Απονομή χάριτος από τον Τραμπ.
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Ολοκληρώνοντας τη θητεία του, ο απερχόμενος
Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
κατορθώνει για μια ακόμη φορά να ξαφνιάσει τον
κόσμο και να στρέψει τα βλέμματα προς το μέρος
του. Στις 25 Νοεμβρίου του 2020, συμβολικά την
παραμονή της ημέρας των Ευχαριστιών, με tweet
o Τραμπ ανακοινώνει τον τερματισμό της
δικαστικής περιπέτειας του Flynn. Γίνεται γνωστό
πως του αποδίδει πλήρη και άνευ όρων χάρη
(όπως
αναγράφεται
στο
δημοσιευμένο
υπογεγραμμένο έγγραφο). Αξίζει να σημειωθεί
πως τον Δεκέμβριο του 2017 ο Ντόναλντ Τραμπ
είχε ήδη εκφράσει τη δυσαρέσκειά του (πάλι μέσω
tweet) για την υπόθεση Flynn, δηλώνοντας
έμμεσα
την
συμπαράστασή
του
και
προσημαίνοντας την απονομή χάριτος.
Με την απονομή χάριτος στον Michael Thomas
Flynn, ο Τραμπ αποδεικνύει πως δεν
εγκαταλείπει μέχρι τέλους την επιδίωξή του να
κάνει ό,τι θεωρεί προσωπικά σωστό, χωρίς να
αναλογίζεται τις συνέπειες των ενεργειών του για
την εικόνα των ΗΠΑ στη διεθνή κοινότητα.
Ο Michael Flynn είναι πρώην υποστράτηγος των
ΗΠΑ που αρχικά κατέτασσε τον εαυτό του στους
Δημοκρατικούς. Υπό την Προεδρία του Μπαράκ
Ομπάμα, κατείχε τη θέση του Διευθυντή της
Στρατιωτικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (DIA) και ήταν
παρών στα γεγονότα του Ιράκ και του
Αφγανιστάν.
Το 2014 παραιτήθηκε με την δικαιολογία ότι
πλέον δεν συμφωνούσε με την πολιτική του
Προέδρου Ομπάμα στην Μέση Ανατολή. Ωστόσο,
υπάρχουν φήμες πως ο πραγματικός λόγος ήταν
η δυσαρέσκεια του οικείου Υπουργείου για το
πρόσωπό του, λόγω πρόκλησης αλλεπάλληλων
διαφωνιών (με υφισταμένους) και χαώδους
τρόπου διοίκησης.
Η απογοήτευσή του για το κόμμα των
Δημοκρατικών τον ώθησε πιο κοντά στους
Ρεπουμπλικάνους, με αποτέλεσμα να λάβει μέρος
στην προεκλογική εκστρατεία στο πλάι του

Ντόναλντ Τραμπ το 2016. Οι δύο άντρες
συμφωνούσαν σε ένα σημαντικό φάσμα
ζητημάτων. Μεταξύ αυτών: η πεποίθηση ότι το
Ισλάμ αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες της
παγκόσμιας τρομοκρατίας, η ανάγκη για βελτίωση
των σχέσεων με τη Ρωσία, καθώς επίσης και η
κοινή εναντίωση στην Χίλαρι Κλίντον.
Ο Michael Flynn σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα μετά την ανάληψη των νέων
καθηκόντων του αναμείχθηκε σε ποικίλα
σκάνδαλα. Κατηγορήθηκε για ψευδείς καταθέσεις
στο FBI σχετικά με τις συνομιλίες του με τον
Ρώσο Πρέσβη στην Ουάσιγκτον Κισλιάκ και για
κρυφές και ύποπτες σχέσεις με το τουρκικό
λόμπι. Το τελευταίο σχετίζεται με την ίδρυση της,
από κοινού με τον γιο του, συμβουλευτικής
εταιρείας Flynn Intel Group, η οποία είχε
χρηματοδοτηθεί αφειδώς από την Τουρκία.
Τελικά, ο Φλιν κατηγορήθηκε μόνο για ψευδή
κατάθεση στη ρωσική υπόθεση, ενώ για τις
έκνομες δραστηριότητες υπέρ της Τουρκίας δεν
έχει ακόμη γίνει λόγος από τη μεριά της
αμερικανικής δικαιοσύνης. Δεν είναι απίθανο ο
σχετικός φάκελος να ανοίξει σε συνάρτηση με τις
μελλοντικές αμερικανοτουρκικές σχέσεις, τώρα
που έχει αναλάβει τα καθήκοντά του ο Τζο
Μπάιντεν.
Το εντυπωσιακό είναι ότι, μέσα σε λιγότερο από
έναν μήνα (από την στιγμή που του έδειξε
επιείκεια ο Τραμπ.), ο Φλιν πρότεινε δημόσια
στον Τραμπ να χρησιμοποιήσει τις Ένοπλες
Δυνάμεις της χώρας σε πολιτείες όπου είχε
οριακό προβάδισμα, ο αντίπαλός του, Μπάιντεν,
ώστε υπό την επίβλεψή τους να διενεργηθούν εκ
νέου εκλογές. Η ιδέα αυτή αν και κίνησε το
ενδιαφέρον του Τραμπ και συζητήθηκε στον
Λευκό Οίκο, εν τέλει δεν βρήκε σύμφωνους τους
συμβούλους του.
Τα παραπάνω προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις
ιδιαίτερα από την μεριά των Δημοκρατικών. H
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων,

Nancy Pelosi, αποδοκίμασε και χαρακτήρισε την
πράξη του ως ωμή κατάχρηση εξουσίας και
πράξη βαθιάς διαφθοράς. Αντίστοιχα, ο δικαστής
Emmet Sullivan τονίζει πως η συγκεκριμένη
απονομή δεν έχει προστατευτικό ρόλο μόνο
απέναντι στις υπάρχουσες κατηγορίες του Flynn,
αλλά και για κάθε άλλη που μπορεί να προκύψει
στο μέλλον σχετικά με την ίδια υπόθεση.
Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν φαίνεται να πτοεί
τον Τραμπ, αφού ακολούθησαν αντίστοιχες
απονομές χάριτος και σε άλλους παλιότερους
συνεργάτες του στις 23 Δεκεμβρίου 2020, όπως
στον σύμβουλό του για την εξωτερική πολιτική
ελληνο-αμερικανό Τζόρτζ Παπαδόπουλο.
Ο Πρόεδρος φαίνεται να σχεδίαζε και σε άλλους
να δώσει χάρη στους Eric Trump (γιος), Rudolph
Giuliani (δικηγόρος και τέως δήμαρχος της Νέας
Υόρκης), Ivanka Trump (κόρη), Jared Kushner
(γαμπρός του και σύζυγος της Ivanka) και D.
Trump Junior (γιος). Για τους δύο τελευταίους,
μάλιστα, έχει ήδη διενεργηθεί έρευνα για τυχόν
επαφές με Ρώσους αξιωματούχους, ενώ ο
δικηγόρος του, Rudolph Giuliani, κινδυνεύει λόγω
της υπόθεσης περί της δυσφήμισης του Biden και
της Ουκρανίας.
Συζήτηση, υπήρξε και αν ο Πρόεδρος δύναται και
επιθυμεί να απονείμει χάρη στον εαυτό του. Η
απάντηση είχε δοθεί από τον ίδιο με σχετικό
tweet το 2018, όπου χαρακτηριστικά ανέφερε
πως μπορεί, αλλά δεν υπάρχει λόγος αφού δεν
διέπραξε κάτι κακό. Πάντως, δεδομένου ότι κάτι
τέτοιο (εάν συνέβαινε) θα αποτελούσε ένα
πρωτοφανές επεισόδιο στην ιστορία των ΗΠΑ, οι
συνταγματολόγοι
της
χώρας
εξέφρασαν
διαφορετική γνώμη και εκτίμησαν πως η
αποτελεσματικότητα αυτού εξαρτάται από τη
διατύπωση και τη μορφή της χάριτος (γενική ή για
συγκεκριμένα περιστατικά). Μια γενική χάρη
πιθανόν να ήταν ανεπαρκής αλλά διακριτική, ενώ
μια
εξειδικευμένη
παρά
τη
μεγαλύτερη
προστασία, ενδεχομένως να εξέθετε τον τέως
Πρόεδρο
σημαντικά
(ωσάν
παραδοχή
εγκλημάτων και ενοχής). Οι απόψεις διίστανται,
καθώς ναι μεν είχε απονεμηθεί χάρη στον
Πρόεδρο Νίξον, αυτή όμως δεν έγινε από τον ίδιο,
αλλά από τον (επόμενο) Πρόεδρο Φορντ.
Το εντυπωσιακό είναι ότι, μέσα σε λιγότερο από
έναν μήνα (από την στιγμή που του έδειξε
επιείκεια ο Τραμπ.), ο Φλιν πρότεινε δημόσια
στον Τραμπ να χρησιμοποιήσει τις Ένοπλες
Δυνάμεις της χώρας σε πολιτείες όπου είχε
οριακό προβάδισμα, ο αντίπαλός του, Μπάιντεν,
ώστε υπό την επίβλεψή τους να διενεργηθούν εκ
νέου εκλογές. Η ιδέα αυτή αν και κίνησε το

ενδιαφέρον του Τραμπ και συζητήθηκε στον
Λευκό Οίκο, εν τέλει δεν βρήκε σύμφωνους τους
συμβούλους του.
Παρακολουθώντας τις εξελίξεις, συνειδητοποιεί
κανείς εύκολα πως οι ΗΠΑ πρωταγωνιστούν
αρνητικά στην αρχή του 2021 στη διεθνή
επικαιρότητα. Η πολιτική κρίση και η δυσκολία
ομαλής αποδοχής των εκλογικών αποτελεσμάτων
αμαυρώνουν την κατά τα άλλα εικόνα «πρότυπο» για τις άλλες χώρες. Την στιγμή που
οι υποστηρικτές του Τραμπ εισβάλλουν στο
Καπιτώλιο και ο ίδιος λογοκρίνεται από
κολοσσούς κοινωνικής δικτύωσης όπως το
twitter,
τα
Μέσα
Μαζικής
Ενημέρωσης
παγκοσμίως θορυβούνται και αναστατώνονται.
Καταληκτικά, σχετικά με τη χάρη, εκτός από το
γνωστό έθιμο της απονομής της σε γαλοπούλες
για την ημέρα των Ευχαριστιών, ο Τραμπ
φαίνεται να ακολούθησε την πάγια τακτική των
Αμερικανών Προέδρων και προσπάθησε να
«κλείσει λογαριασμούς» και να διευθετήσει
εκκρεμότητες. Πολλοί πιστεύουν πως έτσι
διακινδύνευσε η υστεροφημία του, ενώ κάποιοι
άλλοι λένε ότι τον διακρίνει μεγαλοθυμία.

