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Τρεις εκλέκτορες θέλει ακόμα ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος

Μια ανάσα πριν το Λευκό Οίκο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ καθώς ο υποψήφιος των
Ρεπουμπλικανών Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις κρίσιμες πολιτείες της Φλόριντα, του Οχάιο
και της Πενσυλβάνια στις αμερικανικές εκλογές: Η πρώτη θεωρείται κλειδί για την ανάδειξη
του προέδρου των ΗΠΑ και η δεύτερη κατά παράδοση (από το 1964) αναδεικνύει πρώτον
αυτόν που κερδίζει τελικά την προεδρική κούρσα.

Ο Τραμπ έχει το προβάδισμα και στο Ουισκόνσιν, πολιτεία, την οποία αν δεν κερδίσει η
Κλίντον, πιστεύεται ότι θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη νίκη υπέρ του υποψηφίου των
Ρεπουμπλικανών μαζί με το Μίσιγκαν. Η πρώτη από τις δύο φαίνεται να «κλειδώνει» υπέρ
του Τραμπ χαρίζοντας του το αξίωμα του νέου προέδρου των ΗΠΑ.
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Στις 08:40 ώρα Ελλάδας έγινε γνωστό ότι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών κέρδισε και
την Αλάσκα φτάνοντας τους 267 εκλέκτορες και πλέον χρειάζεται μόλις τρεις για να γίνει
ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Στις 6 το πρωί της Τετάρτης οι New York Times έδιναν παράσταση νίκης» 95% στον Τραμπ,
ενώ στην έναρξη της εκλογικής βραδιάς το ποσοστό ήταν 84% υπέρ της υποψήφιας των
Δημοκρατικών Χίλαρι Κλίντον.

Σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ εξασφαλίζει μέχρι στιγμής 232 εκλέκτορες και η Χίλαρι
Κλίντον 209. Σημειώνεται ότι απαιτούνται 270 εκλέκτορες για να βγει κάποιος πρόεδρος.

Με βάση τα έως τώρα αποτελέσματα και ενώ συνεχίζεται η καταμέτρηση τις περισσότερες
πολιτείες όπου έκλεισαν οι κάλπες, η Χίλαρι Κίντον των Δημοκρατικών προηγείται (ή έχει
ήδη αναδειχθεί νικήτρια) στις πολιτείες:

Ιντιάνα
Κάνσας
Κεντάκι
Τενεσί
Δ. Βιρτζίνια
Βιρτζίνια
Αλαμπάμα
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Τζόρτζια
Άρκανσο
Ν.Τζέρσεϊ
Β.Ντακότα
Οκλαχόμα
Ν.Καρολίνα
Τέξας
Κολοράντο
Λουιζιάνα
Ουάσινγκτον
Όρεγκον

Ο Ντόναλντ Τραμπ των Ρεπουμπλικάνων προηγείται (ή έχει ήδη αναδειχθεί νικητής) στις
πολιτείες:
Μοντάνα
Αϊντάχο
Γουαιόμινγκ
Βόρεια Ντακότα
Νότια Ντακότα
Νεμπράσκα
Κάνσας
Οκλαχόμα
Τέξας
Μιζούρι
Αρκάνσας
Λουιζιάνα
Μισσισιπί
Αλαμπάμα
Τενεσί
Κεντάκι
Ιντιάνα
Οχάιο
Δυτική Βιρτζίνια
Βόρεια Καρολίνα
Νότια Καρολίνα
Φλόριντα
Αϊοβα
Γιούτα
Τζόρτζια

Πλέον οι κάλπες έχουν κλείσει σε όλες τις πολιτείες πλην της Αλάσκας και αναμένονται τα
αποτελέσματα που θα κρίνουν ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.
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Exit Poll

Νωρίτερα, σύμφωνα με exit poll του αμερικανικού δικτύου FOX το 49% των ψηφοφόρων
θεωρεί τον Τραμπ ικανότερο πρόεδρο, ενώ το 46% εκτιμά πως η υποψήφια των
Δημοκρατικών, Χίλαρι Κλίντον, θα είναι ιδανική για την ηγεσία της χώρας.

Την ίδια ώρα, το 48% εκτιμά πως ο Τραμπ θα μπορεί να χειριστεί καλύτερα τα οικονομικά
ζητήματα των ΗΠΑ, έναντι του 46% που συγκεντρώνει η Χίλαρι Κλίντον.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Fox News, το 52% των ψηφοφόρων εκτιμά πως ο αγώνας των
ΗΠΑ κατά του Ισλαμικού Κράτους «πηγαίνει άσχημα», το 52% πιστεύει ότι η οικονομία
αποτελεί ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, το 45% ότι η κυβέρνηση
πρέπει να κάνει περισσότερα, το 63% ότι οι τηλεμαχίες των δύο υποψηφίων ήταν
σημαντικές για την ψήφο των πολιτών.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το MSNBC, 87% των μαύρων ψηφοφόρων επιλέγει για επόμενο
πρόεδρο των ΗΠΑ την υποψήφια των Δημοκρατικών, Χίλαρι Κλίντον, ενώ μόλις το 8%
ψηφίζει τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών, Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται πως κατά τις εκλογές του 2012 οι μαύροι ψηφοφόροι υποστήριξαν σε
ποσοστό 93% τον Μπαράκ Ομπάμα και μόλις το 6% τον Μιτ Ρόμνεϊ.
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