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Τι κάνει μία κυβέρνηση όταν νιώθει 
ότι ζορίζεται από την κριτική που 
της ασκούν πολίτες μέσω των social 
media και όταν παράλληλα οι ίδιες 
οι πλατφόρμες αναζητούν τρόπους 
να περιορίσουν την αναπαραγωγή 
σκοταδιστικών απόψεων;
Αν πρόκειται για την κυβέρνηση 
Όρμπαν, ο σίγουρος δρόμος είναι 
οι κυρώσεις εναντίον των γιγάντων 
του παγκοσμίου ίντερνετ. Οπως τό-
νισε λοιπόν η Υπουργός Δικαιοσύ-
νης Τζούντιντ Βάργκα η κυβέρνηση 
της Ουγγαρίας εξετάζει προσεκτικά 
αυτήν την προοπτική διαμαρτυρό-
μενη γι’ αυτό που η ίδια ονομάζει 
«περιορισμό των απόψεων».
Πολύ πιθανόν βέβαια η ουγγρι-
κή κυβέρνηση κρίνει εξ ιδίων τα 
αλλότρια. Η ίδια έχει επιβάλλει 
ασφυκτικό έλεγχο των κρατικών 

ΜΜΕ ενώ τα περισσότερο ιδιωτικά 
ελέγχονται από συμφέροντα «φί-
λια» προς τα κυβερνητικά. Η αντι-
πολίτευση αγωνίζεται για να βρει 
τρόπους να εκφράσει τις δικές της 
απόψεις.
Η Βάργκα, μεταξύ άλλων, τόνισε τα 
εξής: «To Facebook περιορίζει την 
«ορατότητα» χριστιανικών, συντη-
ρητικών, δεξιών απόψεων. Βεβαι-
ώνω από προσωπική πείρα. Λει-
τουργεί μ΄έναν τρόπο πολιτικό». 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις έγιναν 
σε ποστάρισμα στο...facebook στο 
οποίο η Βάργκα αριθμεί 120.000 
ακολούθους.
Ο Βίκτορ Ορμπαν από την πλευ-
ρά του έχει σχεδόν 1.000.000 
ακολούθους ενώ πρόσφατα ανα-
κοίνωσε μέτρα εναντίον του κο-
ρονοϊού μόνο από τη σελίδα του 
στο facebook. To μέσο δηλαδή οι 
κυβερνητικοί το χρησιμοποιούν 
στο μέγιστο βαθμό. Παρόλα αυτά 
συμπεραίνουν ότι «κάτι δεν πάει 
καλά».
Σημαντική λεπτομέρεια: Οι τελευ-
ταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν 
πολύ μεγάλη μάχη μεταξύ του κόμ-
ματος Ορμπαν και της Ενωμένης 
Αντιπολίτευσης ενόψει των εκλο-
γών που θα διεξαχθούν τον επόμε-
νο χρόνο...

Ουγγαρία: Μετωπική της κυβέρνησης με τα social media Κομισιόν: Έως το καλοκαίρι να έχει 
εμβολιαστεί το 70% των ενηλίκων
Να έχουν εμβολιάσει το 70% του ενήλικου 
πληθυσμού τους έως το καλοκαίρι καλεί η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Κράτη Μέλη, μετά 
την σημερινή συνεδρίαση του Κολλεγίου των 
Επιτρόπων.
Σύμφωνα με την σύσταση της  Επιτροπής, τα 
κράτη-μέλη θα πρέπει μέχρι τον Μάρτιο να 
έχουν εμβολιάσει επίσης το 80% των ηλικι-
ωμένων άνω των 80 ετών και των υγειονο-
μικών.
«Έχουμε ήδη εξασφαλίσει αρκετά εμβόλια 
για ολόκληρο τον πληθυσμό της Ένωσης», 
ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν. «Τώρα πρέπει να 
επιταχύνουμε την διανομή και τους εμβολι-
ασμούς. Στόχος μας είναι το 70% του ενήλι-
κου πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί έως το 
καλοκαίρι. Αυτή μπορεί να είναι η κρίσιμη 
καμπή στην μάχη κατά του ιού», καταλήγει 
στο tweet της η φον ντερ Λάιεν.

Α
πό το 2015 όταν ανακοίνωσε 
την υποψηφιότητά του για το 
χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων 
ως την αποχώρησή του από 

τον Λευκό Οίκο στις 20 Ιανουαρίου 
2021, η θητεία του Ντόναλντ Τραμπ 
σημαδεύτηκε από αμφιλεγόμενες δη-
λώσεις, διχαστικές αποφάσεις, μια 
οικονομική ανάκαμψη, η οποία εξα-
λείφθηκε λόγω της κρίσης του κορω-
νοϊού, και δύο παραπομπές για δίκη 
στη Γερουσία.
Ακολουθούν οι βασικές ημερομηνίες 
της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Μια… τρελή προεκλογική εκστρατεία
16 Ιουνίου 2015: ο επιχειρηματίας 
και πρώην παρουσιαστής ριάλιτι ανα-
κοίνωσε την υποψηφιότητά του για το 
χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για τις 
προεδρικές εκλογές του 2016 από τον 
Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη.
7 Οκτωβρίου 2016: η δημοσιοποί-
ηση αποσπασμάτων μιας μαγνητοφω-
νημένης, ιδιωτικής του συνομιλίας από 
το 2005 προκάλεσε σκάνδαλο. Ο Ντό-
ναλντ Τραμπ ακούγεται να δηλώνει ότι 
επειδή είναι διάσημος μπορεί «να αρ-
πάζει τις γυναίκες από το μ…ί».
8 Νοεμβρίου 2016: σε ηλικία 70 ετών 
εκλέγεται ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πρώτες αποφάσεις
25 Ιανουαρίου 2017: ξεκινά το 
σχέδιο ανέγερσης ενός τείχους στα 
σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό προ-
κειμένου να ανασχεθεί η παράνομη 
μετανάστευση.
27 Ιανουαρίου 2017: ο κ. Τραμπ 
εκδίδει διάταγμα με το οποίο απαγο-
ρεύει την είσοδο στις ΗΠΑ πολιτών 
από επτά χώρες, στην πλειονότητά 
τους μουσουλμανικές.
1η Ιουνίου 2017: ανακοινώθηκε η 
αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμ-
φωνία του Παρισιού για το Κλίμα.

Οικονομία
20 Δεκεμβρίου 2017: το Κογκρέσο 
ενέκρινε τη μεγαλύτερη μείωση των 

φόρων τα τελευταία 31 χρόνια.
15 Ιουνίου 2018: ο κ. Τραμπ κη-
ρύσσει εμπορικό πόλεμο με την Κίνα 
επιβάλλοντας δασμούς 25% σε εισα-
γόμενα προϊόντα αξίας 50 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων.
Σεπτέμβριος 2019: το ποσοστό 
ανεργίας στις ΗΠΑ πέφτει στο 3,5%, 
το χαμηλότερο τα τελευταία 50 χρό-
νια.

Διπλωματία
6 Δεκεμβρίου 2017: η Ουάσινγκτον 
αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ πρωτεύ-
ουσα του Ισραήλ, παρά τις διεθνείς 
επικρίσεις.
8 Μαΐου 2018: οι ΗΠΑ αποσύρθη-
καν από τη διεθνή συμφωνία για το 
πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
30 Ιουνίου 2019: ο Τραμπ έγινε ο 
πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των 
ΗΠΑ που μεταβαίνει στη Νότια Κορέα, 
σε μια από τις συναντήσεις του με τον 
Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ-ουν.
27 Οκτωβρίου 2019: ανακοινώθηκε 
ο θάνατος του επικεφαλής του Ισλαμι-
κού Κράτους Αμπού Μπακρ αλ Μπα-
γκντάντι στη διάρκεια αμερικανικής 
επιχείρησης στη Συρία.
3 Ιανουαρίου 2020: ο Ιρανός στρα-
τηγός Κασέμ Σολεϊμανί σκοτώθηκε από 
αμερικανικά πλήγματα στη Βαγδάτη.

Πισωγυρίσματα
20 Ιουνίου 2018: μετά τις αντιδρά-
σεις, ο κ. Τραμπ τερματίζει την πρακτι-
κή χωρισμού των παιδιών των μετανα-
στών που πέρασαν παράτυπα τα σύνορα 
με το Μεξικό από τους γονείς τους.
6 Νοεμβρίου 2018: στις ενδιάμεσες 
εκλογές οι Δημοκρατικοί ανακτούν 
τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων, ενώ η Γερουσία παραμένει 
στους Ρεπουμπλικάνους.

Διχασμός
12 Αυγούστου 2017: στη διάρκεια 
συγκέντρωσης ακροδεξιών στο Σάρ-
λοτσβιλ της Βορτζίνια ένας νεοναζί 
έριξε το αυτοκίνητό του σε συγκέ-

ντρωση αντιρατσιστών, προκαλώ-
ντας τον θάνατο μιας γυναίκας. Ο κ. 
Τραμπ προκάλεσε έντονες επικρίσεις 
μετά τη δήλωσή του ότι «υπήρχαν κα-
λοί άνθρωποι και στις δύο πλευρές».
25 Μαΐου 2020: ο Τζορτζ Φλόιντ, 
ένας 46χρονος Αφροαμερικανός, 
πεθαίνει στη Μινεάπολη από ασφυ-
ξία κάτω από το γόνατο ενός λευ-
κού αστυνομικού που προσπαθούσε 
να τον συλλάβει. Ένα κίνημα οργής, 
πρωτόγνωρο μετά τη δεκαετία του ‘60, 
κατά του ρατσισμού και της αστυνομι-
κής βίας εξαπλώνεται σε ολόκληρες 
τις ΗΠΑ και παγκοσμίως. Ο κ. Τραμπ 
καταγγέλλει τους ταραξίες που θέλουν 
«να καταστρέψουν την Αμερική».

Ρωσική έρευνα
17 Μαΐου 2017: ο Ρόμπερτ Μάλερ, 
πρώην επικεφαλής του FBI, διορί-
στηκε ειδικός εισαγγελέας στην έρευ-
να για τις καταγγελίες περί συνεργα-
σίας της προεκλογικής ομάδας του κ. 
Τραμπ με τη Ρωσία.
18 Απριλίου 2019: δημοσιεύεται 
η έκθεση του κ. Μάλερ, χωρίς απο-
δείξεις για συνεργασία, ωστόσο δεν 
αθωώνει τον κ. Τραμπ. Στενοί του 
συνεργάτες είχαν πολλές επαφές με 
Ρώσους μεσολαβητές και η Μόσχα 
παρενέβη στην προεκλογική εκστρα-
τεία υπέρ του υποψηφίου των Ρεπου-
μπλικάνων.

Ουκρανική έρευνα και παραπομπή
18 Δεκεμβρίου 2019: η Βουλή των 
Αντιπροσώπων ψηφίσει υπέρ της πα-
ραπομπής του Ρεπουμπλικάνου προ-
έδρου σε δίκη στη Γερουσία με την 
κατηγορία ότι άσκησε πιέσεις στην 
Ουκρανία τον Ιούλιο προκειμένου το 
Κίεβο να ξεκινήσει έρευνα εναντίον 
του γιου του υποψηφίου των Δημο-
κρατικών για το χρίσμα Τζο Μπάιντεν.
5 Φεβρουαρίου 2020: η Γερουσία 
αθωώνει τον κ. Τραμπ.

Μια χαοτική προεκλογική χρονιά
25 Μαρτίου 2020: η Γερουσία ενέ-

κρινε την παροχή “ιστορικής” βο-
ήθειας ύψους 2 τρισεκατομμυρίων 
δολαρίων για την αμερικανική οικο-
νομία η οποία βυθίζεται στη σοβαρό-
τερη κρίση της μετά το 1929 λόγω 
της πανδημίας covid-19.
18 Σεπτεμβρίου 2020: η φιλελεύθε-
ρη δικαστίνα του Ανώτατου Δικαστη-
ρίου, η Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, 
πεθαίνει. Ο κ. Τραμπ έχει την ευ-
καιρία να διορίσει τρίτο δικαστή στο 
Ανώτατο Δικαστήριο και επιλέγει την 
Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ, αλλάζοντας την 
ισορροπία υπέρ των συντηρητικών.
2 Οκτωβρίου 2020: ο κ. Τραμπ 
βρέθηκε θετικός στην covid-19 και 
εισήχθη σε στρατιωτικό νοσοκομείο, 
όπου πέρασε τρία βράδια.

Ήττα και νέα παραπομπή
7 Νοεμβρίου 2020: τα αμερικανικά 
μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν την 
ήττα του Τραμπ από τον Τζο Μπάι-
ντεν, στις εκλογές που πραγματοποι-
ήθηκαν τέσσερις ημέρες νωρίτερα.
6 Ιανουαρίου 2021: υποστηρικτές 
του Τραμπ εισβάλουν στο Καπιτώλιο 
την ώρα της συνεδρίασης του Κογκρέ-
σου για την επικύρωση της νίκης του 
Μπάιντεν. Απολογισμός: πέντε νε-
κροί.
13 Ιανουαρίου 2021: ο Τραμπ έγι-
νε ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που 
παραπέμπεται για δεύτερη φορά σε 
δίκη στη Γερουσία για «υποκίνηση σε 
εξέγερση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι ημερομηνίες-σταθμοί της θητείας Τραμπ στον Λευκό Οίκο


