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26 Απριλίου 2017
Ο Εμμανυέλ Ζαν-Μισέλ Φρεντερίκ Μακρόν, γεννήθηκε στις 21
Δεκεμβρίου 1977.

Είναι Γάλλος πολιτικός, υποψήφιος στις γαλλικές προεδρικές εκλογές
του Απριλίου του 2017 με το κίνημα En Marche! (« Εμπρός! ») . [1]
Ο Μακρόν γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αμιέν (Amiens) από γονείς
ιατρούς. Σπούδασε Φιλοσοφία στο
Πανεπιστήμιο Παρισιού-Ναντέρ
. Στις αρχές της καριέρας του εργάστηκε ως δημόσιος υπάλληλος,
προτού γίνει τραπεζικός. Τον Αύγουστο του 2014 διορίστηκε ως
υπουργός Οικονομίας, Βιομηχανίας και Ψηφιακής Πολιτικής της
Γαλλίας
στην οποία προώθησε μεταρρυθμίσεις υπέρ των επιχειρήσεων.
[2]

Παραιτήθηκε τον Αύγουστο του 2016, προκειμένου να οργανώσει τη
συμμετοχή του στις προεδρικές εκλογές του 2017.
[3]

Ο 39χρονος πρώην υπουργός Οικονομίας τονίζει το γεγονός ότι δεν
ανήκει σε κανένα κόμμα, έχει αναστατώσει με την υποψηφιότητα του,
τόσο τη δεξιά όσο και την αριστερά, μεταδίδει το αθηναϊκό πρακτορείο.
Χαρακτηριστικά τονίζει ότι η πολιτική που θα ακολουθήσει θα είναι
συνδυασμός φιλελεύθερης οικονομίας, με στήριξη ιδιωτικών
επενδύσεων και κράτους πρόνοιας, με ισχυρή κοινωνική πολιτική
(στήριξη σε Παιδεία, Υγεία).
Χαρισματικός και πολυτάλαντος, ο Μακρόν, ενθουσίασε πολύ γρήγορα
έναν σημαντικό αριθμό νέων που εντάχθηκαν στο κίνημα « En marche »
και που εθελοντικά «πήραν τους δρόμους» κτυπώντας από πόρτα σε
πόρτα, μαζεύοντας στοιχεία για τον τρόπο ζωής των Γάλλων, τις
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ανάγκες ή τις αγωνίες τους.
Την περασμένη Κυριακή 23 Απριλίου επικράτησε στον πρώτο γύρο των
εκλογών. Εάν τελικά επικρατήσει και στις επαναληπτικές εκλογές
στις 7 Μαΐου θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας και θα
αποτελέσει ένα σημαντικό πρότυπο για όλους τους ικανούς νέους της
Ευρώπης που στηρίζουν μοντέρνες ιδέες μακριά από το κατεστημένο
των κλασικών κομμάτων, που έχουν κουράσει.
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