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Αναρωτιέστεπόσο πλούσια είναι τα παιδιά του Τραμπ; Σε αντίθεση με τον αλαζόνα πατέρα τους,
δεν είναι τόσο πρόθυμα να το αποκαλύψουν. Τα έσοδά τους δεν είναι γνωστά, ενώ η περιουσία
τους είναι τοποθετημένη σε ιδιωτικές επενδύσεις που "προστατεύονται” από αδιαφανείς εταιρείεςβιτρίνες. Ακόμη και η έκθεση χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που υποχρεούται βάσει της
ομοσπονδιακής νομοθεσίας να παρέχει η κόρη του μεγιστάνα, Ιβάνκα Τραμπ, με τις γενικευμένες
υπεκφυγές και αναφορές της, προσφέρει περιορισμένα στοιχεία.
Έτσι, ο Forbes "σκάλισε” κρατικά αρχεία ακίνητης περιουσίας, δικαστικά και κυβερνητικά έγγραφα
προκειμένου να ξετρυπώσει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για τις οικονομικές συναλλαγές
της πρώτης οικογένειας των ΗΠΑ. Τα ευρήματα αποκάλυψαν τα εξής: Ο Ντόναλντ Τραμπ
Τζούνιορ και ο Έρικ Τραμπ φαίνεται να έχουν περιουσία της τάξης των 25 εκατ. δολαρίων
έκαστος. Η Ιβάνκα Τραμπ από την πλευρά της φαίνεται να έχει αποκομίσει αντίστοιχη περιουσία
από την εργασία της στον Οργανισμό Τραμπ (σ.μ. είναι ο όμιλος επιχειρήσεων του Ντόναλντ
Τραμπ), αλλά η περιουσία της είναι πολύ μεγαλύτερη -περίπου στα 375 εκατ. δολάρια- αν
συνυπολογιστούν οι απολαβές της από τη σειρά ειδών μόδας που φέρει το όνομά της αλλά και ο
γάμος της με τον κληρονόμο μεγιστάνα των ακινήτων Τζάρεντ Κούσνερ. H 26χρονη κόρη του
προέδρου, Τίφανι, και ο 13χρονος γιος του, Μπάρον, δεν φαίνεται να έχουν λάβει πολλά από τον
πατέρα τους μέχρι στιγμής. Ούτε και η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, εκτός βέβαια από ένα μικρό
διαμέρισμα στον ουρανοξύστη Trump Tower, 33 ορόφους πιο κάτω από το υπερπολυτελές ρετιρέ
του ζεύγους, αξίας 1,5 εκατ. δολαρίων.
Σεαντίθεση με άλλους κληρονόμους πλούσιων οικογενειών, τα παιδιά του Τραμπ δεν απέκτησαν
τα πλούτη τους από καταπιστεύματα ούτε από την απόκτηση μέρους των οικογενειακών
επιχειρήσεων μέσω σταδιακών μεταβιβάσεων. Στην πραγματικότητα, δεν έχει περάσει στην
κατοχή τους ουσιαστικά καμία από τις αμέτρητες συμμετοχές του Οργανισμού Τραμπ. Το μόνο
σημαντικό περιουσιακό στοιχείο στο οποίο ο πρόεδρος έχει συμπεριλάβει την οικογένειά
του φαίνεται να είναι το ξενοδοχείο Trump International Hotel στην Ουάσιγκτον, όπου τα τρία
μεγαλύτερα παιδιά του -ο Ντόναλντ Τζούνιορ, η Ιβάνκα και ο Έρικ- κατέχουν το καθένα ποσοστό
7,5%, αξίας περίπου 6 εκατ. δολαρίων έκαστο.
Αντ'αυτού, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους φαίνεται να προέρχεται από τους παχυλούς

μισθούς που αποκομίζουν ως στελέχη, εδώ και χρόνια, του Οργανισμού Τραμπ. Ο πατέρας τους,
εξάλλου, τους πληρώνει αδρά. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, τα τρία αδέλφια
υπολογίζεται ότι έχουν λάβει έκαστο 35 εκατ. δολάρια, σε προ φόρων μισθούς, προμήθειες και
μπόνους, σύμφωνα με υπολογισμούς του Forbes βάσει των εκθέσεων χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης του Ντόναλντ και της Ιβάνκα Τραμπ.
Καιοι τρεις, όμως, έχουν αξιοποιήσει τις παχυλές αυτές απολαβές για να "χτίσουν” τα δικά τους
χαρτοφυλάκια, αγοράζοντας προβεβλημένα ακίνητα και ιδρύοντας δικές τους επιχειρήσεις - αν και
όχι πάντα με μεγάλη επιτυχία.

ΙβάνκαΤραμπ (και Τζάρεντ Κούσνερ)
Περιουσία 375 εκατ. δολάρια
Τοπιο δραστήριο επιχειρηματικά από τα αδέλφια, η Ιβάνκα Τραμπ πέρασε αρκετά χρόνια
ασχολούμενη με την ενίσχυση του brand του πατέρα της, ενώ ταυτόχρονα έχτιζε το δικό της. Ως
εκτελεστική αντιπρόεδρος του Οργανισμού Τραμπ, αναζητούσε επιχειρηματικές συμφωνίες σε όλα
τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη ενώ ήταν και υπεύθυνη για την εσωτερική σχεδίαση των
ξενοδοχείων του ομίλου Τραμπ, με τις απολαβές από την ημερήσια αυτή εργασία της να
ανέρχονται σε περίπου 25 εκατ. δολάρια.
Αντίστοιχα, όμως, φαίνεται πως ήταν τα έσοδά της και από τις προσωπικές της, προσοδοφόρες,
επιχειρηματικές δραστηριότητες. Έκανε την αρχή το 2007 κυκλοφορώντας στην σειρά
κοσμημάτων που φέρουν το όνομά της, Ιβάνκα Τραμπ. Ακολούθησαν οι τσάντες, τα παπούτσια
και άλλα αξεσουάρ μόδας. Έτσι, μέχρι το 2013 η επιχείρησή της έφτασε να πραγματοποιεί
πωλήσεις της τάξης των 75 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας που
επικαλούνταν παλαιότερο δημοσίευμα των New York Times. Λίγο αργότερα ακολούθησε το

λανσάρισμα μια μεγάλης σειράς ενδυμάτων που απευθυνόταν σε εργαζόμενες γυναίκες, που
εκτίναξε τις πωλήσεις της εταιρείας στα 100 εκατ. δολάρια. Η Ιβάνκα, η εταιρεία της οποίας
παραχώρησε το brand σε τρίτους, πιθανότατα απώλεσε περίπου το 7% των εσόδων χονδρικής
πώλησης των brands, το οποίο κατά κανόνα αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ των λιανικών
πωλήσεων, σύμφωνα με ειδήμονες του χώρου. Αυτό σημαίνει ότι η σειρά μόδας που δημιούργησε
η Ιβάνκα θα μπορούσε να ξεπεράσει σε έσοδα τα 10 εκατ. δολαρίων ετησίως, στο αποκορύφωμα
της δημοφιλίας του brand.
Οικαλές εποχές όμως δεν διήρκεσαν πολύ. Η διχαστική πολιτική του πατέρα της, έπληξε και την
εταιρεία της, με τις πωλήσεις να καταρρέουν, ώσπου τον Ιούλιο του 2018 η ίδια η Ιβάνκα
ανακοίνωσε ότι κλείνει την επιχείρηση. "Μετά από 17 μήνες (σ.μ. δραστηριότητας) στην
Ουάσιγκτον, δεν ξέρω πότε ή αν θα επανέλθει ποτέ η εταιρεία", είχε δηλώσει η Ιβάνκα εκείνη την
εποχή.
Ηίδια όμως δεν έχει λόγο να ανησυχεί, δεδομένου ότι η μεγαλύτερη πηγή πλούτου της είναι ο
σύζυγός της, ο μεγιστάνας των ακινήτων Τζάρεντ Κούσνερ. Με βάση τις εκθέσεις
χρηματοοικονομικής διαφάνειας του ζεύγους, όπου καταγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία και
των δύο, η περιουσία τους υπολογίζεται μεταξύ 52 και 759 εκατ. δολαρίων - με το σύνολο σχεδόν
να συνδέεται με τις συμμετοχές του Κούσνερ. Σύμφωνα ωστόσο με έγγραφο που υπέβαλε ο
γαμπρός του Αμερικανού προέδρου για πιθανή δανειοδότηση σε τράπεζα, το οποίο περιήλθε στην
κατοχή των New York Times, το εύρος της περιουσίας τους είναι πολύ πιο περιορισμένο.
Αποκαλύπτει ότι η καθαρή περιουσία του Κούσνερ στις αρχές του 2017 ανερχόταν σε περίπου
324 εκατ. δολάρια, με αποτέλεσμα η κοινή περιουσία του ζευγαριού να υπολογίζεται σε περίπου
375 εκατ. δολάρια.
Μεγάλομέρος της περιουσίας τους συνδέεται με τα εμπορικά ακίνητα και τα ενοικιαζόμενα
διαμερίσματα που κατέχει η Kushner Cos, καθώς και με τραπεζικούς λογαριασμούς αλλά και με
ένα χαρτοφυλάκιο αμοιβαίων κεφαλαίων. Παρότι δε αμφότεροι προέρχονται από δύο γνωστές
δυναστείες της αμερικανικής αγοράς real estate, η ακίνητη περιουσία τους είναι μικρή. Η Ιβάνκα
εξακολουθεί να διατηρεί την κυριότητα ενός διαμερίσματος δύο υπνοδωματίων στον έκτο όροφο
του ουρανοξύστη Trump στη Λεωφόρο Παρκ που έχτισε ο πατέρας της, αξίας περίπου 3 εκατ.
δολαρίων. Ωστόσο, για χρόνια η ίδια και ο Κούσνερ έμεναν στο ρετιρέ που βρίσκεται στον 28ο
όροφο του ίδιου κτιρίου, το οποίο ανήκει στον Ντόναλντ Τραμπ. Το εξοχικό τους, στο γκολφ κλαμπ
Trump National Bedminster, ανήκει επίσης στον πρόεδρο. Σήμερα, δε, το ζεύγος μένει σε ένα
μέγαρο έξι υπνοδωματίων στην Ουάσιγκτον, το οποίο ενοικιάζουν από έναν Χιλιανό κληρονόμο
ορυχείων.

ΝτόναλντΤραμπ Τζούνιορ
Περιουσία 25 εκατ. δολάρια
Οπρώτος από τα αδέλφια που ασχολήθηκε με τις οικογενειακές επιχειρήσεις ήταν ο Ντον
Τζούνιορ, ο οποίος σε όλη την καριέρα του εργάζεται για τον πατέρα Τραμπ, ενώ "συμπληρώνει”
τον μισθό του με τα έσοδα από τις προσωπικές του επιχειρηματικές δραστηριότητες, με τα
εγχειρήματά του όμως να εμφανίζουν μικτά αποτελέσματα ως προς τον βαθμό επιτυχία τους.
Κατέχοντας επίσης τη θέση του εκτελεστικού αντιπροέδρου στον Οργανισμό Τραμπ, ο Ντον -που
ασχολείτο με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων του ομίλου πριν αναλάβει μαζί με τον
αδελφό του Έρικ τη διοίκηση των οικογενειακών επιχειρήσεων για όσο ο πατέρας τους βρίσκεται
στον προεδρικό θώκο- φαίνεται να έχει αντίστοιχες απολαβές με αυτές της Ιβάνκα.
Ομισθός του σίγουρα του έχει εξασφαλίσει μια πολυτελή ζωή. Ο Ντον έχει στην κατοχή του ένα
διαμέρισμα 550 τ.μ. σε έναν πολυτελή ουρανοξύστη στο κέντρο του Μανχάταν και ένα λοφτ στα
βόρεια της πολιτείας της Νέας Υόρκης, κοντά στον ποταμό Ντέλαγουερ όπου πάει για ψάρεμα.
Επίσης, εμφανίζεται ως κάτοχος, από κοινού με τον Έρικ, μια κυνηγετικής έκτασης 171
στρεμμάτων στην ίδια περιοχή. Τον Απρίλιο, μάλιστα, ο Ντον και η σύντροφός του Κίμπερλυ
Γκιλφόιλ απασχόλησαν τα πρωτοσέλιδα όταν προέβησαν άξαφνα στην απόκτηση ενός μεγάρου
επτά υπνοδωματίων στο Χάμπτονς του Λονγκ Άιλαντ, έναντι 4,5 εκατ. δολαρίων.
Όπωςκαι η αδελφή του Ιβάνκα, ο Ντον έχει προσπαθήσει να ανεξαρτητοποιηθεί από τις
επιχειρήσεις ακινήτων του πατέρα του. Σύμφωνα με αρχεία της πόλης της Νέας Υόρκης, ο Ντον
συνδέεται με μισή ντουζίνα εξω-ομιλικές επενδύσεις, μέσω εταιρειών με "αινιγματικές" επωνυμίες
όπως η MSMDF Agriculture LLX (η οποία κατέχει ποσοστό σε μια εταιρεία υδροπονικής
καλλιέργειας μαρουλιών) και η Future Venture LLC (η οποία σύμφωνα με τον Οργανισμό Τραμπ
έχει συσταθεί με σκοπό να "επενδύσει στον τεχνολογικό κλάδο). Οι συγκεκριμένες εταιρείες

συνδέονται με τον διαχειριστή κεφαλαίων Τζέντρι Μπιτς, ο οποίος είναι παλιός φίλος του Ντον,
ενώ ασχολείται και με τη συγκέντρωση κεφαλαίων για την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ. Ο
γιος του προέδρου στο παρελθόν φαίνεται να έχασε το ποσό της τάξης των 200.000 δολαρίων
που είχε επενδύσει μαζί με τον Μπιτς σε μια δοκιμαστική πετρελαϊκή γεώτρηση στο Τέξας, που
δεν απέφερε όμως τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Απότις πλέον συζητημένες επιχειρηματικές κινήσεις του Ντον ήταν αυτή που πραγματοποίησε στο
Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας. Μαζί με μια ομάδα επενδυτών αγόρασαν ένα παλιό κτίριο που
στέγαζε προηγουμένως νοσοκομείο του Ναυτικού, έναντι τιμήματος 5 εκατ. δολαρίων, με στόχο να
το ανακαινίσουν και να μισθώσουν ένα τμήμα του στην κομητεία. Η ανακαίνιση όμως καθυστέρησε
και η κυβέρνηση της κομητείας τελικά απέσυρε το ενδιαφέρον της, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να
υποβάλλουν αίτηση πτώχευσης και να καταθέσουν μήνυση κατά της κομητείας. Τα δύο μέρη
κατέληξαν τελικά σε συμβιβασμό το 2017, και η κομητεία πήρε πίσω το ακίνητο έναντι 33 εκατ.
δολαρίων. Δεν είναι σαφές εάν ο Ντον έβγαλε κέρδος από τη συγκεκριμένη συμφωνία. Ο ίδιος
πάντως είχε δηλώσει στην Charleston’s Post και στην Courier ότι ήταν "παθητικός επενδυτής”,
κατέχοντας ποσοστό μόλις 10% στην επιχειρηματική οντότητα που συμμετείχε στη συναλλαγή ενώ
δεν είχε "δικαίωμα ψήφου ή ελέγχου” σε αυτήν.
Ακολούθησεμια ακόμη αμφιλεγόμενη επένδυση, σε μια εγκαταλελειμμένη αποθήκη στο
βιομηχανικό πάρκο του Βόρειου Τσάρλεστον. Ο Ντον και μια ομάδα επενδυτών αγόρασαν το
ακίνητο προκειμένου να εγκαταστήσουν ένα τμήμα μιας εταιρείας προκατασκευασμένων σπιτιών
που προσδοκούσαν ότι θα φέρει επανάσταση στην αγορά κατοικιών χαμηλού κόστους. Η
επιχείρηση δεν κατάφερε ποτέ να αναπτυχθεί, αφήνοντας τον Ντον και δύο ακόμα εμπλεκόμενους
επενδυτές εκτεθειμένους για ένα δάνειο ύψους 3,65 εκατ. δολαρίων από την Deutsche Bank, για
το οποίο είχαν εγγυηθεί προσωπικά. Λίγες ημέρες πριν την καταγγελία του δανείου, εμφανίστηκε
ως "από μηχανής θεός" του ο πατέρας Τραμπ. Εξαγόρασε το δάνειο και στη συνέχεια κατέσχεσε
το ακίνητο, γλιτώνοντας ουσιαστικά τον γιο του. Ο πρόεδρος πούλησε "διακριτικά" το ακίνητο, το
οποίο σημειωτέον είχε ιστορικό μόλυνσης του περιβάλλοντος, τον Φεβρουάριο του 2018, έναντι
τιμήματος 4,1 εκατ. δολαρίων.

ΈρικΤραμπ
Περιουσία 25 εκατ. δολαρίων
Ονεότερος από τα τρία παιδιά του προέδρου Τραμπ από τον πρώτο του γάμο, ο Έρικ, φαίνεται να
είναι αυτός που οικονομικά εξαρτάται περισσότερο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ζει σε ένα ρετιρέ
που δημιουργήθηκε από την ένωση τεσσάρων διαμερισμάτων -τα δύο εκ των οποίων
αποκτήθηκαν με ύποπτα μεγάλη έκπτωση-, στο κτίριο Trump Park East, ιδιοκτησίας του πατέρα
του, δίπλα στο Σέντραλ Παρκ. Επίσης είναι κάτοχος μιας διπλοκατοικίας στο συγκρότημα Trump
National Golf Club στην κομητεία Γουέσττσεστερ της Νέας Υόρκης. Ο Έρικ κατέχει και αυτός θέση
εκτελεστικού αντιπροέδρου στον Οργανισμό Τραμπ -όπου μέχρι τη στιγμή που ανέλαβε από
κοινού με τον Ντον Τζούνιορ τη διοίκηση της εταιρείας, ήταν υπεύθυνος για τη λειτουργία των
περισσότερων θερέτρων και γκολφ κλαμπ του ομίλου- με τη θέση του την οικογενειακή επιχείρηση
να αποτελεί -όπως φαίνεται- την κυριότερη πηγή των εισοδημάτων του.
Σύμφωναμε τα αρχεία της πόλης της Νέας Υόρκης, ο Έρικ φαίνεται να συνδέεται μόνο με δύο εν
λειτουργία επιχειρήσεις: με το ξενοδοχείο Trump International Hotel στην Ουάσιγκτον, όπου
κατέχει ένα ποσοστό, και με το Οινοποιείο Τραμπ στο Σάρλοτσβιλ της Βιρτζίνια. Στην τελευταία, ο
Έρικ έχει συνάψει μια πολύπλοκη επιχειρηματική συμφωνία με τον πατέρα του. Συγκεκριμένα, ο
Έρικ κατέχει τη θέση του προέδρου στο Οινοποιείο, ενώ τον ιστότοπο της επιχείρησης
διαχειρίζεται μια δική του εταιρεία, η Eric Trunp Wine Manufacturing LLC. Επιπλέον, η καθημερινή
λειτουργία του οινοποιείου φαίνεται να διεκπεραιώνεται μέσω εταιρειών συμφερόντων του Έρικ.
Ωστόσο, τα αρχεία ακινήτων της κομητείας Άλμπεμαρλ και η έκθεση χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης του προέδρου καθιστούν σαφές ότι πραγματικός ιδιοκτήτης είναι ο πατέρας του.

Τομήλο κάτω από τη μηλιά

Οιπολύπλοκες ενδοοικογενειακές διασυνδέσεις δεν είναι πάντως κάτι καινούριο για την οικογένεια
Τραμπ. Σύμφωνα με έρευνα των New York Times, ο Φρεν Τραμπ (σ.μ. πατέρας του σημερινού
προέδρου των ΗΠΑ) εξασκούσε και ο ίδιος το "άθλημα” -ορίζοντας ουσιαστικά τους κληρονόμους
του ως διαχειριστές ή ιδιοκτήτες ακινήτων, τραπεζίτες ή συμβούλους του- προκειμένου να περάσει
την περιουσία του στα παιδιά του αποφεύγοντας τη φορολόγηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ
ενδεχομένως ακολουθεί το παράδειγμά του. Εκτός από το πολύπλοκο επιχειρηματικό deal που
αφορά το οινοποιείο στο Σάρλοτσβιλ, η έκθεση χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Ιβάνκα
περιλαμβάνει μια σειρά συμμετοχών σε επιχειρήσεις μέσω των οποίων κεφάλαια της
αυτοκρατορίας του Ντόναλντ Τραμπ καταλήγουν στα μέλη της οικογένειά του.
Μέσωτης εταιρείας Τ International Realty LLC, η Ιβάνκα λαμβάνει προμήθειες για την πώληση
διαμερισμάτων που ανήκουν στον πατέρα της. Επιπλέον, μέσω εταιρειών όπως η TTT Consulting
LLC και η DT Bali Technical Services Manager LLC, η Ιβάνκα λαμβάνει αμοιβές για
συμβουλευτικές και διοικητικές υπηρεσίες για ακίνητα που διαχειρίζονται εταιρείες του πατέρα της γεγονός που την καθιστά σύμβουλο και για τις συμφωνίες που συνάπτει ο Οργανισμός Τραμπ. Το
ιδιοκτησιακό καθεστώς των επιχειρήσεων του ομίλου καταδεικνύει ότι αντίστοιχες "ευθύνες" έχουν
και τα αδέλφια της. Οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν φαίνεται να έχουν "ξεφορτωθεί” μεγάλα χρηματικά
ποσά μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις εκθέσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, αλλά θα
μπορούσαν να αποτελέσουν το "όχημα" για να μεταφέρει ο πρόεδρος μεγάλο μέρος της
περιουσίας του στα παιδιά του. (Η Ιβάνκα πάντως, για όσο διαρκεί η θητεία της στην κυβέρνηση
Τραμπ, έχει κατευθύνει τις απολαβές που λαμβάνει από τις εν λόγω εταιρείες σε επενδυτικά
προγράμματα σταθερού εισοδήματος, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τους κανόνες περί
ασυμβίβαστου).
Πέραναπό αυτές τις συμφωνίες, το Forbes δεν ανακάλυψε κανένα στοιχείο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος σημειωτέον τρεις δεκαετίες τώρα "αποκαλύπτει” κάθε του σεντ προκειμένου να
περιληφθεί στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes που καταρτίζεται δις ετησίως-, έδωσε
στα παιδιά του κάποιο σημαντικό χρηματικό ποσό. Επιπλέον, οι γονείς του προέδρου, Φρεντ και
Μέρι Τραμπ, φαίνεται ότι έχουν κάνει μόνο μικρά κληροδοτήματα στα εγγόνια τους.
Ωστόσο, ελλείψει λεπτομερών οικονομικών στοιχείων, καθώς και των οικογενειακών φορολογικών
δηλώσεων του Τραμπ, είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς πόση από την περιουσία του προέδρου
έχει περάσει στα παιδιά του. Έαν βαρύνονται με σημαντικά δάνεια ή έχουν πραγματοποιήσει
αποτυχημένες επενδύσεις, τότε μπορεί να είναι σε χειρότερη οικονομική θέση από ό,τι
υπολογίζεται. Εάν από την άλλη έχουν πολλές και καλά κρυμμένες επιχειρηματικές
δραστηριότητες, τότε μπορεί να είναι πλουσιότεροι απ’ όσο εκτιμάται.
Σεκάθε περίπτωση, οι ίδιοι δεν βιάζονται να το αποκαλύψουν. Όταν το Forbes κατήρτισε την
πρώτη του λίστα με τους 400 πλουσιότερους ανθρώπους της Αμερικής το 1982, ο Ντόναλντ
Τραμπ άσκησε -προσωπικά- πιέσεις, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, για να βρεθεί
υψηλότερα στην κατάταξη. "Έχουν κοινή περιουσία που υπολογίζεται σε περισσότερα από 200
εκατ. δολάρια” είχε γράψει τότε το Forbes, αναφερόμενο στους Φρεντ και Ντόναλντ Τραμπ. "Ο
Ντόναλντ ισχυρίζεται ότι ανέρχεται σε 500 εκατ. δολάρια”. Το 1985, μάλιστα, ο Ντόναλντ

υποδύθηκε έναν "ψεύτικο μάρτυρα”, λέγοντας ψέματα για μια μεταβίβαση περιουσίας από τον
πατέρα του, που του εξασφάλισε μια εξέχουσα θέση στη λίστα. Τρεις δεκαετίες αργότερα, τα
παιδιά του βρίσκονται στην ηλικία που είχε αυτός τότε. Ωστόσο, αντί να διαλαλούν την οικονομική
τους κατάσταση, ακολουθούν μια εντελώς διαφορετική τακτική: Δεν σχολιάζουν.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

