Ο νέος επιτελάρχης του Λευκού
Οίκου θα δίνει μεγαλύτερα
περιθώρια κινήσεων στον Τραμπ
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Οαπερχόμενος επιτελάρχης του Λευκού Οίκου Τζον Κέλι προσπάθησε, αλλά απέτυχε να
εφαρμόσει στρατιωτική πειθαρχία στην Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, ενώ ο Μικ Μαλβέινι δεν
σχεδιάζει να προσπαθήσει κάτι τέτοιο, σχολιάζει το Politico.
ΟΜαλβέινι θα προσεγγίσει τα νέα του καθήκοντα ακολουθώντας μία διαφορετική φιλοσοφία,
σύμφωνα με έξι πηγές που βρίσκονται κοντά στον ίδιο, αλλά και σύμφωνα με τα όσα δηλώνουν
Ρεπουμπλικάνοι που βρίσκονται κοντά στον Λευκό Οίκο.
Προςτην κατεύθυνση αυτή, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο Μαλβέινι έχει την πρόθεση να
δώσει τον πρόεδρο Τραμπ το περιθώριο επιλογής των κινήσεων και των ενεργειών του, μετά την
αποτυχημένη προσπάθεια του Κέλι να επιβάλει ένα πλαίσιο ελέγχου στην δημόσια εικόνα του
Τραμπ.
ΟΜαλβέινι θα έχει έναν μεγαλύτερο ρόλο σε θέματα πολιτικής, αλλά και αποστολής των ανάλογων
πολιτικών μηνυμάτων, ενώ από την άλλη μεριά δεν θα είναι παρεμβατικός στις "ιδιοτροπίες” του
Λευκού Οίκου υπό τον πρόεδρο Τραμπ που προκαλούσαν εκνευρισμό στον Κέλι (συμμετοχή
χαμηλόβαθμων στελεχών σε συναντήσεις υψηλού κλιμακίου, συναντήσεις του Αμερικανού
προέδρου με φίλους του με τους οποίους συνδέεται αρκετά χρόνια, διαβουλεύσεις του Τραμπ με
Ρεπουμπλικάνους που είναι μέλη του Κογκρέσου, αλλά και με συμβούλους, παράθεση δείπνων
στην κατοικία του Λευκού Οίκου).
Κάποιαστιγμή, ο Μαλβέινι είπε σε έναν πολιτικό σύμμαχό του, ότι όπως ο ίδιος σκέφτονταν την
κατάσταση στον Λευκό Οίκο, ο Κέλι προσέφερε μία αρνητική υπηρεσία στον Αμερικανό πρόεδρο,
με τις συχνές αρνήσεις του. "Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Μικ δεν θα μπαίνει σε μία θέση άμυνας, αλλά
σίγουρα ο ίδιος αισθάνεται ότι ο Κέλι ήταν απωθητικός πολύ συχνά και δεν βοήθησε τον πρόεδρο
να υλοποιήσει την ατζέντα του", δήλωσε μία πηγή που βρίσκεται κοντά στον Μαλβέινι.
Τοαποτέλεσμα θα είναι ένας Λευκός Οίκος που θα μπορεί να κινηθεί πιο εύκολα, πρόσθεσε η ίδια
πηγή.
ΟΜαλβέινι κατά τις τελευταίες ημέρες εξελίσσεται σε μία σκιά του Κέλι στον Λευκό Οίκο μέχρι την

ημέρα της επίσημης αποχώρησης του, ενώ είχε συναντήσεις κεκλεισμένων των θυρών με
υψηλόβαθμα στελέχη του επιτελείου επικοινωνίας του προέδρου Τραμπ, όπως η γραμματέας
Τύπου του Λευκού Οίκου και κυβερνητική εκπρόσωπος Σάρα Χάκαμπι Σάντερς.
Παράλληλα, ο Μαλβέινι αναμένεται ότι θα ταξιδέψει στο παραθεριστικό θέρετρο του Τραμπ (Mara-Lago), όπου και θα περάσει μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο μερικές από τις αργίες της
εορταστικής περιόδου.
"Ηατζέντα μου θα είναι απλή, εφαρμόζοντας την ίδια στρατηγική η οποία ήταν επιτυχής στις άλλες
δύο υπηρεσίες που ήμουν υπεύθυνος για τον πρόεδρο Τραμπ: συνετή ικανότητα", ανέφερε
χαρακτηριστικά ο Μαλβέινι σε δήλωσή του προς το Politico. "Θα βοηθήσω όσο μπορώ καλύτερα
τον πρόεδρο Τραμπ ως υπηρεσιακός επιτελάρχης του Λευκού Οίκου, καθώς ο ίδιος κάνει και
διατηρεί την Αμερική μεγάλη", πρόσθεσε.
Προκειμένουνα υποστηρίξει τον πρόεδρο Τραμπ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ο Μαλβέινι
προγραμματίζει να φέρει μαζί του στην Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου τέσσερα στελέχη του
γραφείου διαχείρισης του προϋπολογισμού (OMB) για το οποίο ήταν υπεύθυνος κατά την
τελευταία διετία. Μεταξύ αυτών των στελεχών, είναι η προσωπάρχης του, Έμα Ντόιλ, αλλά και ο
αναπληρωτής προσωπάρχης του, Ντάνιελ Χάνλον, σύμφωνα με το περιεχόμενο ενός εσωτερικού
ηλεκτρονικού μηνύματος του OMB που έχει το Politico. Η Ντόιλ αναμένεται ότι θα έχει τα
καθήκοντα αναπληρώτριας Προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, χωρίς ωστόσο, να έχει ανακοινωθεί
επίσημα κάτι τέτοιο.
"ΗΈμα βοήθησε τον Μικ να στελεχώσει, αλλά και να διοικήσει δύο υπηρεσίες, ενώ ο Νταν
βρίσκεται μαζί του για οκτώ χρόνια. Τα δύο στελέχη θα βοηθήσουν τον Μαλβέινι να μεταφέρει το
στιλ της διοίκησής του στην Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου κι όχι να εισβάλλει και να αρχίσει να
απολύει στελέχη", δήλωσε χαρακτηριστικά μία πηγή που έχει λάβει γνώση για τα σχέδια που έχει
ο ίδιος.
Στηναρχή, ο Κέλι προσπάθησε να αλλάξει τις συνήθειες του προέδρου Τραμπ και να ελέγξει τις
συνομιλίες, τα τηλεφωνήματα, αλλά και τα προεδρικά ραντεβού. Η προσπάθεια αυτή, έγινε κατά
τους πρώτους μήνες άσκησης των καθηκόντων του, ενώ ο Κέλι άφηνε να εννοηθεί ότι δεν
προσπαθούσε να περιορίσει τον πρόεδρο Τραμπ. Τελικά, ο ίδιος εγκατέλειψε την προσπάθεια
επιβολής μιας στρατιωτικού τύπου πειθαρχίας στον Λευκό Οίκο, όταν διαπίστωσε ότι υπήρχε
μεγάλη αντίσταση για την τήρησή της.
"Υποθέτωότι ο Μαλβέινι θα είναι λίγο πιο ανεκτικός με τα στελέχη που θα έρχονται σε συναντήσεις
και τα οποία δεν θα έπρεπε κανονικά να λαμβάνουν μέρος. Είναι λιγότερο πειθαρχικός από τον
Κέλι,” δήλωσε μία πηγή για το νέο προσωπάρχη.
Αυτόισχύει για τα μέλη της οικογένειας Τραμπ, την κόρη του Ιβάνκα, αλλά και τον γαμπρό του
Τζάρεντ Κούσνερ, που έχουν θέσεις υψηλόβαθμων συμβούλων και ήρθαν συχνά σε σύγκρουση
με τον Κέλι, που τους θεωρούσε ως Νεοϋορκέζους "που είχαν κυβερνητικό ρόλο.”

Μίαπηγή που γνωρίζει τον τρόπο σκέψης του Μαλβέινι δήλωσε ότι ο ίδιος δεν θα βάζει εμπόδια
στα παιδιά του Τραμπ, ενώ θεωρεί ως υποχρέωσή του ως υπηρεσιακός προσωπάρχης να
παρέχει βοήθεια στην άσκηση των καθηκόντων άλλων στελεχών.
Ωστόσο, ένας πρώην αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης ήταν επικριτικός σχολιάζοντας
την προσέγγιση αυτή: "Όλοι τα πηγαίνουν καλά με τα παιδιά στην αρχή,” δήλωσε χαρακτηριστικά.
Στιςσχέσεις του με τα αμερικανικά ΜΜΕ ο Μαλβέινι αναμένεται επίσης να ακολουθήσει μία
διαφορετική προσέγγιση από αυτήν που ακολούθησε ο Κέλι, καθώς με δεδομένη την
προηγούμενη θητεία του στην Βουλή των Αντιπροσώπων αισθάνεται άνετα μπροστά από τις
τηλεοπτικές κάμερες, αλλά και στην επικοινωνία που έχει με τους δημοσιογράφους.
Παράλληλα, αναμένεται ότι ο ίδιος θα εμφανίζεται πιο συχνά στα ειδησεογραφικά προγράμματα
και τις κυριακάτικες ενημερωτικές εκπομπές, αλλά ακόμη και στην αίθουσα Τύπου του Λευκού
Οίκου, όπως έπραξε κατά την διάρκεια της σύντομης διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής
κυβέρνησης, τον περασμένο χειμώνα.
"ΟΜαλβέινι έχει σίγουρα συντηρητικά διαπιστευτήρια, αλλά και την γνώση των πολιτικών
εξελίξεων στο Κογκρέσο. Μπορεί ξεκάθαρα να επικοινωνεί το μήνυμα της αμερικανικής
κυβέρνησης στους πολίτες. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για τον Τραμπ,” δήλωσε χαρακτηριστικά
ο Πολ Γουίνφρι πρώην αναπληρωτής βοηθός για τον Αμερικανό πρόεδρο σε θέματα εσωτερικής
πολιτικής, αλλά και διευθυντής για την πολιτική προϋπολογισμού στον Λευκό Οίκο. Ο Γουίνφρι
ήταν στον Λευκό Οίκο, κατά την ίδια περίοδο με τον Μαλβέινι.
Τογραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα σχολιασμού των εξελίξεων.
ΟΜαλβέινι εντάχθηκε στο περιβάλλον του Τραμπ κατά την περίοδο μεταβίβασης της προεδρικής
εξουσίας, ενώ είχε προταθεί από τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Ρεπουμπλικάνο
Πολ Ράιαν, τον πρώτο επιτελάρχη του προέδρου Τραμπ Ράινς Πρίμπους, αλλά και το συντηρητικό
ίδρυμα (Heritage Foundation) για το OMB. Ο Μαλβέινι συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον
πρόεδρο Τραμπ την περίοδο μεταβίβασης της προεδρικής εξουσίας. Η συνάντηση αυτή, έγινε
στον Πύργο Τραμπ και ήταν διάρκειας 15 λεπτών, σύμφωνα με δήλωση πηγής που βρίσκεται
κοντά στον Μαλβέινι.
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