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ΗΓερμανίδα Καγκελάριος Merkel ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφια για την ηγεσία του
συντηρητικού της κόμματος CDU/CSU. Το τέλος της καγκελαρίας της Merkel είναι μπροστά μας. Η
προτεραιότητά της τώρα είναι να διαχειριστεί τη μετάβαση και να εγκαταστήσει έναν από τους
συμμάχους της ως τον επόμενο επικεφαλής του κόμματος και πιθανό Καγκελάριο, αλλά οι
επικριτές της είναι απίθανο να συμφωνήσουν σε αυτό χωρίς μάχη. Το ποια πορεία θα
αποφασίσουν να πάρουν το CDU/CSU, εξαρτάται από το τι αναγνωρίζουν ως πηγή του
προβλήματος: είναι οι πολιτικές της ή τα πρόσωπα;
Σεαπάντηση της πτώσης της δημοτικότητας στις εθνικές εκλογές και μιας διάβρωσης της εξουσίας
της στο Βερολίνο, η πίεση είχε αυξηθεί στη Merkel για να παραιτηθεί από την ηγεσία του
κόμματος. Η αποχώρησή της έρχεται στον απόηχο μιας ιστορικής ήττας στις περιφερειακές
εκλογές στο κρατίδιο της Έσσης, όπου το CDU έλαβε το 27% των ψήφων, στην χειρότερη
επίδοσή του σε περισσότερα από 50 χρόνια. το κόμμα της, ακόμη και οι επικριτές της, στηρίζουν
τη Merkel εδώ και χρόνια διότι κερδίζει τις εκλογές για αυτούς. Αυτές οι ημέρες τώρα φαίνεται ότι
έχουν τελειώσει.
Προκύπτουντρία πιθανά σενάρια για το μέλλον του CDU και μαζί με αυτό, και για το μέλλον της
γερμανικής πολιτικής. Πρώτον, η Merkel κατορθώνει να εγκαταστήσει ως ηγέτη του κόμματος έναν
από τους συμμάχους της στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος το Δεκέμβριο, ο οποίος
προορίζεται να γίνει ο επόμενος υποψήφιος του CDU για την Καγκελαρία. Θέλει να είναι είτε η
τωρινή γενική γραμματέας Annegret Kramp-Karrenbauer ή ο τωρινός υπουργός-πρόεδρος για τη
Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Armin Laschet.
Σεστυλ και ουσία, και οι δύο μοιάζουν στη Merkel και θα διατηρήσουν το CDU στο κεντρώο
μονοπάτι της Merkel. Αλλά η Merkel ήταν σε θέση να κρατήσει αυτή την πορεία τόσο καιρό μόνο
και μόνο λόγω της μοναδικής εμπειρίας και θέσης της –είναι αμφίβολο αν μια "δεύτερη Merkel" με
λιγότερη εμπειρία θα είναι σε θέση να ενώσει τους συντηρητικούς.
Δεύτερον, ο πρώην υπουργός Οικονομικών Wolfgang Schaeuble θα μπορούσε να απομακρύνει
τη Merkel και να σχηματίσει μια νέα κυβέρνηση μόνος του. Οι εικασίες για τις φιλοδοξίες του έχουν
ωριμάσει τις τελευταίες εβδομάδες. Έχει σχολιάσει ανοιχτά τις αδυναμίες της Merkel και

προέβλεψε ότι οι περιφερειακές εκλογές μπορεί να φέρουν "μεγάλες αλλαγές" μέσα στο CDU. Ο
Schaeuble είναι ευρέως δημοφιλής και στις δύο πτέρυγες του συντηρητικού κόμματος και θα
μπορούσε να αναλάβει την κυβέρνηση ως υπηρεσιακός (είναι 76 χρονών), προτού κάνει χώρο σε
έναν νεότερο υποψήφιο σε 1-2 χρόνια. Θα πρέπει να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με τους
Σοσιαλδημοκράτες (SPD), τον τωρινό εταίρο των συντηρητικών στην κυβέρνηση. Αλλά μετά από
την συντριπτική ήττα του SPD στη Βαυαρία και στην Έσση, η ηγεσία του κόμματος στο Βερολίνο
θα θέλει να αποφύγει νέες εκλογές και θα μπορούσε να είναι ικανοποιημένη με μια επίσημη
επιστροφή στην ήδη διαπραγματευθείσα συνθήκη του συνασπισμού.
Τρίτον, η συντηρητική πτέρυγα του κόμματος προωθεί έναν από τους υποψηφίους, πράγμα που
θα σηματοδοτούσε μια διακοπή με την εποχή-Merkel. Για χρόνια ήταν δυσαρεστημένοι με τις
σχετικά φιλελεύθερες πολιτικές της Μerkel, από τον κατώτατο μισθό και τον γάμο των
ομοφυλοφίλων μέχρι την προσέγγισή της στην προσφυγική κρίση. Ο τωρινός υπουργός Υγείας και
έντονος επικριτής της Merkel, Jens Spahn (38 ετών), θεωρείται το φαβορί των συντηρητικών, αλλά
η κρίση του CDU μπορεί να ξέσπασε πολύ νωρίς για αυτόν. Σε μια απροσδόκητη κίνηση ωστόσο,
ο πρώην επικεφαλής του CDU, Friedrich Merz, φημολογείται ότι ετοιμάζει μια υποψηφιότητα,
υποστηριζόμενος από τη μεγαλύτερη γερμανική εφημερίδα, τη BILD.
Οιπροσφυγικές πολιτικές της Merkel ήταν μη δημοφιλής σε αρκετούς και το ακροδεξιό AfD εισήχθη
στη βουλή της Έσσης για πρώτη φορά με 13%. Αλλά μια απότομη δεξιά στροφή ως απάντηση
στα άσχημα αποτελέσματά τους ίσως να είναι μια πολύ απλή λύση για τους συντηρητικούς –το
αδερφό κόμμα του CDU στη Βαυαρία, CSU, υπέστη δραματική ήττα αφού διεξήγε προεκλογική
εκστρατεία εναντίον της Merkel και της πλατφόρμας της για τις μεταναστευτικές πολιτικές. Την ίδια
στιγμή, το φιλικό προς τη μετανάστευση κόμμα των Πρασίνων, συνέχισε την πρόσφατη εκλογική
του επιτυχία στην Έσση, λαμβάνοντας σχεδόν το 20% των ψήφων. Οι οπαδοί του κόμματος θα
μπορούσαν να είναι ικανοποιημένοι με μια αλλαγή στο προσωπικό στυλ διατηρώντας παράλληλα
μια ευρεία κεντρώα πορεία. Ακόμη και αν αποχωρήσει, η Merkel θα έχει την τελευταία της νίκη.
Στηγενικότερη εικόνα ωστόσο, οι εξελίξεις στη γερμανική πολιτική επιβεβαιώνουν την άνοδο της
στήριξης για τα μικρότερα κόμματα σε βάρος των μεγάλων κομμάτων, καθώς το πολιτικό τοπίο
γίνεται όλο και περισσότερο κατακερματισμένο και πολωμένο. Αυτό επίσης σημαίνει ότι το
Βερολίνο θα παραμείνει εσωστρεφές για το προσεχές μέλλον –κακά νέα για την Ευρώπη.
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