Η επόμενη G7 θα διεξαχθεί σε
γκολφ κλαμπ του Ντόναλντ Τραμπ
στη Φλόριντα
17/Οκτ/2019 21:41
Ηεπόμενη σύνοδος της G7, της ομάδας των 7 ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, η οποία
προβλέπεται να διεξαχθεί το 2020 στις ΗΠΑ, θα πραγματοποιηθεί σε ένα από τα γκολφ κλαμπ
ιδιοκτησίας του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ανακοίνωσε σήμερα ο προσωπάρχης του Λευκού
Οίκου Μικ Μαλβάνεϊ.
ΟΜικ Μαλβάνεϊ επισήμανε ότι ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος δεν θα έχει κανένα κέρδος από τη
χρήση της ιδιοκτησίας του και υπερασπίστηκε την απόφασή του, η οποία ανακοινώθηκε την ώρα
που ο πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με επικρίσεις και ερωτήματα από τους πολιτικούς
αντιπάλους του για τα οικονομικά του και ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.
Ητοποθεσία όπου θα διεξαχθεί η σύνοδος θα είναι το Trump National Doral Club, στο Μαϊάμι.
"Δενείναι η μοναδική πιθανή τοποθεσία, όμως είναι η καλύτερη τοποθεσία" διαβεβαίωσε ο
Αμερικανός αξιωματούχος, σε μια συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο.
"Χρησιμοποιούμετα ίδια κριτήρια με εκείνα που χρησιμοποιούσαν οι προηγούμενες διοικήσεις" (για
τη διοργάνωση της συνόδου), σημείωσε, προσθέτοντας ότι εξετάστηκαν 12 διαφορετικές
τοποθεσίες.
"Είναιένας εξαιρετικός χώρος", είχε υποστηρίξει ο Τραμπ από το Μπιαρίτς.
"Πρόκειταιγια μια πολύ μεγάλη έκταση, πολλών χιλιάδων στρεμμάτων, επομένως εμείς μπορούμε
να διαχειριστούμε κάθε εκδήλωση εκεί", είχε επισημάνει ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.
"Βρίσκεταιακριβώς δίπλα από το αεροδρόμιο (…). Και κάθε αποστολή θα μπορεί να έχει το δικό
της κτίριο".
ΟΝτόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένως καταφερθεί κατά του Τζο Μπάιντεν, φαβορί για το χρίσμα
του Δημοκρατικού Κόμματος στις προεδρικές εκλογές, για τις επιχειρηματικές διασυνδέσεις του
γιου του στην Ουκρανία και την Κίνα, τις οποίες ο Τραμπ έχει πολλάκις χαρακτηρίσει
διεφθαρμένες, χωρίς να δίνει αποδεικτικά στοιχεία.

Ερωτηθείςγια το πώς η χρήση των επιχειρηματικών ιδιοκτησιών του Αμερικανού προέδρου για τη
φιλοξενία επίσημων κυβερνητικών εκδηλώσεων διαφέρει από τις κατηγορίες του Τραμπ εναντίον
των Μπάιντεν, ο Μαλβάνεϊ απάντησε στους δημοσιογράφους ότι δεν θα υπάρξει κανένα κέρδος
σημειώνοντας πως η οικογένεια είχε κάνει περιουσία προτού ο Ρεπουμπλικανός γίνει πρόεδρος
τον Ιανουάριο του 2017.
Εξάλλου, ο προσωπάρχης του διευκρίνισε ότι η όλη διοργάνωση θα έχει υψηλό κόστος, ενώ με τη
χρήση του συγκεκριμένου χώρου θα εξοικονομηθούν εκατομμύρια δολάρια, καθώς θα είναι
φθηνότερος σε σύγκριση με άλλες τοποθεσίες.
ΤοTrump National Doral Club, το οποίο αγόρασε ο Αμερικανός πρόεδρος το 2012, περιγράφεται
ως μια "τροπική όαση" με περισσότερα από 600 δωμάτια, εκ των οποίων δύο "προεδρικές
σουίτες".
Τηνίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι το θέμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη θα
απουσιάζει από την ατζέντα των συνομιλιών της επόμενης G7.
"Ηκλιματική αλλαγή δεν θα βρίσκεται στο πρόγραμμα" της συνόδου, δήλωσε ο Μικ Μαλβάνεϊ.
Οπρόεδρος των ΗΠΑ, ο μοναδικός ηγέτης της διεθνούς κοινότητας που απέσυρε τη χώρα του από
τη συμφωνία του Παρισιού, συνηθίζει να μένει στο περιθώριο όλων των πρωτοβουλιών για το
κλίμα, κατά τη διάρκεια σημαντικών διεθνών συνόδων.
Ητύχη του Αμαζονίου, του μεγαλύτερου τροπικού δάσους του πλανήτη που βρέθηκε στο έλεος
πυρκαγιών, ήταν στο επίκεντρο της συνόδου της G7 τον Αύγουστο στο Μπιαρίτς, στη νοτιοδυτική
Γαλλία.
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