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ΟιΔημοκρατικοί κατήγαγαν μια απρόσμενη νίκη στο Κεντάκι χθες επί ενός Ρεπουμπλικάνου
κυβερνήτη που είχε υποστηριχθεί σθεναρά από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απέσπασαν
παράλληλα τον έλεγχο της Βουλής στην Πολιτεία της Βιρτζίνιας, όπου το αίσθημα εναντίον του
ενοίκου του Λευκού Οίκου σε πολλές περιοχές και ιδίως σε προάστια πόλεων παραμένει ισχυρό.
Τααποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν χθες σε τέσσερις Πολιτείες — οι άλλες δύο ήταν
αυτές του Μισισιπή και του Νιού Τζέρσι — θα μπορούσαν να δώσουν ενδείξεις για το τι μέλλεται
στις προεδρικές εκλογές της επόμενης χρονιάς, όταν ο Τραμπ θα διεκδικήσει δεύτερη τετραετή
θητεία.
ΣτοΚεντάκι, ο Δημοκρατικός Άντι Μπεσίαρ, ο εκλιπών πατέρας του οποίου Στιβ Μπεσίαρ ήταν ο
τελευταίος κυβερνήτης που ανήκε στους Δημοκρατικούς, επικράτησε του κυβερνήτη Ματ Μπέβιν
παρά το ότι ο πρόεδρος εμφανίστηκε στην τελευταία του προεκλογική εμφάνιση, το βράδυ πριν
από τις εκλογές.
Στηνομιλία του στο Λέξινγκτον του Κεντάκι το βράδυ της Δευτέρας ο Τραμπ, ο οποίος είχε κερδίσει
στο Κεντάκι με διαφορά 30 εκατοστιαίων μονάδων το 2016, τόνισε στους συγκεντρωμένους πως
είναι ανάγκη να επανεκλέξουν τον Μπέβιν, διότι σε διαφορετική περίπτωση, όπως το έθεσε, οι
δημοσιολόγοι θα αποφανθούν πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσωπικά "υπέστη τη μεγαλύτερη
ήττα στην παγκόσμια ιστορία".
Τοσχόλιο αυτό αντανακλούσε τον βαθμό στον οποίο ο 52χρονος Μπέβιν επιδίωξε να μετατρέψει
την τοπική αυτή αναμέτρηση σε ψηφοφορία εθνικής σημασίας, υπογραμμίζοντας την υποστήριξή
του προς τον Τραμπ εν μέσω της έρευνας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων που
θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στην καθαίρεση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.
Ανκαι το αποτέλεσμα αναμφίβολα είναι αποτυχία για τον Τραμπ, που παραμένει σχετικά
δημοφιλής στο Κεντάκι, μάλλον οφείλεται περισσότερο στο ότι ο Μπέβιν ήταν ο πιο αντιδημοφιλής
κυβερνήτης στις ΗΠΑ, έπειτα από τη σειρά σφοδρών συγκρούσεων στις οποίες ενεπλάκη με τα
συνδικάτα και τους δασκάλους.

Ηαπρόσμενη νίκη του Μπεσίαρ αυξάνει τις — ισχνές, πάντως — ελπίδες των Δημοκρατικών να
αποσπάσουν την έδρα του Ρεπουμπλικάνου προέδρου της Γερουσίας Μιτς Μακόνελ, ο οποίος θα
βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο το 2020.
ΟΜπεσίαρ ανακήρυξε τη νίκη του χθες βράδυ αλλά ο Μπέβιν αρνήθηκε να παραδεχθεί την ήττα
του επικαλούμενος "παρατυπίες".
Στομεταξύ οι Δημοκρατικοί απέσπασαν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του πολιτειακού
κοινοβουλίου στη Βιρτζίνια όπου διέθεταν αδύναμες πλειοψηφίες οι Ρεπουμπλικάνοι. Η εξέλιξη θα
δώσει στο Δημοκρατικό κόμμα τον απόλυτο έλεγχο της Πολιτείας για πρώτη φορά έπειτα από ένα
τέταρτο του αιώνα. Ο Τραμπ απέφυγε να κάνει εκστρατεία στη Βιρτζίνια.
Στηνπολιτεία του Μισισιπή, ο Ρεπουμπλικάνος αντικυβερνήτης Τέιτ Ριβς είχε προβάδισμα κατά τα
πρώτα αποτελέσματα επί του Τζιμ Χουντ, Δημοκρατικού που τάσσεται υπέρ του δικαιώματος στην
οπλοκατοχή και εναντιώνεται στο δικαίωμα στην άμβλωση.
Όπωςκαι ο Μπέβιν, ο Ριβς έκανε εκστρατεία αυτοπροβαλλόμενος ως θερμός υποστηρικτής του
Τραμπ σε μια Πολιτεία όπου ο ένοικος του Λευκού Οίκου επικράτησε με ευκολία το 2016. Ο
Τραμπ μίλησε σε εκδήλωση του Ριβς την περασμένη εβδομάδα.
ΣτοΝιού Τζέρσι, οι Δημοκρατικοί αναμενόταν να κρατήσουν τον έλεγχο της κάτω Βουλής.
Ημάχη στη Βιρτζίνια συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη προσοχή — και τις υψηλότερες προεκλογικές
δαπάνες — των δύο κομμάτων. Ο πρώην αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν, από τους επικρατέστερους
διεκδικητές του χρίσματος των Δημοκρατικών για να είναι ο υποψήφιος του κόμματος για την
προεδρία, πήγε στην Πολιτεία για να στηρίξει την εκστρατεία πολλών υποψηφίων του κόμματός
του. Στην Πολιτεία έκανε επίσης εκστρατεία ο Ρεπουμπλικάνος αντιπρόεδρος Μάικ Πενς το
Σαββατοκύριακο.
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