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ΟΡεπουμπλικάνος γερουσιαστής Ρον Τζόνσον "έκανε έναν μορφασμό” όταν άκουσε ότι η
(στρατιωτική) βοήθεια στην Ουκρανία είχε διασυνδεθεί με την διεξαγωγή έρευνας για τους
Μπάιντεν.
Ωστόσο, όπως κι άλλοι Ρεπουμπλικάνοι δεν θέλησε να έρθει χθες, σε μία άμεση πολιτική
σύγκρουση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, επιλέγοντας να χρησιμοποιήσει μία πρωινή
τηλεοπτική εμφάνισή του, για να υπερασπιστεί τον Αμερικανό πρόεδρο, σύμφωνα με το
POLITICO.
ΟΤζόνσον που εκλέγεται στο Ουισκόνσιν έστρεψε την προσοχή προς την προεδρική εκλογή του
Τραμπ, το 2016, αντί να συζητήσει την παρούσα επικαιρότητα και την δύσκολη κατάσταση με την
οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο Τραμπ, μετά την έναρξη της επίσημης έρευνας για την
παραπομπή του, από τους Δημοκρατικούς στην Βουλή των Αντιπροσώπων.
Οίδιος τόνισε ότι το σημείο του ενδιαφέροντος στην συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα WSJ
την προηγούμενη εβδομάδα στην οποία και αποκάλυψε τις συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό
πρόεδρο για την βοήθεια προς την Ουκρανία, αλλά και την διεξαγωγή έρευνας για τους Μπάιντεν,
είχαν ως στόχο να αθωώσουν τον Τραμπ κι όχι να τον πλήξουν πολιτικά.
"Αυτόείναι το κεντρικό σημείο, για το οποίο βγήκα μπροστά: Όταν ρώτησα τον πρόεδρο σχετικά με
αυτό [την καθυστέρηση χορήγησης στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία], το αρνήθηκε
κατηγορηματικά. Το αρνήθηκε με πάθος. Έτσι, αυτό είναι το κομμάτι του πάζλ, για το οποίο
βρίσκομαι εδώ για να το αναφέρω σήμερα,” είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος απευθυνόμενος στον
Τσακ Τοντ που τον φιλοξένησε στο τηλεοπτικό κανάλι NBC.
"Σεαντίθεση με το αφήγημα του Τύπου ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να αποκρύψει επιβλαβείς
πληροφορίες για το 2020, αυτό που θέλει ο ίδιος είναι ένας απολογισμός για αυτά που έγιναν το
2016,” πρόσθεσε ο Τζόνσον.

ΟΤζόνσον είχε δηλώσει στην εφημερίδα WSJ ότι ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην ΕΕ, Γκόρντον
Σόντλαντ του είχε πει για μία ανταλλαγή περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων σε βοήθεια προς
την Ουκρανία κι αναφορικά με την διεξαγωγή μιας έρευνας για τις αμερικανικές εκλογές.
Στιςσκέψεις που έκανε για να συνδέσει αυτά που είχε μάθει, ο Τζόνσον τηλεφώνησε άμεσα στον
Τραμπ κι ο Αμερικανός πρόεδρος το αρνήθηκε, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Τζόνσον.
Ογερουσιαστής μπορεί να αποτελέσει έναν "πολιτικό μπαλαντέρ” για τους Ρεπουμπλικάνους στην
Γερουσία, καθώς ο ίδιος συνδέεται ελάχιστα με την ηγεσία του κόμματος, που τον άφησε μόνο
του, στην προεκλογική εκστρατεία του 2016. Ο ίδιος Τζόνσον κατόρθωσε να επανεκλεγεί με
διαφορά περίπου 5 μονάδων.
Ωστόσο, όταν το ζήτημα έρχεται στις λεπτομέρειες για την έρευνα παραπομπής του προέδρου
Τραμπ, ο ίδιος προτιμάει να μένει στις πληροφορίες που έχει.
Ότανο Τζόνσον έθεσε ερωτήματα σχετικά με τις κινήσεις του Λευκού Οίκου για να περιορίσει την
πρόσβαση στα αρχεία τηλεφωνικών επικοινωνιών του προέδρου με ξένους ηγέτες, οι
αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου προσπάθησαν να κατευνάσουν αμέσως, τις ανησυχίες αυτές.
Επίσης, όταν όλοι στην Ουάσιγκτον προσπαθούσαν να καταλάβουν τις έχει συμβεί και να πάρουν
θέση, ο ίδιος πήγε στην εκπομπή "Meet the Press” για να ξεκαθαρίσει ότι δεν ακολουθεί την μικρή
ομάδα των Ρεπουμπλικάνων που ασκούν κριτική στον πρόεδρο Τραμπ.
"Αισθάνομαισυμπάθεια για αυτό που περνάει ο πρόεδρος. Δεν δει ποτέ ξανά στην διάρκεια της
ζωής μου, έναν πρόεδρο μετά την εκλογή του, να μην έχει σε κάποιο βαθμό τις καλές ευχές των
πολιτικών του αντιπάλων,” δήλωσε ο Τζόνσον για τον πρόεδρο Τραμπ, περιγράφοντας την
αμφιλεγόμενη δημοσιογραφική κάλυψη της υπόθεσης, με κεντρικό πρόσωπο αναφοράς, τον
Αμερικανό πρόεδρο.
Οίδιος είχε ταξιδέψει στην Ουκρανία (αρχές Σεπτεμβρίου) με τον Δημοκρατικό Γερουσιαστή Κρις
Μέρφι, ο οποίος και ήταν μαζί του στην εκπομπή "Meet the Press.”
O Μέρφι δήλωσε πως είναι φίλος του Τζόνσον, αλλά "έχει φοβηθεί πολύ” από την χθεσινή στάση
του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή.
"Ησυνέντευξη αυτή ήταν ένα γιγαντιαίο πράσινο φως στον πρόεδρο των ΗΠΑ για να συνεχίσει να
επιζητεί την εμπλοκή των ξένων στις αμερικανικές εκλογές,” είπε ο Μέρφι.
"Ολόκληρηη χώρα θα πρέπει να φοβηθεί, καθώς σε μία χρονική στιγμή που χρειαζόμαστε
πατριώτες, αυτό που έχουμε είναι τυφλή κομματική υπακοή,” τόνισε ο ίδιος.
ΟΜέρφι σχολίασε την στάση των Ρεπουμπλικάνων λέγοντας: "Δεν θα έπρεπε να φοβούνται αυτόν
τον πρόεδρο. Αν ψηφίσουν για να τον ξεφορτωθούν, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει για να
τους πλήξει.”

Στομεταξύ, ο πρόεδρος Τραμπ ξεκαθαρίζει ότι παρακολουθεί στενά κάθε δημόσια δήλωση των
Ρεπουμπλικάνων.
Απότην πλευρά του, ο ηγέτης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στην Γερουσία, Μιτς ΜακΚόνελ
διαβεβαίωσε ότι ακόμη και στην περίπτωση που ο πρόεδρος Τραμπ παραπεμφθεί από την Βουλή
των Αντιπροσώπων, είναι πιθανό ότι θα είναι ασφαλής στην Γερουσία, η οποία έχει και την ευθύνη
για να τον δικάσει, αν η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσει την παραπομπή του.
"Οτρόπος με τον οποίο η παραπομπή σταματάει, είναι με μία πλειοψηφία στην Γερουσία και με
εμένα ως ηγέτη της πλειοψηφίας,” δήλωσε χαρακτηριστικά ο ΜακΚόνελ σε ένα βίντεο
συγκέντρωσης χρημάτων για την εκστρατεία επανεκλογής του, το 2020.
"Ωστόσο, χρειάζομαι την βοήθειά σας. Σας παρακαλώ να συνεισφέρετε εντός του χρονικού
περιθωρίου,” είπε ο ίδιος απευθυνόμενος στους Ρεπουμπλικάνους και στο ίδιο βίντεο.
Πριναπό 21 χρόνια ο ΜακΚόνελ είχε δηλώσει ότι δεν θα "προδίκαζε” το αποτέλεσμα της υπόθεσης
παραπομπής κατά του πρώην πρόεδρου των ΗΠΑ, Δημοκρατικού Μπιλ Κλίντον στην Γερουσία,
καθώς ο ίδιος ως γερουσιαστής, ήταν ένας εν δυνάμει ένορκος.
Ηπαρουσία των Ρεπουμπλικάνων στις χθεσινές τηλεοπτικές εκπομπές, ήταν δηλωτική της
ελάχιστης πολιτικής προοπτικής που υπάρχει για να έρθουν σε σύγκρουση με τον πρόεδρο
Τραμπ, χαρακτηρίζοντας το κάλεσμα του Τραμπ προς την Κίνα για την διεξαγωγή έρευνας για τις
δραστηριότητες του Μπάιντεν, ως αστείο, ενώ απέρριπταν την είδηση της ύπαρξης και δεύτερου
πληροφοριοδότη.
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