ΑΝΩΜΑΛΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΛΕΠΕΝ

Η Μαρίν Λεπέν είδε τις προεδρικές φιλοδοξίες της να ψαλιδίζονται, αλλά ούτε ο Νικολά
Σαρκοζί ούτε ο Φρανσουά Ολάντ έχουν λόγους να αισθάνονται και πολύ καλά. Αυτή την
αίσθηση άφησε ο προχθεσινός, δεύτερος και αποφασιστικός γύρος των περιφερειακών
εκλογών στη Γαλλία. Συμπυκνώνοντας το κοινό αίσθημα, η εφημερίδα La Croix
κυκλοφόρησε χθες με τίτλο «έχασαν όλοι τους», ενώ στο κύριο άρθρο της προειδοποιούσε:
«Ο άμεσος κίνδυνος απεφεύχθη. Ωστόσο, αν δεν δοθούν απαντήσεις στις ανησυχίες του
γαλλικού λαού, το Εθνικό Μέτωπο θα συνεχίσει να ανεβαίνει μέχρι τις προεδρικές εκλογές»
του 2017.
Εχοντας αναδειχθεί πρώτο κόμμα, σε πανεθνική κλίμακα, πριν από μία εβδομάδα, το
Εθνικό Μέτωπο προσγειώθηκε ανώμαλα στην πραγματικότητα τη νύχτα της Κυριακής,
καθώς δεν κατάφερε να επικρατήσει ούτε σε μία από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Επτά
περιφέρειες πήγαν στο κεντροδεξιό κόμμα του Νικολά Σαρκοζί «Οι Ρεπουμπλικανοί» και
πέντε στους Σοσιαλιστές, ενώ στην Κορσική εξελέγη ανεξάρτητος, εθνικιστής υποψήφιος.
Η ίδια η Μαρίν Λεπέν, παρότι είχε εξασφαλίσει μεγάλο προβάδισμα στον πρώτο γύρο,
έχασε κατά κράτος, με ποσοστό 42,8% έναντι 57,2% του κεντροδεξιού Ξαβιέ Μπερτράν στη
βόρεια περιφέρεια του Καλαί. Αλλά και η ανιψιά της, Μαριόν Μαρεσάλ-Λεπέν, που είχε
εισπράξει γύρω στο 43% των ψήφων στον πρώτο γύρο, στη νότια περιφέρεια
Νίκαιας-Μασσαλίας ηττήθηκε από τον κεντροδεξιό Κριστιάν Εστροζί με 46,2% έναντι
53,7%.

Σημαντικό ρόλο στην έκβαση του δεύτερου γύρου φαίνεται να έπαιξε η αύξηση της
μαζικότητας. Πολίτες, που αισθάνονται αποξενωμένοι από τα παραδοσιακά κόμματα
εξουσίας και δεν προσήλθαν στον πρώτο γύρο, αυτή τη φορά κατέβηκαν στις κάλπες για να
φράξουν τον δρόμο στην Ακροδεξιά. Προς αυτή την κατεύθυνση βοήθησε και η απόφαση του
Σοσιαλιστικού Κόμματος να αποσύρει τους υποψηφίους του, δίνοντας τακτική ψήφο υπέρ
της Κεντροδεξιάς στις περιφέρειες όπου το Εθνικό Μέτωπο είχε σοβαρές πιθανότητες
επικράτησης. Το βράδυ της Κυριακής, η Μαρίν Λεπέν δεν μπορούσε να κρύψει την οργή της
γι’ αυτή την τακτική συμμαχία που της στοίχισε την εκλογή. Η επικεφαλής του Εθνικού
Μετώπου έκανε λόγο για «εκστρατεία συκοφάντησης, που σχεδιάστηκε στα μέγαρα της
Δημοκρατίας», παραπέμποντας στις αυστηρές προειδοποιήσεις των αντιπάλων της,
συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μανουέλ Βαλς, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι
ενδεχόμενη νίκη του Εθνικού Μετώπου θα ρίξει τη Γαλλία σε «εμφύλιο πόλεμο».
Παρά την εμφανή αδυναμία του Εθνικού Μετώπου να διεμβολίσει, στον δεύτερο γύρο,
τους χώρους της Κεντροδεξιάς και της Κεντροαριστεράς -μειονέκτημα κρίσιμο ενόψει των
προεδρικών εκλογών- η επίδοσή του δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Το κόμμα της Μαρίν Λεπέν
συγκέντρωσε το 27,5% σε πανεθνική κλίμακα, κάτι που αντιστοιχεί σε 6,2 εκατομμύρια
ψηφοφόρους και εξέλεξε τριπλάσιους περιφερειακούς συμβούλους από τις προηγούμενες
εκλογές του 2010. «Απόψε δεν υπάρχει χώρος για ανακούφιση ή θριαμβολογίες», δήλωσε
μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων ο Μανουέλ Βαλς. «Ο κίνδυνος της
Ακροδεξιάς δεν απομακρύνθηκε, κάθε άλλο», συμπλήρωσε. Ο Νικολά Σαρκοζί τόνισε ότι δεν
πρέπει να υποτιμηθεί η «προειδοποίηση του πρώτου γύρου προς όλους τους πολιτικούς,
συμπεριλαμβανομένου του δικού μας χώρου».
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Η αλήθεια είναι ότι ο κεντροδεξιός πρώην πρόεδρος αντιμετωπίζει ισχυρή αμφισβήτηση
εκ των ένδον, καθώς το εκλογικό αποτέλεσμα απέχει παρασάγγας από το «γαλάζιο κύμα»
που προεξοφλούσαν οι Ρεπουμπλικανοί. Τα «όργανα» άρχισαν ήδη να χτυπούν από χθες, με
τη Ναταλί Κοσιουσκό-Μοριζέ, νούμερο δύο του κόμματος, να ασκεί δημόσια κριτική στη
γραμμή Σαρκοζί, βάσει της οποίας ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης αρνήθηκε
τακτικές συμμαχίες με τους Σοσιαλιστές εναντίον του Εθνικού Μετώπου. Ο Σαρκοζί άφησε
να εννοηθεί ότι θα θέσει εκτός κομματικής ηγεσίας την Κοσιουσκό-Μοριζέ, η οποία δεν
δίστασε να τον κατηγορήσει για... σταλινικής έμπνευσης μεθόδους.

[ΠΗΓΗ: Εφημερίδα &Kappa;&Alpha;&Theta;&Eta;&Mu;&Epsilon;&Rho;&Iota;&Nu;&Eta;,
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