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Ο ΤΡΑΜΠ ΕΦΥΓΕ ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥΝ
Ο

κ. Donald Tramp, αποχώ-
ρησε από την προεδρία της 
Αμερικής μετά από μία θη-
τεία, η οποία όμως θα συζη-

τιέται για πολλά χρόνια. Αμφιλεγόμενο 
πρόσωπο έως και μισητό από πολλούς 
μέσα και έξω από την Αμερική όταν 
έβαλε υποψηφιότητα για πρώτη φορά, 
έγινε σίγουρα πολύ μισητός από τους 
αντιπάλους του αλλά και αγαπητός από 
τους οπαδούς του. Σαν πρόεδρος, ο κ. 
Tramp εισήγαγε την άσκηση πολιτικής 
και μάλιστα εξωτερικής πολιτικής για 
υπερευαίσθητα θέματα, μέσω τιτιβισμά-
των στο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης 
twitter, πράγμα που έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση με κάθε έννοια δημοκρατικής 
διακυβέρνησης της μεγαλύτερης υπερ-
δύναμης και υποτίθεται «προστάτιδας 
των δημοκρατικών θεσμών» χώρας. 
Ακόμη και αν ο κ. Tramp είχε ανεπίση-
μα την συγκατάθεση των στελεχών της 
κυβέρνησης για τα τιτιβίσματα, είναι 
ανεπίτρεπτο να παραγκωνίζονται τα θε-
σμικά όργανα και να ασκείται πολιτική 
χωρίς την έγκριση της κυβέρνησης και 
χωρίς πρακτικά. Έτσι κυβερνούν μόνο 
οι δικτάτορες και ο κ. Tramp έδειξε σε 
πολλές περιπτώσεις πως θεωρούσε τον 
εαυτό του υπεράνω όλων. Οι πιστότεροι 
οπαδοί του, είναι εκείνοι που πιστεύουν 
στην επίδειξη δύναμης και στην επιβο-
λή της θέλησης του ισχυροτέρου ή του 
καλύτερα οπλισμένου, μιας και οι πε-
ρισσότεροι είναι μέλη σε διάφορες λέ-
σχες κατόχων όπλων. Ο κ. Tramp εισή-
γαγε επίσης τη λογική της σύγκρουσης 
με όλους, φίλους και εχθρούς, για «το 
καλό της Αμερικής». Για να ξανακάνει 
την Αμερική μεγάλη όπως του άρεσε να 
λέει. Βασικά κλειδιά της πολιτικής του, 
αποτέλεσαν ο εμπορικός πόλεμος με 
την Κίνα αλλά και με φίλες χώρες, ο πε-
ριορισμός των μεταναστών από τη Λα-
τινική Αμερική με το περιβόητο τείχος 
στα σύνορα με το Μεξικό και οι φορο-
λογικές απαλλαγές των επιχειρήσεων 
σε βάρος των προγραμμάτων κοινωνι-
κής πρόνοιας και της δημόσιας υγείας. 
Η δε πολιτική του στο θέμα του περιορι-
σμού του κορονοϊού, θα ήταν για γέλια, 
αν δεν υπήρχαν 400,000 νεκροί μέχρι 
σήμερα και εκατομμύρια μολυσμένοι 
που απειλούν με πλήρη κατάρρευση το 
νοσηλευτικό σύστημα της Αμερικής. Ο 
εμπορικός πόλεμος που κήρυξε στην 
Κίνα με αφορμή τα μεγάλα ετήσια ελ-
λείμματα στο ισοζύγιο εμπορικών συ-
ναλλαγών που έφταναν τα US$450 
δισεκατομμύρια το χρόνο, άλλαξε το 
σκηνικό της παγκοσμιοποίησης που 
στήθηκε με μεγάλη προσοχή μετά τον 
Δεύτερο Παγμόσμιο Πόλεμο και κυρίως 
τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες. Ξαφ-
νικά, η ελεύθερη διακίνηση προϊόντων 
προς την Αμερική, (στην πραγματικό-

τητα δεν ήταν ποτέ πλήρως ελεύθερη), 
σκόνταψε στους δασμούς που ύψωσε ο 
κ. Tramp, πρώτα απέναντι στην Κίνα 
και μετά εναντίον όλων, ακόμα και φί-
λων χωρών όπως η Αυστραλία και οι 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρει-
άστηκε να χρησιμοποιήσει όλη του την 
πειθώ ο πρωθυπουργός της Αυστραλί-
ας κ. Morrison για να αποσύρει τους 
δασμούς από τα Αυστραλιανά προϊόντα 
και κυρίως από το ατσάλι ο κ. Tramp. 
Δεν έκανε όμως το ίδιο ο κ. Morrison 
με την Κίνα όταν η Κίνα επέβαλλε δα-
σμούς στα προϊόντα της Αυστραλίας ή 
απαγόρευσε εξ ολοκλήρου την εισαγω-
γή τους με αποτέλεσμα τεράστιες ζημίες 
για τις Αυστραλιανές επιχειρήσεις. Ο 
στόχος του κ. Tramp, ήταν να πουλή-
σει η Αμερική περισσότερα προϊόντα 
στην Κίνα και να αγοράσει λιγότερα, 
ώστε να μειωθεί το έλλειμμα της Αμε-
ρικής κατά US$200 δισεκατομμύρια 
σε πρώτη φάση και να μηδενισθή στο 
μέλλον. Η Κίνα καθυστέρησε σε κάθε 
φάση των διαπραγματεύσεων να υπο-
γράψει συμφωνίες και όταν υπέγραψε, 
καθυστέρησε να τις εφαρμόσει, περιμέ-
νοντας να χάσει τις εκλογές ο κ. Tramp 
και πιστεύοντας πως ο νέος πρόεδρος 
θα έχει διαφορετική πολιτική. Η πρά-
ξη έδειξε πως ναι μεν βελτιώθηκε λίγο 
το έλλειμμα της Αμερικής με την Κίνα, 
αλλά ανέβηκε με άλλες χώρες όπως το 
Μεξικό. Ο λόγος ήταν, διότι αυτά που 
δεν αγόραζε η Αμερική από την Κίνα, 
τα αγόραζε από άλλες χώρες και στην 
ουσία η οικονομία της δεν είδε τη βελ-
τίωση που ήθελε ο κ. Tramp, ούτε η 
Αμερική έγινε μεγάλη ξανά. Σε αυτό, 
συνέβαλε και ο κορονοϊός, αφού οι πε-
ρισσότερες χώρες έκλεισαν τα σύνορά 
τους άλλες για μεγάλα χρονικά διαστή-
ματα και άλλες για μικρότερα. Έτσι ο 
στόχος του κ. Tramp να αντιστρέψει τις 
επιτυχίες της παγκοσμιοποίησης, εξυ-
πηρετήθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό από 
τον κορονοϊό, παρά από τους δασμούς 
που επεβαλλε ο ίδιος. Όλες οι χώρες 
είδαν ξεκάθαρα, πως σε στρατηγικούς 
τομείς, δεν πρέπει να εξαρτώνται από 
κάποια άλλη, έστω και αν είναι φιλική 
χώρα. Μερικές χώρες ήδη κάνουν βή-
ματα στην πράξη, ώστε να είναι αυτάρ-
κεις σε προϊόντα που χαρακτηρίζονται 
πρώτης ανάγκης. Δυστυχώς η Αυστρα-
λία, δεν έχει βάλλει πρόγραμμα να ξα-
ναανοίξει δικά της διυλιστήρια και να 
έχει τους απαραίτητους αποθηκευτικούς 
χώρους για περέλαιο και τα αποθέματα 
που εξασφάλισε ο κ. Morrison, βρίσκο-
νται αποθηκευμένα στην Αμερική. Ούτε 
έχει κάνει τα απαραίτητα βήματα προς 
την καλύτερη εκμετάλλευση και επέκτα-
ση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
που μετά την νίκη του κ. Biden, βρίσκο-
νται στην πρώτη θέση στα σχέδια της 

Αμερικής και της Ευρώπης. Στα θετικά 
του κ. Tramp, συγκαταλέγονται οι ει-
ρηνευτικές προσπάθειές του στη Μέση 
Ανατολή, όπου όμως αγνόησε επιδει-
κτικά τους Παλαιστίνιους και το γεγονός 
πως δεν ξεκίνησε κανέναν πόλεμο. Ο 
κ. Tramp έχασε μεν τις εκλογές, αλλά 
δεν έχασε τους οπαδούς του, επιμένο-
ντας εγωιστικά πως κέρδισε τις εκλογές 
και μόνο χάρη σε νοθεία εκλέχτηκε ο 
αντίπαλός του. Τέτοια σενάρια, ακούγο-
νται μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες και 
συνήθως τη νοθεία την κάνει αυτός που 
κυβερνά, διότι έχει τα μέσα. Αν το Δη-
μοκρατικό κόμμα, έκανε νοθεία κάτω 
από την μύτη του κ. Tramp, τότε οι 
οπαδοί του θα πρέπει να ξανασκεφτούν 
αν είναι άξιος της εμπιστοσύνης τους. 
Η ανθρωπότητα και οι Αμερικανοί πο-
λίτες, μπορεί να ξεχάσουν τις λεπτομέ-
ρειες της διακυβέρνησης της Αμερικής 
από τον κ. Tramp. Εκείνο που κανένας 
δεν θα ξεχάσει, είναι οι εικόνες που με-
ταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα, 
με τους υποστηρικτές του κ. Tramp να 
εισβάλουν στο Καπιτώλιο μετά από πα-
ρότρυνση του αρχηγού τους, να σπάνε 
πόρτες και παράθυρα, να τρομοκρατούν 

τους γερουσιατές και το προσωπικό που 
βρισκόταν μέσα εκείνη την ώρα και να 
συγκρούονται με τις δυνάμεις ασφαλεί-
ας. Τέτοιες εικόνες, αμαύρωσαν την ει-
κόνα της Αμερικής, η οποία κάθε άλλο 
παρά σαν μεγάλη δύναμη και προστάτι-
δα της Δημοκρατίας εμφανίστηκε. Όλος 
ο κόσμος παρκολουθούσε μια χώρα 
που φαινόταν πως βάδιζε προς εμφύλιο 
πόλεμο. Ακόμα και στην τελευταία ομι-
λία του ο κ. Tramp, έδωσε προοπτικές 
συνέχισης ενός επικίνδυνου διχασμού, 
ονομάζοντας «κίνημα» αυτό που δημι-
ούργησε και συνένωσε ένα συνοθύλ-
λευμα ρατσιστών οπαδών της βίας, με 
τους δικαιολογημένα αγανακτισμένους 
μη προνομιούχους που είχε αφήσει 
πίσω η προηγούμενη κυβέρνηση των 
Δημοκρατών. Ούτε όμως ο κ. Tramp 
δικαίωσε τις προσδοκίες που είχαν οι 
εργαζόμενοι και τα εκατομμύρια της 
φτωχολογιάς που τον πίστεψαν. Αν η 
κυβέρνηση του κ. Biden δεν τους λάβει 
υπ’ όψιν της και αυτή, τότε το συνοθύλ-
λευμα του κ. Tramp θα γίνει πραγμα-
τικά κίνημα με απρόβλεπτες συνέπειες. 
Ο κ. Tramp έφυγε, οι οπαδοί του όμως 
έμειναν.


