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Απαρηγόρητη είναι η γαλλική εφημερίδα
«Λε Μοντ», κατεξοχήν φιλοευρωπαϊκή,
με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης με
θέμα «Η στάση των Γάλλων απέναντι
στην Ευρώπη» που παράγγειλε η ίδια σε
μια από τις μεγαλύτερες δημοσκοπικές
εταιρείες της Γαλλίας, την Ιψός.

Ο τίτλος του πρωτοσέλιδου κύριου άρθρου της εφημερίδας
συμπυκνώνει τα συμπεράσματα: «Η θλιβερή αποσάθρωση της
ευρωπαϊκής ιδέας».
Οι αριθμοί ομολογουμένως δικαιολογούν αυτή την εκτίμηση. Το
56% των ερωτηθέντων Γάλλων τάχθηκε υπέρ της «ενίσχυσης των
εξουσιών αποφάσεων του γαλλικού κράτους, ακόμη και αν αυτή
πρέπει να περιορίσει τη δικαιοδοσία αποφάσεων της Ευρώπης».
Μόνο το 38% υποστήριξε ότι πρέπει να ενισχυθούν οι
αρμοδιότητες αποφάσεων των ευρωπαϊκών θεσμών και οργάνων.
Ούτε καν στο κόμμα του προέδρου Νικολά Σαρκοζί δεν είναι
κυρίαρχη η άποψη της περαιτέρω ενίσχυσης των ευρωπαϊκών θεσμών
εις βάρος των εθνικών. Από αυτούς που στη δημοσκόπηση δήλωσαν
ψηφοφόροι του Σαρκοζί, το 54% θέλει ενίσχυση των εξουσιών
αποφάσεων του γαλλικού κράτους και μόνο το 40% θέλει ενίσχυση
των ευρωπαϊκών οργάνων αποφάσεων. Στην Αριστερά τα ποσοστά
αυτά είναι 60%-65% και στην Ακροδεξιά γίνονται… 82% υπέρ των
κρατικών οργάνων και 13% υπέρ των ευρωπαϊκών.
Πολύ μεγαλύτερης πολιτικής σημασίας ακόμη και από τα ανωτέρω
ήταν η ψυχρολουσία που επιφύλαξαν οι Γάλλοι στον Σαρκοζί σε

ένα καίριο, καθοριστικό στοιχείο της πολιτικής του: τη στενή
συνεργασία του με τη Γερμανία, την προβολή της ως μοντέλου που
πρέπει να ακολουθήσει η Γαλλία και την κραυγαλέα έμπρακτη
ανάδειξη του άξονα Παρισιού – Βερολίνου ως της κινητήριας
δύναμης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Στην ερώτηση αν ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας πρέπει να
ρίξει το κύριο βάρος της δραστηριότητάς του στην προώθηση του
γαλλογερμανικού άξονα, η απάντηση ήταν καταπέλτης: μόνο το…
10% των ερωτηθέντων υποστήριξε αυτή την άποψη!
Μέγιστο σοκ βεβαίως για τον Νικολά Σαρκοζί, αλλά και τρομερά
δυσάρεστη έκπληξη και για τους Γερμανούς – μόλις ένας Γάλλος
στους δέκα υπέρ του τόσο διαφημισμένου γαλλογερμανικού άξονα!
Είναι προφανές ότι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και
εξαιτίας των χειρισμών του Βερολίνου σε ό,τι αφορά την
ευρωπαϊκή διαχείρισή της, ο αντιγερμανισμός εξαπλώνεται
ραγδαία σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο σε χώρες σαν την
Ελλάδα που έχουν τεθεί σε καθεστώς οικονομικής υποτέλειας και
περιορισμένης εθνικής κυριαρχίας.
Ούτε καν τους οπαδούς του δεν πείθει η θέρμη του Σαρκοζί υπέρ
της Γερμανίας και της γαλλογερμανικής στενής συνεργασίας ως
ηγεμονικού ντουέτου της ΕΕ και της Ευρωζώνης. Μόλις το 23% των
ψηφοφόρων του κόμματος του Σαρκοζί, του UMP, συμμερίζεται την
άποψη περί προτεραιότητας του γαλλογερμανικού άξονα. Ποσοστό
εντυπωσιακά χαμηλό.
Το όντως εκπληκτικό όμως είναι ότι μεταξύ εκείνων που δήλωσαν
οπαδοί του Σοσιαλιστικού Κόμματος, το ποσοστό όσων πιστεύουν
ότι ο νέος πρόεδρος της Γαλλίας πρέπει να ρίξει πρωτίστως το
βάρος του στον γαλλογερμανικό άξονα καταβυθίζεται στο
απίστευτα μηδαμινό… 3%!!!
Αυτό από πολιτική σκοπιά σημαίνει ότι η υποψηφιότητα του
σοσιαλιστή Φρανσουά Ολάντ συσπειρώνει εκείνο το τμήμα του
γαλλικού πληθυσμού και των γαλλικών ελίτ που απαιτούν κατ΄
ουσίαν επαναδιαπραγμάτευση και επαναπροσδιορισμό όχι μόνο του

Δημοσιονομικού Συμφώνου, όπως διακηρύσσεται επισήμως, αλλά
πρωτίστως και κυρίως των γαλλογερμανικών σχέσεων που θεωρούν
ότι έχουν καταστεί ετεροβαρείς προς ζημία της Γαλλίας.
Εχοντας τέτοιο συσχετισμό δυνάμεων μέσα στη γαλλική κοινωνία,
ο Ολάντ είναι υποχρεωμένος να αποπειραθεί να θέσει τις
γαλλογερμανικές σχέσεις σε νέα βάση, ανεξαρτήτως βεβαίως του
αν θα μπορέσει να πετύχει κάποιες παραχωρήσεις από το
Βερολίνο, ή αν θα υποχρεωθεί σε άτακτη υποχώρηση και παράδοση
στην ισχύ της Γερμανίας.
“Μοντ” – Λιγότερη Ευρώπη, περισσότερο έθνος
ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ είναι στο πρωτοσέλιδο κύριο άρθρο της η «Μοντ»:
«Οι Γάλλοι θέλουν λιγότερη Ευρώπη. Η πλειοψηφία τους δηλώνει
αδιαφορία για την ευρωπαϊκή ιδέα. Οταν δεν είναι εχθρική προς
αυτήν» υπογραμμίζει ευθύς εξαρχής. «Η διάθεση της χώρας
απέναντι στην Ευρώπη είναι αρνητική» τονίζει. «Αυτό εξηγεί
χωρίς αμφιβολία γιατί κανένας από τους υποψηφίους στον αγώνα
των προεδρικών εκλογών δεν δείχνει τον παραμικρό ευρωπαϊκό
ενθουσιασμό» επισημαίνει. «Η σχολή της εθνικής κυριαρχίας έχει
νικήσει. Σήμερα είναι πλειοψηφούσα στην κοινή γνώμη, αν
πιστέψουμε τη δημοσκόπηση… Οι τελευταίοι οπαδοί της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης προειδοποιούνται: πολύ σύντομα θα χρειαστούν
μεγάλη δόση αντικαταθλιπτικών» προειδοποιεί η «Μοντ».
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