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Οι npooies 30 ημέρε5
ιου νέου προέδρου ιων ΗΠΑ
Ι ολλοί τον υποτίμησαν Η ηλικία

I ο καθολικισμός οι υποσχέσειςA JL του για 100 εκατομμύρια εμβολιασμούς

η υπόσχεση του για στήριξη
των αδύναμων με δανεικά και πάνω από
όλα η εξωτερική του πολιτική χλευάστηκαν

λοιδορήθηκαν υποτιμήθηκαν
Ομως σε χρόνο μηδέν σαν έτοιμος

από καιρό αποδείχτηκε ότι ο κύριος
έχει πυγμή και θέληση Οι αλλαγές σε
πρόσωπα και οε πολιτικές είναι ραγδαίες

στοχευμένες και το επιτελείο καλά
στελεχωμένο από έμπειρους δημόσιους
λειτουργούς και πολιτικούς

Οι περίφημες πρώτες
εκατό ημέρες

που σημαδεύουν κάθε
νέα κυβέρνηση ως

ζυγαριά στις Δημοκρατίες

είναι εδώ κι
ας έχει περάσει μόλις
ένας μήνας από την ορκωμοσία

του νέου Προέδρου

ΓΝΩΜΗ

ΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΗ
ΤΡΙΦΥΛΛΗ Α ΠΡΩΤΗ προτεραιότητα

είναι η εσωτερική
πολιτική Ενα έθνος

πολυπολιτισμικό έχει φτάσει στα όρια
της πόλωσης Ο τοξικός λόγος του προκατόχου

του και η υποβάθμιση της προσφοράς

μιας έμπειρης Διοίκησης το
καταραμένο βαθύ κράτος αντιμετωπίζεται

με σεβασμό στους δημόσιους
λειτουργούς και επούλωση των πληγών

που άφησε μια προσωπική πολιτική

διανθισμένη με διχασμό απαραίτητο
για να συγκαλύψει ψεύδη αποκαλύπτεται

κάθε ημέρα Ας δούμε μερικά
από τα σημαντικότερα δείγματα γραφής

1Η αντιμετώπιση της υγειονομικής
κρίσης που στοίχισε εκατοντάδες χιλιάδες

νεκρούς στην πλουσιότερη χώρα

του κόσμου με τα καλύτερα εργαστήρια

και η κακοδιαχείριση της κρίσης

στηρίχτηκε σε ψευδοεπιστημονι
κές αντιλήψεις Την επομένη της εκλογής

του ο έμπειρος πολιτικός κερδίζει
το στοίχημα εμβολιασμού Με την τήρηση

της δέσμευσης για εμβολιασμό
του 1 3 των πολιτών εντός του χρονοδιαγράμματος

Παράλληλα η εποχή της
τήρησης των μέτρων απόστασης και η
επιβολή της μάσκας αντικαταστάθηκε
με αυστηρή τήρηση των διεθνών μέτρων

που έχει υιοθετήσει η παγκόσμια
κοινότητα Μην ξεχνάμε ότι η πολιτική

ανεμελιά του κ Τραμπ υπήρξε η αιτία

της ευρείας ήττας του
y Η οικονομική στήριξη των αδύναw μων και ανασφάλιστων στρωμάτων

είναι ήδη ορατή με τον διορισμό της σεβαστής

κ Γέλεν στο πόστο της υπουργού
Οικονομικών Η στόχευση έχει τρεις

άξονες Την άμεση ενίσχυση με χρημάτων

ελικοπτέρου στα πτωχότερα
στρώματα στην αναμενόμενη φορολόγηση

των υπερπλούσιων φίλων του
κ Τραμπ και χρηματοδότηση των Ρε
πουμπλικανών μεγιστάνων και τη

χρηματοδότηση

των δημόσιων έργων υποδομών

θα είναι ένας ισχυρός βραχίονας
ανταποδοτικός Ενα New Deal τύ¬

που Roosevelt Keynes θα ενισχύσει
την εργασία ανανεώνοντας τις πεπαλαιωμένες

υποδομές
Η προσπάθεια για λείανση των φυΟ λετικών διαφορών όπως εκφράστηκε

στη σύνθεση του νέου κυβερνητικού
σχήματος και όχι μόνο με την επιλογή

της πετυχημένης εισαγγελέως της
Καλιφόρνιας κ Κάμαλα Χάρις ως της
Αντιπροέδρου του νέου Αρχηγού του
Γενικού Επιτελείου κ ά σηματοδοτεί
την επιθυμία για αποκατάσταση του
αισθήματος εμπιστοσύνης στο μόνιμα
ζέον θέμα των φυλετικών διακρίσεων

Β TO ΔΕΥΤΕΡΟ σε σειρά πλάνο για
επανασύσταση της πολυμέρειας στις
διεθνείς σχέσεις κινείται παράλληλα
και εξελίσσεται με ταχύτητα Διεθνείς
Οργανισμοί από τους οποίους είχε
αποχωρήσει η Αμερική του Τραμπ και
οι οποίοι υπήρξαν σοφές επιλογές για
την μετά τον πόλεμο τάξη εκφράστηκε

με την επάνοδο των ΗΠΑ στον Παγκόσμιο

Οργανισμό Υγείας στη Συμφωνία

των Παρισίων για την κλιματική
αλλαγή και τον νέο ρόλο του Διεθνούς

Νομισματικού Ταμείου είναι κι
αυτές για την στα σπάργανα παγκόσμια

συμπόρευση σε ζητήματα κρίσιμα
για τη Υγεία τη σταθερότητα του

Διεθνούς συστήματος ανταλλαγών και
τη χαλάρωση των προγραμμάτων διάσωσης

κρατών στα πρόθυρα της στάσης

πληρωμών των δανείων

Γ Ο ΤΡΙΤΟΙ κύκλος που παίρνει μορφή
με ταχείς ρυθμούς είναι η εξωτερική
πολιτική Η απαξίωση του NATO και
της Ευρωπαϊκής Ενωσης η προσωπική

πολιτική της διπλωματίας των
γαμπρών

με την Τουρκία η εμμονή των
Τούρκων να παίζουν σε δυο ταμπλό σε
σχέση με τη Ρωσία Οι σχέσεις με την
Ελλάδα την Κύπρο το Ισραήλ τη Σαουδική

Αραβία τα Εμιράτα το Ισραήλ
την Παλαιστίνη και κυρίως με το Ιράν
και τις αδελφές Χαμάς και Χεσμπολάχ
τη Συρία και το Ιράκ αλλά και με το

Αφγανιστάν

φαίνεται ότι ανατρέπονται
Η νέα Διοίκηση ήδη ανοίγει τα χαρτιά

της με ταχείς ρυθμούς Ο πρώτος
βομβαρδισμός θέσεων ανταρτών στη
Συρία ήταν μια απρόσμενη ανατροπή
της πολιτικής μη εμπλοκής στη Μέση
Ανατολή και τον Κόλπο Τέλος η άρνηση

των ΗΠΑ να ταυτίσουν τους συμμάχους

τους Κούρδους στην εκστρατεία
κατά τζιχαντιστών με την χαρακτηρισμένη

ως τρομοκρατική οργάνωση
του ΡΚΚ και ο δισταγμός να απαγκιστρωθούν

από το Αφγανιστάν αφήνοντας

στο έλεος των Ταλιμπάν είναι
υπό εξέτασιν

Ολα αυτά θα πρέπει να τα παρακολουθήσουμε

στο επόμενο δίμηνο Γιατί
αφορούν άμεσα την Ελλάδα και την

ειρήνη στην περιοχή

Ο Avrcôvns Τριφύλληε είναι μέλοε του ανεξάρτητου
μη κερδοσκοπικού ερευνητικού οργανισμού

öiaNEOois και του Ελληνικού Ιδρύματοε Ευρωπαϊ
Kris και Εξωτερικήε Πολιτικήβ ΕΛΙΑΜΕΠ
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