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Ι
διαίτερα συγκινητική ήταν η 
ατμόσφαιρα στην ορκωμοσία του 
46ου προέδρου των ΗΠΑ, Τζο 
Μπάιντεν, η οποία διεξήχθη σε 

πρωτόγνωρες συνθήκες, τόσο εξαιτί-
ας της πανδημίας του νέου κορονο-
ϊού αλλά και της εισβολής των οπα-
δών του Τραμπ στο Καπιτώλιο στις 6 
Ιανουαρίου.
Εκεί που συνήθως βρίσκεται το πλή-
θος του κόσμου που έχει προσέλθει 
για να παρακολουθήσει την τελετή 
ορκωμοσίας, την Τετάρτη στήθηκαν 
αμερικανικές σημαίες, αφήνοντας 
χώρο για τους μόλις 1.000 καλεσμέ-
νους της ορκωμοσίας του Joe Biden, 
ενώ 25.000 στελέχη της εθνοφρου-
ράς είχαν αναπτυχθεί πέριξ και εντός 
του Καπιτωλίου.
Περίπου 200 άτομα βρέθηκαν, σε 
απόσταση, στη σκηνή μαζί με την νέα 
ηγεσία των ΗΠΑ. Οι μάσκες ήταν 
υποχρεωτικές και όλοι στην πλατ-
φόρμα έπρεπε να έχουν υποβληθεί 
σε τεστ εντός των τελευταίων δύο 
ημερών.
Το «παρών» στην τελετή, έδωσαν 
οι πρώην πρόεδροι Μπιλ Κλίντον, 
Τζορτζ Μπους και Μπαράκ Ομπάμα 
μαζί με τις συζύγους τους, όχι όμως 
ο απερχόμενος πρόεδρος, Ντόναλντ 
Τραμπ, ο οποίος είχε διαμηνύσει 
εδώ και μέρες ότι δεν επρόκειτο να 
παραστεί.
Την τελετή προλόγισε η γερουσιάστρια 
των Δημοκρατικών, Έιμι Κλομπουσάρ 
η οποία έδωσε το μικρόφωνο στην 
Lady Gaga, για να τραγουδήσει τον 
εθνικό ύμνο των ΗΠΑ.

Η τραγουδίστρια, η οποία επέλεξε 
να ντυθεί λιτά, φορώντας ένα μαύ-
ρο κορμάκι -με ένα χρυσό περιστέρι 
πάνω- που κατέληγε σε μία κόκκινη 
εντυπωσιακή φούστα και κρατώντας 
ένα χρυσό μικρόφωνο, μαγεψε άπα-
ντες με τη φωνή της.
Στην συνέχεια η Καμάλα Χάρις, η 
πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος των 
ΗΠΑ και πρώτο μη λευκό άτομο που 
αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο θώκο 
ορκίστηκε αμέσως μετά από την δι-
καστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
Σόνια Σοτομαγιόρ.
Λίγα λεπτά αργότερα, η Κάμαλα Χά-
ρις έκανε και το πρώτο της tweet 
ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. «Έτοι-
μη να υπηρετήσω», έγραψε χαρα-
κτηριστικά.
Η Τζένιφερ Λόπεζ ανέβηκε στην συ-
νέχεια στην σκηνή όπου ερμήνευσε 
συγκλονιστικά το «This is your land» 

και  το «America the Beautiful», ενώ 
απηύθυνε μήνυμα στα ισπανικά πριν 
παραχωρήσει την θέση της στον Joe 
Biden για την ορκωμοσία του.
Το «This is your land» που επέλεξε 
να ερμηνεύσει η υπέροχη τραγουδί-
στρια σε στίχους Guthrie, αναφέρεται 
στην ισότητα και καταδικάζει την πε-
ριθωριοποίηση της εργατικής τάξης. 
Το κεντρικό μήνυμα που περνάει εί-
ναι «Η γη φτιάχτηκε για εσάς και για 
εμένα»
Λίγο πριν το μεσημέρι της Τετάρ-
της(ώρα ΗΠΑ) ο Τζο Μπάιντεν ορ-
κίστηκε 46ος πρόεδρος των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών από τον επικεφαλής 
του Ανώτατου Δικαστηρίου, Τζον Ρό-
μπερτς.

Μπάιντεν: Θα είμαι πρόεδρος 
όλων των Αμερικανών
Κατά την παραδοσιακή ομιλία που 

ακολουθεί την ορκωμοσία του νέου 
προέδρου,ο Τζο Μπάιντεν ήταν για 
μία ακόμη φορά απόλυτα ενωτικός.
«Έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε σε 
αυτό τον νέο κόσμο. Πολλά πρέπει 
να επουλωθούν, να αποκαταστα-
θούν και να κερδηθούν. Λίγοι στην 
ιστορία του έθνους μας βρέθηκαν 
σε πιο χαλεπούς καιρούς. Η πανδη-
μία χτύπησε το έθνος μας. Χάσαμε 
όσους χάσαμε στον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, χάθηκαν δουλειές, υπάρχει 
κραυγή αγωνίας για τις φυλετικές 
διαφορές. Βλέπουμε την άνοδο του 
πολιτικού εξτρεμισμού. Όλα αυτά 
θα τα κατατροπώσουμε. Για να τα 
καταφέρουμε όλα αυτά απαιτούνται 
πολλά περισσότερα από απλά λόγια. 
Απαιτείται ενότητα για να προχωρή-
σουμε».
Οι αναφορές άλλωστε του Μπάιντεν 
ήταν ξεκάθαρες και ως προς τις φυ-
λετικές διακρίσεις.
«Το 1863 ο Αβραάμ Λίνκολν υπέ-
γραψε την πράξη χειραφέτησης. 
Η ψυχή μου βρίσκεται σε αυτά τα 
λόγια. Σήμερα, αυτό τον Γενάρη, η 
ελπίδα μου βρίσκεται σε αυτό: Να 
ενώσουμε την Αμερική, ζητώ σε 
όλους να συνασπιστούν μαζί μου σε 
κάθε σκοπό. Να αντιμετωπίσουμε το 
μίσος, την ανομία, τις ασθένειες, τις 
απώλειες στις θέσεις εργασίας. Όλοι 
μαζί θα διορθώσουμε τα λάθη, θα 
διδάξουμε τα παιδιά μας, θα ανοι-
κοδομήσουμε τη μεσαία τάξη, θα 
έχουμε φυλετική ισορροπία και θα 
ανταμείψουμε το υγειονομικό προ-
σωπικό».

Τουλάχιστον 17 προεδρικά διατάγματα που θα κα-
ταργούν σημαντικά μέτρα του Ντόναλντ Τραμπ, θα 
εκδώσει αμέσως μετά την είσοδό του στον Λευκό 
Οίκο ο Τζο Μπάιντεν, με σημαντικότερα εξ αυτών 
την επιστροφή των ΗΠΑ στην συμφωνία του Παρι-
σιού για το Κλίμα και στον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας.
Ο Αντονι Φάουτσι θα εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες 
Πολιτείες στο εκτελεστικό συμβούλιο του ΠΟΥ ήδη 
από αύριο, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου ο Τζεφ Ζιντς, που συντονίζει την στρατηγι-
κή της κυβέρνησης Μπάιντεν για την αντιμετώπι-
ση της πανδημίας της Covid-19.
Για τον έλεγχο της εξάπλωσης της επιδημίας, ο Τζο 
Μπάιντεν θα υπογράψει επίσης διάταγμα που θα 
καθιστά υποχρεωτική την χρήση μάσκας στα ομο-
σπονδιακά κτίρια και για τους υπαλλήλους.
Με διάταγμα θα παραταθεί επίσης το μορατόριουμ 
για τις εξώσεις και για την αποπληρωμή φοιτητι-
κών ομοσπονδιακών δανείων ως συνδρομή στους 
ανθρώπους που έχουν πληγεί από την πανδημία.
Ο Τζο Μπάιντεν, για τον οποίο η κλιματική αλλαγή 
αποτελεί μία από τις βασικές του προτεραιότητες, 
θα απευθύνει ήδη από σήμερα μήνυμα προς τον 
ΟΗΕ ώστε οι ΗΠΑ να μπορέσουν να επιστρέψουν 

στην συμφωνία του Παρισιού σε διάστημα ενός 
μηνός, σύμφωνα με την Τζίνα ΜακΚάρθι, υπεύθυ-
νη για το θέμα στο προεδρικό επιτελείο.
Θα καταργήσει επίσης σειρά μέτρων απορρύθμι-
σης τα οποία ελήφθησαν από τον απερχόμενο πρό-
εδρο ως προς περιβαλλοντικά θέματα και θα ανα-
καλέσει την άδεια που δόθηκε από τον Τραμπ για 
το επίμαχο σχέδιο του πετρελαιαγωγού Keystone 
XL ανάμεσα στις ΗΠΑ και τον Καναδά.
Σε ό,τι αφορά την μεταναστευτική πολιτική, θα 
βρεθεί επίσης στον αντίποδα του Τραμπ, καταργώ-
ντας το προεδρικό διάταγμα για την μετανάστευση 
με το οποίο ο απερχόμενος πρόεδρος απαγόρευσε, 
τις πρώτες ημέρες της προεδρίας του, την είσοδο 
πολιτών μίας σειράς, κυρίως μουσουλμανικών, 
χωρών στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Αυτό το μέτρο 
είχε τις ρίζες του στην ξενοφοβία και την μισαλλο-
δοξία» δήλωσε ο Τζέικ Σάλιβαν, ο επόμενος σύμ-
βουλος Εθνικής Ασφαλείας
Ο Τζο Μπάιντεν θα υπογράψει επίσης πράξη για 
την διακοπή των εργασιών οικοδόμησης του τεί-
χους στα σύνορα με το Μεξικό και της χρηματοδό-
τησής του από τον αμυντικό προϋπολογισμό, που 
προκάλεσε οξείες πολιτικές και δικαστικές διαμά-
χες κατά τα τέσσερα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, ο Τζο Μπάιντεν θα υποβάλει στο Κο-
γκρέσο νομοσχέδιο για την μετανάστευση, προ-
σφέροντας σε 700.000 ανθρώπους που έφθασαν 
ως παιδιά παράτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
τους Dreamers, και σε άλλους παράτυπους μετανά-
στες δυνατότητα υπηκοότητας υπό όρους και προ-
ϋποθέσεις.
Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης επιπλέον πόρους 
για την ενίσχυση της εποπτείας και του ελέγχου 
των συνόρων και ένα σχέδιο χορήγησης βοήθειας 
στο Σαλβαδόρ, την Γουατεμάλα, την Ονδούρα, χώ-
ρες καταγωγής της πλειονότητας των μεταναστών 
που φτάνουν στις ΗΠΑ, ύψους 4 δισ. δολαρίων σε 
μία περίοδο τεσσάρων ετών.
Το τέταρτο μέτωπο είναι η αντιμετώπιση της φυ-
λετικών ανισοτήτων. Ο Τζο Μπάιντεν θα υπογρά-
ψει διάταγμα που θα δίνει εντολή στις ομοσπον-
διακές υπηρεσίες να αξιολογήσουν τις ανισότητες 
στα προγράμματα και τις πολιτικές τους, δήλωσε η 
Σούζαν Ράις, υποψήφια διευθύντρια του Συμβου-
λίου Εσωτερικής Πολιτικής.
Τα μέτρα αυτά θα είναι το πρώτο κύμα και θα ακο-
λουθήσουν διατάγματα και προεδρικές πράξεις τις 
προσεχείς ημέρες, σύμφωνα με τα μέλη του επιτε-
λείου του Τζο Μπάιντεν.

Ο Τζο Μπάιντεν ορκίστηκε 46ος πρόεδρος 
των ΗΠΑ για να σταματήσει τον διχασμό 

Με το «καλημέρα» ο Μπάιντεν ξεκινά την κατάργηση των πολιτικών Τραμπ
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