κάθε
παιδί που γεννιέται εδώ και μιλάει τη γερμανική γλώσσα
πρέπει να έχει δικαίωμα παραμονής στη χώρα δήλωνε τότε
Από την εποχή εκείνη του έμεινε το προσωνύμιο Τουρ
κο-Λάσετ Η σχέση του με τη μεγάλη τουρκική παροικία
στη Γερμανία δεν σημαίνει αυτόματα ότι υποστηρίζει τον
Ερντογάν Από το 2017 είναι πρωθυπουργός στη Βόρεια
Ρηνανία Βεστφαλία το πολυπληθέστερο κρατίδιο της
Γερμανίας Εκεί συγκυβερνά με τον προνομιακό του εταίρο j

τους Φιλελευθέρους αλλά στο Βερολίνο θα χρειαστεί και
τρίτο εταίρο Στην προσφυγική κρίση του 2015 ο Λάσετ
στάθηκε σθεναρά στο πλευρό της Μέρκελ Πολιτικά είναι
ο συνεχιστής της κεντρώας γραμμής που ακολούθησε η
Ανγκελα Μέρκελ είναι ο πολιτικός της κληρονόμος στο
CDU Της μοιάζει και ως ιδιοσυγκρασία είναι και ο ίδιος
ήπιος χαρακτήρας επιδιώκει τις συνθέσεις αποστρέφεται
τις μετωπικές συγκρούσεις Στην κάλπη θα κριθεί αν θα την
κληρονομήσει και στην καγκελαρία της Γερμανίας

0ι τρεις μνηστήρες
ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΟΛΑΦ ΣΟΛΤΣ

Μια ακτινογραφία των τριών εντελώς
διαφορετικών πολιτικών που μάχονται
για να καθίσουν στον σιδερένιο θρόνο
της Ανγκελα Μέρκελ

0 oupayôs που καιάφερε
να γίνει φαβορί
ΟΤΑΝ Ο ΟΛΑΦ ΣΟΛΤΣ πήρε τον Αύγουστο
του 2020 το χρίσμα του υποψήφιου καγκελαρίου

του SPD ήταν κοινή πεποίθηση
ότι πρόκειται για κεκτημένη ταχύτητα της
άλλοτε κραταιός Σοσιαλδημοκρατίας να
κατεβαίνει στις εκλογές ως κόμμα εξουσίας
με στόχο την καγκελαρία Κανένας δεν
έδινε στον Σολτς προοπτικές επιτυχίας και
μέχρι πρότινος η επιμονή του ότι θα γίνει
καγκελάριος της Γερμανίας προκαλούσε
θυμηδία Τώρα οι γιγαντοαφίσες με τον
ίδιο και το σλόγκαν Καγκελάριος για τη
Γερμανία κυριαρχούν στην προεκλογική

εικόνα και αν η μάχη κρινόταν στις
δημοσκοπήσεις ο Ολαφ Σολτς θα ήταν
ο επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας

Γεννημένος στο Οσναμπρικ μεγάλωσε
στο Αμβούργο οι γονείς του βιομηχανικοί

εργάτες τον εξοικείωσαν από
μικρό με τις εμβληματικές φυσιογνωμίες
της γερμανικής Σοσιαλδημοκρατίας Βίλι
Μπραντ και Χέλμουτ Σμιτ Τα ίχνη του Σμιτ
ακολουθεί ο Ολαφ Σολτς από το 1975 που
εντάχθηκε στο SPD Εγινε όπως και ο Σμιτ
κυβερνήτης δήμαρχος του Αμβούργου και
τώρα χτυπά την πόρτα της καγκελαρίας αν
εκλεγεί θα είναι ο δεύτερος καγκελάριος
της Γερμανίας μετά τον Σμιτ που προέρχεται

από το Αμβούργο
Σπούδασε Νομικά στο Αμβούργο το 1990

έστησε δικό του δικηγορικό γραφείο από
το 1 998 είναι παντρεμένος με την οικονομολόγο

Μπρίτα Ερνστ τοπική βουλευτή
στο κρατίδιο του Αμβούργου Στις εκλογές
του 1 998 κέρδισε τη βουλευτική έδρα στην
εκλογική του περιφέρεια Hamburg-Altona
με 48 1 Εγινε τοπικός υπουργός Εσωτερικών

στο Αμβούργο σε θέματα ασφάλειας
δεν έκανε εκπτώσεις Είμαι φιλελεύθερος
αλλά δεν είμαι βλάκας Στη μάχη κατά της
εγκληματικότητας δεν έχω καμία αναστολή

δήλωνε το 2001 Χρόνια αργότερα ως
κυβερνήτης δήμαρχος του Βερολίνου
βρέθηκε αντιμέτωπος με τους εκτεταμένους
βανδαλισμούς των αναρχοαυτόνομων από
όλη την Ευρώπη που είχαν συγκεντρωθεί
στο Αμβούργο για τη σύνοδο κορυφής των
ηγετών της ομάδας G-20

Εξελέγη γραμματέας του SPD το 2002
με 91,3 στο πλευρό τουτότε προέδρου
του κόμματος και καγκελαρίου Γκέρχαρντ
Σρέντερ Ηταν συνοδοιπόρος του και βασικός

υποστηρικτής της μεταρρυθμιστικής
γραμμής του Σρέντερ με την περιώνυμη

Ατζέντα 2010 Ο Σολτς συνεχίζει
να μιλάει και να σκέφτεται με ορίζοντα

δεκαετίας Χρειαζόμαστε μία
πολιτική για τη χώρα στα επόμενα
10-15 χρόνια λέει στις προεκλογικές

του ομιλίες
Πολλές από τις αδυναμίες

της μεταρρυθμιστικής ατζέντας
του Σρέντερ διορθώθηκαν στο
μεταξύ Οι Σοσιαλδημοκράτες
πέρασαν θέσεις όπως ο κατώτατος

μισθός που ήθελε ο Σολτς
ήδη στην πρώτη κυβέρνηση της
Μέρκελ όπου ήταν υπουργός
Εργασίας Πρέπει κάτι να γίνει
υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στη
Γερμανία που δεν μπορούν να
ζήσουν από τον μισθό τους οι
ίδιοι πόσω μάλλον να ζήσουν
την οικογένειά τους έλεγε το
2007 Ηταν το SPD πάλι με κυβέρνηση

της Μέρκελ που πέρασε
αργότερα το εγγυημένο κατώτατο

ωρομίσθιο Ο Σολτς υπόσχεται
σήμερα ότι το πρώτο μέτρο της
κυβέρνησής του θα είναι η αύξηση
του κατώτατου ωρομισθίου στα 12
ευρώ

Στην τελευταία κυβέρνηση της Ανγκελα
Μέρκελ το 201 7 ανέλαβε το υπουργείο

Οικονομικών μαζί με το αξίωμα του αντι
καγκελαρίου Ακολούθησε στην αρχή τον
στόχο του μαύρου μηδέν τη γραμμή των
ισοσκελισμένων προϋπολογισμών του
προκατόχου του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
Με την πανδημία κορωνοϊού όμως ήταν
αυτός που έφερε την αλλαγή παραδείγματος

για τη Γερμανία στηρίζοντας το
Ταμείο Ανάκαμψης της EE Εκείνο που
χρειαζόμαστε τώρα είναι να βγάλουμε το
μπαζούκας για να πετύχουμε τα αναγκαία
και αν χρειαστεί άλλο μικρότερο όπλο θα
το δούμε αργότερα δήλωνε τον Μάρτιο
του 2020

Εχασε τη μάχη για την προεδρία του SPD
από το αριστερό δίδυμο των Νόρμπερτ
Βάλτερ Μπόργιανς και Σάσκια Εσκεν Αλλά
δεν έχασε από το οπτικό του πεδίο τον
στόχο της καγκελαρίας Με την αποχώρηση

της καγκελαρίου Μέρκελ έμεινε στον
Σολτς το μπόνους του αντικαγκελαρίου
και έκανε τη μεγάλη ανατροπή οδηγώντας
την κούρσα στα τελευταία μέτρα για την
κάλπη
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ης καγκελαρίας

S5f

ΑΝΑΛΕΝΑ ΜΠΕΡΜΠΟΚ

Η Πράσινη υποψήφια
ms véas yevias
ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ για την καγκελαρία κατεβαίνουν στις εκλογές
τα μεγάλα κόμματα εξουσίας που έχουν και προοπτική επιτυχίας,
οι υπόλοιποι έχουν επικεφαλής του ψηφοδελτίου τους. Για πρώτη
φορά στην ιστορία τους οι Πράσινοι κατεβαίνουν με υποψήφια
καγκελάριο: την Αναλένα Μπέρμποκ. Η υποψηφιότητά της
σηματοδοτούσε και τη διαφορά με τους αντιπάλους της: Είναι η
μόνη γυναίκα και είναι εκπρόσωπος της νέας γενιάς. Η 40χρονη
Μπέρμποκ πήρε μάλιστα το χρίσμα της υποψηφιότητας μολονότι 

είχε ένα μεγάλο μειονέκτημα: Δεν διαθέτει κυβερνητική
εμπειρία, σε αντίθεση με τον συμπρόεδρο των Οικολόγων
Ρόμπερτ Χάμπεκ, που έχει περάσει από κυβερνητικά πόστα.

Στον προεκλογικό αγώνα προσπάθησε να μετατρέψει
το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα, με το σύνθημα για μία
«νέα αρχή». Τα διαπιστευτήριά της: «Τρία χρόνια προ
εδρος των Πρασίνων, βουλευτής στο Μπούντεσταγκ
και μητέρα μικρών παιδιών». Η Αναλένα Μπέρμποκ
έφερε έναν άνεμο φρεσκάδας στο πολιτικό προσωπικό 

της Γερμανίας. Το 2019 ήταν η πολιτικός με τις
περισσότερες εμφανίσεις στα τηλεοπτικά τοκ-σόου.

Γεννημένη σε αγρόκτημα κοντά στο Αννόβερο
έδωσε τις πρώτες μάχες για το περιβάλλον στους
ώμους του πατέρα τους στις διαδηλώσεις κατά
της πυρηνικής ενέργειας. Σπούδασε Νομικά και
ξεκίνησε την πολιτική της καριέρα ως διευθύντρια
του γραφείου μιας ευρωβουλευτού των Πρασίνων.
Τα επόμενα βήματα έγιναν γρήγορα. Εξελέγη
πρόεδρος των Πρασίνων στο Βρανδεμβούργο
(2009 - 2013), βουλευτής στην Ομοσπονδιακή
Βουλή και το 2018 πρόεδρος των Πρασίνων.

Στην αρχή ήταν στη σκιά του διανοουμένου,
συμπροέδρου Χάμπεκ. Αλλά επανεξελέγη πρό- J
εδρος των Πρασίνων το 2019 με ποσοστό 97,1% ^JJL^
των συνέδρων, που αποτελεί ρεκόρ για πρόεδρο 1^
των Οικολόγων. Ανήκει στους «ρεάλος», στο ρεύμα
των ρεαλιστών του κόμματος, ακολουθεί προσγειωμένη 

γραμμή πραγματισμού. Ζητεί αυστηρά μέτρα για την
προστασία του κλίματος, χωρίς να υποβαθμίζει τις ανάγκες
μιας αναπτυγμένης οικονομίας, όπως η Γερμανία. Αναζητά
τον διάλογο με την ενεργοβόρα γερμανική βιομηχανία. Στους
επιφανείς υποστηρικτές της για την καγκελαρία είναι και ο
μέχρι πρότινος μίστερ Ζίμενς, Τζόε Κέζερ.

Δεν ξεχνάει όμως και τις αριστερές καταβολές των Πρασίνων. 
«Δεν θα επιτρέψουμε να τεθεί το δίλημμα οικολογία ή

κοινωνική δικαιοσύνη, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος»
λέει η Μπέρμποκ. Η γραμμή ρεαλισμού επιβραβεύτηκε με την
εκτίναξη των Πρασίνων στις δημοσκοπήσεις σε πρωτόγνωρα
ποσοστά πάνω από 20%, για μικρό διάστημα μάλιστα, ως
πρώτο κόμμα.

Εξίσου γρήγορα όμως ήρθε και η πτώση. Και με δική της υπαιτιότητα, 

είτε για τις προβληματικές αναφορές στο βιογραφικό,
είτε με τη «λογοκλοπή» στο βιβλίο που εξέδωσε προεκλογικά.
Εκτοτε, οι Πράσινοι έχουν υποχωρήσει στην τρίτη θέση, χωρίς
προοπτική να περάσουν ξανά μπροστά. Ο στόχος της καγκελαρίας 

που φάνηκε κάποια στιγμή στον ορίζοντα είναι πλέον
άπιαστο όνειρο. Αλλά η συμμετοχή των Πρασίνων στην επόμενη
κυβέρνηση της Γερμανίας είναι μάλλον εξασφαλισμένη, κατά
προτίμηση με καγκελάριο τον Σοσιαλδημοκράτη Ολαφ Σολτς,
αλλά και με τον Χριστιανοδημοκράτη Αρμιν Λάσετ. Ετσι, μετά
τις αυριανές εκλογές, η Αναλένα Μπέρμποκ θα αποκτήσει και
αυτό που οι αντίπαλοι της καταμαρτυρούν ότι της λείπει σήμερα:
Κυβερνητική εμπειρία.

Ο δημοσκόηοβ
Νίκο Ζίγκελ

Περιμένοντας
πς εκπλήξεις
ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ θα ζήσουμε το βράδυ των εκλο^
γών, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εκείνο που
δεν ξέρουμε είναι ποιες εκπλήξεις θα δούμε,
λέει ο Νίκο Ζίγκελ, διευθυντής του ινστιτούτου
δημοσκοπήσεων Infratest dimap στους ξένους
ανταποκριτές στο Βερολίνο. Στις 18.00 ακριβώς
ώρα Γερμανίας (19.00 ώρα Ελλάδας), που θα
κλείσουν οι κάλπες, το πρώτο γερμανικό κανάλι
ARD, για το οποίο ερευνά το ινστιτούτο Infratest
dimap, θα δώσει στη δημοσιότητα τα exit polls,
το ίδιο θα κάνει την ίδια ώρα και το δεύτερο
γερμανικό κανάλι ZDF.

Οι δημοσκοπήσεις των προηγούμενων εβδομάδων 

είναι συγκυριακή καταγραφή, δεν είναι
πρόγνωση του εκλογικού αποτελέσματος. Σημασία 

έχει η τάση που αποτυπώνουν και το μεγάλο5
ερώτημα είναι, αν αυτή
η τάση θα επιβεβαιωθεί
το βράδυ των εκλογών.
Οι πιθανότητες για το
SPD του Ολαφ Σολτς να
είναι πρώτο κόμμα είναι
περισσότερες, εκτιμά ο
δημοσκόπος Ζίγκελ. Μεγαλύτερη 

έκπληξη, λέει,
θα είναι να βγει πρώτο
κόμμα το CDU/CSU του
Αρμιν Λάσετ.

Στη Γερμανία κατά
κανόνα οι ψηφοφόροι κρίνουν περισσότερο με
κριτήριο το πρόγραμμα ενός κόμματος και λιγό^,
τερο με το πρόσωπο του υποψηφίου. Αλλά αυτήν
τη φορά, εξαιτίας του γεγονότος ότι η Ανγκελα
Μέρκελ αποχωρεί, αποκτά μεγαλύτερη σημασία
το ερώτημα ποιο πρόσωπο θα τη διαδεχθεί έπειτα
από 16 χρόνια στην καγκελαρία. Αυτό αφορά μόνο
τα κόμματα CDU/CSU, SPD και Πράσινους που
κατεβαίνουν με υποψήφιο καγκελάριο, για τα
μικρότερα κόμματα παίζει υποδεέστερο ρόλο
το ηγετικό προσωπικό, για αυτό διατηρούν τα
ποσοστά τους ακόμα και με ανοιχτές κόντρες
σε επίπεδο ηγεσίας.

Ιδιαίτερα προσωποποιημένη εκστρατεία
έκαναν οι Σοσιαλδημοκράτες εστιάζοντας
αποκλειστικά στο πρόσωπο του υποψηφίου

Ολαφ Σολτς, ο οποίος έβγαλε από το τέλμα και
το κόμμα του SPD. Και απέδωσε. Η δημοτικότητά
του αντιπάλου του Αρμιν Αάσετ είναι ιδιαίτερα
χαμηλή για υποψήφιο καγκελάριο ενός κόμματος
εξουσίας. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα δεν
κατάφερε να λύσει έγκαιρα το πρόβλημα ηγεσίας.

To SPD επωφελείται και από τις αδυναμίες τόσο
της Χριστιανικής Ενωσης όσο και των Πρασίνων.

Στα μετεκλογικά σενάρια περιλαμβάνεται και η
συνεργασία των Σοσιαλδημοκρατών με τους Πράσινους 

και την Αριστερά. Ο Λάσετ και η Χριστιανική 
Ενωση μιλούν για τον κίνδυνο της «αριστερής

στροφής» της Γερμανίας. Αλλά η συνεργασία με
την Αριστερά είναι η λιγότερο δημοφιλής και
στους Σοσιαλδημοκράτες, προτιμούν τη συνεργασία 

με Πράσινους και Φιλελεύθερους (τον
λεγόμενο φωτεινό σηματοδότη) σε περίπτωση
που χρειαστούν τρία κόμματα για την επόμενη
κυβέρνηση, που είναι και το πιθανότερο σενάριο.

Μια ιδιαιτερότητα των φετινών εκλογών του
κορωνοϊού στη Γερμανία είναι η μεγάλη αύξηση
των ψηφοφόρων που επέλεξαν την επιστολική
ψήφο. Εκτιμάται ότι ένας στους δύο ψηφοφόρους
ψήφισε επιστολικά, σχεδόν διπλάσιος αριθμός
απ' ό,τι στις εκλογές του 2017.
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Πρέπει να συνεχίσουν
mv παράσταση χωρίς

ιην Ανιζι σιη σκηνή
Πώς θα διαχειριστούν οι Γερμανοί ιην αποχώρηση ιης Μέρκελ Και πώς

ο/η διάδοχος ιης σιην καγκελαρία θα μπορέσει να σιαθεί σιο u\]jos ίων προσδοκιών
Εξι ξένοι δημοσιογράφοι που ζουν σιη χώρα σχολιάζουν στα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο

π περιμένουν οι ίδιοι αλλά και οι χώρες τους από ιην επόμενη ημέρα

ΠΑΣΚΑΛ ΤΙΜΠΟ
Γαλλία
Ανταποκριτήε ms yaMiKhs ραδιοφωνίαε RFI

Ζακ Σιράκ Νικολά Σαρκοζί Φρανσουά
Ολάντ Εμανουέλ Μακρόν με τέσσερις γάλλους

προέδρους συνεργάστηκε η Ανγκελα
έρκελ στα 1 6 χρόνια της θητείας της στην

καγκελαρία της Γερμανίας Η δημοτικότητά
της στη Γαλλία ήταν συνήθως μεγαλύτερη
από τη δημοτικότητα των προέδρων Η
καγκελάριος είναι η κατεξοχήν ενσάρκωση
της Γερμανίας Η εικόνα της Μέρκελ είναι
ένα μείγμα φόβου απόρριψης και θαυμασμού

Για τους ακροδεξιούς
εξτρεμιστές η καγκελάριος

παρέδωσε το 20 1 5 τη
χώρα της και την Ευρώπη

στο Ισλάμ Για άλλους

η Μέρκελ με την
υποδοχή εκατοντάδων

χιλιάδων προσφύγων
έσωσε την τιμή της Ευρώπης

Στην Αριστερά κάποιοι

στιγματίζουν τα κοινωνικά
προβλήματα και τη φτώχεια στη Γερμανία
προηγουμένως στην ευρωκρίση στιγμάτιζαν

τον εγωισμό μιας υπεροπτικής δύναμης
στην Ευρώπη

Αλλά με τη γαλλογερμανική πρωτοβουλία
του 2020 για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού
Ταμείου Ανασυγκρότησης και την κοινή
ανάληψη χρεών στην EE διόρθωσε εν τέλει
αυτή την εικόνα Τώρα η Γαλλία πρέπει να
επανασυντονιστεί με ένα νέο πρόσωπο
στο Βερολίνο Με τον Ολαφ Σολτς είτε τον
Αρμιν λάσετ στην καγκελαρία δεν αναμένεται

τομή στις διμερείς γαλλογερμανικές
σχέσεις και στην ευρωπαϊκή πολιτική
Ο μεγαλύτερος φόβος στο Παρίσι είναι
να τραβήξουν σε μάκρος οι διαπραγματεύσεις

για τον σχηματισμό κυβέρνησης
στον σημαντικότερο εταίρο Μια Γερμανία
παραλυμένη από τις διαβουλεύσεις σχηματισμού

κυβέρνησης θα είναι μειονέκτημα
και για τη γαλλική προεδρία στην EE το

ρώτο εξάμηνο του 2022

ΜΕΛΙΣΑ ENTI
Ηνωμένες Πολιτείες
Ανταποκρίτρια ms εφημερίδαε The New
York Times

Για πολλούς μήνες οι Γερμανοί έδειχναν
να έχουν δυσκολία να φανταστούν ότι θα
μπορούσε να τους κυβερνά κάποιος άλλος
από τη Μέρκελ Μόλις τον Σεπτέμβριο τα
κόμματα και οι υποψήφιοι μπήκαν σε έναν
πραγματικό εντατικό προεκλογικό αγώνα
που για τα αμερικανικά δεδομένα με
φεστιβάλ ύπνου διακρίνεται μόνο για το
πόσο ανιαρός ήταν Σαν να ξέχασαν οι

Γερμανοί τι σημαίνει προε
flHHfij κλογικός αγώνας έπειτα

JU wÊ Tin ιρειςί'κλογικέςανα
Wf-fjft μετρήσεις στις οποίες

ζητούμενο ήταν με τι
Β Ηρ ποσοστό θα κερδίσει

J^^K η Μέρκελ Τώρα οι Γερ
μανοί διαπιστώνουν ότι

ίΗΗΗρ η παράσταση πρέπει να
συνεχιστεί ακόμη και χωρίς

την Αντζι στη σκηνή Ζητούμενο των καιρών

είναι νέες ιδέες και ερεθίσματα Στην
εξωτερική πολιτική στην ψηφιακή εποχή
είτε στον ρόλο της στην Ευρώπη η Γερμανία

χρειάζεται ανανέωση Οι Γερμανοί δεν
επιτρέπεται να κλείνουν τα μάτια σε προβλήματα

όπως το διευρυνόμενο χάσμα στην
Ευρώπη και στην κοινωνία το έλλειμμα
καινοτομίας και η τεχνολογική υστέρηση
της εγχώριας βιομηχανίας

Με το μέγεθος και την ισχύ της οικονομίας

της στη Γερμανία αναλογεί ένας
ηγετικός ρόλος στην Ευρώπη και στον
κόσμο τον οποίο συχνά στα τελευταία
16 χρόνια δεν θέλησε να αποδεχτεί διότι
η ανάληψή του είναι συνδεδεμένη με τη
λήψη δυσάρεστων αποφάσεων και την
ανάληψη ευθύνης για άλλους Η κατανόηση

αυτής της αποστολής και η αποδοχή
της από τον γερμανικό λαό αποτελούν
μία από τις μεγαλύτερες και καθοριστικές

προκλήσεις για τον/την επόμενο/η
καγκελάριο της Γερμανίας

A0TA ΛΟΥΝΤΜΠΕΡΓΚ
Σουηδία
Συγγραφέαε ανταποκρίτρια σουηδικών
MME

Το ενδιαφέρον της Σουηδίας για τις γερμανικές

εκλογές δεν θα μπορούσε να είναι
μεγαλύτερο Αφενός κυριαρχεί ο φόβος ότι
με την αποχώρηση της Μέρκελ θα αποδυναμωθεί

η Ευρώπη Ποιος θα μπορούσε
να την αντικαταστήσει με το ίδιο ειδικό
βάρος που έχει η Μέρκελ με 16 χρόνια
στην καγκελαρία

Αφετέρου οι σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες
παρακολουθούν με μεγάλη

ικανοποίηση την άνοδο
του SPD έχουν αιφνιδιαστεί

με την απρόσμενη
πορεία του Ολαφ

Σολτς Περιμένουν τη
f νίκη του και ελπίζουν

να περάσει και στη Σουηδία

ο αέρας Σολτς Και
οι Πράσινοι που συγκυβερ

νούν στη Σουηδία αλλά κινδυνεύουν

να κοπούν στο πλαφόν του 4
περιμένουν ούριο άνεμο από την άνοδο
των Πρασίνων της Γερμανίας Με την τρι
κομματική κυβέρνηση μετά τις εκλογές θα
αποκτήσει και η Γερμανία σκανδιναβικές
συνθήκες πολυκομματικών κυβερνήσεων

Η Μέρκελ προφύλαξε την Ευρώπη από
έναν πόλεμο πάνω από μία φορά Υπερασπίστηκε

σθεναρά τη δημοκρατία την
ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα
συγκρουόμενη με αυταρχικούς ηγέτες
Πούτιν Τραμπ Ερντογάν Σι Ορμπαν Οταν
έριξε το σύνθημα θα τα καταφέρουμε στη
Σουηδία λέγαμε ανοίγουμε τις καρδιές
μας Ενδιαφέρουσα παράμετρος με τη
θητεία της Μέρκελ στην καγκελαρία άλλαξε
προς το θετικό και η εικόνα της Γερμανίας
στη Σουηδία Παλαιότερα το στερεότυπο
για τη Γερμανία ήταν αυτοκινητόδρομοι
ξινό λάχανο και Χίτλερ Τώρα δίνουν τον
τόνο το ποδόσφαιρο το πολυπολιτισμικό
Βερολίνο και η Ανγκελα Μέρκελ

ΓΙΑΤΣΕΚ ΛΕΠΙΑΡΤΕ
Πολωνία
Πρώην ανταποκριτήε στο Βερολίνο συνεργά
ms ms Deutsche Welle στη Βαρσοβία

Για την Πολωνία η Γερμανία είναι οικονομικά
και πολιτικά χώρα κλειδί Από την

άνοδο στην εξουσία του συντηρητικού
εθνικιστικού κόμματος PiS ενισχύθηκαν οι
εντάσεις μεταξύ Βαρσοβίας και Βερολίνου
Η Γερμανία είναι για την πολωνική Δεξιά
ο αποδιοπομπαίος τράγος για όλες τις
διενέξεις με τις Βρυξέλλες Η κυβέρνηση
ασκεί κριτική στην Ανγκελα Μέρκελ μολονότι

έδειξε κατανόηση και
συμβιβαστική διάθεση με

την Πολωνία Οι κυβερνώντες

στη Βαρσοβία
ανησυχούν διότι δεν
έχουν κανένα φαβορί
στις εκλογές

Οι Πράσινοι Δεν θα
είχαν αντίρρηση να γίνει

καγκελάριος η Μπέρμποκ
έχει κριτική θέση για τον αγωγό Nord
Stream 2 και δεν απορρίπτει τις αποζημιώσεις

για τα θύματα του Β Παγκοσμίου
Πολέμου Ομως έχει καθαρή θέση σε θέματα

κράτους δικαίου Ο Λάσετ Με την
επίσκεψη του πρόσφατα στη Βαρσοβία
πήρε πόντους δείχνοντας μεγάλο σεβασμό
στην πολωνική ιστορία και υποστηρίζοντας
τον διάλογο μεταξύ Πολωνίας και EE Είναι
και πιστός καθολικός Είναι όμως Χριστιανοδημοκράτης

και λείπει στην Πολωνία η
εμπιστοσύνη στους Χριστιανοδημοκράτες

Ο Σολτς Οι Σοσιαλδημοκράτες από
τη δεκαετία του 80 απορρίπτονται στην
Πολωνία ως φιλορώσοι

Ο Γιάροσλαβ Κατσίνσκι ηγέτης του
PiS και οι συνεργάτες του θα στηθούν με
αγωνία μπροστά στις τηλεοράσεις για το
αποτέλεσμα των εκλογών την Κυριακή Ενα
είναι βέβαιο όποια και να είναι η έκβαση
των εκλογών για την πολωνική Δεξιά ο
νέος καγκελάριος θα παραμείνει μαύρο
πρόβατο
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ΡΟΜΠ ΣΑΒΕΛΜΠΕΡΓΚ
Ολλανδία
Ανταποκριτήε ms εφημερίδαβ
De Telegraaf στο Βερολίνο

Ο προεκλογικός αγώνας στη Γερμανία

δεν είναι πραγματικά σέξι
Οι υποψήφιοι για τη διαδοχή της
Ανγκελα Μέρκελ μετά τη μακρά παραμονή

της στην καγκελαρία έχουν
ελάχιστη γοητεία και ακτινοβολία
Προφανώς εξαιτίας ίσως και του
μοιραίου ιστορικού παρελθόντος οι

Γερμανοί αποστρέφονται
έναν ηγέτη με τεστοστερόνη

και πυγμή
Ωστόσο πρόκειται

για το μέλλον
της μεγαλύτερης
χώρας στην EE
με την ισχυρότερη

οικονομία στην
ευρωζώνη Αυτή η

Γερμανία κρύβει την
ισχύ της προτιμά να παίζει τον ηγετικό

της ρόλο στην Ευρώπη μέσω των
Βρυξελλών Στην Ολλανδία προσδοκούν

ότι η Γερμανία θα ακολουθήσει
μια πορεία όπως μέχρι τώρα Περιμένουν

ότι η ισχυρή εξαγωγική
γερμανική οικονομία θα σύρει την
ευρωπαϊκή ατμομηχανή μετά την
πανδημία κορωνοϊού Ελπίζουν ότι
η ανάπτυξη δεν θα ανακοπεί από
πρόσθετες κρίσεις

Αλλά πολλά ερωτήματα παραμένουν
ανοιχτά Τι θα συμβεί με την

αποχώρηση της Μέρκελ θα κυβερνήσουν

και οι διάδοχοι της χωρίς να
εμπλακούν σε σκάνδαλα θα διαχειριστούν

με ηρεμία και σιγουριά τις
επόμενες κρίσεις θα παραμείνει η
Γερμανία μια φιλευρωπάίκή χώρα Ή
θα μπει σε φάση εσωστρέφειας και
ενασχόλησης με τον εαυτό της Οι
απαντήσεις σε όλα αυτά θα δοθούν
μετά τις εκλογές

ΓΚΑΪ ΤΕΕΙΖΑΝ
Βρετανία
Ανταποκριτήβ ms εφημερίδα Financial Times στο Βερολίνο

Η εικόνα από αυτόν τον προεκλογικό αγώνα που θα μείνει
χαραγμένος στη μνήμη μου είναι η φωτογραφία του Ολαφ
Σολτς στο μαγκαζίνο της εφημερίδας Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ
SZ με τα χέρια ενωμένα στους δείκτες και αντίχειρες το

σήμα κατατεθέν της Μέρκελ Αυτή η φωτογραφία ανέδειξε
τον πυρήνα της εκλογικής αναμέτρησης Ολοι προσπαθούν
να προσεταιριστούν την πολιτική κληρονομιά της Μέρκελ να
σταθούν ισάξια δίπλα σε μια γυναίκα που κυβέρνησε καλά επί
1 6 χρόνια τη Γερμανία και χαίρει ακόμη δημοτικότητας την
οποία οι περισσότεροι πολιτικοί ούτε να ονειρευτούν μπορούν

Ο Αρμιν Λάσετ υποψήφιος καγκελάριος
της Χριστιανικής Ενωσης θα μπορούσε

δικαιωματικά να είναι ο κληρονόμος της
Μέρκελ Υποστήριζε σθεναρά την καγκελάριο

ακόμα και όταν δεχόταν ομαδικά
πυρά στην προσφυγική κρίση υπόσχεται
τη συνέχεια μιας πολιτικής του μέτρου

και του Κέντρου Η Αναλένα Μπέρμποκ
υποψήφια καγκελάριος των Πρασίνων

επαινεί τη Μέρκελ ως πρότυπο για τις νέες
γυναίκες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν πολιτικά

Ο Ολαφ Σολτς ωστόσο κατάφερε καλύτερα από όλους
να αυτοπροβληθεί ως διάδοχος της Μέρκελ Το περιεχόμενο

της πρότασής του στους ψηφοφόρους δεν ηχεί όπως
της Μέρκελ σταθερές συντάξεις μεγαλύτερη προσφορά
κοινωνικής κατοικίας αύξηση του κατώτατου ωρομισθίου

αυτά δεν ανήκουν στην παραδοσιακή πολιτική της Χριστιανικής

Ενωσης αλλά διαθέτει βασικά χαρακτηρολογικά
στοιχεία της Μέρκελ σταθερότητα ψυχραιμία ηρεμία Και
οι ψηφοφόροι το εισπράττουν

Επισκέφτηκα πολλές προεκλογικές εκδηλώσεις του Σολτς
και πάντα με αιφνιδίαζαν οι αντιδράσεις των πολιτών Στη
Βρετανία θα απαξιωνόταν ως ανιαρός στυφός χωρίς χάρισμα
και συναίσθημα Οι βρετανοί ψηφοφόροι θέλουν πολιτικούς
με ακτινοβολία και ένα καλό αφήγημα Αλλά οι Γερμανοί
θέλουν άλλα θέλουν το γερμανικό καράβι σε ήρεμα νερά
θέλουν η μετάβαση από την εποχή Μέρκελ στη νέα εποχή
να μην αποσταθεροποιήσει τη χώρα Και ο Σολτς δείχνει να
είναι εκείνος που το διασφαλίζει

To SPD κατάφερε να εμφανιστεί ως το κόμμα της συνέχειας
Μοιάζει με θαύμα αν συνυπολογιστεί ότι επί 16 χρόνια

κυβερνούσε τη Γερμανία μια συντηρητική καγκελάριος Κι
αυτό είναι αξιόλογη επιτυχία

Οι εκλογές και
η λίοτα επιθυμιών
του Μακρόν

ΤΟΥΠΩΡΓΟΥ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ποια
είναι άραγε η λίστα

των επιθυμιών του Εμανου
έλ Μακρόν από τις γερμανικές

εκλογές Ο τίτλος που επέλεξε
το Politico για την ανάλυσή του θα
μπορούσε βεβαίως να προκαλέσει

το εύλογο ερώτημα αρκετών
Μα καλά την ώρα που ο Μακρόν
ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη
δική του πρόκληση στις προεδρικές
εκλογές του ερχόμενου Απριλίου
έχει λόγο να ασχολείται τώρα με
το αποτέλεσμα της αναμέτρησης
στη Γερμανία

Η αλήθεια είναι ότι ο Μακρόν
μοιάζει να διακατέχεται από ένα
αίσθημα σιγουριάς μπροστά στη
δοκιμασία που τον περιμένει Είναι
ενδεικτικό σημειώνουν κάποιοι ότι
δεν έχει καν ανακοινώσει επισήμως
την υποψηφιότητά του έστω κι αν
ελάχιστοι αμφιβάλλουν ότι θα το κάνει

Περιμένει τονίζουν να ολοκληρωθεί

η εικόνα των αντιπάλων του
να διαγνώσει τα αδύνατα σημεία
τους και τις τάσεις της κοινωνίας
και στη συνέχεια να χτυπήσει με
τον τρόπο που θα επιλέξει

Μοιάζει δε βέβαιος όπως προσθέτουν

ότι είναι αυτός που θα
γελάσει τελευταίος όποιον ή όποια
και αν έχει απέναντι του Την ακροδεξιά

Μαρίν Λεπέν ή τη σοσιαλίστρια

δήμαρχο του Παρισιού Αν
Ινταλγκό τον υπερσυντηρητικό
Μισέλ Μπαρνιέ ή τον ακροαριστερό
Ζαν-Λικ Μελανσόν μαζί και όποιον
επιλέξουν οι Ρεπουμπλικάνοι για
υποψήφιό τους

ΤΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΕΙΝΑΙ ότι εφόσον οι
υπολογισμοί του επαληθευτούν και
ειδικά στην περίπτωση που η Γερμανία

διέλθει μια μακρά περίοδο
κυβερνητικής αβεβαιότητας μέχρι
να τα βρουν οι δυνάμει εταίροι θα
παίζει σχεδόν μόνος του στην ευρωπαϊκή

σκηνή πολύ περισσότερο
που από την 1 η Ιανουαρίου η Γαλλία
αναλαμβάνει την εξάμηνη περιοδική

προεδρία της EE Ακόμη δε και
στην περίπτωση που η Γερμανία
αποκτήσει σχετικά σύντομα διάδοχο
της Ανγκελα Μέρκελ ο Μακρόν θα
έχει το πλεονέκτημα Ο γάλλος
πρόεδρος θα είναι πιο έμπειρος από

οποιονδήποτε αναδειχθεί καγκελάριος
Υπό αυτή την έννοια θα είναι ο

βασικός πόλος στη γαλλογερμανική
σχέση που καθοδηγεί την EE έστω
και αν το Βερολίνο παραμένει μια
οικονομική υπερδύναμη

Αυτό το τελευταίο είναι κάτι παραπάνω

από φανερό και σίγουρα
επώδυνο για τους Γάλλους ειδικά
καθώς όπως φαίνεται και στο
σχετικό γράφημα το οικονομικό
χάσμα ανάμεσα σε Γαλλία και Γερμανία

έχει διευρυνθεί στα χρόνια
διακυβέρνησης της Μέρκελ Αυτός
είναι και ο λόγος που το Παρίσι
επιχειρεί συστηματικά να μετατοπίσει

το κέντρο βάρους από την
οικονομία στη γεωπολιτική Εκεί
όπου θεωρεί πως έχει μεγάλο πλεονέκτημα

ειδικά μετά την αποχώρηση

του Ηνωμένου Βασιλείου από
την EE με το Brexit

ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΔΕ πως οι πρόσφατες
εξελίξεις γύρω από την τριμερή
συμφωνία AUKUS την οποία υπέγραψαν

Αμερικανοί Βρετανοί και
Αυστραλοί αφήνοντας την Ευρώπη
κυριολεκτικά στα κρύα του λουτρού

ισοδυναμεί με ούριο άνεμο
στα πανιά του Μακρόν Πότε αν
όχι τώρα θα είναι η πιο κατάλληλη
στιγμή για να αυτονομηθεί η EE
από τις ΗΠΑ και το NATO και να
συγκροτηθεί ένας ευρωστρατός
Ετσι μοιάζουν να σκέφτονται στο
Παρίσι και με τον τρόπο αυτό σχεδιάζουν

να πορευτούν
Υπό μία έννοια θα μπορούσε κανείς

να ισχυριστεί ότι οι Γάλλοι γκρινιάζουν

στις ΗΠΑ για τον Ειρηνικό
έχοντας τον νου τους στην Ευρώπη

εκεί όπου πραγματικά θέλουν
και επιδιώκουν να ηγεμονεύσουν
Ωστόσο όπως παραδέχθηκε πρόσφατα

και ο υπουργός Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων Κλεμάν Μπον ποτέ

δεν είσαι αρκετά ισχυρός στην
Ευρώπη όταν είσαι μόνος Εμείς
δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τη
Γερμανία και η Γερμανία δεν μπορεί
να κάνει χωρίς τη Γαλλία

Το μπαλάκι λοιπόν αργά ή γρήγορα
θα βρεθεί ξανά στο Βερολίνο

Εκεί όπου Σολτς ή Λάσετ τα δύο
φαβορί για την καγκελαρία με βάση
τα σημερινά δεδομένα θα κληθούν
να επανακαθορίσουν τη σχέση τους
με τη Γαλλία Διακινδυνεύουμε δε
να προβλέψουμε πως κανείς τους
δεν θα τολμήσει να διαρρήξει τους
δεσμούς της Γερμανίας με τις ΗΠΑ
για να κάνει τη χάρη στους Γάλλους
και τον Μακρόν
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Η επιτυχία ιου Σολκ
και η ηλεκτρική
καρέκλα του Λάσετ
Η πολιτειολόγος Αντρέα Ροέμελε μιλάει στα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο
για τις καλές επιδόσεις του Σοσιαλδημοκράτη αντικαγκελαρίου και
προεξοφλεί την εκπαραθυρωση του ηγέτη των Χριστιανοδημοκρατών
αν εκείνοι δεν πάρουν την πρώτη θέση

Η Γερμανία ψηφίζει Από την αρχή ήταν δεδομένο
ότι αυτές οι εκλογές δεν θα είναι σαν τις άλλες
Κυρίως για έναν λόγο Για πρώτη φορά στη μεταπολεμική

ιστορία της χώρας δεν κατεβαίνει στις εκλογές
ο/η καγκελάριος η Ανγκελα Μέρκελ είχε πάρει νωρίς την
απόφασή της να αποχωρήσει μετά την τέταρτη θητεία της
στην καγκελαρία και την τήρησε Αυτό διαμόρφωσε μία
νέα πραγματικότητα για τα κόμματα και τους διεκδικητές
της διαδοχής της στην καγκελαρία

Η απουσία της Μέρκελ ενίσχυσε τη ρευστότητα και τις
μετακινήσεις των ψηφοφόρων από τον έναν πολιτικό χώρο
στον άλλο Αναλυτές όπως η πολιτειολόγος Αντρέα Ροέμελε
από το Hertie School of Governance διαπιστώνουν από
καιρό ότι η πρόσδεση των ψηφοφόρων στα κόμματα γίνεται
συνεχώς και πιο χαλαρή Είναι και αυτός ένας λόγος για το
αυξημένο ποσοστό των αναποφάσιστων Ειδικά σ αυτόν

τον προεκλογικό αγώνα οι μεταπτώσεις κάνουν την έκβαση
των εκλογών απρόβλεπτη και ταυτόχρονα ενδιαφέρουσα Η
Κυριακή είναι η τελευταία ημέρα των εκλογών λέει η Ροέμελε

οι ψηφοφόροι ψήφιζαν όλες τις προηγούμενες ημέρες
είτε κάνοντας χρήση
της επιστολικής ψήφου
είτε διαμορφώνοντας

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ την επιλογή τους στην
ΓΙΩΡΓΟΣ κάλπη Αυτό καθιστά
ΠΑΠΠΑΣ ακόμη πιο δύσκολο για

τα κόμματα να βρουν
την κατάλληλη προεκλογική

εκστρατεία
Εκ του αποτελέσματος ο Ολαφ Σολτς είχε την πιο πετυχημένη

προεκλογική καμπάνια Εκανε τη μεγάλη ανατροπή
και από ουραγός και ξεγραμμένος από τους περισσότερους

Η ηολιτειολόγοβ
Αντρέα Ροέμελε

ο ίδιος και το κόμμα του SPD βρέθηκε να είναι το φαβορί
που θα κόψει το νήμα αύριο όταν θα ανοίξουν οι κάλπες
Είχε ξεκινήσει την προετοιμασία του από τον Αύγουστο του
περασμένου χρόνου όταν πήρε το χρίσμα του υποψήφιου
καγκελαρίου του SPD Με την απουσία της καγκελαρίου από
τις εκλογές άλλαξαν και οι ρόλοι Ο υποψήφιος του κόμματος

της Μέρκελ Αρμιν Λάσετ βρέθηκε να έχει απέναντι του
έναν αντίπαλο που είχε το μπόνους του αντικαγκελαρίου
ο Σολτς μιλούσε με τον αέρα της επιτυχημένης διαχείρισης
της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία κορωνοϊού από την
απερχόμενη κυβέρνηση

Ο Σολτς είχε με το μέρος του την προσλαμβανόμενη
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων λέει η Ροέμελε Σολ
τσομάτ χαρακτήριζαν παλιότερα τον υποψήφιο καγκελάριο
του SPD εξαιτίας της παντελούς έλλειψης χαρίσματος και
συναισθηματικής εξωτερίκευσης Τι άλλαξε και προηγείται

τώρα στις προτιμήσεις
των ψηφοφόρων Ο

Σολτς έμεινε Σολτς δεν
άλλαξε εξηγεί η Ροέμελε
εκείνο που άλλαξε είναι

ο τρόπος που τον βλέπουν
σήμερα οι πολίτες αίφνης
εκτιμούν τις αρετές του
Σολτσομάτ όπως φάνηκε
στη διαχείριση της κρίσης
που προκάλεσε η πανδημία
κορωνοϊού κατά την οποία
μοίρασε αθρόα λεφτά και
διασώθηκαν επιχειρήσεις
και εργαζόμενοι Κατάφερε
επίσης να στοιχηθεί πίσω

του όλο το κόμμα με την αριστερή ηγεσία Νόρμπερτ-Βάλτερ
Μπόργιανς και Σασκια Εσκενς

Η Χριστιανική Ενωση CDU/CSU τραυματισμένη από την
κρίση ηγεσίας μέχρι την εκλογή του Λάσετ ως προέδρου
του CDU και υποψήφιου καγκελαρίου συνειδητοποίησε
αργά ότι δεν αρκεί να είναι το εκλογικό όχημα του/της
καγκελαρίου όπως είχε καταλήξει με τη Μέρκελ Η έλλειψη
ενότητας στη Χριστιανική Ενωση και η εσωτερική αμφισβήτηση

του υποψήφιου καγκελαρίου Λάσετ από τον δημοφιλή
βαυαρό πρωθυπουργό Μάρκους Ζέντερ που θεωρούσε
πάντα τον εαυτό του τον καλύτερο υποψήφιο οδήγησαν
σε έναν κατήφορο που έφερε τη Χριστιανική Ενωση στα
χαμηλότερα μεταπολεμικά ποσοστά Εξωτερικά σοκ
όπως χαρακτηρίζει η Ροέμελε την πανδημία κορωνοϊού και
τις πολύνεκρες πλημμύρες του καλοκαιριού έφεραν ένα
ακόμα πλήγμα για τον Λάσετ που άφησε κακή εντύπωση
και στις δύο κρίσεις Τώρα κάθεται σε ηλεκτρική καρέκλα
το εκλογικό αποτέλεσμα θα κρίνει και το μέλλον του Αν
η Χριστιανική Ενωση δεν πάρει την πρώτη θέση ο Λάσετ
θα φύγει από το παράθυρο προεξοφλεί η πολιτειολόγος
Σε περίπτωση ήττας του CDU CSU δεν θα είναι ο Λάσετ
εκείνος που θα διαπραγματευτεί μετεκλογικές κυβερνητικές

συμμαχίες

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ δεν έπαιξε κανέναν ρόλο προεκλογικά

Διεθνείς κρίσεις και εξωτερική πολιτική είναι
πολύ περίπλοκα θέματα για να κερδίζει ένα κόμμα με αυτά
ψήφους Υπάρχουν εξαιρέσεις όπως το 2002 όταν η κυβέρνηση

SPD Πρασίνων των Γκέρχαρντ Σρέντερ και Γιόσκα
Φίσερ είπε όχι στον πόλεμο του Τζορτζ Μπους στο Ιράκ
Σήμερα μόνο με το σενάριο της αριστερής στροφής με
τη συμμετοχή στην κυβέρνηση του κόμματος Αριστερά
θα αναδεικνύονταν καθοριστικά τα θέματα εξωτερικής
πολιτικής Η μετακομμουνιστική Αριστερά θέλει έξοδο
από το NATO και απορρίπτει τη συμμετοχή των Ενόπλων
Δυνάμεων σε διεθνείς αποστολές θέσεις ασύμβατες με τη
συμμετοχή της σε κυβέρνηση της Γερμανίας

Προεκλογικός αγώνας είναι πάντα εσωτερική πολιτική
και οικονομία λέει η Ροέμελε Εκτιμά ότι η κατοικία είναι
το νέο μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα του μέλλοντος για τη
Γερμανία Απτεται της κοινωνικής δικαιοσύνης που είναι
παραδοσιακά θεματολογία του SPD Είναι και αυτό μία
ερμηνεία της ανόδου του Σολτς ο οποίος έχει ψηλά στην
ατζέντα του τη δραστική αύξηση της προσφοράς κατοικίας
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