Ο πρώτος μαύρος κυβερνήτης
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Ομπάμα κατεβαίνει για πρόεδρος
των ΗΠΑ
14/Νοε/2019 16:43
Οπρώην κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, Ντεβάλ Πάτρικ, αποφάσισε, αν και καθυστερημένα, να
θέσει υποψηφιότητα για το χρίσμα των Δημοκρατικών για τον προεδρικό θώκο, όπως ανακοίνωσε
την Πέμπτη σε βίντεο στην επίσημη ιστοσελίδα του.
ΟΠάτρικ, στενός φίλος και σύμμαχος του πρώην προέδρου, Μπαράκ Ομπάμα, είχε αποκλείσει
νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το ενδεχόμενο μιας τέτοιας κίνησης, αλλά από τότε μιλούσε με
Δημοκρατικούς συνεργάτες και χορηγούς για την έναρξη μιας εκστρατείας.
Τοβήμα του σε ένα ήδη γεμάτο ρινγκ, κάνει τον Πάτρικ τον 18ο υποψήφιο στην κούρσα των
Δημοκρατικών για το 2020. Μάλιστα, την ίδια ώρα, ορισμένοι Δημοκρατικοί εκφράζουν
αβεβαιότητα σχετικά με τη δυναμική της τρέχουσας ομάδας υποψηφίων του κόμματος.
"Σεένα πνεύμα βαθιάς ευγνωμοσύνης για όσα μου έδωσε αυτή η χώρα, με αποφασιστικότητα να
οικοδομήσουμε ένα καλύτερο, πιο βιώσιμο, αμεσότερο αμερικανικό όνειρο για την επόμενη γενιά,
ανακοινώνω σήμερα την υποψηφιότητά μου για Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών", είπε στο
βίντεο του ο Πάτρικ.

In a spirit of profound gratitude for all the country has given to me, with a determination to build a
better, more sustainable, more inclusive American Dream for everyone:
I am today announcing my candidacy for President of the United States.https://t.co/hObdLNiFMJ
pic.twitter.com/fGmI0qxkxS
— Deval Patrick (@DevalPatrick) November 14, 2019
Ηκίνηση έρχεται σε άμεση αντίθεση με τον Δεκέμβριο του 2018, όταν είπε ότι δεν θα κατέβει για
πρόεδρος, αναφέροντας σε μια ανάρτηση στο Facebook την "σκληρότητα της εκλογικής μας
διαδικασίας" και τον αντίκτυπο που θα είχε σε όσους ήταν κοντά του.

"Μετάαπό πολλή συζήτηση, προβληματισμό και προσευχή, αποφάσισα ότι η προεδρική καμπάνια
του 2020 δεν είναι για μένα", ανέφερε ο Πάτρικ στη σελίδα του στο Facebook το περασμένο έτος.
Ο Πάτρικ είπε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του ανησυχούσαν ότι η "σκληρότητα της εκλογικής μας
διαδικασίας θα έπληττε τελικά τους ανθρώπους τους οποίους η Νταϊάν κι εγώ αγαπάμε, αλλά που
δεν είχαν προετοιμαστεί για το ταξίδι".
Μετάτην ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του την Πέμπτη το πρωί, ο Πάτρικ σχεδιάζει να ταξιδέψει
στο Νιου Χάμσαϊρ αργότερα μέσα στην ημέρα για να καταθέσει τα έγγραφά του, το πρώτο
επίσημο βήμα για να μπει στις πρωταρχικές ψηφοφορίες.
ΟΠάτρικ μπήκε στα βιβλία της ιστορίας ως ο πρώτος μαύρος κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, που
υπηρετούσε από το 2007 έως το 2015. Ήταν όμως μόλις ο δεύτερος μαύρος εκλεγμένος
κυβερνήτης της χώρας από την εποχή της Ανασυγκρότησης.
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