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αντικαγκελάριο: Να αντισταθούμε
στους πολιτικούς "προς πώληση"
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Ηκαγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ κάλεσε σήμερα τους ευρωπαίους πολιτικούς να
αντισταθούν στα "ρεύματα που θέλουν να καταστρέψουν την Ευρώπη" και στους "διαθέσιμους
προς πώλησιν πολιτικούς", αναφερόμενη στο σκάνδαλο της "υπόθεση της Ιμπιζα" που ανάγκασε
τον ακροδεξιό αυστριακό αντικαγκελάριο σε παραίτηση.
"Βρισκόμαστεαντιμέτωποι με ρεύματα... που θέλουν να καταστρέψουν την Ευρώπη των δικών μας
αξιών, και οφείλουμε να αντισταθούμε σθεναρά", δήλωσε η γερμανίδα καγκελάριος κατά την
διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Ζάγκρεμπ πριν από την σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος, μία εβδομάδα πριν από τις ευρωεκλογές.
Τηνώρα που τα κόμματα της άκρας δεξιάς απορρίπτουν αξίες όπως η προστασία των
μειονοτήτων και η υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, "οι πολιτικοί που είναι διαθέσιμοι
προς πώλησιν διαδραματίζουν ρόλο και οφείλουμε να δραστηριοποιηθούμε με αποφασιστικό
τρόπο απέναντι σ΄αυτό", πρόσθεσε η Αγγελα Μέρκελ.
Ηπαρέμβαση της γερμανίδας καγκελαρίου συνοδεύει τις εκκλήσεις πολλών γερμανών πολιτικών
που ζητούν από τους ψηφοφόρους να μην ακολουθήσουν το παράδειγμα της Αυστρίας φέρνοντας
στην εξουσία πρόσωπα της άκρας δεξιάς.
"Δενπρέπει να επιτρέψουμε σε τέτοιους ανθρώπους να αναλάβουν την παραμικρή θέση ευθύνης
στην Ευρώπη", δήλωσε από την πλευρά της η γενική γραμματέας της Χριστιανοδημοκρατικής
Ενωσης Ανεγκρέτ Κραμπ-Καρνμπάουερ.
Οσυντηρητικός καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς είναι επίσης "υπεύθυνος" αφού προσκάλεσε το
Κόμμα των Ελευθέρων να συμμετάσχει σε κυβερνητικό συνασπισμό, δήλωσε από την πλευρά του
ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας (SPD) χαρακτηρίζοντας "εχθρούς της
ελευθερίας" τους πολιτικούς της άκρας δεξιάς.
Η"υπόθεση της Ιμπιζα" ήρθε στο φως με την δημοσιοποίηση από δύο γερμανικά μέσα
ενημέρωσης, του Der Spiegel και της Suddeutsche Zeitung, βίντεο που ελήφθη με κρυφή κάμερα
πριν από δύο χρόνια και δείχνει τον Χάιντς-Κρίστιαν Στράχε, αντικαγκελάριο και επικεφαλής του

ακροδεξιού Κόμματος των Ελευθέρων να διαπραγματεύεται, λίγους μήνες πριν από τις εκλογές
που τον έφεραν στην εξουσία, με πρόσωπο που θεωρεί ότι συνδέεται με ρώσο ολιγάρχη την
πιθανότητα οικονομικής υποστήριξης με αντάλλαγμα την πρόσβαση της ρωσικής πλευράς σε
δημόσιες συμβάσεις στην Αυστρία, αλλά και την διείσδυσή της στον αυστριακό Τύπο.
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