Ο Ντόναλντ Τραμπ 45ος πρόεδρος της Αμερικής
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Τετάρτη, 09 Νοεμβρίου 2016 10:06 -

Ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε την Πολιτεία-κλειδί του Ουισκόνσιν (10 εκλέκτορες),
μετέδωσαν τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα και το Associated Press μετέδωσε
πως είναι σύμφωνα με τις προβολές των αποτελεσμάτων ο νικητής των
αμερικανικών προεδρικών εκλογών.

Επίσης εξασφάλισε των απαιτούμενο αριθμό των 270 εκλεκτόρων και θα είναι ο 45ος
πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η παραδοχή της ήττας
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Η Δημοκρατική Χίλαρι Κλίντον τηλεφώνησε στον Ρεπουμπλικανό Ντόναλντ Τραμπ και
αναγνώρισε την ήττα της στις προεδρικές εκλογές οι οποίες διεξήχθησαν χθες στις ΗΠΑ,
μεταδίδει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Τραμπ: Ενωμένοι να ξαναστήσουμε τη χώρα μας

"Σας ευχαριστώ πολύ. Συγνώμη που σας άφησα να περιμένετε. Μόλις έλαβε μία κλήση από
την υπουργό Κλίντον. Μας συνεχάρη για τη νίκη μας. Κι εγώ της είπα συγχαρητήρια εκείνη
και την οικογένειά της για την εκστρατεία που έφεραν εις πέρας. Η Χίλαρι δούλεψε για
πολύ καιρό και πολύ σκληρά και εμείς την ευγνωμονούμε για τις υπηρεσίες που προσέφερε
στη χώρα μας. Τώρα ήρθε η ώρα για την Αμερική να θεραπεύσει τις πληγές του διχασμού.
Λέω σε όλους τους Αμερικανούς ότι πρέπει να συσπειρωθούμε. Κάνω έκκληση σε όλους
τους πολίτες ότι θα είμαι ο πρόεδρος όλων των Αμερικανών. Κι αυτό είναι θεμελιώδους
σημασίας για εμένα. Γι' αυτούς που επέλεξαν να μη με υποστηρίξουν στο παρελθόν, τους
προσεγγίζω και τους ζητάω τη βοήθειά τους, ώστε ενωμένοι να στήσουμε μεγάλη τη χώρα
μας. Η εκστρατεία μας ήταν ένα καταπληκτικό, μεγάλο κίνημα, το οποίο συνθέτουν σκληρά
εργαζόμενοι άνθρωποι που αγαπάνε τη χώρα τους και θέλουν ένα καλύτερο μέλλον. Είναι
ένα κίνημα που περιλαμβάνει όλες τις φυλετικές και θρησκευτικές ομάδες. Θα εργαστούμε
μαζί και θα ξεκινήσουμε να ξαναχτίζουμε το έθνος μας και να ανανεώνουμε το αμερικανικό
όνειρο", δήλωσε ο Τραμπ αμέσως μετά την εκλογική του νίκη.

"Θα εκμεταλλευτώ κάθε ταλέντο και θα βρούμε τους καλύτερους, τους πιο ταλαντούχους
προς όφελος όλων. Έχουμε ένα πολύ καλό οικονομικό σχέδιο. Θα διπλασιάσουμε και θα
ενισχύσουμε την οικονομία μας παντού. Θα δώσουμε το μήνυμα σε όλους να έρθουν και να
πλαισιώσουν την προσπάθειά μας. Κανένα όνειρο δεν είναι πολύ μεγάλο. Ό,τι θέλουμε για
το μέλλον μας μπορούμε να το προσεγγίσουμε. Πρέπει να είμαστε τολμηροί. Πρέπει να
ονειρευτούμε τα πιο όμορφα και πιο πετυχημένα πράγματα εκ νέου", συμπλήρωσε ο νέος
πρόεδρος των ΗΠΑ.
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