
                     

 

 

 
 

 
 

Roger Martelli1 

Δημοτικές εκλογές στη Γαλλία: 

Μια εκλογική διαδικασία με πολλά πρόσωπα2 

Εισαγωγή – Μετάφραση : Δανάη Κολτσίδα3 

 

Τι να συγκρατήσουμε από αυτή την εκλογική αναμέτρηση που σημαδεύτηκε από τον 

covid19 και μια αποχή ρεκόρ; Ο Roger Martelli αναλύει τον δεύτερο γύρο των 

γαλλικών δημοτικών εκλογών – από τις επιδόσεις των οικολόγων ως την κατάρρευση 

του «La République En Marche!» (LREM). 

 

Εισαγωγή 

 

ς γνωστόν, οι εκλογικές αναμετρήσεις για τους οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης χαρακτηρίζονται συνήθως από την πολιτική επιστήμη ως 

«εκλογές δεύτερης τάξης», με την έννοια ότι δεν καθορίζουν τη διακυβέρνηση της 

χώρας και, επομένως, οι ψηφοφόροι τείνουν να επιλέγουν με διαφορετικά, πιο 

«χαλαρά» κριτήρια. Ωστόσο, ειδικά στην περίπτωση που κάποιος παρακολουθεί 

διαχρονικά τα εκλογικά μεγέθη στο αυτοδιοικητικό επίπεδο, μπορεί συχνά να εξάγει 

μία πληρέστερη και ακριβέστερη εικόνα των κοινωνικών τάσεων, κυρίως σε περιόδους 

έντονης κινητικότητας του εκλογικού σώματος (όπως έγινε και στη Γαλλία μετά το 

2017, με την κατάρρευση του Σοσιαλιστικού Κόμματος και με τις σημαντικές επιτυχίες 

που κατέγραψαν δύο νέα κόμματα – το La République En Marche! του προέδρου 

 
1 Ιστορικός, διευθυντής έκδοσης του regards.fr 
2 Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στα γαλλικά, στην ιστοσελίδα regards.fr στις 29/6/2020 με 
τίτλο Municipales: Un scrutin à plusieurs faces και αναδημοσιεύεται σε ελληνική μετάφραση 
από το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, κατόπιν σχετικής άδειας του συγγραφέα, τον οποίο και 
ευχαριστούμε θερμά. 
3 Νομικός, πολιτική επιστήμονας, διευθύντρια του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς 
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regards.fr
https://d.docs.live.net/21942cf1deeb67ea/Έγγραφα/regards.fr
http://www.regards.fr/politique/article/municipales-un-scrutin-a-plusieurs-faces
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Macron και η Ανυπότακτη Γαλλία / La France Insoumise του Jean-Luc Melancon, αλλά 

και την άνοδο του ακροδεξιού κόμματος της Marine Le Pen). 

Ειδικά οι πρόσφατες γαλλικές δημοτικές εκλογές έχουν ενδιαφέρον για πολλούς 

επιπλέον λόγους: Πρώτον, διεξήχθησαν περίπου στο μέσο (για την ακρίβεια στα 3/5) 

του εκλογικού κύκλου, καθώς οι τελευταίες εθνικές (προεδρικές και βουλευτικές) 

εκλογές στη χώρα έγιναν το 2017, οπότε και αναδείχθηκε – προκαλώντας μεγάλο 

ενδιαφέρον, ακόμα και ελπίδες ανανέωσης σε πολλούς και πολλές – ο πρόεδρος 

Macron και οι επόμενες πρόκειται να γίνουν την άνοιξη του 2022. Αποτελούν 

επομένως (μαζί με τις ευρωεκλογές που προηγήθηκαν ακριβώς ένα χρόνο πριν) έναν 

ενδιάμεσο σταθμό, δείκτη των μεταβολών που έχουν επέλθει έκτοτε στη γαλλική 

κοινωνία. Δεύτερον, αποτελούν ενδεχομένως ένα ενδιαφέρον εκλογικό «πείραμα», 

καθώς ο πρώτος γύρος τους πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου (προκαλώντας 

μάλιστα εκτεταμένη συζήτηση ως προς την επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει 

στη διεξαγωγή τους παρά την πανδημία που μόλις είχε αρχίσει να φαίνεται σε όλη της 

την έκταση στην Ευρώπη), ενώ ο δεύτερος γύρος έγινε με μεγάλη καθυστέρηση, μόλις 

στις 28 Ιουνίου, λόγω ακριβώς των υγειονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση του 

covid19. Επομένως αναρωτιέται κανείς αν αυτές οι εκλογές θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν κατά κάποιο τρόπο ένα «θερμόμετρο», εκτός των άλλων, που μπορεί 

υπό προϋποθέσεις να μας δώσει μια ιδέα και για το αν και με ποιον τρόπο επέδρασε 

η πανδημία στις εκλογικές επιλογές των πολιτών ως πολιτικό (και με τη στενή έννοια) 

συμβάν. Τρίτον, η γαλλική κοινωνία φαίνεται να βρίσκεται σε μια περίοδο 

παρατεταμένης κοινωνικής κινητικότητας, καθώς μετά τα «Κίτρινα Γιλέκα» που 

αποτέλεσαν και αντικείμενο διεθνούς προσοχής την περίοδο 2018-2019, υπήρξαν και 

σημαντικές κινητοποιήσεις για το περιβάλλον, αλλά και έντονος απεργιακός 

αναβρασμός στις αρχές της χρονιάς εναντίον της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, ενώ 

και πρόσφατα υπήρξαν δυναμικές αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες. Και βέβαια, δεν 

πρέπει να ξεχνάμε ότι οι δημοτικές εκλογές έχουν παραδοσιακά για τη γαλλική 

Αριστερά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς διαχρονικά το γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα 

(PCF) είχε ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στα λεγόμενα «κόκκινα προάστια» της 

ευρύτερης περιοχής του Παρισιού (Île-de-France). 

Η δημοσίευση, λοιπόν, του άρθρου του Roger Martelli – το οποίο περιλαμβάνει 

αναλυτικά στοιχεία, με ιδιαίτερη έμφαση στα αποτελέσματα της Αριστεράς – θα 

βοηθήσει ενδεχομένως και τους Έλληνες αναγνώστες και αναγνώστριες να 

αποκτήσουν μία πληρέστερη και σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια εικόνα των δεδομένων 

που προκύπτουν από τη διπλή αυτή και πρωτόγνωρη εκλογική διαδικασία και να 

αποκωδικοποιήσουν τις διεργασίες που συντελούνται σ’ αυτή τη σημαντική για την 
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Ευρώπη χώρα (και) σε εκλογικό επίπεδο. Από την ανάλυση, αξίζει να κρατήσουμε 

τουλάχιστον τα εξής συμπεράσματα : Πρώτον, ότι τα κόμματα που πρωταγωνίστησαν 

εκλογικά στις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές του 2017 δεν έχουν (τουλάχιστον 

όχι ακόμη) καταφέρει να «ριζώσουν» σε τοπικό επίπεδο και να σταθεροποιήσουν τους 

δεσμούς τους με το εκλογικό σώμα και, κατ’ επέκταση, τις επιδόσεις τους. Δεύτερον, 

ότι οι Πράσινοι κατέγραψαν μία ιστορική επιτυχία στις μεγάλες πόλεις, όμως και 

εκείνων η παρουσία είναι ακόμα εύθραυστη. Ωστόσο, είναι σημαντικό ότι κατόρθωσαν 

να κινητοποιήσουν και εκλογικά το κομμάτι της κοινωνίας που ευαισθητοποιήθηκε και 

κινητοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα γύρω από τα οικολογικά ζητήματα. Και 

τρίτον, ότι παρά τις ελπίδες του προηγούμενου διαστήματος και παρά το γεγονός ότι 

η συμμαχία των δυνάμεων της Αριστεράς και των Πρασίνων επιβραβεύθηκε εκλογικά, 

ιδίως στις μεγάλες πόλεις, η πτωτική τάση που ακολουθούν εδώ και αρκετό καιρό οι 

επιδόσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας (PCF) – του φαινομένου που ο R. 

Martelli αποκαλεί «δημοτικό κομμουνισμό» – δεν κατέστη εφικτό να ανακοπεί. 

 

Δημοτικές εκλογές στη Γαλλία: Μια εκλογική διαδικασία με 

πολλά πρόσωπα 
 
 

πάνια μία εκλογική αναμέτρηση παρουσιάζει τόσες πολλές πτυχές μέσα σε δύο 

γύρους. Το μόνο βέβαιο είναι το πρωτόγνωρο εύρος της αποχής4: 58% στον 

πρώτο γύρο και 59% στο δεύτερο. Πέραν αυτού, τα δεδομένα και η εικόνα διαφέρουν, 

μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου και ανάλογα με το είδος της κοινότητας/δήμου5. 

 
4 [ΣτΜ] Όπως σημειώνει ο ίδιος ο συγγραφέας σε προηγούμενο άρθρο του για τον πρώτο γύρο 
(Municipales: regards sur une photographie électorale bien floue), η πανδημία είχε ως 
αποτέλεσμα η αποχή να φτάσει σε ασυνήθη για τον συγκεκριμένο τύπο εκλογών επίπεδα. 
Ενδεικτικά, αναφέρει ότι ξεπέρασε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες την αποχή στις προηγούμενες 
δημοτικές εκλογές του 2014. 
5 [ΣτΜ] Οι δημοτικές εκλογές στη Γαλλία διεξάγονται κάθε 6 χρόνια, ανά κοινότητα [commune], 
με εξαίρεση τις τρεις μεγαλύτερες πόλεις (Παρίσι, Λυόν και Μασσαλία), που διαιρούνται 
εκλογικά σε διαμερίσματα [arrondissements] και εκλέγουν δημοτικούς και διαμερισματικούς 
συμβούλους. Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε κοινότητας εξαρτάται από τον 
πληθυσμό της και κυμαίνεται μεταξύ 7 και 69 συμβούλων, εκτός των μεγάλων πόλεων. Ο 
πληθυσμός κάθε κοινότητας καθορίζει επίσης το εκλογικό σύστημα που εφαρμόζεται. Στις 
κοινότητες με λιγότερους από 1.000 κατοίκους, ισχύει ένα πλειοψηφικό σύστημα δύο γύρων 
(εκλέγονται σύμβουλοι από τον πρώτο γύρο όσοι λάβουν την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων 
και τουλάχιστον το ένα τέταρτο των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ οι 
υπόλοιπες θέσεις του δημοτικού συμβουλίου καλύπτονται στον δεύτερο γύρο, όπου αρκεί η 
απλή πλειοψηφία των ψήφων για την εκλογή). Στις κοινότητες με πάνω από 1.000 κατοίκους, 
ισχύει ένα σύστημα αναλογικής εκπροσώπησης δύο γύρων με μπόνους για την πλειοψηφία : 
αν ένας συνδυασμός πάρει απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων στον πρώτο γύρο, παίρνει τις 
μισές έδρες του δημοτικού συμβουλίου και οι υπόλοιπες έδρες κατανέμονται αναλογικά μεταξύ 
των συνδυασμών που έλαβαν τουλάχιστον 5% των ψήφων. Αντίθετα, αν απαιτηθεί η διεξαγωγή 
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http://www.regards.fr/politique/article/municipales-regards-sur-une-photographie-electorale-bien-floue
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Ο ένας γύρος δεν ανατρέπει τον άλλο 

 

Ο πρώτος γύρος επιβεβαιώθηκε. Στις κοινότητες με πάνω από 10.000 κατοίκους, η 

Αριστερά είχε εκλέξει 139 απερχόμενους δημάρχους (31%) και η Δεξιά 299 (68%)6. Το 

βράδυ του δεύτερου γύρου, στις 245 πόλεις άνω των 30.000 κατοίκων, η Δεξιά 

επικράτησε σε 167 περιπτώσεις (68%), η Αριστερά σε 94 περιπτώσεις (38%) εκ των 

οποίων 10 υπέρ των Πρασίνων. Όπως και στον πρώτο γύρο, η κατανομή των ψήφων 

δεν είναι η ίδια στις μεγάλες πόλεις και στις υπόλοιπες περιοχές. 

Στις πόλεις με περισσότερους από 100.000 κατοίκους (συνολικά σχεδόν 10 

εκατομμύρια κάτοικοι) φαίνεται ένα μικρότερο χάσμα μεταξύ των ψήφων υπέρ της 

Αριστεράς και της Δεξιάς από ό,τι αλλού. Στο δεύτερο γύρο, η Δεξιά έχει συνολικά 

λιγότερες από 3 μονάδες προβάδισμα. Η αντοχή των Σοσιαλιστών, τα εξαιρετικά 

αποτελέσματα των Πρασίνων και η κατάρρευση του La République En Marche! 

(LREM) εξηγούν αυτήν την εξαιρετική περίσταση. Όμως, το σύνολο συνδυασμών της 

Δεξιάς παραμένει πλειοψηφία σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού, κυρίως στη 

Μασσαλία, με μικρότερο προβάδισμα στο Παρίσι. Μόνο οι πολιτικοί χειρισμοί του 

Gérard Collomb7 κατάφεραν να την καταστρέψουν στη Λυόν. 

 

 

 

 

 

 
δεύτερου γύρου, γιατί κανείς δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία από τον πρώτο γύρο, 
μόνο οι συνδυασμοί που έλαβαν τουλάχιστον 10% των έγκυρων ψηφοδελτίων συμμετέχουν 
στο δεύτερο γύρο και επιτρέπεται η συγχώνευση συνδυασμών. Οι έδρες στην περίπτωση αυτή 
κατανέμονται όπως και στην προηγούμενη περίπτωση (του ενός γύρου), αλλά αρκεί ένας 
συνδυασμός να λάβει σχετική πλειοψηφία των ψήφων για να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των 
εδρών. 
6 Βλ. τις κατηγοριοποιήσεις στον Πίνακα 1 παρακάτω. 
7 [ΣτΜ] O Collomb υπήρξε ένας από τους πρώτους μεταξύ των ηγετών του Σοσιαλιστικού 
Κόμματος που υποστήριξαν τον Emmanuel Macron και έγινε Υπουργός Εσωτερικών στην 
Κυβέρνηση Philippe του LREM το 2017. Διετέλεσε επί πολλά χρόνια (2001-2017 και 2018-
2020) δήμαρχος της Λυόν, με τη στήριξη του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Οι «πολιτικοί χειρισμοί» 
στους οποίους αναφέρεται εδώ ο R. Martelli έχουν να κάνουν με τις επιλογές του Collomb στις 
μητροπολιτικές εκλογές στη Λυόν, όπου – ενώ ήρθε 4ος στον πρώτο γύρο, ως υποψήφιος του 
LREM, του MoDem και της UDI – στο δεύτερο γύρο ήρθε σε συμφωνία προκειμένου να 
υποστηρίξει τον υποψήφιο της Δεξιάς François-Noël Buffet, γεγονός που προκάλεσε αντίδραση 
του David Kimelfeld (επίσης πρώην σοσιαλιστή που είχε προσχωρήσει στο LREM του Emm. 
Macron και υποψηφίου στις ίδιες εκλογές), αλλά και του ίδιου του κόμματος του LREM, που 
απέσυρε τη στήριξή του στον Collomb.  
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Πίνακας 1 : Ποσοστά των επιμέρους συνδυασμών ανά πολιτική τοποθέτηση και ανά 
κατηγορία πόλης (αριθμός κατοίκων) 

Ψήφος στις μεγάλες πόλεις 

  
Πρώτος 
γύρος 

Δεύτερος γύρος 

Πολιτική τοποθέτηση8 

>
1

0
0

.0
0

0
 

κ
α

τ.
 

>
1

.0
0
0
 κ

α
τ.

 

>
1

0
0

.0
0

0
 

κ
α

τ.
 

Π
α

ρ
ίσ

ι 

Λ
υ

ό
ν
 

Μ
α

σ
σ

α
λ

ία
 

Άκρα Αριστερά 1,4 0,5 0,69       

Κομμουνιστικό Κόμμα (PCF) 0,7 1,0 1,4       

Η Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) 2,1 0,4 0,4 1,0     

Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) 2,4 1,8 3,8       

Ριζοσπαστικό Κόμμα της Αριστεράς 

(PRG) 
  0,0         

 
8 [ΣτΜ] Παρατίθενται διευκρινίσεις για ορισμένες από τις πολιτικές κατηγοριοποιήσεις που 
περιλαμβάνονται στον πίνακα :  

- Η Ανυπότακτη Γαλλία (La France Insoumise – LFI/FI) : Το κόμμα που ιδρύθηκε από τον 
Jean-Luc Melancon τον Φεβρουάριο του 2016. Στο ευρωκοινοβούλιο συμμετέχει στην ομάδα 
της Αριστεράς (GUE/NGL) 

- Ριζοσπαστικό Κόμμα της Αριστεράς (Parti Radical de Gauche – PRG) : Μικρό 
κεντροαριστερό κόμμα στο χώρο του κοινωνικού φιλελευθερισμού, παραδοσιακός σύμμαχος 
του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS) 

- Η Πολιτεία σε Κίνηση (La République En Marche ή, σε συντομία, En Marche – LREM) : Το 
κόμμα του προέδρου Emmanuel Macron. Στο ευρωκοινοβούλιο μετέχει στην ομάδα Renew 
Europe των φιλελεύθερων (πρώην ALDE). 

- Δημοκρατικό Κίνημα (Mouvement Démocrate – MoDem) : Κεντρώο φιλοευρωπαϊκό κόμμα 
που ίδρυσε το 2007 ο François Bayrou. Τόσο στις εθνικές εκλογές του 2017, όσο και στις 
ευρωεκλογές του 2019 συμμετείχε σε συμμαχικό σχήμα με το En Marche! του προέδρου 
Macron. 

- Ένωση Δημοκρατών και Ανεξάρτητων (Union des Démocrates et des Indépendants – UDI): 
Μικρό κεντρώο κόμμα, με πρόεδρο τον Jean-Christophe Lagarde. Στις ευρωεκλογές του 2019 
κατήλθε αυτόνομα, αν και παρουσιαζόταν μεταξύ των πιθανών εταίρων του En Marche!  

- Ρεπουμπλικάνοι (Les Républicains – LR) : Παραδοσιακά, το βασικό κεντροδεξιό κόμμα στη 
γαλλική πολιτική ζωή (διαδέχτηκε το UMP του πρώην προέδρου της Γαλλίας Jacques Chirac). 
Ωστόσο, από το 2017 και μετά, με την ανάδειξη στο πολιτικό προσκήνιο του Emmanuel Macron 
και του En Marche!, βοηθούντος και του σκανδάλου Penelopegate σε βάρος του τότε 
υποψήφιου του κόμματος για την προεδρία της Γαλλίας François Fillon και της συζύγου του, το 
κόμμα ακολουθεί εκλογικά πτωτική πορεία (από 37,95% και 27,18% στον πρώτο γύρο των 
βουλευτικών και προεδρικών εκλογών του 2012, αντίστοιχα, έλαβε 15,77% και 15,16% το 2017 
και μόλις 8,48% στις ευρωεκλογές του 2019). Ανήκει στην ευρωομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος. 

- Γαλλία εγέρθητι! (Debout la France! – DLF) : Μικρό κόμμα της Δεξιάς, με γκωλικό, 
ευρωσκεπτικιστικό και εθνικιστικό προφίλ, με αρχηγό τον Nicolas Dupont-Aignan. Στις 
τελευταίες ευρωεκλογές (2019) σχημάτισε συμμαχικούς συνδυασμούς με το CNIP 
λαμβάνοντας 3,51%. Αν και δεν εξέλεξε ευρωβουλευτή, είχε ανακοινώσει τη στήριξή του στην 
ευρωσκεπτικιστική ομάδα ECR στο ευρωκοινοβούλιο. 

- Εθνική Συσπείρωση (Rassemblement National – RN) : Το νέο όνομα (από τον Ιούνιο του 
2018) του Εθνικού Μετώπου (Front National – FN), του ακροδεξιού κόμματος της Marine Le 
Pen. 
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Διάφοροι αριστεροί υποψήφιοι 9,9 14,4 13,6     2,9 

Συμμαχία της Αριστεράς 16,2 4,9 20,4 47,9 40,6 38,3 

Ευρώπη – Οικολογία – Πράσινοι 

(EELV) 
10,2 2,4 6,6 0,1 11,8   

Άλλοι οικολόγοι 0,9 0,9 2,1       

Διάφοροι υποψήφιοι   0,0         

Κίτρινα Γιλέκα 2,2 6,9 1,3 0,0     

Περιφερειακά/τοπικιστικά κόμματα 0,1 0,2         

Η Πολιτεία σε Κίνηση (La 

République En Marche – LREM) 
3,0 1,7 2,6     1,5 

Δημοκρατικό κίνημα (Modem) 0,0 0,1         

Ένωση Δημοκρατών και 

Ανεξάρτητων (UDI) 
  0,6         

Συμμαχία Κεντρώων 7,8 1,7 4,1 12,4 2,9   

Διάφοροι κεντρώοι υποψήφιοι 6,4 8,1 8,0 1,7 23,5 1,1 

Ρεπουμπλικάνοι (LR) 7,1 4,6 8,1   21,3 30,7 

Συμμαχία της Δεξιάς 8,3 2,3 3,9 35,5     

Διάφοροι δεξιοί υποψήφιοι 10,4 17 19,3 0,4   5,2 

Γαλλία εγέρθητι! (DLF) 0,0 0,0         

Εθνική συσπείρωση (RN) 6,1 2,4 3,8 0,0   20,3 

Άκρα Δεξιά 0,0 0,2         

Σύνολο Αριστεράς 42,9 35,7 47,0 49,0 52,4 41,2 

Σύνολο Δεξιάς 49,1 53,0 49,8 50,1 47,6 58,8 
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Οι Πράσινοι γελούν, το LREM κλαίει και το Κομμουνιστικό Κόμμα 

μορφάζει 
 
 

Πίνακας 2 : Κατανομή ψήφων και εδρών κατά τον δεύτερο γύρο μεταξύ των 
συνδυασμών ανάλογα με την πολιτική τους κατηγοριοποίηση 

Δεύτερος γύρος : Κατανομή ψήφων και εδρών 

Πολιτική τοποθέτηση % ψήφων %εδρών 

Άκρα Αριστερά 0,1 0,0 

Κομμουνιστικό Κόμμα (PCF) 0,9 1,1  

Η Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) 0,2 0,1 

Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) 2,0 2,1  

Διάφοροι αριστεροί υποψήφιοι 18,8 23,5 

Συμμαχία της Αριστεράς 14,8 6,0 

Ευρώπη – Οικολογία – Πράσινοι (EELV) 2,4 1,1 

Άλλοι οικολόγοι 1,3 1,3 

Διάφοροι υποψήφιοι 7,9 13,5 

Κίτρινα Γιλέκα 0,3 0,4 

Τοπικιστές 0,0 0,0 

Η Πολιτεία σε Κίνηση (La Republique En Marche – LREM) 2,0 1,1  

Δημοκρατικό κίνημα (Modem) 0,1 0,1  

Ένωση Δημοκρατών και Ανεξάρτητων (UDI)  0,8 1,2 

Συμμαχία Κεντρώων 2,7 0,9 

Διάφοροι κεντρώοι υποψήφιοι 11,9 14,1 

Ρεπουμπλικάνοι (LR) 5,9 4,8 

Συμμαχία της Δεξιάς 6,2 2,7 

Διάφοροι δεξιοί υποψήφιοι 18,4 24,7 

Γαλλία εγέρθητι! (DLF) 0,0 0,0 

Εθνική συσπείρωση (RN) 2,8 1,1 

Άκρα Δεξιά 0,3 0,4 

Σύνολο Αριστεράς 39,3 33,7 

Σύνολο Δεξιάς 51,2 51,0 
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Το LREM κατέγραψε – χωρίς αυτό να αποτελεί έκπληξη – τα καταστροφικά 

αποτελέσματα που είχαν διαφανεί πριν τις εκλογές και για τα οποία είχε προϊδεάσει ο 

πρώτος γύρος το Μάρτιο. Το κόμμα του Προέδρου υπέφερε ταυτόχρονα, αφ’ ενός από 

τη δυσπιστία της πλειοψηφίας των πολιτών προς τον ηγέτη του, αφ’ ετέρου  από την 

αδύναμη παρουσία του με «ρίζες» επί του πεδίου σε τοπικό επίπεδο. 

Δύο από τις ανερχόμενες πολιτικές δυνάμεις της άνοιξης του 2017 απέτυχαν 

επίσης στις αυτοδιοικητικές εξετάσεις τους. Η Εθνική Συσπείρωση (Rassemblement 

National – RN) έχει παγιώσει την παρουσία της στους Δήμους (αν και έχασε τη 

διοίκηση στη Μασσαλία), αλλά γενικά απέτυχε να «ριζώσει» στις μητροπολιτικές 

περιοχές, αλλά και στους μέτριου μεγέθους δήμους της γνωστής ως «περιφερειακής» 

Γαλλίας9. 

Η προετοιμασία για τις δημοτικές εκλογές μετρίασε τις φιλοδοξίες που είχε 

εκφράσει  η Ανυπότακτη Γαλλία (France Insoumise – FI) την επομένη των προεδρικών 

και βουλευτικών εκλογών του 2017. Ο πρώτος γύρος επιβεβαίωσε τα μέτρια 

αποτελέσματα των συνδυασμών που κατέβασε η Ανυπότακτη Γαλλία, ακόμη και στο 

κέντρο των μητροπολιτικών πόλεων. Μένει να αποσαφηνιστεί το εύρος των εκλόγιμων 

θέσεων, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πολύ μέτριο. 

Οι σχηματισμοί της συμμαχίας της Αριστεράς λειτούργησαν αρκετά καλά στο 

μητροπολιτικό πλαίσιο (κατέβηκε σε 71 πόλεις με περισσότερους από 100.000 

κατοίκους), λαμβάνοντας συνολικά το ένα πέμπτο των ψηφισάντων. Αυτή η σύγκλιση 

δεν πήγε χαμένη, με βάση τα καλά αποτελέσματά της σε αυτό το τμήμα της αστικής 

Γαλλίας. Συνολικά, η Αριστερά κατάφερε να συνασπιστεί συχνότερα από τη Δεξιά: οι 

συμμαχικοί συνδυασμοί της Δεξιάς και του Κέντρου δεξιών και κεντρώων συνδικάτων 

αρκέστηκαν με ένα ταπεινό 8% των ψήφων. 

 
9 [ΣτΜ] Ο όρος «περιφερειακή Γαλλία» [France périphérique] καθιερώθηκε με το ομώνυμο 
βιβλίο του γεωγράφου Christophe Guilluy, La France périphérique : Comment on a sacrifié les 
classes populaires [Η περιφερειακή Γαλλία : Πώς θυσιάσαμε τις λαϊκές τάξεις], Flammarion, 
2014. Η έννοια αφορά τις μικρές και μεσαίες πόλεις και τις αγροτικές περιοχές της Γαλλίας, στις 
οποίες – σε αντίθεση με τα μητροπολιτικά αστικά κέντρα, όπου παράγεται ο πλούτος και όπου 
απαντάται η νέα αστική τάξη που επωφελείται από την παγκοσμιοποίηση – συγκεντρώνονται 
οι γηγενείς λαϊκές τάξεις της Γαλλίας, διαχωριζόμενες ολοένα από τα προάστια των 
μητροπολιτικών κέντρων όπου κατοικούν νεότερες γενιές μεταναστών (π.χ. από τις χώρες του 
Μαγκρέμπ). Σύμφωνα με τον Guilluy, η «περιφερειακή Γαλλία», ως αντίδραση σε αυτή την 
επιβεβλημένη έξοδο των λαϊκών τάξεων από τις μητροπόλεις, απομακρύνεται διαρκώς από το 
πολιτικό σχέδιο των αρχουσών τάξεων, από τις οποίες τη χωρίζει χαώδης ιδεολογική και 
πολιτισμική απόσταση, γεγονός που πολιτικά ωθεί τις λαϊκές αυτές τάξεις είτε προς την εκλογική 
αποχή είτε προς το κόμμα της Marine Le Pen. Βλ. και παλιότερη (σφοδρή) κριτική του 
συγγραφέα του παρόντος άρθρου, R. Martelli, στο εν λόγω βιβλίο : 
http://www.regards.fr/archives/qui-veut-la-peau-de-roger-martelli/la-gauche-dans-le-piege-de-
guilly,8073 

http://www.regards.fr/archives/qui-veut-la-peau-de-roger-martelli/la-gauche-dans-le-piege-de-guilly,8073
http://www.regards.fr/archives/qui-veut-la-peau-de-roger-martelli/la-gauche-dans-le-piege-de-guilly,8073
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Το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS), όπως είχαμε ήδη σημειώσει τον Μάρτιο, ξεπέρασε 

μάλλον με επιτυχία την αναζήτηση στην οποία είχε καταδικαστεί, μετά την εξαφάνισή 

του σε εθνικό επίπεδο. Πέρασε ξυστά από μια καταστροφή στη Λιλ, αλλά ενισχύεται 

σε μεγάλο βαθμό από τα αποτελέσματα του συνδυασμού της Anne Hidalgo στο Παρίσι 

και δεν μπορεί παρά να χαίρεται για τις αποτυχίες του «προδότη» Collomb10... 

Δεν έχουμε σταματήσει να αναλύουμε την επίδοση των Πρασίνων, η οποία 

χαρακτηρίζεται ως ιστορική. Η πραγματικά εντυπωσιακή επίδοσή τους στο κέντρο των 

περισσότερων πόλεων δεν αναιρεί μια επιβεβαιωμένη αστάθεια στην κλίμακα 

ολόκληρου του δημοτικού ιστού. Όμως, σε ένα πλαίσιο μαζικής πολιτικής απόσυρσης, 

οι οικολόγοι επιβεβαίωσαν σε εκλογικό επίπεδο, μόνοι τους ή σε συμμαχία με την 

Αριστερά, την ικανότητα κινητοποίησης των οικολογικών αιτημάτων, που 

εκδηλώθηκαν μαζικά στην κοινή γνώμη και στο δρόμο. 

Το Κομμουνιστικό Κόμμα (PCF) βρίσκεται σε πιο λεπτή θέση. Ο πρώτος γύρος, 

βέβαια, αποδείχθηκε πολύ ενθαρρυντικός, με την επανακατάκτηση των τριών 

τετάρτων των δήμων με πάνω από 1.000 κατοίκους που είχαν κερδηθεί το 2014. Ο 

δεύτερος γύρος είναι πολύ πιο πικρός. Οι Κομμουνιστές έχουν, ασφαλώς, κατακτήσει 

και ανακτήσει προηγουμένως χαμένες πόλεις, ιδίως τις Villejuif, Bobigny και Corbeil11. 

Πίνακας 3 : Δήμοι που κέρδισε το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 2ο γύρο (πληθυσμός) 

Δήμος Πληθυσμός 

Villejuif 55.000 

Bobigny 53.000 

Corbeil 52.000 

Noisy-le-Sec 44.156 

Rive de Gier 15.184 

Tergnier 13.456 

Varennes-Vauzelles 9.298 

Elne 8.941 

Eu (Seine-Maritime) 6.883 

Ondres 5.200 

Mauléon 2.954 

 266.072 

 

 
10 [ΣτΜ] Βλ. ανωτέρω υποσημείωση αρ. 7 
11 [ΣτΜ] Και οι τρεις δήμοι βρίσκονται στα προάστια του Παρισιού. 
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Αλλά αυτά τα κέρδη απέχουν πολύ από το να αντισταθμίζουν τις απώλειες που 

καταγράφηκαν. Ο παρακάτω πίνακας (υπό τον όρο της επαλήθευσης των στοιχείων 

που έχουν καταχωριστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών) παρέχει μια επισκόπηση. 

Πίνακας 4 : Δήμοι που έχασε το Κομμουνιστικό Κόμμα (πληθυσμός) 

Δήμος Πληθυσμός Διαμέρισμα 

Saint-Denis 111.948 Seine-Saint-Denis 

Aubervilliers 86.597 Seine-Saint-Denis 

Champigny-sur-Marne 77.992 Val-de-Marne 

Arles 53.318 Bouches-du-Rhône 

Choisy-le-Roi 45.552 Val-de-Marne 

Villeneuve-Saint-Georges 33.636 Val-de-Marne 

Bezons 29.508 Val-d’Oise 

Fontaine 22.790 Isère 

Gardanne 21.143 Bouches-du-Rhône 

Morsang-sur-Orge 21.083 Essonne 

Givors 20.089 Rhône 

Firminy 17.389 Loire 

Saint-Pierre-des-Corps 16.076 Indre-et-Loire 

Valenton 14.865 Val-de-Marne 

Villetaneuse 13.706 Seine-Saint-Denis 

Seclin 12.507 Nord 

Marly 11.977 Nord 

Aubière 10.211 Puy-de-Dôme 

Grand-Couronne 9.648 Seine-Maritime 

Nangis 8.793 Seine-et-Marne 

Waziers 7.519 Nord 

Auby 7.315 Nord 

Saint-Florent-sur-Cher 6.639 Cher 

Petite-Forêt 4.912 Nord 

Varangéville 3.689 Meurthe-et-Moselle 

Creuzier-le-Vieux 3.405 Allier 

Escaudoeuvres 3.286 Nord 

Saint-Geniès-de-Malgoirès 3.038 Gard 

Mauvezin 2.227 Gers 

Florac Trois Rivières 2.117 Lozère 
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Wavrechain-sous-Denain 1.672 Nord 

Castelnau-de-Guers 1.220 Hérault 

Loupiac 1.123 Gironde 

Buxières-les-Mines 1.088 Allier 

Bellenaves 1.039 Allier 

Σύνολο 694.197  

 

Συνολικά, το Κομμουνιστικό Κόμμα διατηρεί 232 δήμους με περισσότερους από 1.000 

κατοίκους από εκείνους που διοικούσε μετά το 2014 (περίπου δεκαπέντε είναι αβέβαιοι 

ή δεν υπάρχουν πληροφορίες αυτή τη στιγμή). Συνολικά, αυτό αντιπροσωπεύει 2 

εκατομμύρια κατοίκους, συν τον πληθυσμό τουλάχιστον 9 δήμων, τους οποίους 

κέρδισε ή επανακατέκτησε. Η ευρύτερη περιοχή του Παρισιού (Île-de-France), ο 

Βορράς (Nord)12 και οι περιοχές της Κεντρικής Οροσειράς (Massif Central)13 

επηρεάστηκαν περισσότερο. Ιστορικοί «προμαχώνες» του κόμματος χάνονται : Saint-

Denis14, Aubervilliers, Champigny, Choisy-le-Roi, αλλά και Arles, Bezons, Gardanne, 

Givors, Saint-Pierre-des-Corps ή Valenton. 

Πλέον το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι στη διοίκηση ενός μόνο δήμου με 

περισσότερους από 100.000 κατοίκους (Montreuil), 8 δήμων μεταξύ 50 και 100.000 

κατοίκων και 26 δήμων μεταξύ 10 και 20.000 κατοίκων. Ο «δημοτικός κομμουνισμός» 

εξασθενεί ακόμη περισσότερο (2,3 εκατομμύρια κάτοικοι σε περιοχές που διοικούνται 

από το Κομμουνιστικό Κόμμα, έναντι 2,7 εκατομμυρίων το 2014), τη στιγμή που ήλπιζε 

– όχι αναιτιολόγητα –να σταθεροποιηθεί ή ακόμη και να ενισχυθεί για πρώτη φορά εδώ 

και πολύ καιρό. Δυστυχώς γι’ αυτόν, ούτε η Χάβρη [Le Havre], ούτε η Sète, ούτε η 

Bagnolet, ούτε η Aubagne επέστρεψαν στην κομμουνιστική διοίκηση που είχαν στο 

παρελθόν. 

 

 

 
12 [ΣτΜ] Νομός στα βόρεια της Γαλλίας (όπως μαρτυρά το όνομά του), στα σύνορα με το Βέλγιο. 
Πρωτεύουσά του είναι η Lille. 
13 [ΣτΜ] Η γεωγραφική περιοχή του Massif Central ανήκει διοικητικά στις περιφέρειες Auvergne-
Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine και Occitanie. Οι μεγαλύτερες πόλεις της περιοχής είναι η 
Clermont-Ferrand (όπου βρίσκεται και η έδρα της βιομηχανίας Michelin), η Limoges και η Saint-
Étienne. Επίσης η περιοχή έχει σημαντική αγροκτηνοτροφική δραστηριότητα και σχετική 
βιομηχανία (Groupe Limagrain, παραγωγή Cantal και Roquefort). 
14 [ΣτΜ] Ειδικά για το Saint-Denis και ολόκληρο το προάστιο του Seine-Saint-Denis (όπου 
ανήκει και το Aubervilliers) στα βόρεια του Παρισιού, βλ. αναλυτικά στοιχεία παρακάτω. 
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Πίνακας 5 : Διαχρονική επισκόπηση του αριθμού και του πληθυσμού των δήμων που 
διοικούνταν από κομμουνιστή ή συνεργαζόμενο με το ΚΚ δήμαρχο 

Δήμοι που διοικούνται από κομμουνιστή ή συνεργαζόμενο με το ΚΚ δήμαρχο 
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32 1.882 72 4.832 28 1.462 22 1.278 19 1.048 

>
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412 3.767 720 8.350 394 3.456 285 2.705 24016 2.255 
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725 281 743 290 357 149     
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1.137 4.048 1.463 8.640 751 3.605 540-70017    

 

Η περιοχή του Île-de-France, η οποία ήταν η περιοχή που κατ’ εξοχήν περιελάμβανε 

τα «κόκκινα προάστια», είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική της συρρίκνωσης του δημοτικού 

κομμουνισμού. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, που το 1977 ήλεγχε 147 από τους 1.276 

 
15 Σε χιλιάδες (ομοίως σε όλες τις χρονιές) 
16 Προσωρινές εκτιμήσεις, αναμένοντας την επιβεβαίωση των πολιτικών τοποθετήσεων που 
δηλώνονται [(ΣτΜ) : Στο Υπουργείο Εσωτερικών] 
17 Η απουσία αξιόπιστων δεδομένων για τους δήμους με λιγότερους από 1.000 κατοίκους 
καθιστά μη εφικτή την άθροιση που ήταν δυνατή στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. 
Ο αριθμός 540 αποτελεί απλώς ένα κατώτατο όριο· επίσημα, το Κομμουνιστικό Κόμμα 
υποστηρίζει τον αριθμό 700. 
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δήμους του Île-de-France, σήμερα δεν ελέγχει πάνω από 34. Εκείνη την εποχή, 

διοικούσε επομένως σχεδόν 3,3 εκατομμύρια κατοίκους και σήμερα 2 εκατομμύρια 

λιγότερους. 

Πίνακας 6 : Διαχρονική εξέλιξη της αυτοδιοικητικής δύναμης του ΚΚ στην ευρύτερη 
περιοχή του Παρισιού (Ile-de-France) 

Πόλεις της ευρύτερης περιοχής του Παρισιού (Île-de-France) με δήμαρχο του ΚΚ ή 
συνεργαζόμενο 
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Seine-et-Marne 5 11 26 10 12 11 8 8 7 7 

Yvelines 6 7 20 12 7 8 4 3 2 2 

Essonne 16 22 26 23 15 7 6 5 5 5 

Hauts-de-Seine 8 9 10 7 5 5 4 4 4 4 

Seine-Saint-Denis 21 22 27 23 19 17 14 11 7  6 

Val-de-Marne 12 13 17 16 12 12 11 12 10  7 

Val d'Oise 11 10 21 15 14 9  6  6  4  3 

Περιοχή του 
Παρισιού (Île-de-

France) 
79 94 147 106 84 69 53 48 39 34 

Μητροπολιτική 
Γαλλία 

1. 142 1.148 1.464  1.460 1.123  874  787  723   

 

Η περιοχή του Seine-Saint-Denis18 αποκαλύπτει ιδιαίτερα αυτήν την εξέλιξη. Στην 

περιοχή υπήρχαν το 1977 έως και 27 δήμοι προσκείμενοι στο Κομμουνιστικό Κόμμα 

σε σύνολο 40, συγκεντρώνοντας το 80% του πληθυσμού του διαμερίσματος αυτού. 

Μέσα σε τριάντα χρόνια, 20 από αυτούς τους δήμους έχουν χαθεί και εκείνοι που 

παραμένουν υπό κομμουνιστική διοίκηση δεν συγκεντρώνουν περισσότερο από το 

ένα πέμπτο του πληθυσμού του «9-3»19. 

 
18 [ΣτΜ] Το Seine-Saint-Denis αποτελεί εργατικό προάστιο στη βιομηχανική ζώνη βόρεια του 
Παρισιού με μεγάλο πληθυσμό μεταναστών (κυρίως από το Μαγκρέμπ και την υποσαχάρια 
Αφρική). Αποτέλεσε το επίκεντρο της εξέγερσης των προαστίων του 2005, με αφορμή το 
θάνατο δύο εφήβων στο Clichy-Sous-Bois. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά 
ανεργίας, εγκληματικότητας και φτώχειας. 
19 [ΣτΜ] To Seine-Saint-Denis αναφέρεται συχνά ως «93» ή «9-3», από τον διοικητικό αριθμό 
που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. 
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Πίνακας 7 : Διαχρονική εξέλιξη των δήμων με κομμουνιστική διοίκηση στο προάστιο 
του Seine-Saint-Denis 

Κομμουνιστές και συνεργαζόμενοι δήμαρχοι στην περιφέρεια του Seine-

Saint-Dennis 

 1977 1983 1995 2001 2008 2014 2020 

Aubervilliers        

Aulnay        

Bagnolet        

Blanc-Mesnil        

Bobigny        

Clichy        

La Courneuve        

Drancy        

Dugny        

Gagny        

Île-Saint-Denis        

Montfermeil        

Montreuil        

Neuilly-

Plaisance 

       

Noisy-le-Grand        

Noisy-le-Sec        

Pantin        

Pierrefitte        

Romainville        

Rosny        

Saint-Denis        

Saint-Ouen        

Sevran        

Stains        

Tremblay        

Villepinte        

 

 

 


