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Ερωτήματα και διαπιστώσει
από m αμερικανικέΞ εκλογέΞ

■ΜΕ η στιγμή που γρά-
φονται αστές οι
γραμμές τα τελι-I   κά αποτελέσμα-I	τα για την ανάδειξη 

προέδρου
■    (εκλέκτορες) καιII	την κυριαρχία

του Κογκρέσου και της
Βουλής των Αντιπροσώπων 

δεν είναι γνωστά.
250 εκλέκτορες για τον
Μπάιντεν, 213 για τον
νυν πρόεδρο. Λίγες Πολιτείες 

έχουν απομείνει
για να μάθουμε ποιος
από τους δύο υποψήφιους 

αποκτά τον μαγικό 

αριθμό εκλεκτόρων
(270). Στις προβολές που
διαβάζουμε οι πιθανότητες 

δείχνουν Μπάιντεν.
Αλλά ζεματιστήκαμε στον
χυλό και φυσάμε και το
γιαούρτι.
Τα ερωτήματα σχετικά με
αυτές τις εκλογές είναι
όμως πολλά. Κι αυτά ή
κάποια από αυτά θα 

προσπαθήσουμε 

εν συντομία
να διατυπώσουμε.
Πώς απέτυχαν οι δημοσκοπήσεις 

να προβλέψουν 
τα αποτελέσματα; 

Και δεν μιλάμε για
μία, αλλά πολλές εται-

Αντώνης
Τρίφυλλης

ρείες και πανεπιστημιακά 
ιδρύματα. Σχεδόν

στο σύνολο τους έδιναν
μια εικόνα κυριαρχίας
του Δημοκρατικού Κόμματος 

με ποσοστά 7%-
10% και περισσότερο,
αντί της ισοπαλίας που
προέκυψε. Ακόμη και η
«538», που είχε προβλέψει 

την ήττα της Χίλαρι
μόνη αυτή, δεν τα κατάφερε. 

Η αποτυχία αυτή,
παρά τις διορθώσεις των
«μοντέλων» τους, βάζει
σε ερώτημα την ίδια την

ύπαρξή τους. Ποια είναι
τα στοιχεία που διαμόρφωσαν 

το αποτέλεσμα;
Κατά πάσα πιθανότητα
ένα μέρος από τους ψηφοφόρους 

των Ρεπου-
μπλικανών είτε αρνούνταν 

να απαντήσουν είτε
ντρέπονταν να το πουν.
Μίλησα με φίλους στις
ΗΠΑ οι οποίοι αποφάστ-
σαννα ψηφίσουν Τραμπ
αλλά δεν ήθελαν να το
πουν σε κανέναν. Τους
λόγους για τους οποίους
κατέληξαν σε αυτή την
επιλογή θα τους δούμε
πιο κάτω.
Η περίπτωση της Φλόρι-
δας. Παρά τις προβλέψεις, 

οι Κουβανοί ψήφισαν 

μαζικά Τραμπ. Ο
αντικαστρισμός και ο
αντικομμουνισμός είναι
ίδιον της μεγάλης αυτής
μειονότητας συγκεντρωμένης 

στο Μαϊάμι (little
Havana). Υπήρχε μια
άποψη ότι οι νεότεροι θα

έχουν ενσωματωθεί στην
κοινωνία, όμως φαίνεται
ότι ακολούθησαν τις επιλογές 

των γονιών τους.
Τι γίνεται όμως γενικότερα 

με τις μειονότητες;
Υπάρχουν εκατομμύρια
Κινέζοι και Βιετναμέζοι
από την αποχώρηση από
την Ινδοκίνα, που είναι
βαθιά αντικομμουνι-
στές και ψηφοφόροι του
Τραμπ. Αλλες θρησκευτικές 

μειονότητες ακολουθούν 

παραδοστακά τους
Ρεπουμπλικανούς. Ενώ
Κουάκεροι και Ευαγγελιστές 

του Νότου έχουν
μεταστραφεί θεωρώντας
ότι έχουν προσβληθεί
από την ελευθεριάζουσα
συμπεριφορά του Τραμπ.
«Η ζώνη της Σκουριάς».
Πολιτείες εργατικές και
βιομηχανικές βρίσκονται
σε μαρασμό λόγω παγκοσμιοποίησης. 

Ο εμπορικός 

πόλεμος που κήρυξε
ο Τραμπ κατά της Κίνας
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και της Ευρώπης παρουσιάζεται

με επιτυχία από
τον πρόεδρο ως πράξη
αντιμετώπισης της ανεργίας

που έχει ερημώσει
τις Πολιτείες
Το φιλεργατικό πρόσωπο

του κ Τραμπ Είναι
παράδοξο πώς ένας
υπερπλούστος πρόεδρος
και ένα νεοφιλελεύθερο

κόμμα φανάτισαν σε
πρωτοφανή βαθμό την
εργατική τάξη Ενώ οι
Δημοκρατικοί που κατηγορούνται

για σοσιαλιστές

αγκαλιάζονται
από τη φιλελεύθερη ελίτ
και τα MME Ενας αντι
συστημικός λόγος του
οποίου την ακμή ζήσαμε

και στην Ευρώπη
κατακτήθηκε από τους
Ρεπουμπλικανούς Οι
Δημοκρατικοί δεν κατάλαβαν

την αλλαγή στην
κοινωνία και κυρίως
δεν κατάλαβαν την πολιτιστική

διάσταση του
προβλήματος Παράδειγμα

η αντιμεταναστευτική
πολιτική
Η επιλογή του Μπάιντεν
και ο Τεφάλ Τραμπ
Μετά από πολύμηνη διαμάχη

οι Δημοκρατικοί

κατέληξαν σε έναν δοκιμασμένο

μετριοπαθή πολιτικό

αλλά μεγάλης ηλικίας

υποψήφιο Ο Τραμπ
από την άλλη επιδεικνύει
μια απίστευτη ενεργητικότητα

αδίστακτη ροπή στο
να μετατρέπει τα άσπρο
μαύρο και αντοχή στην
αντιμετώπιση σκανδάλων
ή σκανδάλων Επιπλέον
δεν διστάζει να αλλάζει
φίλους του από θέσεις
ισχύος στην κυβέρνηση
Τι μας λένε οι ποιοτικές
έρευνες Εχει ενδιαφέρον

να δούμε μερικά
ποιοτικά χαρακτηριστικά

που δημοστεύτηκαν
μετά τις εκλογές Η πλειοψηφία

πιστεύει ότι η οικονομία

είναι το πρώτο
πρόβλημά της To ζήτημα
του κορωνοϊού έρχεται
τρίτο Ψηλά τίθεται και
η επιβολή Νόμου και Τάξης

Στο ερώτημα ποιες
είναι οι ικανότητες που
οφείλει να έχει ένας πρόεδρος

οι απαντήσεις
ήταν οι εξής Να παίρνει
γρήγορα αποφάσεις να
είναι ισχυρός Τα λεγόμενα

ηθικά χαρακτηριστικά
ήταν τελευταία
Η εξωτερική πολιτική

Από την εποχή Ομπάμα
είχε επιλεγεί η απομάκρυνση

του στρατού από
περιοχές όπου αμερικανοί

στρατιώτες έχαναν
τη ζωή τους Το τραύμα
του Βιετνάμ και του Ιράκ
είναι χαραγμένο στη συνείδηση

της κοινωνίας
Ο Τραμπ συνέχισε την
πολιτική Ομπάμα και
την επιτάχυνε κατηγορώντας

τον προηγούμενο
πρόεδρο για ολιγωρία
Ετσι άφησε το λεγόμενο

κενό ισχύος στη Μέση

Ανατολή στην Ανατολική

Μεσόγειο και στην
Αφρική Οι συνέπειες
ήταν και είναι τραγικές
αλλά κράτησε τον λόγο
του Η στρατηγική της
Αμερικής αναπροσαρμόζεται

σε περιοχές της
Αστ'ας όπου θεωρεί ότι
απειλούνται τα μακροχρόνια

συμφέροντά της
Ταυτόχρονα ένα νέο
δόγμα εξελίσσεται αλλά

χωρίς στρατιωτική
συμμετοχή Σύμφωνα με
αυτό ο ρόλος των ΗΠΑ
περιορίζεται στη διαμεσολάβηση

για την ειρήνη
σε περιοχές εύφλεκτες
Η Συμφωνία του Αβρα¬

άμ μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ

και στη στ>νέχεια
οι τριμερείς συμφωνίες
μεταξύ Ισραήλ και αραβικών

χωρών πολλαπλα
στάζονται
Σε λίγες ημέρες θα γνωρίζουμε

τα τελικά απστε
λέσματα Κατά πάσα πιθανότητα

το να μάθουμε
ποιος είναι ο πρόεδρος
θα εξαρτηθεί από τη νομική

διαμάχη που αρχίζει
σύντομα και θα διαρκέσει

μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου

Εκτός και αν κερδίσει
ο Τραμπ ή αν νικήσει

ο Μπάιντεν και οι Ρεπουμπλικάνοι

αποφαστ'σουν
να απογαλακτιστούν από
τον Τραμπισμό
Η χθεστνή σύντομη ομιλία

του Μπάιντεν πάντως
άφησε μια γεύση αισιοδοξίας

για τον διχασμό
που βλέπουμε στην αμερικανική

κοινωνία Ενας
διχασμός που θέτει σε
κίνδυνο τη Δημοκρατία
και εκφράζει γενικότερα
τη δύση της Δύσης

Ο κ Αντώνης Τριφύλλης
είναι μέλος της

διαΝΕΟσις και του
ΕΛΙΑΜΕΠ
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