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Γαλλικές Προεδρικές Εκλογές 2012
Όπως παρουσιάστηκε από τον ελληνικό τύπο
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΟΥ
Περίληψη
Στις 6 Μαΐου 2012 διεξήχθησαν οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, όπου ο σοσιαλιστής Φρανσουά
Ολάντ βγήκε νικητής. Από τη µια πλευρά αυτό προκάλεσε την ήττα του προηγούµενου Γάλλου προέδρου,
Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος στη συνέχεια αποφάσισε ότι θα αναχωρήσει από την ενεργό πολιτική, και από την
άλλη πλευρά, αυτό σηµατοδότησε µια σηµαντική αλλαγή στην πολιτική όχι µόνο στη Γαλλία, αλλά και στην
υπόλοιπη Ευρώπη. Οι ελληνικές εφηµερίδες, οι οποίες συµπίπτουν µε την φωνή του λαού, αναλύουν το
γεγονός αυτό ως όφελος για τους ίδιους. ∆εδοµένου ότι η Γαλλία, µια από τις µεγαλύτερες οικονοµίες στην
Ευρώπη, εξέλεξε ένα πρόεδρο, ο οποίος είναι κατά των βραχυπρόθεσµων και αυστηρών µέτρων, τότε αυτό
σηµαίνει πως η Γαλλία είναι σύµµαχος στο να ξεπεράσουµε την κρίση χωρίς καταστροφικές συνέπειες. Ο
Ολάντ θέλει να επικεντρωθεί στην οικονοµική ανάπτυξη της Ευρώπης και να σταµατήσει την αύξηση των
φόρων ως απάντηση στην οικονοµική κρίση. Η επιλογή των Γάλλων δείχνει ότι δεν θέλουν την καταστροφή
του Ευρωπαϊκού οράµατος, που σηµαντικοί ηγέτες της ιστορίας δηµιούργησαν, αν και τώρα βρίσκεται σε
µια κρίσιµη καµπή. Έδειξαν ότι η µέτρια και κυνική πολιτική δεν θα είναι πλέον αποδεκτή, όχι µόνο από
αυτούς, αλλά και από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Τώρα είναι η ώρα για αλλαγή και η ψήφος τους είναι
η απόδειξη.
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<<Ένας σοσιαλιστής, ο Φρανσουά Ολάντ, εξελέγη πρόεδρος της Γαλλίας, για πρώτη φορά σε 24 χρόνια,
στο γύρο της χθεσινής αναµέτρησης µε 51,5% έναντι 48,5% του προέδρου Νικολά Σαρκοζί>>. Αυτά είναι
που γράφονται σε µια από τις πιο γνωστές εφηµερίδες στην Ελλάδα την Καθηµερινή, µόνο µια µέρα µετά
από τα γεγονότα της Κυριακής 6 Μαΐου. Συνεχίζει µε την πρώτη οµιλία του νέου προέδρου, ο οποίος τόνισε
τις προθέσεις του να ενώσει όλους τους Γάλλους, πραγµατικά επαινώντας τον απερχόµενο πρόεδρο Νικολά
Σαρκοζί. Οι ψηφοφόροι των Σοσιαλιστών γιόρτασαν χτες τη νίκη του Φρανσουά Ολάντ, µε µεγάλο
ενθουσιασµό στην πλατεία της Βαστίλης και σε άλλα µέρη του Παρισιού και σε άλλες πόλεις της χώρας.
Μια άλλη διάσηµη εφηµερίδα Τα Νέα αναφέρει στις 7 Μαΐου ότι την Κυριακή η Γαλλία ξεκίνησε εκ
νέου και µαζί της και η Ευρώπη. Ο Φρανσουά Ολάντ έχει γίνει δεύτερος σοσιαλιστής πρόεδρος της Πέµπτης
Γαλλικής ∆ηµοκρατίας µετά τον Φρανσουά Μιτεράν και ο Νικολά Σαρκοζί, ο πρώτος απερχόµενος
πρόεδρος που απέτυχε να επανεκλεγεί µετά τον Valery Giscard d'Estaing. Κραυγές χαράς πληµµύρισαν τα
κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόµµατος. Το πλήθος αυξανόταν διαρκώς, περιµένοντας το νικητή και
ο εορτασµός κράτησε ως το πρωί.
Το Έθνος1, µια γνωστή εφηµερίδα, επικεντρώνεται στον απερχόµενο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος
δήλωσε ότι η Γαλλία έχει νέο πρόεδρο της δηµοκρατίας, ήταν µια δηµοκρατική επιλογή και αναλαµβάνει
πλήρως την ευθύνη για την ήττα. Η σαφή εντολή που δόθηκε στον Ολάντ από τον γαλλικό λαό, του έδωσε
ένα σηµαντικό προβάδισµα και στις βουλευτικές εκλογές, που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν στις 10 και
17 Ιουνίου, όταν οι Σοσιαλιστές θα χρειαστούν πλήρη πλειοψηφία για να µεταβούν στις µεταρρυθµίσεις στο
φορολογικό σύστηµα, που είχαν υποσχεθεί πριν από τις εκλογές.
Η κεντρική ατµόσφαιρα στην Ελλάδα είναι πολύ θετική για το νέο πρόεδρο της Γαλλίας, Φρανσουά
Ολάντ, αφού το συνέδεσαν τις εκλογές τους και µε µια ευκαιρία να δείξουν στην Ευρώπη τη φωνή τους και
να δηλώσουν τις ενέργειές τους. ∆εν µπορούν παρά να πιστεύουν ότι µε αυτή την επιλογή θα βοηθηθούν και
οι Έλληνες.
Πολλές εφηµερίδες άρχισαν να ενδιαφέρονται για το παρελθόν αλλά και την προσωπικότητα του
Φρανσουά Ολάντ. Υποµονή, εξυπνάδα, συνέπεια, χιούµορ και δυναµισµός είναι µόνο µερικά από τα
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χαρακτηριστικά που του δόθηκαν από το Έθνος. Η εφηµερίδα Τα Νέα αναφέρεται στην καριέρα του µέχρι
την εκλογή του, από το 1959 και το 1964, όταν ήταν υποψήφιος µε τη δεξιά, τα µαθητικά του χρόνια και όλα
τα σχετικά για τον τωρινό σκοπό του. Η Καθηµερινή εστίασε στην καριέρα του, ως σύµβουλος για τον
Φρανσουά Μιτεράν και το δύσκολο αγώνα που έδωσε για να µην υποτιµάται πια.
Τέλος, όλες οι εφηµερίδες επισήµαναν τις πολιτικές γραµµές που το Σοσιαλιστικό Κόµµα και ο
Φρανσουά Ολάντ υιοθέτησαν δηµοσίως. << Ως µήνυµα ενάντια στη λιτότητα µε αποδέκτη την Άγγελα
Μέρκελ, ερµήνευσαν ορισµένοι αναλυτές το αποτέλεσµα των εκλογών στη Γαλλία, οι οποίοι σηµείωσαν
επίσης ότι η νίκη του Φρανσουά Ολάντ αυξάνει τις πιθανότητες για µια Ευρώπη που βασίζεται στην
ανάπτυξη και όχι µόνο στη δηµοσιονοµική πειθαρχία>> (Τα Νέα, 7 Μαΐου). << Ο Γάλλος σοσιαλιστής
ηγέτης δήλωσε ότι θέλει να διαπραγµατευτεί το δηµοσιονοµικό σύµφωνο […]. Επίσης, τόνισε στην οµιλία
του µετά τη νίκη του: << Το έργο µου είναι να δώσω στην Ευρώπη και µια διάσταση ανάπτυξης>>. Οι
αγορές φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να συµβιβάζονται µε τις προτάσεις του Ολάντ για ανάπτυξη>>.2
Μια εβδοµάδα έχει περάσει από τότε που ο Φρανσουά Ολάντ κέρδισε τις εκλογές στη Γαλλία και οι
εφηµερίδες στην Ελλάδα γράφουν ακόµα άρθρα σχετικά µε αυτό. Ο πρόεδρος καλείται τώρα να αποδείξει
ότι µπορεί να κάνει τα λόγια του πράξεις. Η σχέση της Γερµανίας και της Γαλλίας είναι στο όριο εξαιτίας
των διαφορετικών διαδροµών που η Άγγελα Μέρκελ και ο Φρανσουά Ολάντ έχουν πάρει. Ο Ολάντ θέλει να
θέσει ένα τέλος στην ιδέα του <<Μερκοζί>>, που δηµιουργήθηκε τον τελευταίο χρόνο και σήµαινε ότι
αποφασίζουν µόνο οι <<ισχυρές>>. Όπως η Μελίνα Χαριτάτου έγραψε στις 12 Μαΐου στο Έθνος, καθώς οι
αναλυτές σηµειώνουν, παρά το γεγονός ότι το Βερολίνο έχει ισχυριστεί ότι δε θα κάνει βήµα πίσω όσον
αφορά το δηµοσιονοµικό σύµφωνο, ο Φρανσουά Ολάντ εµφανίζεται εξίσου αποφασισµένος να µην
υποκύψει στις γερµανικές πιέσεις.3 Χρειάζεται να υπενθυµίσουµε ότι το οικονοµικό επιτελείο του Ολάντ
θέτει ως βασικά εργαλεία για τη διαχείριση της κρίσης στη ζώνη του ευρώ, τη δηµιουργία ευρωοµολόγων
από τη µια πλευρά και την άµεση αναχρηµατοδότηση του δηµοσίου χρέους από την ΕΚΤ από την άλλη.
Επιπλέον, ο Ολάντ πρότεινε τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που σήµερα είναι <<ανενεργά>> σε
διάφορα ταµεία και ζητά βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την τόνωση της
βιοµηχανίας και τη χρηµατοδότηση µεγάλων έργων υποδοµής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο νέος
Γάλλος πρόεδρος λέει ότι θα καταφέρει να µειώσει το έλλειµµα µε την αύξηση των φόρων για τα
πλουσιότερα νοικοκυριά και τις µεγάλες επιχειρήσεις και µε τη µείωση του ρυθµού αύξησης των δαπανών.
Όπως η Τάνια Μποζανίνου έγραψε στο Βήµα, στις 13 Μαΐου, οι εκπρόσωποι του Τύπου αναρωτιούνται
αν η νίκη του Ολάντ σηµαίνει καταστροφή για τη Μέρκελ, αφού εκείνη υποστήριζε φανερά τον Νικολά
Σαρκοζί στις εκλογές. Η Μέρκελ θέλει την ανάπτυξη, µέσω της απελευθέρωσης της αγοράς, ενώ ο Ολάντ
µέσω των δηµοσίων επενδύσεων, που θα προσελκύσουν επίσης ιδιωτικές επενδύσεις. 4 Ο Ολιβιέ
Ρόζενµπεργκ πιστεύει ότι θα υπάρξει ένας συµβιβασµός που θα ικανοποιεί και τους δυο. Ο Εµιλιάνο
Γκρόσµαν λέει ότι η Γαλλία και η Γερµανία είναι <<καταδικασµένες>> να έχουν καλές σχέσεις. Όλα θα
έχουν γίνει σαφέστερα εντός ενός έτους.5
Εν κατακλείδι, η βασική ιδέα είναι ότι τα πάντα πλέον είναι στο χέρι του Ολάντ. Κάτι πρέπει να γίνει
προκειµένου να µειωθεί το χρέος των κρατών-µελών ή αλλιώς το όλο ευρωπαϊκό εγχείρηµα θα κινδυνέψει
να καταστραφεί. Οι άνθρωποι νοµίζουν ότι έχουν κάθε µέσο για να ικανοποιήσουν την προσδοκία αυτή.
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