ΗΠΑ: Η Πελόζι συνεχίζει να μιλά
για πρόταση μομφής κατά του
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23/Μαϊ/2019 21:00
Μιαμέρα μετά την κατάρρευση της συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ
Τραμπ και κορυφαίων στελεχών του Δημοκρατικού κόμματος με ξεσπάσματα θυμού και εκτόξευση
αλληλοκατηγοριών, οι ίδιοι πρωταγωνιστές συνέχισαν σήμερα την αντιπαράθεσή τους με την
πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι να λέει ότι εύχεται η οικογένεια και το
επιτελείο του Ρεπουμπλικανού μεγιστάνα "να παρέμβουν" για το καλό της χώρας.
Μετάτη χθεσινή έκρηξη οργής του Τραμπ και τις εκατέρωθεν σκληρές και ειρωνικές δηλώσεις, η
Πελόζι κατηγόρησε ξανά τον πρόεδρο των ΗΠΑ για παρακώλυση του έργου της δικαιοσύνης,
πράξη που όπως επανέλαβε αποτελεί παράπτωμα που δικαιολογεί μια διαδικασία παραπομπής.
"Ξανά, προσεύχομαι για τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Εύχομαι η οικογένειά του ή κυβέρνησή του ή το
προσωπικό του να παρέμβουν για το καλό της χώρας", είπε η Δημοκρατική πρόεδρος σε
δημοσιογράφους κατά την εβδομαδιαία της συνέντευξη Τύπου.
Χθες, λίγο πριν από μια προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ κορυφαίων Δημοκρατικών του
Κογκρέσου και του Τραμπ για θέματα ανάπτυξης υποδομών, η Πελόζι κατηγόρησε τον ένοικο του
Λευκού Οίκου ότι έχει εμπλακεί σε μια "συγκάλυψη" στην υπόθεση της έρευνας του ειδικού
εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ.
Ηδήλωσή της προκάλεσε την έκρηξη του Τραμπ ο οποίος αποχώρησε από τη συνάντηση μόλις
τρία λεπτά αργότερα. Έπειτα ο ίδιος κατέφυγε στο twitter, εξαπολύοντας τις γνωστές του
κατηγορίες για "ψεύτικες έρευνες" εναντίον του. "Διαλύετε τις ΗΠΑ" είπε για τους Δημοκρατικούς,
"Δεν μπορείς να ερευνάς και να νομοθετείς ταυτόχρονα", τόνισε σε άλλη ανάρτηση.
Οισημερινές επιθέσεις Τραμπ επιφύλασσαν χαρακτηρισμούς για τους Δημοκρατικούς με tweets
για ένα "κόμμα που δεν κάνει τίποτε".
Σήμεραη Πελόζι δεν υποχώρησε και επέμεινε στον ισχυρισμό της ότι η στάση του Τραμπ απέδειξε
την ανικανότητα του να εργαστεί σε σύνθετα νομοθετικά θέματα.
"Τομόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στη δουλειά, να σκεφτεί

δύσκολες επιλογές, πώς να καλύψει το κόστος…μιας σημαντικής νομοθεσίας σχετικά με έργα
υποδομών που συζητήσαμε επί τούτου τρεις εβδομάδες πριν", τόνισε η πρόεδρος της Βουλής.
Οηγέτης της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, που συμμετείχε σε αυτή
την τρίλεπτη συνάντηση, μίλησε σήμερα στο δίκτυο MSNBC για το ξέσπασμα του Τραμπ και την
αιφνίδια αποχώρησή του. Το ξέσπασμα του Τραμπ, κατά τον Σούμερ, συνέβη γιατί ο Αμερικανός
πρόεδρος και οι βοηθοί του ήταν τόσο απροετοίμαστοι και φοβισμένοι να μιλήσουν πραγματικά για
το πώς θα χρηματοδοτήσουν έργα υποδομών, που αναζητούσαν ένα πρόσχημα να ξεφύγουν.
Ενώεπανήλθε στην κατηγορία περί παρακώλυσης του έργου της δικαιοσύνης, η Πελόζι δήλωσε
ότι οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει τις επίσημες
διαδικασίες για πρόταση μομφής εναντίον του Τραμπ. Η πρόταση μομφής είναι ένα αποφασιστικό
βήμα είπε και οι έρευνες μπορεί να οδηγήσουν εκεί, αλλά δεν "είμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο".
Αν και όπως υποστήριξε, ο Λευκός Οίκος "ζητά απεγνωσμένα μια κατάθεση πρότασης μομφής".
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