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ΒΕΡΟΛΙΝΟ Γερμανία ΑΠΕ -Του ανταποκριτή μας Π. Στάγκου

Δύο φορές αναφέρθηκε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της εκτός ημερήσιας διατάξεως 
συζήτησης στο γερμανικό κοινοβούλιο που διεξήχθη σήμερα το πρωί με αντικείμενο την 
συμμετοχή γερμανών στρατιωτών στη ΝΑΤΟική αποστολή "Απαραίτητη συγκομιδή" στην 
ΠΓΔΜ -την μία από τον υπουργό Εξωτερικών Γιόσκα Φίσερ ως "απειλούμενη" από τον 
κίνδυνο ανάφλεξη του εμφυλίου πολέμου στη γείτονα χώρα και τη δεύτερη από τον 
εκπρόσωπο επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των 
Σοσιαλδημοκρατών (SPD), Γκερτ Βάϊσκίρχεν, ως υπαίτια για τον παράγοντα ανασφάλειας 
που δημιουργεί στην ΠΓΔΜ η παράταση αυτής της μεταβατικής ονομασίας.

Ο Φίσερ εισηγούμενος στο "Μπούντεσταγκ" την έγκριση της συμμετοχής της Γερμανίας με 
500 περίπου στρατιώτες στη ΝΑΤΟική αποστολή υπογράμμισε τον προληπτικό χαρακτήρα 
της επιχείρησης "Απαραίτητη συγκομιδή" για την αποτροπή ανάφλεξης μιας γενικευμένης 
εμφύλιας σύρραξης υποστηρίζοντας ότι χωρίς την "έξωθεν βοήθεια" η διατήρηση της 
ειρήνης και η δημιουργία ενός πλαισίου σταθεροποίησης στη χώρα "δεν έχουν καμία 
πιθανότητα να επιτευχθούν..." Η απόφαση του κοινοβουλίου για τη συμμετοχή της 
Γερμανίας στην αποστολή αυτή θα αποτελέσει -  σύμφωνα με τον Φίσερ - "σινιάλο" για το 
αν οι εξελίξεις στην ΠΓΔΜ θα οδηγήσουν στην κατεύθυνση της ειρήνης ή στην κατεύθυνση 
του πολέμου.

Έ νας εμφύλιος πόλεμος στη "Μακεδονία" -είπε ο Φίσερ - δεν σημαίνει μόνο την 
καταστροφή για τους ανθρώπους στη Μακεδονία, αλλά θα μπορούσε να προκαλέσει έναν 
πολιτικό σεισμό σε ολόκληρη την περιοχή, καταστρέφοντας έτσι όλες τις προσπάθειες 
ειρήνευσης, σταθεροποίησης και ανοικοδόμησης που έχουν καταβληθεί. Οι επιπτώσεις μίας 
τέτοιας ανάφλεξης απειλούν το Κόσοβο και την Αλβανία, τη Γιουγκοσλαβία και τη Βοσνία, 
αλλά και τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Τουρκία και έτσι αφορούν ευθέως το ΝΑΤΟ...

Το θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ - που δεν χρησιμοποιείται από κανέναν πολιτικό ή 
όργανο στη Γερμανία - ετέθη ευθέως από τον Γκερτ Βάϊσκίρχεν που μίλησε εκ μέρους των 
Σοσιαλδημοκρατών. Ο εκπρόσωπος του SPD αναλύοντας τις "πηγές" των εθνικιστικών 
εξάρσεων στην ΠΓΔΜ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο αίσθημα της ανασφάλειας που 
έχει προκαλέσει "η συνεχής και από διάφορες πλευρές αμφισβήτηση του δικαιώματος 
υπάρξης αυτού του ταλαιπωρημένου λαού και αυτής της πολλαπλά ταλαιπωρημένης 
χώρας", καταλογίζοντας αυτοκριτικά ευθύνες και στη διεθνή κοινότητα και ειδικότερα την 
Ευρωπαϊκή Ενωση "που υπό την πίεση της Ελλάδας, εφεύρε ένα όνομα-εξάμβλωμα, το 
ΠΓΔΜ, προκειμένου να αναγνωρίσει την κρατική υπόσταση της Μακεδονίας...
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της αύξησης του κονδυλίου των 120 εκατομμυρίων Μάρκων που προέβλεπε η κυβέρνηση 
για την συγκεκριμένη αποστολή των 500 περίπου ανδρών της "Μπούντεσβερ" στην ΠΓΔΜ, 
σε 148 εκατομμύρια Μάρκα και τη δέσμευση της κυβέρνησης να επιταχύνει την προμήθεια 
τεθωρακισμένων αρμάτων μεταφοράς προσωπικού τύπου Dingo ("Αγριόσκυλο") και 
Marder ("Κουνάβι") για τις ανάγκες αυτών των αποστολών της "Μπούντεσβερ”.

Τα 28 εκατομμύρια επιπλέον που θα διαθέσει η κυβέρνηση αποτελούν ωστόσο - σε 
σύγκριση με την προϋπόθεση των 500 εκατομυρίων σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του 
προϋπολογισμού αμυντικών δαπανών, που έθετε η αξιωματική αντιπολίτευση για να πεί το 
"ναι" - μόνο μία συμβολική "γέφυρα" που παραχώρησε ο καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ 
στην ηγεσία του CDU, προκειμένου να πραγματοποιήσει την στροφή που ήταν 
υποχρεωμένη ούτως ή άλλως να κάνει, χωρίς να χάσει εντελώς το πρόσωπό της. Η 
παραχώρηση αυτή από πλευράς Σρέντερ προς την αντιπολίτευση δεν είναι ανιδιοτελής, 
δεδομένου ότι κατά πάσα βεβαιότητα μετά από 30 ημέρες θα χρειαστεί και νέα ψηφοφορία 
για την παράταση ή την τροποποίηση της εντολής της στρατιωτικής αποστολής, για την 
οποία -  όπως άλλωστε και για τη σημερινή ψηφοφορία, το απόγευμα - ο κυβερνητικός 
συνασπισμός Σοσιαλδημοκρατών και Πρασίνων δεν μπορεί να εγγυηθεί μία αυτοδύναμη 
πλειοψηφία.

Μομφή για την Μέρκελ σε δοκιμαστική ψηφοφορία

Η στροφή πάντως της ηγεσίας του CDU κάθε άλλο παρά έλυσε το πρόβλημα της 
αξιοπιστίας της: Οσο επέμενε στο "όχι" με οικονομικά επιχειρήματα εσωτερικού πολιτικού 
χαρακτήρα είχε διαμορφωθεί μία αντίρροπη τάση στους κόλπους του κόμματος -  με 
εκφραστές μεγάλου διαμετρήματος, όπως τον πρώην πρόεδρο του κόμματος Βόλφγκανγκ 
Σόϊμπλε, τον εκπρόσωπο επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής Καρλ Λάμερς, τον πρώην 
Γενικό Γραμματέα Ρούπρεχτ Πόλεντς, τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Φρίντμπερτ Πφλίγκερ και, κυρίως των ισχυρών της 
περιφερειακής οργάνωσης της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας με επικεφαλής τον Γίργκεν 
Ρίτγκερς -  που θεωρούσαν την επιλογή του "όχι" εσφαλμένη γιατί έτσι διακυβεύονταν η 
"ευρωπαϊκή και συμμαχική ταυτότητα της εξωτερικής πολιτικής του κόμματος". Η 
μεταστροφή της ηγεσίας όμως στη γραμμή του "ναι" μπορεί να ικανοποίησε την 
προηγούμενη τάση αλλά απογοήτευσε τους υπολοίπους που είχαν "εκτεθεί”, αλλά και το 
αδελφό κόμμα του CDU, τους Χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας (CSU).
Το αποτέλεσμα της χθεσινοβραδυνής δοκιμαστικής ψηφοφορίας στους κόλπους της κοινής 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας CDU/CSU ήταν ενδεικτικό: επί 165 παρόντων βουλευτών 
υπήρξαν 64 αρνητικές ψήφοι και 3 αποχές. Οι συσχετισμοί αυτοί στους κόλπους του 
CDU/CSU μπορεί να μην επιβεβαιωθούν στην απογευματινή ποαΎαατικττι mnmmrmni«.


