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The Lincoln - Kennedy connection…

Φέτος κλείνουν 47 χρόνια από τη δολοφονία του John Fitzgerald Kennedy, του 35ου Προέδρου των ΗΠΑ.
H τραγική αυτή ιστορία εκτυλίχθηκε μέσα στην προεδρική Lincoln Continental, ένα από τα πιο όμορφα και
διάσημα μοντέλα της Αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Δεν ήταν όμως το όνομα του αυτοκινήτου το μοναδικό στοιχείο που συνέδεσε τις άδοξες πορείες των
Προέδρων Lincoln και Kennedy. Ο Abraham Lincoln, o 16ος Πρόεδρος των ΗΠΑ, μοιράστηκε πολλές
άλλες περίεργες συμπτώσεις με την ιστορία του JFK.
Ο Abraham Lincoln εκλέχθηκε στο Κογκρέσο το 1846.
Ο John F. Kennedy εκλέχθηκε στο Κογκρέσο το 1946.
Ο Abraham Lincoln εκλέχθηκε Πρόεδρος το 1860.
Ο John F. Kennedy εκλέχθηκε Πρόεδρος το 1960.
Τα ονόματα Lincoln and Kennedy αποτελούνται από 7 χαρακτήρες.
Και οι δυο Πρόεδροι ασχολήθηκαν έντονα με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Οι σύζυγοι και των δύο Προέδρων έχασαν παιδιά καθώς ζούσαν στο Λευκό Οίκο.
Και οι δύο Πρόεδροι δολοφονήθηκαν ημέρα Παρασκευή.
Και οι δύο Πρόεδροι πυροβολήθηκαν στο κεφάλι.
Η γραμματέας του Lincoln ονομάζονταν Kennedy.
Η γραμματέας του Kennedy λεγόταν Lincoln.
Και οι δύο δολοφονήθηκαν από Νότιους.
Και τους δύο τους διαδέχθηκαν Νότιοι.
Οι διάδοχοι και των 2 Προέδρων ονομάζονταν Johnson.
Ο Andrew Johnson, ο οποίος διαδέχθηκε τον Lincoln, είχε γεννηθεί το 1808.
Ο Lyndon Johnson, ο οποίος διαδέχθηκε τον Kennedy, είχε γεννηθεί το 1908.
Ο John Wilkes Booth, δολοφόνος του Lincoln, είχε γεννηθεί το 1839.
Ο διαβόητος Lee Harvey Oswald, που φέρεται ότι δολοφόνησε τον Kennedy, είχε γεννηθεί το 1939.
Και οι δύο δολοφόνοι ήταν γνωστοί με τα 3 τους ονόματα.
Τα ονόματα των 2 δολοφόνων αποτελούνται το καθένα από 15 γράμματα.
Ο Lincoln δολοφονήθηκε σε ένα θέατρο που ονομάζονταν «Ford’s».
Ο Kennedy δολοφονήθηκε σε ένα αυτοκίνητο που ονομάζονταν «Lincoln” – ένα μοντέλο της “Ford
Motor Co».
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Ο Booth έτρεξε για να κρυφτεί από το θέατρο «Ford’s» σε μια αποθήκη – όπου και συνελήφθη.
Ο Oswald απέδρασε από την αποθήκη που πυροβόλησε τον Kennedy και συνελήφθη σε ένα θέατρο.
Οι John Wilkes Booth και Lee Harvey Oswald δολοφονήθηκαν πριν δικαστούν…

Ανάμεσα στα πιο περίεργα της δολοφονίας του Kennedy:

Single Bullet Theory

Η έρευνα που ακολούθησε μετά τη δολοφονία του JFK – γνωστή
ως Warren Commission, κατέληξε ότι η σφαίρα που σκότωσε τον
Πρόεδρο ήταν μια και μοναδική – και μάλιστα ακολούθησε μια
τρελή πορεία: αφού πέρασε μέσα από το κεφάλι του Kennedy,
εξοστρακίσθηκε, διαπέρασε τον ώμο του John Bowden Connaly,
Κυβερνήτη του Texas, και τον τραυμάτισε στο χέρι… Όπως είναι
φυσικό, υπάρχουν έντονες αμφισβητήσεις για το πόρισμα της
Επιτροπής Warren, που βασίσθηκε σε μια σαθρή θεωρία - γνωστή
ως Single Bullet Theory.

The Zapruder Film

Το ερασιτεχνικό φιλμ του Abraham Zapruder αποτελεί ένα από τα
πιο σημαντικά ντοκουμέντα της δολοφονίας του Kennedy. Εκτός
ότι απεικονίζει καρέ-καρέ τη στιγμή της δολοφονίας, η ταινία εμφανίζει έναν άνδρα να ανοίγει μια ομπρέλα λίγο πριν τη στιγμή
των πυροβολισμών. Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, το άνοιγμα
της ομπρέλας πιθανά να χρησιμοποιήθηκε ως ένα σινιάλο για το
συντονισμό του καταιγισμού των πυροβολισμών που οδήγησαν
στη δολοφονία του JFK. Το πόρισμα της Επιτροπής Warren δεν
έλαβε ποτέ υπ΄ όψιν το θέμα της ομπρέλας – πολύ πιθανά γιατί
κανείς δεν ήθελε να φανεί η δολοφονία σαν μια συνωμοσία. Πολλοί ήταν αυτοί που αμφισβήτησαν ότι ο Lee Harvey Oswald ήταν
ο μοναδικός εκτελεστής.

Που βρίσκεται σήμερα η καταραμένη Lincoln;

Η τραγική Προεδρική Lincoln Continental βρίσκεται σήμερα παρκαρισμένη αιώνια στο Henry Ford Museum στην περιοχή Dearborn
του Michigan. Αποτελεί ένα σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς που
δολοφονήθηκε μαζί με τον Πρόεδρό της. Ειρωνικά, το μοντέλο
αυτό ήταν ένα σύμβολο και για την Αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία καθώς αποτέλεσε το αυτοκίνητο που έδωσε ένα οριστικό
διαζύγιο στην υπερβολή των ουραίων φτερών και των ατέλειωτων
χρωμιωμένων φινιρισμάτων της δεκαετίας του ’50.

JFK - The Movie

Στην ταινία του Oliver Stone που εξιστορεί τη δολοφονία του Kennedy, ο
Kevin Costner παίζει το ρόλο του Jim
Garrison, του Εισαγγελέα που προσπάθησε να αποδείξει ότι το πόρισμα της
Επιτροπής Warren ήταν ένα φιάσκο. Η
ταινία παρουσιάζει μια σειρά από παράξενα -αλλά αληθινά- σενάρια
που αποδεικνύουν ότι ο Lee Harvey Oswald ήταν ο αποδιοπομπαίος
τράγος της δολοφονίας του Kennedy.
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