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ΓΝΩΜΗ

Ο Τραμπ η Τσέινι και
οι aities ins συγκρούσω

Με θλίψη διαβάσαμε ότι τα ποντίκια εγκαταλείπουν
τον πρόεδρο Αλλοι παραιτούνται από την κυβέρ
νησή του Αλλοι έστω και λίγοι για την ώρα ψηφίζουν

στη Βουλή των Αντιπροσώπων την παραπομπή του
σε δίκη με βαριές κατηγορίες Και με λύπη μαθαίνουμε από
την Washington Post ότι τον πιάνει το παράπονο και για
τη στάση του λεγόμενου εσωτερικού κύκλου Ακόμη και
άνθρωποι στους οποίους έδωσε αμνηστία όπως ο γαμπρός
του Κούσνερ κι από κοντά και ο πατέρας του τον έχουν
προδώσει Η αχαριστία είναι πρωτοφανής Το κερασάκι

στην τούρτα είναι βέβαια η εγκατάλειψή
του από τον στενό του συνεργάτη και αρ
χιδικηγόρο του Ρούντι Τζουλιάνι Ξέρετε
αυτόν με την μπογιά από τα μαλλιά του
να στάζει στα χαρτιά που διάβαζε καταγγέλλοντας

τη συνωμοσία εις βάρος του
αγαπημένου του προέδρου Ε αυτός ο
άτιμος ζήτησε τα λεφτά που χρέωνε με

ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ την ώρα ως συντονιστής της επιχείρησης
ΤΡΙΦΥΛΛΗ UQÇ κλέψανε τις εκλογές Και βέβαια ο

Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να πληρώσει
Ο χασοδίκης λέγεται ότι βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης
Ηταν πολλά τα λεφτά

Αλλά πολλά είναι και τα λεφτά που στήριξαν τις καμπάνιες
του Τραμπ από το περίφημο ακροδεξιό Club ofGrowth Μεγιστάνες

χρηματοδότησαν τη λαϊκίστικη πολιτική του προέδρου
και τις προεκλογικές καμπάνιες πολλών Ρεπουμπλικανών
πολιτικών για να πετύχουν τον στόχο τους ΓΓ αυτούς η
ανάπτυξη είναι η μείωση της φορολογίας σε επιχειρήσεις

Και τα κατάφεραν Από τα πρώτα μέτρα που έλαβε η παρελθούσα

κυβέρνηση ήταν η μείωση της φορολόγησής τους
Το θέμα μας όμως σήμερα είναι το μέλλον του κόμματος

του Λίνκολν Και εδώ στεκόμαστε στη σκληρή επίθεση που
εξαπέλυσε η ισχυρή βουλευτής υπερσυντηρητική Αιζ Τσέινι
που πρωτοστάτησε στην παραπομπή του προέδρου όντας
η νούμερο τρία στην ιεραρχία της Βουλής των Αντιπροσώπων

Η έκπληξη ήταν μεγάλη και οι επιθέσεις συντρόφων
εναντίον της πρωτοφανείς Το γιατί πέρα από το γεγονός
ότι θα επιδιώξει τη διαδοχή στο κόμμα της το συναντάμε
στην εποχή προεδρίας Τζορτζ Μπους του νεότερου Τότε
που ορκίστηκε αντιπρόεδρος ο πατέρας της Ντικ εκπροσωπώντας

τους ονομαζόμενους νεοσυντηρητικούς Πολλοί από
εσάς θα έχετε δει την ταινία Vice και τον ρόλο τους στον
βομβαρδισμό του Ιράκ Το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής
τους χαρακτηρίζεται ως φιλελεύθερος παρεμβατισμός Η
τάση αυτή εκφράζει το μεγάλο κεφάλαιο και τις συντηρητικές
αξίες και έχει μια ουσιαστική διαφορά από τον τραμπισμό
Πιστεύει ότι η δημοκρατία και η ελεύθερη οικονομία αλλά
και τα συμφέροντα της Αμερικής πρέπει να επιβάλλονται
με τα όπλα Συνεπώς η απόσυρση των ΗΠΑ από τη διεθνή
σκηνή Αφγανιστάν Κουρδιστάν Μέση Ανατολή κ.λπ
πλήττει τα συμφέροντα της χώρας Και βέβαια βρίσκεται σε
πλήρη αντίθεση με τον απομονωτισμό

Δεν
είναι τυχαίο ότι πρωταγωνιστές της εποχής Μπους

όπως ο Ράμσφελντ τότε υπουργός Αμυνας ο Πάουελ
η Κοντολίζα Ράις αλλά και ο ίδιος ο Μπους βρέθηκαν

στο αντι-Τραμπ στρατόπεδο συμμετέχοντας στην κίνηση
Ρεπουμπλικάνοι υπέρ Μπάιντεν
Αν τελικά επικρατήσει μία από τις δυο τάσεις στις εσωκομματικές

διαδικασίες το μέλλον του ιστορικού κόμματος
διαγράφεται με αποχρώσεις του γκρι Και αυτό θα έχει ως
αποτέλεσμα να το βυθίσει σε εσωκομματικές αντιδικίες αγεφύρωτες

τη στιγμή που ο Μπάιντεν έχει ανάγκη συναίνεσης
για να επουλώσει τις πληγές που άνοιξε ο τραμπισμός στη
χώρα του

Ο AvToùvns Τριψύλληε είναι μέλοβ του ανεξάρτητου μη κερδοσκοπικού ερευνητικού

οργανισμού διαΝΕΟσκ και του Ελληνικού Ιδρύματοβ Ευρωπαϊκήε και
Εξωτερικήε Πολιτικήε ΕΛΙΑΜΕΠ
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