
Πώς τα γαλλικά ΜΜΕ συγκάλυψαν την αποτυχία του ταξιδιού του Μακρόν στις ΗΠΑ

Το μεγαλοπρεπές και εξαιρετικά ακριβό δείπνο φάνηκε να είναι το αποκορύφωμα της επίσκεψης 
του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά ο σκοπός του ταξιδιού 
δεν ήταν να αναζητηθούν γαστρονομικές απολαύσεις. Για ποιο λόγο, λοιπόν, ο Μακρόν 
προσπαθούσε να πείσει τον Μπάιντεν και γιατί τελικά απογοητεύτηκε σφόδρα;

Η τριήμερη επίσκεψη του προέδρου Μακρόν στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν κατέληξε πουθενά. Ο 
φιλοκυβερνητικός Τύπος, ο οποίος στη Γαλλία έχει εκπαιδευτεί να γιορτάζει κάθε επιτυχία του 
προέδρου με φανφάρες και μεγαλοπρέπεια, μιλάει με υπερβολική προσοχή για το ένατο κύμα της 
πανδημίας, τις πιθανές διακοπές ρεύματος, αλλά αγνοεί όλα όσα αφορούν αυτή την επίσκεψη, 
στην οποία είχαν εναποτεθεί πολλές ελπίδες.

Ο Μακρόν ήλπιζε να πείσει τον Τζο Μπάιντεν να επανεξετάσει ή τουλάχιστον να χαλαρώσει 
ορισμένες από τις διατάξεις του νόμου για τη μείωση του πληθωρισμού, ο οποίος ψηφίστηκε πριν 
από λίγους μήνες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα βοήθειας ύψους 430 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
που ενθαρρύνει την αμερικανική παραγωγή και τη μετεγκατάσταση βιομηχανικών εταιρειών στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και τη φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή. Όπως γράφει η Le 
Figaro, ο νόμος, ο οποίος «συνδυάζει τον περιβαλλοντικό προοδευτισμό και τον βιομηχανικό 
εθνικισμό», βλάπτει επίσης τις ευρωπαϊκές οικονομίες, καθώς θέτει τη βιομηχανία των ΗΠΑ 
σε σκόπιμα προνομιακές συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Στην ΕΕ, θεωρήθηκε ως 
«δυνητική απειλή για την αγορά εργασίας και την οικονομική ευημερία στην Ευρώπη, ακόμη 
και πέραν αυτής». 

Ως εκ τούτου, υπήρχε η ελπίδα ότι ο Μακρόν θα έπειθε τον Μπάιντεν να επανεξετάσει ή 
τουλάχιστον να χαλαρώσει τον νόμο. Επιπλέον, ο Μακρόν ήταν δυσαρεστημένος με τις εξαιρετικά
υψηλές τιμές του υγροποιημένου φυσικού αερίου που προμηθεύουν οι ΗΠΑ στην Ευρώπη. 
Αλλά το αποτέλεσμα ήταν, ότι το σημαντικό ταξίδι του Γάλλου προέδρου στις ΗΠΑ εξελίχθηκε σε 
μεγάλη απογοήτευση.

Φυσικά, τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης γράφουν και μιλούν για την επίσκεψη Μακρόν. Ωστόσο, όχι 
από την πρώτη σελίδα και, ας πούμε, μάλλον βαριεστημένα. Για παράδειγμα, η «Le Monde» για το 
ταξίδι του Μακρόν στη Λουιζιάνα, υπενθυμίζει ότι η περιοχή αυτή, ανήκε αρχικά στη Γαλλία και 
πουλήθηκε στις ΗΠΑ από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη το 1803 και ότι ο Ντε Γκωλ επισκέφθηκε 
για τελευταία φορά τη Νέα Ορλεάνη το 1960. Ονόματα που υποδηλώνουν διακριτικά στον 
αναγνώστη ότι ο Μακρόν τοποθετεί τον εαυτό του κάπως ως διάδοχο που υπερασπίζεται την 
υπόθεση των προκατόχων του καθώς και ως ηγέτη της χώρας.

Ωστόσο, είναι απίθανο ο Μακρόν να επωφεληθεί από μια τέτοια προσέγγιση: μπορεί κανείς να έχει 
διαφορετικές απόψεις για τον Ντε Γκωλ, και ακόμη περισσότερο για τον Ναπολέοντα, αλλά ήταν 
πραγματικά ανεξάρτητοι πολιτικοί και υπό την ηγεσία τους η Γαλλία ήταν ισχυρότερη όσο 
ποτέ άλλοτε. Υπό τον Μακρόν, διολισθαίνει όλο και περισσότερο στη θέση μιας δευτερεύουσας 
ευρωπαϊκής δύναμης.

Στη Λουιζιάνα, συνεχίζει η «Le Monde», ο πρόεδρος ανακοίνωσε την ίδρυση του Ιδρύματος 
«Γαλλικά για όλους», το οποίο έχει ως στόχο «να στηρίξει την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας 
οπουδήποτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τα δημοτικά σχολεία μέχρι το πανεπιστήμιο, και 
ιδιαίτερα στους μειονεκτούντες πληθυσμούς, οι οποίοι μπορούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις μέσω 
της γαλλικής γλώσσας και να επωφεληθούν έτσι από ευκαιρίες για τη σταδιοδρομία τους». Ο 
Μακρόν συνοδεύεται από τον σκηνοθέτη Claude Lelouch και τον χορευτή Benjamin Millepied 
(γιατί μόνο αυτοί και γιατί δεν υπήρχαν συγγραφείς;). Η υπουργός Εξωτερικών Catherine Colonna 



και ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα John Bel Edwards αναμενόταν επίσης να υπογράψουν συμφωνία 
για την ενεργειακή μετάβαση.

Ένα άλλο δημοσίευμα του Τύπου εξήρε τη σταθερότητα του Μακρόν, λέγοντας ότι ήταν καθήκον 
του να προειδοποιήσει τον Μπάιντεν για τη «διάσπαση του δυτικού κόσμου» που προκαλεί η 
πολιτική του. Μπορείτε βέβαια να είστε όσο αυστηροί θέλετε και να χρησιμοποιείτε μεγάλες 
λέξεις, αλλά και πάλι δεν θα καταφέρετε τίποτα εδώ. Η δημοσκόπηση της Le Figaro για το θέμα 
αυτό μιλάει από μόνη της. Από τις 6 το απόγευμα της 2ας Δεκεμβρίου (ώρα Μόσχας) στην 
ερώτηση «Ήταν χρήσιμη η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στις ΗΠΑ;», μόνο λίγο πάνω από το 
36% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά. Πάνω από το 63% πίστευε ότι δεν ήταν.

Η Le Figaro δεν μπορεί να κριθεί ως αντιπολιτευόμενη εφημερίδα όταν γράφει ότι ο Μακρόν έγινε 
δεκτός στο ανώτατο επίπεδο, ότι οι πρόεδροι συμφώνησαν να βοηθήσουν την Ουκρανία (λες και 
είχαν προηγουμένως κάποιες διαφωνίες σε αυτό το σημείο), ότι και οι δύο θεωρούν την Κίνα 
απειλή και ότι υποστηρίζουν τους Ιρανούς που διαμαρτύρονται εναντίον του καθεστώτος της χώρας
τους. «Πρέπει να ξαναγίνουμε αδελφοί εν όπλοις», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. «Ο Εμανουέλ 
Μακρόν έγινε δεκτός στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη ως ο καλύτερος φίλος της Αμερικής», γράφει 
ειδικός απεσταλμένος της εφημερίδας στην Ουάσιγκτον.

Στην πραγματικότητα, υπάρχουν τόσο λίγα πράγματα για να καυχηθεί κανείς, ώστε ο ιστότοπος 
παραπέμπει στη Madame Figaro, η οποία αναφέρει το φόρεμα της Madame Macron και περιγράφει 
λεπτομερώς τη δεξίωση προς τιμήν της άφιξης του Γάλλου προέδρου. Υπήρχαν 350 καλεσμένοι με 
σακάκια και βραδινά φορέματα, μεταξύ των οποίων ο δισεκατομμυριούχος Bernard Arnault, η 
ηθοποιός Jennifer Garner και ο σκηνοθέτης Baz Luhrmann, με μια ορχήστρα που έπαιζε τη 
Μασσαλιώτιδα, ένα υπέροχο μενού που περιλάμβανε αστακό, χαβιάρι και σαμπάνια, μια εξαιρετικά
εορταστική ατμόσφαιρα, προπόσεις και δώρα που αντάλλαξαν οι πρόεδροι. Όλη αυτή η 
μεγαλοπρέπεια κόστισε στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ μισό εκατομμύριο δολάρια. Αλλά 
παρ' όλη την εξωτερική ευγένεια του Μπάιντεν, αυτό ήταν το μόνο που είχε η υπόθεση.

Το περιοδικό Le Point ήταν επίσης ικανοποιημένο από την υποδοχή, αλλά δεν έκρυψε το γεγονός 
ότι «το Παρίσι εξακολουθεί να το απασχολεί το θέμα της βιομηχανίας». Ίσως το πιο περίεργο 
άρθρο στον Τύπο ήταν αυτό της Libération. «Στον Λευκό Οίκο, ο Μακρόν είδε ότι το ποτήρι της 
φιλίας ήταν μισογεμάτο», γράφει ο τίτλος, ακολουθούμενος από το «Έφτασε χωρίς μεγάλες 
προσδοκίες, (ο πρόεδρος) φεύγει με λίγα ή τίποτα».

Όπως το έθεσε ένας ανώνυμος σύμβουλος των Ηλυσίων, «δεν ήρθε για να ζητήσει κάτι... Είναι εδώ
για να επισημάνει ένα πρόβλημα και να βρει μια λύση». Σύμφωνοι λοιπόν, το πρόβλημα έχει 
εντοπιστεί, αλλά μέχρι στιγμής αποδεικνύεται ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν υποχωρήσει, ούτε κατ' 
τουλάχιστον.

Ένα ανώνυμο μέλος της συνοδείας του Γάλλου υπουργού Οικονομικών Bruno Le Maire, που 
επίσης συμμετείχε στο ταξίδι, μορφάζει με γκριμάτσες από αυτού του είδους τα παιχνίδια: «Οι 
Αμερικανοί παρατήρησαν ότι οι αποφάσεις που πήραν θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία, ενώ δεν είναι καθόλου αυτός ο στόχος τους!». Και ο Μπάιντεν δήλωσε 
ψυχρά: «Δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να απολογηθώ για τον νόμο που ψηφίσαμε». Παρ' όλα 
αυτά, υποσχέθηκε να διορθώσει «ορισμένες από τις ατέλειες» του κειμένου, χωρίς να δώσει 
λεπτομέρειες. Αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα ότι πρόκειται για το μέγιστο των μικρών 
παραχωρήσεων που μπορεί να επιτύχει η Γαλλία.

Πράγματι, ο Μακρόν δεν έχει απολύτως τίποτα για να καυχηθεί. Και γι' αυτό ο γαλλικός 
Τύπος, με τόσο ζήλο, σπεύδει να αποσπάσει την προσοχή του λαϊκού κοινού σε οτιδήποτε 



άλλο, μόνο και μόνο για να αποφύγει να παραδεχτεί ανοιχτά ότι η επίσκεψη στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, παρά τα σημάδια φιλίας και τα μεγάλα λόγια, αποδείχθηκε το απόλυτο φιάσκο.

Πηγή: Le Courrier des Stratèges


