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Την απόσυρσή του από την κούρ-
σα για την εξασφάλιση του χρί-
σµατος των Ρεπουµπλικάνων 

ανακοίνωσε ο Ρικ Σαντόρουµ. «Ποτέ 
δεν θα υπάρξει χώρα που µπορεί να 
πάει µπροστά σαν µεγάλη και ισχυρή 
χώρα εκτός αν θυµηθούµε ποιοι εί-
µαστε και τί µας κάνει Αµερικάνους», 
επισήµανε σε οµιλία του στο Γκέντι-
σµπεργκ της Πενσιλβάνιας, κοντά 
στο χώρο όπου έγινε µία από τις ση-
µαντικότερες µάχες του εµφυλίου.

Πληροφορίες ανέφεραν αρχικά 
ότι θα καλούσε σε υποστήριξη του 
Μιτ Ρόµνεϊ, ο οποίος προηγείται σε 
εκλέκτορες και θεωρούνταν εξαρχής 
ως ο πιθανότερος ανταγωνιστής του 
Μπαράκ Οµπάµα στις εκλογές του 
Νοεµβρίου. Ωστόσο, στην οµιλία του 
δεν έκανε αναφορές σε άλλους υπο-
ψήφιους. Ο πρώην γερουσιαστής, 
παρά τις νίκες σε 11 πολιτείες, δεν 
κατάφερε να απειλήσει σηµαντικά 
τον Ρόµνεϊ σε αριθµό εκλεκτόρων αν 
και τυπικά ο αγώνας δεν έχει κλεί-
σει ακόµη. Σύµφωνα µε τους υπο-

λογισµούς του Associated Press, ο 
Σαντόρουµ είχε 285 εκλέκτορες και 
ο Ρόµνεϊ 661 ενώ για την εξασφάλι-
ση του χρίσµατος στο συνέδριο του 
Αυγούστου στη Φλόριντα χρειάζο-
νται 1.144 εκλέκτορες. Υπολειπόταν 
ακόµη και σε χρηµατικούς πόρους, 
άλλον ένα κρίσιµο παράγοντα στην 
µακρά προεκλογική κούρσα. Παρά 
ταύτα, στην εκστρατεία συνεχίζουν ο 
Νιουτ Γκίνγκριτς και Ρον Πολ αλλά 
είναι πολύ πίσω σε αριθµό εκλεκτό-
ρων και από τον Σαντόρουµ.

Πιστός καθολικός µε επτά παιδιά, 
ο Σαντόρουµ εξέφρασε σκληρές και 
σε κάποιες περιπτώσεις ακράιες θέ-
σεις για ζητήµατα οικογενειακού προ-
γραµµατισµού ή τροµοκρατίας, χωρίς 
σε αυτό να ξεφεύγει σηµαντικά από  
την ιδεολογική γραµµή του κόµµατός 
του. Είναι εξάλλου γνωστό ότι τους 
Ρεπουµπλικάνους ψηφίζουν οι θρη-
σκευόµενοι Αµερικανοί µε την προ-
τίµησή τους να διαφέρει ανάλογα µε 
το αν είναι καθολικοί ή προτεστάντες 
ευαγγελικοί.

Αποχωρεί ο Ρικ Σαντόρουµ
από την εκστρατεία για το χρίσµα

ΒΕΒΑΙΗ ΠΛΕΟΝ Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΡΟΜΝΕΪ

Ο Ρικ Σαντόρουµ ήταν γνωστός για τις µάλλον ακραίες, υπερσυντηρητικές θέσεις του.   

Ο Αµερικανός πρόεδρος 
Μπαράκ Οµπάµα προη-
γείται σε όλες τις κατη-

γορίες του κυριότερου Ρεπου-
µπλικάνου αντίπαλό του στις 
προεδρικές εκλογές του Νοεµ-
βρίου - από την προσωπικότητα 
ως τη διπλωµατία - σύµφωνα µε 
µια δηµοσκόπηση που δηµοσι-
εύθηκε την Τρίτη, αλλά σε ό,τι 
αφορά την οικονοµία η έρευνα 
καταδεικνύει ότι αυτή αποτελεί 
ένα αδύναµο σηµείο του ενόψει 
των προεδρικών εκλογών του 
Νοεµβρίου.

Στη δηµοσκόπηση για λογα-
ριασµό των Ουάσιγκτον Ποστ 
και ABC, προκύπτει πως εάν 
οι εκλογές διεξάγονταν σήµε-
ρα, ο ∆ηµοκρατικός πρόεδρος 
θα επικρατούσε σε µία αναµέ-
τρηση εναντίον του Μιτ Ρόµνεϊ 
µε 51% έναντι 44%. Ωστόσο, 
η ίδια έρευνα - που διεξάχθη-

κε στο διάστηµα 5-8 Απριλίου 
- αποφαίνεται πως ο Ρεπου-
µπλικανός διεκδικητής χαίρει 
µίας διψήφιας διαφοράς από 
τον πρόεδρο όταν το ερώτηµα 
στρέφεται στην µείωση του οµο-
σπονδιακού δηµόσιου χρέους, 
ενώ προηγείται και µε διαφορά 
στήθους στην κατηγορία του 
χειρισµού της οικονοµίας.

Τα ευρήµατα της σφυγµοµέ-
τρησης καταδεικνύουν πως η 
εικόνα του προέδρου Οµπάµα, 
ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα 
εν µέσω της δεινότερης οικο-
νοµικής ύφεσης µετά την εποχή 
του Κραχ, είναι ακόµη ευάλωτη 
όσον αφορά την αγοραστική 
δύναµη των Αµερικανών.

Από την πλευρά του, ο Ρόµνεϊ 
ευελπιστεί πως το επιτυχηµέ-
νο επιχειρηµατικό παρελθόν 
του θα τον βοηθήσει ως εχέγ-
γυο αποτελεσµατικότητας στην 

κούρσα προς τον Λευκό Οίκο, 
παρά τα συχνά ολισθήµατα στα 
οποία υποπίπτει.

Μόλις το 26% των ερωτη-
θέντων θεωρεί πως ο πρώην 
κυβερνήτης της Μασαχουσέτης 
«φαίνεται φιλικός και συµπα-
θής», έναντι 64% του Οµπάµα, 
ενώ µόλις το 29% δηλώνει πως 
«εµπνέεται» από τον Ρόµνεϊ σε 
αντίθεση µε το 55% του αντί-
στοιχου ποσοστού του Οµπάµα.

Με την προεκλογική εκστρα-
τεία του επικεντρωµένη στην 
επιχειρηµατική του δεινότητα, 
ο Ρόµνεϊ καταφέρνει να προη-
γείται µε 4 ποσοστιαίες µονάδες 
του Οµπάµα στην κατηγορία 
του χειρισµού των οικονοµικών 
θεµάτων. Όσον αφορά το ερώ-
τηµα της δηµιουργίας θέσεων 
εργασίας, οι δύο δυνητικοί αντί-
παλοι βρίσκονται καθηλωµένοι 
σε µία στατιστική ισοπαλία, µε 
τον Οµπάµα να συγκεντρώνει 
το 46% και τον Ρόµνεϊ το 43%, 
στα όρια του στατιστικού λάθους 
των 3,5 µονάδων της έρευνας.

Ο Ρόµνεϊ έχει καθαρό προβά-
δισµα µόνον σε µία κατηγορία, 
στη διαχείριση του οµοσπον-
διακού χρέους, µε το 51% των 
1.100 ερωτηθέντων να θεω-
ρούν πως θα κάνει καλύτερη 
δουλειά από τον Οµπάµα, τον 
οποίο εµπιστεύεται το 38%.

Η έρευνα καταδεικνύει πως 
οι δύο υποψήφιοι καταγράφουν 
µεγάλα χάσµατα ως προς την 
υποστήριξή από διάφορες κοι-
νωνικές οµάδες, µε τον Ρόµνεϊ 
να υπολείπεται στις γυναίκες, 
ενώ ο Οµπάµα δεν χαίρει εκτί-
µησης µεταξύ των λευκών άνευ 
πανεπιστηµιακής µόρφωσης 
και µέρους των λευκών ψηφο-
φόρων µε πτυχίο.

ΝΕΕΣ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Προβάδισµα Οµπάµα σε όλα 
εκτός από την οικονοµία


