Οι αποκαλύψεις της Jackie (12.08.2011)

Δεκαεπτά χρόνια μετά το θάνατο της, η Jackie διατυπώνει ένα φοβερό κατηγορητήριο,
σύμφωνα με το οποίο ο Τεξανός αντιπρόεδρος
Lyndon
Baines
Johnson
, μαζί με μια ομάδα συντοπιτών
του
επιχειρηματιών, ήταν οι οργανωτές
της δολοφονίας του συζύγου της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Daily Mail, η Jackie προέβη σε αυτές τις
αποκαλύψεις λίγο μετά τη δολοφονία, κατά τη διάρκεια συνομιλίας που είχε με τον
ιστορικό
Arthur Meier
Schlesinger, Jr
. Με
δική της απαίτηση όμως
,
το υλικό
«σφραγίστηκε»
και θα μπορούσε να
δημοσιοποιηθεί
αφού περνούσαν
50 χρόνια μετά τον θάνατό
της, καθώς
φοβόταν ότι
η υπόθεση αυτή,
θα
μετέτρεπαν τους απογόνους της σε
στόχο.
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Ας θυμηθούμε το συμβάν.

Στη δίνη του πρώτου οπτικοποιημένου αιώνα, του 20 ου , τα γεγονότα αποτυπώνονται με
τέτοιο τρόπο ώστε λειτουργούν και ως αποδείξεις. Έτσι λοιπόν το οπτικό υλικό που
υπάρχει από εκείνο το πρωινό της 22
ης

Νοεμβρίου του ’63, καταγράφει την επίσκεψη του
J
.
F
.
K
. στο
Dallas
του Τέξας. Η κάμερα είναι παρούσα στη
ν άφιξη του
Air
Force
One
στο αεροδρόμιο
Love
Field
όπου καταφθάνει η ηγεσία των Η.Π.Α. Οι εκλογές του επόμενου έτους
,
σχεδόν επιβάλουν στον
Kenn
edy
να κατέβει στο δύστροπο, σκληρό, αντιδραστικό στις πολιτικές του Νότο, ώστε να κερδίσει
τους αμφιταλαντευόμ
ενους ψηφοφόρους με την πληθωρική, γοητευτική του εμφάνιση.

Το επιτελείο του σχεδίαζε την επίσκεψη από την άνοιξη. Τέσσερις μέρες πριν φθάσει, είχε
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δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο η ακριβής πορεία που θα ακολουθούσε η προεδρική λιμουζίνα
και η υπόλοιπη πομπή των αυτοκινήτων που την συνόδευαν, από το αεροδρόμιο προς το
κέντρο της πόλης όπου θα εκφωνούσε λόγο. Φεύγοντας από το αεροδρόμιο μέσα στην
ανοικτή
Lincoln Continental του ’61 κάθισε το προεδρικό ζεύγος, ο
κυβερνήτης
John Connally και η σύζυγός του
Nellie. Ο
πρόεδρος λέγεται πως αρνήθηκε την πρόταση των ανδρών της ασφαλείας του, να
τοποθετηθεί στο ανοικτό όχημα μια αλεξίσφαιρη διάφανη προστατευτική προσθήκη. Με το
πρόσχημα του καλού καιρού που επικρατούσε ήθελε να δείξει και ένα πιο προσιτό
πρόσωπο. Ένα
μεγάλο πλήθος κατά μήκος των δρόμων τον καλωσόριζε θερμά Σχεδόν στις 12.30 ο
Connelly
στρέφεται προς τον
J
.
F
.
K
. και του λέει:

«κύριε Πρόεδρε δεν μπορείτε να πείτε ότι το Dallas δεν σας αγαπά.»

Περνούν μερικά δευτερόλεπτα και ενώ η πομπή βρίσκεται στην οδό Elm ακούγονται τρεις
πυροβολισμοί. Τα υπόλοιπα αποτυπώνονται στο ερασιτεχνικό φιλμ του
Abraham
Zapruder
που τυχαία βρέθηκε στο σημείο.

Ολόκληρο τμήμα του κρανίου του J.F.K. είχε αποκολληθεί, και ο 35 ος πρόεδρος των Η.Π.Α.
ήταν ήδη νεκρός. Βλήματα έχουν χτ
υπήσει και τον κυβερνήτη ο οποίος θα τραυματισθεί σοβαρά.

Η επιτροπή
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η οποία συστάθηκε υπό τον Earl Warren, εξέτασε εκατοντάδες μάρτυρες, χιλιάδες στοιχεία
και μετά από 10 μήνες κατέληξε στο συμπέρασμα της θεωρίας του μοναδικού εκτελεστή,
που ήταν ο
L.H. Oswald. Το πως κατάφερε ο
δράστης μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 4,8 έως επτά δευτερολέπτων να οπλίσει, να
στοχεύσει και να πυροβολήσει τρεις φορές, βρίσκοντας στόχο από τόσο μακριά μέσα από
τη διόπτρα του Ιταλικού τυφεκίου
Carcano
ήταν και παραμένει
ένα θ
έμα.
Ένα άλλο θέμα παραμένει πως κατάφερε ο ιδιοκτήτης νυκτερινών μαγαζιών
Jack
Ruby
να παρεισφρήσει μέσα στο τμήμα που κρατείτο ο
Oswald
και να τον εκτελέσει την ώρα της διακομιδής του. Σε τρία χρόνια ο
Ruby
θα υπέκυπτε από καρκίνο. Θα άφηνε την τελευταία
του πνοή στο νοσοκομείο
Parkland
. Εκεί όπου είχε πεθάνει ο
Oswald
, εκεί που μεταφέρθηκε νεκρός ο
Kennedy
.

Show

Όπως όλα τα πράγματα στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού έγιναν και λίγο show, έτσι και
το κάθισμα που καθόταν ο
Oswald
όταν συνελήφθη στον κι
νηματογράφο, ντυμένο με ροζ ύφασμα επιδεικνύεται ως αξιοθέατο, με το όνομα του
τυπωμένο πάνω του.
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Ροζ

όμως, ήταν και το χρώμα του ταγέρ που φορούσε η πρώτη κυρία. Με αυτό έφτασε στο Dalla
s
και
με αυτό η
Jacqueline
Lee
Bouvier
Kennedy
στάθηκε όρθια δίπλ
α στον αντιπρόεδρο
Lyndon Baines Johnson την ώρα που ορκιζόταν 36
ος

πρόεδρος των Η.Π.Α. στο ταξίδι επιστροφής από το
Dallas
πίσω στην
Washington
μέσα στο
Air
Force
one
. Μόνο που την δεύτερη φορά που μπήκε την ίδια μέρα μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος, το
ροζ
ταγέρ της ήταν κατάστικτο από τους λεκέδες αίματος του συζύγου της. Είχε κατέβει στο
Νότο πρώτη κυρία και γύριζε χήρα με το άψυχο κορμί του συζύγους της
J
.
F
.
K
, σε φέρετρο.
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Ο Kennedy

ήταν ο τέταρτος πρόεδρος των Η.Π.Α. που δολοφονήθηκε. Είχαν προηγηθεί ο Abraham
Lincoln στις 14 Απριλίου του 1865, ο James A. Galfield στις 2 Ιουλίου 1881 και ο William
McKinlay στις 6 Σεπτεμβρίου 1901.

Σχεδόν

αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ο Johnson κλιμάκωσε τον πόλεμο στη
χερσόνησο της Ινδοκίνας, ε
νώ π
έντε χρόνια αργότερα η
Jacqueline
προσέθετε και ένα ακόμα επώνυμο στο ήδη μακρύ όνομά της. Παντρευόταν στον Σκορπιό
σε μια μάλλον μελαγχολική τελετή, κάτω από τον βροχερό ουρανό του Ιονίου πελάγους, τον
Αριστοτέλη Ωνάση. Είχαν περάσει 15 χρόνια από το
γάμο της με το γερουσιαστή J.F.K. Ελάχιστες μέρες από αυτά ήταν ευτυχισμένες και ο
γάμος με τον Έλληνα μεγιστάνα πέρα από ένα ισχυρό προγαμιαίο συμβόλαιο δεν
προσέφερε κάτι καλύτερο.

Η Jackie έγινε αντιπαθής σε μια μεγάλη μερίδα των Αμερικάνων, δεν έγινε ποτέ αποδεκτή
από τα παιδιά του Αρίστου, που της συμπεριφέρονταν περιφρονητικά, ενώ ο Ωνάσης
σύμφωνα με τον βιογράφο του
Peter
Evans
όταν ρωτήθηκε
που την τοποθετεί, απάντησε:
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«Στο λεξικό ανάμεσα στο λήμματα σκατά και σύφιλη»

Μισό αιώνα,

σχεδόν μετά τη δολοφονία του Kennedy, έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες Οι πιο
διακεκριμένες είναι:

- Δουλειά της Mafia που είχε ενοχληθεί από τις ενέργειες του προέδρου να κτυπήσει το
οργανωμένο έγκλημα. Ο τρόπος εκτέλεσης του Oswald, ισχυρίζονται, συναινεί με μαφιόζικη
μεθοδολογία.

- Η CIA οργάνωσε την εκτέλεση επειδή ο J.F.K. ήταν πολύ μαλακός, περισσότερο ήπιος απ'
ότι θα έπρεπε απέναντι στην κομμουνιστική πολιτική.

- Ήταν δουλειά της KGB που ήθελε να ξεπλύνει την ντροπή από την Κουβανική κρίση.

- Οι Κουβανοί τη σχεδίασαν. Είτε οι Καστρικοί για να τιμωρήσουν την Αμερικανική
αλαζονεία για την επίθεση στον κόλπο των χοίρων, είτε οι αντι-Καστρικοί για να εκδικηθούν
τον Kennedy που απέτυχε και δεν ξαναπροσπάθησε.
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Κοντά σε αυτές,

ήρθε σήμερα να προστεθεί και αυτή της Jackie, η οποία πίστευε πως ο αντιπρόεδρος ήταν
η αράχνη που ύφανε τον ιστό
ώστε να προσελκύσει
τον πρόεδρο στο Νότιο και εκεί να εκτελεσθεί το σχέδιο της δολοφονίας του. Στο ερώτημα
γιατί δεν τηρήθηκε το χρονικό διάστημα της πεντηκονταετίας για τη δημοσί
ευση η απάντηση δίνεται από τις συνθήκες. Με τον γιο της
J. Kennedy jr. νεκρό μόλις πέντε χρόνια μετά το δικό της θάνατο,
με τον Ted Kennedy να έχει αποχωρήσει από τα εγκόσμια τον Αύγουστο του 2009, η
θυγατέρα της Jackie, Caroline αποφάσισε ότι δεν είχε λ
όγους να παραμείνει σιωπηλή. Οι μαγνητοταινίες με την συζήτηση της πρώην πρώτης
κυρίας με τον ιστορικό απεσύρθησαν από την ασφαλή θέση τους στην βιβλιοθήκη J.F.K. της
Βοστώνης και θα μεταδοθούν από το δίκτυο ABC το φθινόπωρο. Ανάμεσα στους λόγους που
ώθησα
ν την απόγονο του J.F.K. σε αυτή την κίνηση είναι και η συμφωνία με το δίκτυο να
παραιτηθεί από την προβολή μιας σειράς με τίτλο «The Kennedy’s» και θέμα την ιστορία
της οικογένειας σε πολιτικό αλλά και ιδιωτικό επίπεδο.

Εννοείται ότι στην συνέντευξη αποκαλύπτονται και ιδιωτικής φύσεως θέματα, κυρίως το
πλήθος των
εξωσυζυγικών σχέσεων του αναμφίβολα
ζωηρού Jack αλλά και κάποιες κινήσεις αντεκδίκησης της πρώτης κυρίας με προτιμήσεις
στο ηθοποιό William Holden αλλά και στον Ιταλό ιδιοκτήτη της FIAT, Giovanni
Agnelli.
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Σε κάθε περίπτωση,

αν η Jackie, μετά το θάνατό της κομίζει ισχυρές αποδείξεις για την εμπλοκή του Johnson
στην εξόντωση του συζύγου της, τότε, η εικόνα όπου στέκεται δίπλα του, την ώρα που
εκείνος ορκίζεται πρόεδρος μέσα στο Air Force One, εν π
τήσει από το Dallas στην Washington,
αποκτά την πραγματική ιστορική της διάσταση.

Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε την εξαιρετικά ασταθή σχέση της με τον πρόεδρο και αν
προσθέσουμε την κακή κατάσταση της υγείας του Jack, όπως τουλάχιστον έχει καταθέσει
εγγράφως , επισήμως και ο νευρολόγος David Owen (στο πόνημα του: Ασθενείς ηγέτες
στην εξουσία), τότε η λαμπερή
εικόνα του χαρισματικού Προέδρου μετατρέπεται σε ένα δράμα. Στην περίπτωση δε
,
που
λάβουμε υπ’ όψιν μας τον τρόπο με τον οποίο απέκτησε την περιουσία του
ο πατριάρχης
Kennedy
και
τι
ς
θρυλούμενες
σχέσεις του με τον υπόκοσμο
,
τότε η υπόθεση
γίνεται
τραγωδία.
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Η οικογένεια Kennedy πάντως, ήταν εξοικειωμένη με αυτές.
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αναρτήθηκε και στο ethnos.gr
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