Οι Αµερικάνικες Εκλογές
Γεώργιος Οικονόµου

Όπως στις πλείστες δυτικές χώρες οι ορισµοί που χρησιµοποιούνται κατά
τις προεδρικές, και όχι µόνο, εκλογές στις Ηνωµένες Πολιτείες, έχουν
«άρωµα» Χριστιανισµού. Ο υποψήφιος πρόεδρος του «αντίπαλου»
κόµµατος είναι καλυµµένος µε αµαρτίες και λάθη, ενώ ο «δικός µας» θα
φέρει την λύτρωση και την σωτηρία.

Ο Joe Biden είναι ένας ευλαβής Καθολικός, παρ’ όλα αυτά η οµιλία της
αποδοχής του χρίσµατος του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος στο εικονικό
συνέδριο

ήταν

βασισµένη

στην

κοσµοθεωρία

ενός

από

τους

µεγαλύτερους αντίπαλους της Χριστιανοσύνης, του Μανιχαίου (216-277
µ.Χ.), ιδρυτή του Μανιχαϊσµού.

Στην οµιλία του αυτή που διήρκησε 25 λεπτά δεν υπάρχει αµφιβολία ποιος
είναι ο Πρίγκιπας του Σκότους. Ο Biden δεν κατονόµασε τον Donald
Trump, αλλά προσέδωσε στον Πρόεδρο την κατηγορία ότι εβούτηξε την
χώρα στο σκότος.

Ο Biden µετριοπαθώς απέφυγε να δηλώσει ότι ο ίδιος ήταν η λογική
επιλογή, ο θεός του φωτός, αλλά απλώς ότι «θα είµαι σύµµαχος του
φωτός και όχι του σκότους».
«Η επιλογή δεν µπορεί να είναι πιο καθαρή», εδήλωσε. «Το φως και το
σκότος δεν είναι ρητορικές κατασκευές, αλλά το αποτέλεσµα της
παρούσης πολιτικής αλήθειας. Οι ψηφοφόροι πρέπει να δουν τις εκλογές
του Νοεµβρίου ως ένα αγώνα επιβίωσης, ακόµη και ως µια κοσµογονική
διαµάχη παρά σαν ένα συνηθισµένο τµήµα του εκλογικού κύκλου».
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Η πρώτη παράγραφος των Γραφών και των Τριών Αβρααµικών
Παραδόσεων µας πληροφορούν ότι το Άγιο Πνεύµα ενφύσηξε στο χάος
και εδηµιούργησε µια καινούργια ζωή. Ας ενθαρρυνθούµε από το
προηγούµενο αυτό ότι µπορεί να προέλθει από το χάος το καινούργιο και
ας προσευχηθούµε στο Άγιο Πνεύµα να το υλοποιήσει.

Συνήθως οι προσευχές αυτές είναι µέρος του τελετουργικού της αποδοχής
της υποψηφιότητος, όπως είναι τα µπαλόνια και τα συνθήµατα. Όµως η
επίκληση του κοσµογονικού χάους εταίριαζε απολύτως µε το πνεύµα του
συνεδρίου. Η Michel Obama εδήλωσε στο συνέδριο ότι «για να έχουµε
οποιαδήποτε ελπίδα να απαλλαγούµε από το χάος, πρέπει να ψηφίσουµε
τον Joe Biden».

Το δε Άγιο Πνεύµα εκλήθη να εµφυσήσει ζωή στο όραµα ότι ο δοµηµένος
ρατσισµός τελειώνει, καθώς επίσης πνέει τα µένεα και ο φανατισµός και ο
σεξισµός που είναι τόσο ανεπτυγµένοι σήµερα.
Ο Barack Obama στην εξαίρετη οµιλία του προς το συνέδριο, έδωσε το
έναυσµα της επιθέσεως και του Trump, δηλώνοντας: «∆εν έδειξε κανένα
ενδιαφέρον στο να παρουσιάσει έργο, ούτε στο να χρησιµοποιήσει την
τεράστια δύναµη της θέσεως του για να βοηθήσει τους πολίτες, εκτός από
τον εαυτό του και τον κύκλο του. Κανένα ενδιαφέρον στο να µεταχειριστεί
την Προεδρία ως κάτι άλλο εκτός από ένα ακόµη reality show.

Η εισαγωγή αυτή έδωσε στον Biden το έναυσµα για να δεσµευθεί ότι το
χάος που εδηµιούργησε ο Trump θα ακολουθήσει όχι απλώς µια
καινούργια διακυβέρνηση, αλλά µια νέα αρχή δηµιουργίας.
Η ρητορική ποιότητος προσέδωσε στην οµιλία αποδοχής του Biden ένα
µη αναµενόµενο µεγαλείο.

