Ο Ντόναλντ Τραμπ στήριξε τον
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Οπρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς βρίσκεται σε κλοιό από την έρευνα για την παραπομπή του
παρότρυνε χθες τους ψηφοφόρους στο Κεντάκι να στείλουν ένα μήνυμα στους Δημοκρατικούς
στην Ουάσινγκτον, ψηφίζοντας σήμερα για την επανεκλογή του Ρεπουμπλικάνου κυβερνήτη της
πολιτείας.
Ηομιλία του Αμερικανού προέδρου στο Κεντάκι ενώπιον χιλιάδων υποστηρικτών του, ήταν μία
ουσιαστική προσπάθεια που έκανε ο ίδιος για την μετατροπή της εκλογής του κυβερνήτη της
πολιτείας, σε ένα δημοψήφισμα για την προεδρία του, καθώς προσπαθεί να επιβιώσει πολιτικά
από την έρευνα που διεξάγει η Βουλή των Αντιπροσώπων που τελεί υπό τον κοινοβουλευτικό
έλεγχο των Δημοκρατικών για την παραπομπή του.
"Αύριο[σήμερα] το Κεντάκι έχει μία ευκαιρία να στείλει ένα μήνυμα στους ακραίους
Δημοκρατικούς,” είπε ο Τραμπ.
Οικάτοικοι του Κεντάκι πρέπει να επανεκλέξουν τον Μπεβίν, τόνισε ο πρόεδρος Τραμπ. Σε
αντίθετη περίπτωση, οι σχολιαστές θα πουν ότι "ο Τραμπ υπέστη την μεγαλύτερη ήττα στην
παγκόσμια ιστορία... Δεν μπορείτε να το αφήσετε αυτό, να συμβεί σε εμένα,” τόνισε ο ίδιος.
Ηεπίσκεψη του Αμερικανού πρόεδρου στην αναφερόμενη πολιτεία έγινε λίγες ώρες πριν ανοίξουν
οι κάλπες για την σημερινή ψηφοφορία, με στόχο να βοηθήσει πολιτικά τον Ρεπουμπλικάνο
κυβερνήτη Ματ Μπεβίν, απέναντι στον Δημοκρατικό του αντίπαλο, τον Γενικό Εισαγγελέα της
πολιτείας, Άντι Μπεσίρ.
ΟΜπεβίν χαρακτηρίζεται ως ίσως ο λιγότερο δημοφιλής κυβερνήτης της πολιτείας, σύμφωνα με τις
δημοσκοπήσεις, μετά τις καταστροφικές πολιτικές συγκρούσεις που είχε με τα συνδικάτα των
εργαζομένων, αλλά και με τους δασκάλους.
Ωστόσο, ο ίδιος έχει ένα μικρό προβάδισμα απέναντι στον Μπεσίρ κατά τις τελευταίες εβδομάδες.

ΟΜπεβίν υπερασπίζεται πεισματικά τον πρόεδρο Τραμπ, τασσόμενος κατά της έρευνας για την
παραπομπή του.
Οπρόεδρος Τραμπ κάλεσε τον Μπεβίν στο βήμα της ομιλίας του, με τον Ρεπουμπλικάνο
κυβερνήτη να δηλώνει ότι οι κάτοικοι της πολιτείας πρέπει να ξεκαθαρίσουν σήμερα πως το
Κεντάκι είναι μία ρεπουμπλικανική πολιτεία και να δείξουν ότι "υποστηρίζουμε τον πρόεδρο των
ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.”
Απότην πλευρά του, ο ηγέτης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στην Γερουσία, Μιτς ΜακΚόνελ
που επίσης είναι ένας Ρεπουμπλικάνος από το Κεντάκι, έχει παραμείνει σιωπηλός στην κρίση
γύρω από τον Τραμπ.
ΟΜακΚόνελ αναφέρθηκε στους συντηρητικούς δικαστές, οι διορισμοί των οποίων επικυρώθηκαν
από την Γερουσία στην διάρκεια της προεδρίας του Τραμπ, λέγοντας: "Κύριε πρόεδρε, σας
ευχαριστώ που κάνατε την Αμερική πάλι μεγάλη.”
Οπρόεδρος Τραμπ κάνει μία έντονη προσπάθεια, με στόχο να βοηθήσει τους Ρεπουμπλικάνους
υποψηφίους στο Μισισίπι, το Κεντάκι, αλλά και την Λουιζιάνα.
Οινίκες των υποψηφίων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος θα τον βοηθήσουν να ενισχύσει την
πολιτική του στάση, αλλά και την προοπτική της επανεκλογής του, το 2020, καθώς η έρευνα για
την παραπομπή του κλιμακώνεται.
Απότην άλλη μεριά, ενδεχόμενες απώλειες, θα μεταφραστούν ως μία ένδειξη πολιτικής αδυναμίας
για τον ίδιο και την προσπάθεια επανεκλογής του.
Τηνπροηγούμενη Παρασκευή, ο Τραμπ βρέθηκε στο Μισισίπι, προκειμένου να βοηθήσει τον
Ρεπουμπλικάνο Τέιτ Ριβς στον προεκλογικό του αγώνα για την θέση του κυβερνήτη της πολιτείας,
απέναντι στον Δημοκρατικό Τζιμ Χουντ.
Αύριο, ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Μονρό της Λουιζιάνας προκειμένου να υποστηρίξει τον
Ρεπουμπλικάνο Έντι Ρίσπον στην προεκλογική του εκστρατεία κατά του Δημοκρατικού κυβερνήτη
Τζον Μπελ Έντουαρντς.
Ηπολιτική μάχη του προέδρου Τραμπ κατά της έρευνας για την παραπομπή του ήταν φανερή,
καθώς χθες, δεκάδες υποστηρικτές του, που στέκονταν πίσω του φορούσαν μπλουζάκια με το
σλόγκαν "Διαβάστε το απομαγνητοφωνημένο κείμενο.”
ΟΤραμπ πιστεύει πως το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με
τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελίνσκι στις 25 Ιουλίου, τον απαλλάσσει από κάθε ενοχή στην
έρευνα για την παραπομπή του.
Ηέρευνα επικεντρώνεται στην διαπίστωση της άσκησης πιέσεων από την πλευρά του προς την
Ουκρανία κι αναφορικά με το αίτημα διεξαγωγής μιας έρευνας σε βάρος του πολιτικού του

αντιπάλου και πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.
Απότην πλευρά του, ο Ρεπουμπλικάνος Γερουσιαστής από το Κεντάκι Ραντ Πολ παρότρυνε τους
Ρεπουμπλικάνους στην χθεσινή προεκλογική συγκέντρωση, να πιέσουν τους Δημοκρατικούς για
την κλήτευση του ανώνυμου πληροφοριοδότη, η καταγγελία του οποία για την τηλεφωνική
επικοινωνία μεταξύ των προέδρων Τραμπ και Ζελένσκι, οδήγησε στην έρευνα παραπομπής του
Τραμπ.
Οίδιος παρότρυνε τα αμερικανικά ΜΜΕ να δημοσιοποιήσουν το όνομα του πληροφοριοδότη.
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