Ο πρόεδρος και τα λάστιχα – (Σαββάτο 22 Αυγούστου 2020)

Τα στοιχειώδη να γνωρίζεις για τους μεταπολεμικούς Αμερικανούς προέδρους,
δεν ήταν και πολλοί δεκατρείς όλοι κι όλοι, εύκολα καταλήγεις στο συμπέρασμα
ότι ο τρέχων είναι ο πλέον ακατάλληλος. Για τους προληπτικούς ότι είναι ο 13ος,
θα είναι μια ένδειξη ακόμη.

Αν στην παραπάνω υπόθεση προστεθεί ότι ανάμεσα σε αυτούς τους δεκατρείς, ήταν και ο
μοναδικός πρόεδρος στην ιστορία των Η.Π.Α. που αναγκάστηκε σε παραίτηση, ο R.M.
Nixon, ότι ο διάδοχος του δεν είχε ψηφιστεί ούτε ως αντιπρόεδρος, καθώς βρέθηκε στην
θέση του, εκ των Γαργαλιάνων, παραιτηθέντος αντιπροέδρου Spiro Theodore Agnew. Ήταν
και παραμένει ο μοναδικός που αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την Αντιπροεδρία μετά την
αποκάλυψη ότι είχε δωροδοκηθεί από κατασκευαστικές εταιρείες. Κατόπιν συμφωνίας με
τις δικαστικές αρχές, η κατηγορία περιορίστηκε σε φοροδιαφυγή, την οποία αποδέχτηκε
και ακολούθως παραιτήθηκε. Να μην λησμονηθεί και ο H. Truman που βρισκόταν στο
περιθώριο κάθε σημαντικής δραστηριότητας και απόφασης από το προεδρικό περιβάλλον
ως ζούσε ο F. D. Roosevelt. Αγνοούσε ακόμη και την ύπαρξη της ατομικής βόμβας.

...όλιγον άσχετη σε πρώτη ματιά, αλλά 45 χρόνια μετά την μέρα που τραβήχτηκε,
αποτυπώνει τέσσερα νεανικά, χαμογελαστά πρόσωπα που συνολικά θα μετρούσαν 6
παγκόσμιους τίτλους και 54 νίκες στην F1. Κοινό τους στοιχείο τα μπλε τζόκεϋ, με το
λογότυπο της Goodyear. Από αριστερά, ο Νοτιοαφρικανός Jody Schecter, ο Αυστριακός Niki
Lauda, ο Βραζιλιάνος Emerson Fittipaldi, ο Ελβετός Clay Regazzoni.

Τελευταίο, προς το παρόν, δείγμα της ακαταλληλότητας του 45ου προέδρου, του 74χρονου
ρεπουμπλικάνου, βαθύπλουτου μεγαλοεργολάβου, επιχειρηματία και τηλεπαρουσιαστή
Donald Trump από την Νέα Υόρκη, ήταν η τοποθέτησή του για την εσωτερική πολιτική της
βιομηχανίας κατασκευής ελαστικών Goodyear.
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Η εταιρεία εξέδωσε μια εσωτερική οδηγία που ορίζει πως δεν είναι αποδεκτό οι
εργαζόμενοι να φορούν ρούχα ή αξεσουάρ, στους χώρους εργασίας, με το σύνθημα της
προεκλογικής εκστρατείας του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, ή οποιουδήποτε άλλου
πολιτικού κόμματος στις ΗΠΑ. Λογική η επιθυμία της εργοδοσίας προκειμένου, να μην
γίνουν οι πολιτικές θέσεις των εργαζομένων πεδίο αντιπαράθεσης, ειδικά σε προεκλογική
περίοδο, ενώ χαρακτήρισε αποδεκτά στους χώρους εργασίας, ρούχα ή αξεσουάρ με
συνθήματα όπως B.L.M. (Black Lives Matter - Οι ζωές των μαύρων μετράνε).

Ασυγκράτητος ως συνήθως και αμετροεπής ο Πρόεδρος δήλωσε για τα προϊόντα της
Goodyear: «Θα ήμουν πολύ ευγνώμων προς όποιον δεν θέλει να αγοράζει πια», ενώ στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε: «Μην αγοράζετε τα λάστιχα της». Σε παρατήρηση
δημοσιογράφου πως η προεδρική λιμουζίνα φέρει ελαστικά της Goodyear απάντησε πως:
«Θα ήθελα να τα αλλάξω, Θα δούμε τι θα γίνει».

Θα ήταν νούμερο επιθεώρησης όλο αυτό, αν δεν αφορούσαν 328 εκατομμύρια πολιτών των
Η.Π.Α., άλλο θέμα αν οι περισσότεροι από αυτούς απαξιώνουν την πολιτική και τις εκλογές,
αλλά και όλου του πλανήτη λόγω της κυρίαρχης θέσης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Την μέρα των δηλώσεων του D. T., η μετοχή της Goodyear υποχώρησε ως και 6%, αν και
στο κλείσιμο της Wall street η τιμή της ήταν 9,50 $ και οι απώλειές της περιορίστηκαν στο
2,4%. Ένα ακόμα στοιχείο που αξίζει να αναφερθεί, είναι ότι ίδια μέρα της προεδρικής
επίθεσης, ο όγκος των συναλλαγών της μετοχής της Goodyear ήταν τετραπλάσιος από τον
μέσο όρο των τελευταίων εβδομάδων. Έτρεξαν δηλαδή οι τζογαδόροι είτε να πουλήσουν
φοβούμενοι, είτε να αγοράσουν χαμηλότερα ελπίζοντας.

Είναι το τελευταίο που ήθελε η εταιρεία, καθώς μέσα στο 2020 είχε πληγεί από τη μείωση
των πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων και τον μειωμένο αριθμό μιλίων που οφείλονται
στην πανδημία. Λιγότερα μίλια σημαίνει λιγότερες πωλήσεις ελαστικών μετά την αγορά του
οχήματος. Έτσι στα μέσα του φετινού Μαρτίου η μετοχή είχε κατρακυλήσει στα 5,1 $, όταν
τον Δεκέμβριο του 2019 ήταν στα 16 και τον Γενάρη του 2018, ήταν στα 35,7$. Όλα αυτά
φαντάζουν χαμηλά, με την τιμή που είχε την άνοιξη του 1998 όταν ξεπερνούσε τα 72 $!

Κατόπιν όλων αυτών, δικαίως σχολίασε αναγνώστρια στον ιστότοπο marketwatch.com: «Άλ
λη μια μέρα με το Trumpster. Κάθε μέρα και μια Όπερα, σε μια τρομερά διχασμένη χώρα».
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Στον ίδιο ιστότοπο φιλοξενήθηκε και η δήλωση της Καμάλα Χάρις η οποία αποδεχόμενη την
υποψηφιότητα για την αντιπροεδρία είπε:

«Είμαστε ένα έθνος που θρηνεί. Θρηνούμε την απώλεια ζωής, θέσεων εργασίας, ευκαιριών,
την απώλεια κανονικότητας, και ασφαλώς την απώλεια της βεβαιότητας», επικαλούμενη
την πανδημία», ενώ κατηγόρησε τον D.T. για «αποτυχημένη ηγεσία» και θεώρησε πως:
«Σε αυτές τις εκλογές, έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε την πορεία της ιστορίας».
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