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Όταν πριν ένα χρόνο πρωτο-ήρθα στο Τέξας, για να διδάξω στην Σχολή 
Δηµοσίων Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου του Τέξας που φέρει την ονοµασία του 
Lyndon Baines Johnson (γνωστού ως LBJ), έφερα µαζί µου µια πολύ 
συγκεκριµένη άποψη-προκατάληψη για τον άνθρωπο του οποίου το όνοµα 
«φέρει» η νέα µου σχολή, καθώς και για τον ρόλο του στην δολοφονία του 
Κέννεντυ η οποία τον εκτόξευσε στον Λευκό Οίκο εκείνη την ζοφερή µέρα, σαν 
σήµερα πριν πενήντα χρόνια, στο Ντάλλας.  
 
Σύµφωνα µε την άποψη εκείνη, που στηρίχτηκε σε πηγές οι οποίες αργότερα 
αποτέλεσαν την βάση της ταινίας JFK του Oliver Stone, η ιστορία φαινόταν να 
γέρνει προς την εξής ερµηνεία: Ο Κέννεντυ είχε δηµιουργήσει θανάσιµους 
εχθρούς σε δύο µέτωπα: (Α) Μεταξύ των Κουβανών εµιγκρέδων και της 
αµερικανικής µαφίας, οι οποίοι δεν του συγχώρησαν ότι αρνήθηκε να στείλει τον 
αµερικανικό στρατό να πνίξει την επανάσταση του Κάστρο (κάτι που κόστισε 
πολύ στην µαφία που ξάφνου έχασε τα καζίνο της στην Αβάνα). Και, (Β) µεταξύ 
των αµερικανικών ενόπλων δυνάµεων οι οποίες ήθελαν διακαώς να εισβάλλουν 
στο Β. Βιετνάµ, κάτι στο οποίο ο Πρόεδρος Κέννεντυ αντιστεκόταν σθεναρά.  
 
Όσο για τον LBJ, σύµφωνα πάντα µε την ερµηνεία αυτή, ήταν πιο «επιρρεπής» 
σε αυτές τις «επεµβάσεις», κάτι που απέδειξε, αφού έγινε Πρόεδρος, εγκρίνοντας 
την αποστολή εκατοντάδων χιλιάδων στρατιωτών στο Βιετνάµ. Σύµφωνα µε αυτή 
την ερµηνεία, ο LBJ µπορεί και να ήξερε, ή να είχε προειδοποιηθεί, για την 
δολοφονία του Προέδρου του. Το γεγονός ότι, επί της Προεδρίας του, ασκήθηκε 
η πιο προοδευτική οικονοµική και κοινωνική πολιτική στην ιστορία των ΗΠΑ, 
µειώνοντας κατά 50% το ποσοστό της φτώχειας και δίνοντας για πρώτη φορά 
πραγµατικά δικαιώµατα στους µαύρους της Αµερικής, ιδίως στον Νότο απ’ όπου 
καταγόταν ο σκληροτράχηλος LBJ και µόνο ένας Τεξανός «ντόπιος» µπορούσε 
να επιβάλει αυτά τα δικαιώµατα στους ρατσιστές Νότιους, κρινόταν (από αυτή 
την ερµηνεία) ως η προσπάθεια του LBJ να αντισταθµίσει την συµµετοχή του 
(άµεση ή έµµεση) στην δολοφονία του JFK καθώς και στις τραγικές απώλειες 
ανθρώπινης ζωής στο Βιετνάµ (τόσο µεταξύ Βιετναµέζων όσο και µεταξύ 
αµερικανών φαντάρων) για τις οποίες ευθυνόταν ο LBJ. 
 
Αυτή ήταν η άποψη µε την οποία κατέφτασα στην Σχολή LBJ, απ’ όπου σας 
γράφω τούτες τις γραµµές. Τον χρόνο που µας πέρασε έχω µιλήσει µε πολλούς 
ανθρώπους που έχουν στιγµατιστεί, έχουν πληγωθεί, από εκείνα τα γεγονότα. 
Ανθρώπους που τα έζησαν από πολύ κοντά. Από το παράθυρο του γραφείου 
µου ατενίζω την προεδρική βιβλιοθήκη του LBJ – ένα εντυπωσιακό κτήριο το 
οποίο περιέχει κάθε ένα «χαρτί», επίσηµο και ανεπίσηµο που είτε στάλθηκε στον 
Λευκό Οίκο είτε προήλθε από αυτόν, καθώς και όλες τις µαγνητοφωνηµένες 
συνοµιλίες του LBJ από το Οβάλ Γραφείο. Ως µέλος της Σχολής LBJ έχω 
πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία τα οποία, βεβαίως, δεν έχω προλάβει (κι ούτε θα 



προλάβω ποτέ) να µελετήσω ενδελεχώς. Από αυτά όµως που εχω δει και εχω 
ακούσει τους τελευταίους δώδεκα µήνες, µπορώ να σας πω ότι η αρχική µου 
άποψη, µε την οποία ήρθα στο Τέξας, συγκρούεται µε µια διαφορετική ερµηνεία. 
Την οποία θα σκιαγραφήσω, χωρίς να σηµαίνει ότι είναι απαραιτήτως η αληθής 
ερµηνεία, στις ακόλουθες γραµµές.  
 
Η εναλλακτική ερµηνεία δεν διαφέρει από την αρχική (βλ. πιο πάνω) σύµφωνα µε 
την οποία το Κέννεντυ είχε δηµιουργήσει εχθρούς µεταξύ της Μαφίας, των αντι-
Καστρικών Κουβανών, και του στρατού που ήθελε επέµβαση στο Βιετνάµ κόντρα 
στην θέληση του Κέννεντυ. Έτσι ήταν. Μάλιστα, στο Ντάλλας, την ώρα της 
δολοφονίας του, πράγµατι υπήρξε µία οµάδα εκτελεστών αποτελούµενη από 
µαφιόζους και Κουβανούς. Δεν ήταν όµως η µόνη. Οι πηγές µου αναφέρονται σε 
τρεις διαφορετικές οµάδες παραταγµένες σχετικά κοντά µεταξύ τους στο µήκος 
της διαδροµής που ακολούθησε η προεδρική ποµπή. Όσο για το κατά πόσον ο 
Κέννεντυ είχε εναντιωθεί στην µαζική αποστολή στρατευµάτων στο Βιετνάµ, εδώ 
υπάρχει κάτι το ενδιαφέρον: Για δεκαετίες η επίσηµη θέση ήταν πως κάτι τέτοιο 
ήταν µύθος. Πως ο Κέννεντυ θα δεχόταν, τελικά, να στείλει στρατεύµατα, όπως 
έκανε αργότερα ο LBJ, και πως απλά, µετά την δολοφονία του, επικράτησε η 
«ροµαντική» άποψη ότι ο JFK θα έκανε κάτι διαφορετικό – ότι θα είχε αποτρέψει 
την µετατροπή του Βιετνάµ σε πεδίο σφαγών. Τώρα ξέρουµε ότι αυτό δεν ήταν 
παρά µια παραποίηση της ιστορίας µε στόχο την «µείωση» του δολοφονηµένου 
Προέδρου και την ηθική «εξίσωσή του» µε εκείνες τις δυνάµεις που 
αιµατοκύλησαν το Βιετνάµ. Ως απόδειξη θα αναφερθώ στο σηµείωµα που 
απέστειλε ο Στρατηγός Maxwell Taylor στο Αρχηγείο των Ενόπλων Δυνάµεων 
των ΗΠΑ στις 4 Οκτωβρίου του 1963 µε το οποίο µεταφέρει στους συναδέλφους 
του την τελεσίδικη απόφαση του Προέδρου Κέννεντυ µε τα εξής λόγια: «Όλος ο 
σχεδιασµός σας θα πρέπει να στοχεύει στην προετοιµασία των ενόπλων 
δυνάµεων για απόσυρση [σηµ. από το Βιετνάµ] όλων των ειδικών δυνάµεων και 
του προσωπικού παροχής βοήθειας µέχρι το τέλος του ηµερολογιακού έτους 
1965».  
 
Ως εδώ καλά. Η αρχική ερµηνεία ότι ο JFK δολοφονήθηκε, τουλάχιστον εν µέρει, 
επειδή, αντίθετα µε τον LBJ, θα απέσυρε τον αµερικανικό στρατό από το Βιετνάµ, 
φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Εκεί που διαφέρει η νέα ερµηνεία, που σας 
παρουσιάζω εδώ, αφορά σε ένα ακόµα πιο σοβαρό κίνητρο εκείνων που 
τράβηξαν στην σκανδάλη απ’ ότι ήταν η «καούρα» τους να επιτεθούν στον Χο 
Τσι Μινχ. Η ερευνήτρια Heather Purcell έχει ανακαλύψει ένα σηµαντικό 
ντοκουµέντο επ’ αυτού: Στα αρχεία του LBJ, στην προαναφερόµενη βιβλιοθήκη, 
βρέθηκε «εµπιστευτικός φάκελλος ασφαλείας» µε ηµεροµηνία 1961 όπου 
προβλέπεται ξαφνικό, απρόκλητο, πυρηνικό χτύπηµα εναντίον της ΕΣΣΔ και της 
Κίνας ταυτόχρονα - το οποίο θα εξαπολύετο το 1963. Σύµφωνα µε άλλα αρχεία, 
ο Κέννεντυ έγινε έξαλλος όταν έµαθε για αυτό το σχέδιο και διέταξε να 
σταµατήσει αυτός ο «προγραµµατισµός». [Σηµειωτέον ότι τον καιρό εκείνο η 
ΕΣΣΔ διέθετε περί τα 80 πυρηνικά την ώρα που η Αµερική διέθετε πάνω από 
3000. Έως το τέλος της δεκαετίας του 1960, η ισορροπία είχε επέλθει και το 
«πρώτο χτύπηµα» είχε ξεχαστεί από το Πεντάγωνο.]  



 
Σύµφωνα λοιπόν µε αυτή την ερµηνεία, το Πεντάγωνο και η CIA βρέθηκαν 
αντιµέτωπες µε τον JFK για µια σειρά θεµάτων το κορυφαίο εκ των οποίων δεν 
ήταν ούτε η Κούβα ούτε το Βιετνάµ αλλά η απρόκλητη πυρηνική επίθεση 
εναντίον της ΕΣΣΔ και της Κίνας εν έτει 1963. Βέβαια, τίποτα δεν είναι σίγουρο, 
καθώς όλα αυτά τα ζητήµατα εξακολουθούν να καλύπτονται από ένα πέπλο 
σιωπής. Πρέπει όµως να σηµειώσω το εξής αναµφισβήτητο γεγονός το οποίο 
µου το µετέφερε αυτόπτης µάρτυρας:  
 
Μετά την δολοφονία του Κέννεντυ, το πτώµα του µεταφέρθηκε ευσπευσµένα 
στην Ουάσινκτον, µε το προεδρικό αεροπλάνο. Μάλιστα για να χωρέσει από την 
πόρτα το φέρετρο, αναγκάστηκαν να ξυλώσουν ένα κοµµάτι του διαδρόµου και 
κάποια καθίσµατα. Στο αεροπλάνο ταξίδεψαν η Τζάκι, ο LBJ µε την γυναίκα του 
Lady Bird Johnson, άνδρες της ασφάλειας και, µεταξύ άλλων, ο Bill Moyers, 
εκπρόσωπος τύπου των JFK και LBJ. Μετά την απογείωση, και λίγο πριν 
ορκιστεί ο LBJ Πρόεδρος (ναι, η ορκοµωσία έγινε εν πτήσει), ο Moyers είδε τον 
LBJ να κοιτά έξω από το παράθυρο του αεροπλάνου µε το κάτω χείλος του να 
τρέµει. Τον ρώτησε τι σκεφτόταν. Τότε ο LBJ του απάντησε ως εξής: 
«Αναρωτιέµαι αν οι πύραυλοι πετάνε αυτή την στιγµή.» 
 
Εν κατακλείδι, σύµφωνα µε αυτή την ερµηνεία, ο LBJ προέβη στην εξής 
συµφωνία µε το Πεντάγωνο – µε εκείνους που ουσιαστικά πάτησαν την 
σκανδάλη: Εσείς δεν θα χρησιµοποιήσετε πυρηνικά εναντίον της ΕΣΣΔ και της 
Κίνας και εγώ θα σας επιτρέψω να κάνετε ό,τι θέλετε στο Βιετνάµ. Σύµφωνα µε 
τις πηγές απ’ όπου προκύπτει αυτή η ερµηνεία, ο LBJ γνώριζε πως αν «έσπαγε» 
αυτή την συµφωνία, και σταµατούσε τον πόλεµο του Βιετνάµ, θα κατέληγε κι 
εκείνος σε φέρετρο – όπως οι δύο Κέννεντυ. Οι ίδιες πηγές µου λένε: «Ο LBJ 
ποτέ δεν ξεπέρασε τις τύψεις για αυτό που επέτρεψε να γίνει στο Βιετνάµ ώστε 
να γλυτώσει η υφήλιος ένα πυρηνικό ολοκαύτωµα και, παράλληλα, να τον 
αφήσουν ελεύθερο να δώσει πολιτικά δικαιώµατα στους µαύρους του Νότου και 
να εφαρµόσει την πολιτική του εναντίον της φτώχειας. Για αυτό δεν κατέβηκε 
ξανά για Πρόεδρος το 1968. Για αυτό δεν ξαναχαµογέλασε ποτέ και πέθανε 
θλιµένος και αποκαρδιωµένος. Ουσιαστικά την µέρα που δολοφονήθηκε ο 
JFK δολοφονήθηκε και ο LBJ.»  
 
Ποτέ δεν θα ξέρουµε ακριβώς τι συνέβη. Ο Oliver Stone, στον οποίο µετέφερα 
αυτή την ερµηνεία πριν µερικούς µήνες, µου είπε ότι δεν πείθεται. Ότι ο LBJ τους 
έστειλε στο Βιετνάµ µε ενθουσιασµό. Δεν µπορώ να κρίνω, πέραν του να σας πω 
ότι οι άνθρωποι µε τους οποίους συζητώ τα ζητήµατα αυτά εδώ στο Τέξας, και οι 
οποίοι γνώριζαν τον LBJ προσωπικά, εµµένουν στην εναλλακτική άποψη που 
παρέθεσα. Μια άλλη άποψη που ρίχνει κάποιο φως στα γεγονότα προ πενήντα 
ετών. Νοµίζω ότι έχει ενδιαφέρον. 
 


