Ο Τραμπ αποκάλεσε τη Μαρί
Γιοβάνοβιτς "μπελά" κι εκείνη
νιώθει ότι "απειλείται"
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Ηπρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ουκρανία Μαρί Γιοβάνοβιτς δήλωσε στην κατάθεσή της στο
Κογκρέσο ότι αισθάνθηκε να "απειλείται" όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την
χαρακτήρισε "μπελά" μιλώντας στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι
"θα της συμβούν διάφορα".
ΟιΕπιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων που διεξάγουν την έρευνα για την παραπομπή του
Τραμπ έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα τα πρώτα απομαγνητοφωνημένα κείμενα από τις
καταθέσεις που έδωσαν οι μάρτυρες, στις κεκλεισμένων των θυρών ακροάσεις τους.
Ταέγγραφα αυτά αφορούν τις καταθέσεις της Γιοβάνοβιτς και του Μάικλ Μακίνλεϊ, πρώην
συμβούλου του υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο.
"Δενξέρω τι σήμαινε" η φράση του Τραμπ. "Θορυβήθηκα πολύ", δήλωσε η Γιοβάνοβιτς
καταθέτοντας στις 11 Οκτωβρίου. "Είμαι ακόμη θορυβημένη", πρόσθεσε. Όταν ρωτήθηκε αν
αισθάνθηκε να απειλείται, απάντησε καταφατικά.
Ηέρευνα αυτή ξεκίνησε με αφορμή το τηλεφώνημα μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι στις 25 Ιουλίου,
όταν ο Αμερικανός ηγέτης ζήτησε από τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Ουκρανίας να ερευνήσει τον
πολιτικό αντίπαλό του, τον Τζο Μπάιντεν, που διεκδικεί το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις
προεδρικές εκλογές του 2020.
Στοκείμενο που είχε δημοσιοποιήσει ο Λευκός Οίκος για τη συνομιλία αυτή, φαίνεται ότι ο Τραμπ
χαρακτήρισε "μπελά" την Γιοβάνοβιτς. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αρνείται ότι διέπραξε
οτιδήποτε επιλήψιμο, υποστηρίζει ότι αυτό το τηλεφώνημα ήταν "τέλειο"και κατηγορεί τους
Δημοκρατικούς ότι τον στοχοθετούν αδίκως για να ανατρέψουν την εκλογική νίκη του το 2016.
Στηνκατάθεσή της, ένα μέρος της οποίας είχε ήδη διαρρεύσει σε μέσα ενημέρωσης, η πρέσβειρα
είπε επίσης ότι "σοκαρίστηκε" που ο Τραμπ μιλούσε κατ’ επανάληψη για την ίδια σε αυτό το
τηλεφώνημα ή ότι θα μπορούσε να μιλήσει για οποιονδήποτε πρεσβευτή κατ’ αυτόν τον τρόπο με
έναν ξένο ηγέτη.

ΟιΕπιτροπές έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα την κατάθεση του ΜακΚίνλεϊ. Ο πρώην σύμβουλος
του ΥΠΕΞ Πομπέο δήλωσε ότι παραιτήθηκε από το αξίωμά του επειδή ανησυχούσε επειδή οι
πρεσβείες των ΗΠΑ χρησιμοποιούνταν για να ξεθάβουν βρομιές για εσωτερικούς πολιτικούς
σκοπούς και για την "αποτυχία" της κυβέρνησης να υπερασπιστεί τους Αμερικανούς διπλωμάτες.
Ισχυρίστηκε ότι είχε προτείνει να δοθεί στη δημοσιότητα μια ανακοίνωση υποστήριξης στη
Γιοβάνοβιτς, όταν αποφασίστηκε η απομάκρυνσή της από την πρεσβεία στο Κίεβο, όμως του
είπαν ότι ο Πομπέο αποφάσισε πως "ήταν προτιμότερο να μην γίνει… εκείνη τη στιγμή".
ΗΓιοβάνοβιτς μίλησε εκτενώς στους βουλευτές για τις επιαφές της με Ουκρανούς αξιωματούχους
και τις ανησυχίες της για τη διαφθορά. Είπε ότι πληροφορήθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του
2018 ότι ο προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ, ο Ρούντι Τζουλιάνι, είχε εμπλακεί στην Ουκρανία,
όταν Ουκρανοί αξιωματούχοι την ενημέρωσαν για τις επαφές που είχε ο πρώην δήμαρχος της
Νέας Υόρκης με έναν πρώην γενικό εισαγγελέα.
ΗΓιοβάνοβιτς ισχυρίστηκε επίσης ότι όταν ζήτησε τη συμβουλή του πρεσβευτή των ΗΠΑ στην
Ευρωπαϊκή Ένωση Γκόρντον Σόντλαντ, ο οποίος ήταν δωρητής του Τραμπ, εκείνος της
συνέστησε να επαινέσει μέσω του Twitter τον πρόεδρο.
ΗΑμερικανίδα διπλωμάτης πρόσθεσε ότι ο Τζουλιάνι ξεκίνησε τις προσπάθειες να αμαυρώσει το
όνομά της στα τέλη του 2018 και για τον σκοπό αυτό χρησιμοποίησε τον Γιούρι Λουτσένκο, τον
γενικό εισαγγελέα της Ουκρανίας. Όπως κατέθεσε, την προειδοποίησε ο υπουργός Δικαιοσύνης
της Ουκρανίας "να προσέχει τα νώτα της".
Οιδιασυνδέσεις του Τζουλιάνι στην Ουκρανία ήταν ένα από τα θέματα των καταθέσεων στην
έρευνα των Επιτροπών. Η Γιοβάνοβιτς ανακλήθηκε από τη θέση της στο Κίεβο μετά από μια
εκστρατεία, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο Τζουλιάνι ο οποίος αμφισβητούσε την πίστη της
προς τον πρόεδρο Τραμπ.
Ότανεπέστρεψε στην Ουάσινγκτον, τον περασμένο Απρίλιο, η Γιοβάνοβιτς ισχυρίστηκε ότι ο Φίλιπ
Ρίκερ, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, της διαμήνυσε ότι ο Πομπέο δεν ήταν πλέον σε
θέση να την προστατεύσει από τον Τραμπ. "Ο κύριος Ρίκερ είπε ότι θα έπρεπε να φύγω. Να
αποχωρήσω το συντομότερο δυνατόν" και ότι ο Τραμπ ήθελε να έχει φύγει από το καλοκαίρι του
2018 "και ότι ο υπουργός (Εξωτερικών) προσπάθησε να με προστατεύσει αλλά δεν ήταν πλέον σε
θέση να το κάνει", υπογράμμισε.
"Μεκαθεμιά από αυτές τις ακροάσεις, μαθαίνουμε περισσότερα για τις προσπάθειες του προέδρου
να χειραγωγήσει τους μοχλούς της εξουσίας προς όφελός του", ανέφεραν οι τρεις επικεφαλής των
Επιτροπών. Οι δύο καταθέσεις "καταδεικνύουν επίσης τη διαστρέβλωση της αμερικανικής
εξωτερικής πολιτικής από έναν παράνομο δίαυλο παράλληλης επικοινωνίας που προσπαθούσε
να προωθήσει τα προσωπικά και πολιτικά συμφέροντα του προέδρου", συνέχισαν.
ΑύριοΤρίτη οι Δημοκρατικοί σκοπεύουν να δώσουν στη δημοσιότητα τις καταθέσεις του Κερτ
Βόλκερ, πρώην ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ για την Ουκρανία και του πρεσβευτή στην ΕΕ
Γκόρντον Σόντλαντ.
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