CDU στη Θουριγγία: "Η Αριστερά
μάς αποφεύγει ως μίασμα"
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Μετά τις εκλογές στη Θουριγγία η CDU δεν είναι ακόμη έτοιμη να συνεργαστεί μετεκλογικά
με την Αριστερά, τονίζει στο DLF ο βουλευτής Μάνφρεντ Γκρουντ. Οι μνήμες από την
πρώην Ανατολική Γερμανία είναι ακόμη νωπές.
Οι τοπικές εκλογές στη Θουριγγία ανέδειξαν ως θριαμβευτές το αριστερό κόμμα Die Linke,
μετεξέλιξη του ΚΚ της πρώην Ανατολικής Γερμανίας αλλά και το εθνολαϊκιστικό ακροδεξιό
"Εναλλακτική για τη Γερμανία" (AfD). Όμως τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Η μέχρι τώρα κυβέρνηση
συνασπισμού αποτελούμενη από τους Αριστερούς, του Σοσιαλδημοκράτες και τους Πράσινους
δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία και θα πρέπει αναζητηθούν εταίροι από τα κεντροδεξιά
κόμματα.
Υπέρβαση από πλευράς Χριστιανοδημοκρατών
Όμως, ιδιαίτερα στο Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα, και μόνο η ιδέα κυβερνητικής συνεργασίας με
την Αριστερά και τον μέχρι τώρα πρωθυπουργό Μπόντο Ράμελο, που προέρχεται από αυτό το
κόμμα, προκαλεί αλλεργία. Αναλυτές σημειώνουν ότι 30 χρόνια μετά τη Γερμανική Επανένωση

έχει έρθει ο καιρός για τους Χριστιανοδημοκράτες να κάνουν την υπέρβαση και να "ξεφύγουν από
τη σκιά τους". Είναι όμως έτοιμοι γι αυτό, ρωτά δημοσιογράφος της Γερμανικής Ραδιοφωνίας
(Deutschlandfunk) τον Μάνφρεντ Γκρουντ, πρόεδρο της ομάδας των χριστιανοδημοκρατών
βουλευτών της Θουριγγίας στην ομοσπονδιακή βουλή;
"Είναιακόμη πολύ νωρίς", υποστηρίζει. "Καταρχήν ο ήλιος δεν φωτίζει κατά τέτοιο τρόπο που να
δημιουργεί σκιές, τις οποίες θα πρέπει να ξεπεράσουμε. Και κατά δεύτερον υπάρχουν κι
άλλες επιλογές πριν κληθεί η CDU να αποφασίσει. Υπάρχει η δυνατότητα μιας υπηρεσιακής
κυβέρνησης. Υπάρχει ακόμη το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν τον σημερινό συνασπισμό οι
Φιλελεύθεροι. Το όλον βρίσκεται σε διαδικασία που θα διαρκέσει πολλούς μήνες. Δεν υπάρχει
λοιπόν αναγκαιότητα τώρα να ξεπεράσουμε σκιές". Αλλά τι είναι ακριβώς αυτό που ενοχλεί τον
χριστιανοδημοκράτη πολιτικό σε μια πιθανή συνεργασία με την Αριστερά;
"Ιδεολογική επιχείρηση"
"Τοαριστερό κόμμα δεν είναι ούτε μόνο ο Μπόντο Ράμελο, ούτε μόνο οι υπουργοί του, με τους
οποίους συνεργαστήκαμε καλά σε θέματα υποδομών και αγροτικής οικονομίας. Η Αριστερά είναι
μια ιδεολογική επιχείρηση. Συμμετέχουν άνθρωποι που μισούν τη CDU ως μίασμα. Συμμετέχουν
άνθρωποι που συνεργάστηκαν με τις περιβόητες ανατολικογερμανικές υπηρεσίες Stasi".
Απόεκείνη την περίοδο έχουν περάσει βέβαια δεκαετίες, τα διάδοχο κόμμα του KK έχει κάνει τη
δική του πορεία, έχει μετεξελιχθεί και με το ποσοστό του 30% που έλαβε στις προχθεσινές εκλογές
στη Θουριγγία, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ανήκει στο πολιτικό κέντρο του
συγκεκριμένου κρατιδίου. Δεν είναι άδικο λοιπόν να υποβαθμίζει και να περιορίζει κανείς της
Αριστερά μόνο ως διάδοχο κόμμα του KK της Ανατολικής Γερμανίας; ρωτά ο δημοσιογράφος τον
Μίχαελ Γκρουντ.
"Κανείςδεν το περιορίζει, αλλά είναι η πραγματικότητα τέτοια" υποστηρίζει. "Το κόμμα έχει
αδιάσπαστη σχέση με εκείνη την περίοδο και θα πρέπει να κάνει την κάθαρσή του πριν κινηθεί στο
πολιτικό κέντρο της Γερμανίας. Δεν αφορά μόνο τη μικρή Θουριγγία αλλά ολόκληρη τη Γερμανία".
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