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πολιτικη Παρέμβαση
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Η πολιτική 
πρόταση 
Μπάιντεν είναι 
«κτισμένη» 
επάνω σε 
αρχές και 
αξίες γνώριμες 
και οικείες. Ο 
ιδεολογικός της 
πυρήνας είναι 
ταυτόσημος με 
εκείνον που έχει 
καταστήσει την 
κεντροδεξιά 
παράταξη στην 
Ελλάδα, τη Νέα 
Δημοκρατία, την 
πιο ανθεκτική στη 
δοκιμασία του 
χρόνου πολιτική 
δύναμη της 
χώρας 

 100 ημέρες μετά την εκλογή του Αμε-
ρικανού Προέδρου, το ρολόι της Ιστορίας 
δείχνει ότι έχουμε εισέλθει σε μια νέα επο-
χή. Στην εποχή Μπάιντεν.
Η ίδια η εκλογική του νίκη και κυρίως η πολι-
τική που ανακοίνωσε και ήδη αποφασιστικά 
εφαρμόζει συνιστούν αλλαγή του οικονομι-
κού και κοινωνικού «παραδείγματος», που 
για δεκαετίες είχε επικρατήσει στις ΗΠΑ και 
από εκεί είχε διαχυθεί στον δυτικό κόσμο.
Ο αρρύθμιστος καπιταλισμός του σκληρού 
ανταγωνισμού και της συνεχούς συσσώρευ-
σης τεράστιου πλούτου σε πολύ λίγους, προ-
κειμένου στη συνέχεια ένα μέρος του να δια-
χυθεί από εκεί προς τα «κάτω» (trickle-down 
economics), δεν είναι πια το κυρίαρχο αφή-
γημα. Δεν είναι πια η μία και μόνη συνταγή, 
αφού δεν ανταποκρίνεται στα μεγάλα ζητή-
ματα και στα πιεστικά αιτήματα της εποχής. 
Δεν απαντά στις ανάγκες και στις προσδο-
κίες της μεσαίας τάξης. Δηλαδή της εγγύη-
σης της Δημοκρατίας που απειλήθηκε με 
συρρίκνωση.
Η θανατηφόρα πανδημία της COVID-19, 
που δεν γνωρίζει σύνορα, εισοδήματα, γει-
τονιές και προάστια, ανέτρεψε δεδομένα και 
στερεότυπα δεκαετιών. 

Ανέδέιξέ δραματικά όσο και ξεκάθαρα την 
αξία της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ανα-
γκαίας παρέμβασης και συμβολής της πολι-
τείας για την προστασία του ύψιστου αγα-
θού της δημόσιας υγείας και τη στήριξη της 
οικονομίας και της κοινωνίας. Εδειξε την ανά-
γκη μιας δημοκρατικής πολιτείας που προ-
στατεύει και στηρίζει. Ανέδειξε τον νέο ρό-
λο του κράτους σε μια σύγχρονη οραματι-
κή μετα-πανδημική δημοκρατία.
Ανέδειξε, επίσης, εμφατικά την υποχρέω-
ση συντονισμένης και διεθνούς συνεργασί-
ας για την αντιμετώπιση των μεγάλων κοι-
νών προκλήσεων. Για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και, 
βέβαια, για την αντιμετώπιση της πανδημί-
ας με τον ευρύτερο δυνατό και χωρίς καμία 
διάκριση εμβολιασμό. 

Ανέδέιξέ, τέλος, την υποχρέωση των κυ-

βερνήσεων να διαμορφώσουν ένα πυκνό και ισχυρό δίχτυ κοι-
νωνικής προστασίας, να εξασφαλίσουν καλές δουλειές («good 
jobs») και, μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, την υψηλή τεχνολογία 
και την καινοτομία, να οδηγήσουν σε ανάπτυξη με κοινωνική 
ευαισθησία και περιβαλλοντική φροντίδα.
Αλλωστε, οι πολίτες ελπίζουν η μετα-πανδημική οικονομία να 
είναι πιο οικολογική, πιο ανθρώπινη και ουσιαστικά πιο δίκαιη.

Ο ΠρΟέδρΟς Τζο Μπάιντεν, βοηθούμενος και από την τραυ-
ματική περίοδο του ντόναλντ Τραμπ, άκουσε τη βοή των γεγο-
νότων. Συνέλαβε τα μηνύματα και τα αιτήματα των καιρών και, 
με την πρόσφατη ιστορική ομιλία του ενώπιον του Κογκρέσου 
και ολόκληρου του κόσμου, κατέθεσε μια ιδεολογική και πολιτι-
κή «Χάρτα», που ανταποκρίνεται στα προτάγματα της εποχής: 
Ισχυροποίηση της Δημοκρατίας, εθνική ενότητα, ασφάλεια, αντί-
θεση στην κομματική πόλωση και κοινωνική σύγκρουση, αύ-
ξηση των αναπτυξιακών δημόσιων επενδύσεων και των δαπα-
νών για την εκπαίδευση και την έρευνα, δικαιότερη φορολογία 
με αύξηση της συμβολής των πλουσίων, προτεραιότητα στην 
προστασία του περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη της τεχνολογί-
ας και της καινοτομίας και δημιουργία καλών θέσεων εργασίας.

Η ΠΟλιΤικΗ πρόταση Μπάιντεν είναι «κτισμένη» επάνω σε αρ-
χές και αξίες γνώριμες και οικείες. Ο ιδεολογικός της πυρήνας 
είναι ταυτόσημος με εκείνον που έχει καταστήσει την κεντρο-
δεξιά παράταξη στην Ελλάδα, τη Νέα Δημοκρατία, την πιο αν-
θεκτική στη δοκιμασία του χρόνου πολιτική δύναμη της χώρας.
Η εκτίμηση δεν είναι αυθαίρετη. Βασίζεται στις μεγάλες κατευ-
θυντήριες ιδεολογικές και πολιτικές αρχές της Ιδρυτικής Διακή-
ρυξης της Νέας Δημοκρατίας και στις θεμελιώδεις θέσεις του 
ιδρυτή της κωνσταντίνου καραμανλή. Πρόκειται για την πα-
ρακαταθήκη που έχει κάνει τη Ν.Δ. κυρίαρχη πολιτική δύναμη. 
Μια παράταξη που καλύπτει το ευρύ πλειοψηφικό πολιτικό φά-
σμα από το εξωτερικό όριο της υπερσυντηρητικής Δεξιάς έως 
και τον χώρο του δημοκρατικού Κέντρου.
Σταχυολογώ και υπενθυμίζω ορισμένες από αυτές:
«Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στην ελεύθερη δημοκρατική οι-
κονομία». 
«Ημεθα οπαδοί της ελεύθερης οικονομίας γιατί πιστεύουμε ότι 
στα πλαίσιά της μπορεί ταχύτερα και ανετότερα να ικανοποιη-
θούν τα κοινωνικά και οικονομικά αιτήματα των εργαζομένων». 
«Οπως η αναρχία καταργεί την αληθινή ελευθερία, έτσι και η 
ασυδοσία στον ελεύθερο ανταγωνισμό κλονίζει τις βάσεις όχι 
μόνον της οικονομικής αλλά και της κοινωνικής ζωής μιας χώ-
ρας. Γι’ αυτό, το κράτος οφείλει παρεμβαίνον να εξισορροπεί 
τις οικονομικές και κοινωνικές αντιθέσεις».
«Οταν ένας λαός δεν μπορεί να επιτύχει την κοινωνική δικαιο-
σύνη στα πλαίσια της Δημοκρατίας, κλονίζεται η εμπιστοσύνη 

του στην ιδέα της Δημοκρατίας. Και τότε κερ-
δίζει έδαφος η προπαγάνδα των ολοκληρωτι-
κών (λαϊκίστικων) κινημάτων». 
«Θα υπηρετούμε πάντα και μόνο τα αληθινά 
συμφέροντα του Εθνους που βρίσκονται πέ-
ρα και πάνω από τις παραπλανητικές ετικέτες 
της Δεξιάς, του Κέντρου και της Αριστεράς». 
«Θα ανανεωνόμεθα διαρκώς από τις νέες δυ-
νάμεις της χώρας τις οποίες θεωρούμε προνο-
μιούχες, γιατί εμφανίζουν αμεσότερα τον παλ-
μό της εποχής μας». 

Η έΠιςΤρΟφΗ στις αξίες της πολιτικής εκείνης 
που ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ονόμαζε «ρι-
ζοσπαστικό φιλελευθερισμό» έρχεται σήμερα, 
σχεδόν 50 χρόνια μετά, να μας υπενθυμίσει τη 
διαχρονική επικαιρότητα και τη χρησιμότητα 
των μεγάλων πολιτικών αφηγημάτων.
Πάνω σε αυτήν τη στέρεη ιδεολογική και πο-
λιτική βάση, τοποθετείται μπροστά στις προ-
κλήσεις της μετα-πανδημικής εποχής ο πρω-
θυπουργός κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά την 
πρόσφατη συνάντησή του με τον Ισπανό ομό-
λογό του, υποστήριξε την ανάγκη «μείωσης των 
ανισοτήτων και δημιουργίας μιας πιο συμπερι-
ληπτικής μορφής καπιταλισμού», τονίζοντας ότι 
«ουδείς μπορεί σήμερα να δεχτεί -της Κεντρο-
δεξιάς περιλαμβανομένης- ότι οι μεγάλες ανι-
σότητες που προκαλεί ένας καπιταλισμός δίχως 
ρυθμίσεις και έλεγχο μπορεί να είναι οικονομι-
κά και ηθικά αποδεκτές».

ΑλλωςΤέ, αυτήν την πολιτική έκανε πράξη η 
κυβέρνηση και κατά τη διάρκεια της πανδημί-
ας, στηρίζοντας την οικονομία με 24 δισ. ευ-
ρώ για το 2020 και 15 δισ. ευρώ για το 2021. 
Η κατεύθυνση χαράχθηκε. Ο δρόμος για ανά-
πτυξη με κοινωνική και περιβαλλοντολογική 
φροντίδα είναι ανοιχτός.

ςυΜΠέρΑςΜΑ: Στην εποχή Μπάιντεν, που έχει 
ήδη ανατείλει, το ισχυρότερο ιδεολογικό και 
πολιτικό όπλο στα χέρια του πρωθυπουργού 
και της κυβέρνησης παραμένουν οι ιδρυτικές 
αρχές και θέσεις της μεγάλης μας παράταξης. 
Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι ας μην κάνουν λά-
θος. Οι αρχές αυτές ούτε λησμονούνται, ούτε 
εγκαταλείπονται, ούτε εκχωρούνται.

Οι ιδρυτικές μας αρχές
στην εποχή Μπάιντεν
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