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ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΕΡΜΠΟΣ
ΕπίΤραμπ οι μειοψηφίες
κατέοτηοαν πλειοψηφίες
ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΠΛΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟ

Ott Σωτήρκκ Σέαμηος αναπληρύΐυήςκύ&ηχητής
A\£$hioüc Ποντικής στοΔ/ιμαιφπΕΜ Παψ/μω
Θράκης κοι ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΏ απαντά ατη
Î.ÏFO

Τι πιοτε ύετε cm αφήνουν στον κόσμο τα

τέσσερα χρόνια της G α κυβέρνησης του
Τραμ π και n πληνές μ ποοη να αφήσουν
τα αντιδημοκρατικά σχέδια του Κοιτάξτε
ι

η πληγή που npÉns να κλέβει
αφορά την επαναφορά της εμπιστοσύνης
της αμερικα νικής κοινωνίας στις εκλογές
Ενδεικτικά σε πολύ πρόσφνατη έρευνα ννώμης
θ-14/1 μόλις 19?£των Ρεπουμπλικάνων και
όΰ^τωνανεξάρτητων ιμηφΌφόρων συμφωνούν
πωςο Μπάιντεν κερδιοΕ νόμιμα τις ψήφους γιβ
την προεδρία των ΗΠΑ Λυπάμαι παυ Θα το πω
αλλά α Τραμπ πέτυχε την απόν ομι μοποίηοη
τόσο της διαδικασίας όσα και του Εκλογικού
αποτελέσματος Προσοχή όμως μη βλέπουμε
το δέντρο και χάνουμετο δααος Το 1395
25 των Αμερ ικανών π ροέκρινε την δέα ενός
ισχυρού ηγέτη που δεν Θα ασχολούνταν μετο
Κογκρέσο και τις εκΛονες Το 2Û17 ϊο ποοσα-το
αυτό Είχε σκαρφαλώσει επικίνδυνα στο 3-ßSt
ftpa όπως εύστοχα αναφέρει η συνάδελφος
Pippa Narris α Τραμπ ήταν αυτός που πέταξε
ένα αναμμένο σπίρτα σε μια λακκούβα γεμάτη
βενζίνη Έχασε τις εκλογές αλλά εξακολουθεί
να διαθέτει μια ισχυρή βάση kos το πρόβλημα
παραμένει Ως εκ τούτου το ενδιαφέρον
μετατοπίζεται οτο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα
nou έχει κατρακυλήσει ιδεολογικά και πλέον
τοποθετείται εγγύτερα œ αυταρχικά λαϊκιστικά
κόμματα παρά αε κυρίαρχα συντηρητικά
Επί Τραμπ οι μειοψη φίες κατέοτηοαν
πλειοψηφίες καθώςτο κόμμα ελεγχόταναπό
μια αντισυστημική πλειοψηφία μεαντικοινωνικό

σε πρώτο χρόνο

1

πρόσημο

Ποια θεωρείτΈ ότι είναι η μεγάλη
πρόκληση για τον νέο Πρόεδρο Μπάιντεν
Ξεκινώντας από το πεδίο των εξωτερικών
σχέσεων να αωτιστρέψει την αναξιοπιστία
επαναρρυθμϊζοντας τηνξεκουρδισμένη
μηχανή της ναυαρχίδας της Δύσης ηοπαία
περιλαμβάνει την πολυπόθητη ομαλοποίηση
των διε-Θνών σχέσεων των Hfl Α και την
επιστροφή στην πολυμέρεια τόσο στο πεδίο
της οικονομία ς άσο και της γεωπολιτικής Η
νέα αμερικανική διοίκηση παραλαμβάνει ένα
διεθνές σύστημα σε μετάβαση παυ δοκιμάζει τις
συλλογικές ικανότητες αντίδρασης εκ μέρους
των ώριμωνδημοκρατιών και των πολιτικών τους
συστημάτων
Μπορούν οι πολλαπλές διαστάσεις των
ανισατήτων να ισχυροποιήσουν τη
δύναμη του όχλου διεθνώς Υπάρχουν
πολλαπλές α νισότητες Μεταξύ άλλων
εμφανίζονται πιο έντονα οτο εσωτερικό τ^ν
δυτικών χωρών οικονομικές χειροτέρευση
κατανομής εισοδήματος καθώς στις
αναπτυσσόμενες η αύξηση του βιοτικού
επιπέδου ακόμα δεν προκαλεί πολιτικές
επιπλοκές Σε διεθνές επίπεδο διευρυμένες
ανισότητες παρουσιάζονται και εξαιτίας
της περί Θωριαποίησ ης χωρών που δεν
κατάφεραν να εισέλθουν οτο περιβάλλον της
παγκοσμιοποίησης
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