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Ο Χένρι Κίσινγκερ αρνήθηκε κάθε παρέμβαση προς τους Συνταγματάρχες των Αθηνών, προκειμένου να διαπιστώσει ποια τύχη είχε επιφυλαχθεί στον κατηγο
ρούμενο για «βομβιστικές επιθέσεις», αντιστασιακό Κώστα Σημίτη, παρά την έκκληση του Γερμανού δημοσιογράφου φίλου του Γκίντερ Γκας.

Οταν ο X . Κίσινγκερ ξέγραφε,, 
τον βομβιστή Κώστα Σαρίτα
Στο έλεος των Απριλιανών άφηναν οι ΗΠΑ, το 1969, τον σημερινό πρωθυπουργό

ΙΟΥΛΙΟΣ του 1969. Ο 
καθηγητής Σπύρος Ση
μίτης, που ζει και εργά

ζεται στη Γερμανία, πλη
ροφορείται από την Αθή
να ότι ο αδελφός του, Κώ
στας Σημίτης, και η σύ
ζυγός του, Δάφνη, έχουν 
εξαφανιστεί. Από τη 
Φρανκφούρτη, όπου βρί
σκεται, προσπαθεί να 
συλλέξει πληροφορίες 
για την τύχη των δικών 
του ανθρώπων. Μάταια... 
Οι πληροφορίες είναι 
συγκεχυμένες. Μερικοί 
ομιλούν για εξαφάνιση, 
άλλοι υποστηρίζουν ότι η 
χούντα συνέλαβε το ζεύ
γος Σημίτη. Κάποιοι υπο
στηρίζουν ότι είναι φυλα
κισμένοι σε άγνωστο μέ
ρος.
Μέσω φίλων του, κινη

τοποιεί τη γερμανική 
κυβέρνηση. Οι παρεμβά
σεις των Γερμανών δεν 
φέρνουν αποτέλεσμα. 
Αντίθετα, μια νέα πληρο
φορία, που φτάνει από 
την ελληνική πρωτεύ
ουσα, ανησυχεί σφόδρα 
τον Ελληνα καθηγητή. 
Τον ενημερώνουν ότι ο 
σημερινός πρω
θυπουργός έχει όντως ε
ξαφανιστεί και η σύζυγος 
του κρατείται σε φυλακή 
στην Αθήνα.
Επικοινωνεί αμέσως με 

τον Gunter Gaus, τον νέο 
αρχισυντάκτη του περιο
δικού Der Spiegel, που εί
ναι φίλος του και ζητά τη 
βοήθειά του. Ο κ. Gaus 
γνωρίζειτονΧένριΚίσιν- 
γκερ, τον πανίσχυρο σύμ
βουλο Εθνικής Ασςάλεί- 
ας του Λευκού Οίκου. 
Πρόεδρος των Ηνωμέ
νων Πολιτειών είναι ο Ρί-

Μια από τις 
«ξερές» απα
ντήσεις του 
Χένρι Κίσιν- 
Υκερ προς 
τον αρχι
συντάκτη του 
γερμανικού 
περιοδικού 
«Σπιγκελ»,
Γ κίντερ Γ κας.

Του Μ. ΙΓΝ Α ΤΙΟ Υ

τσαρντ Νίξον. Είναι η ε
ποχή της παντοδυναμίας 
του. Ο Gaus προθυμοποι
είται να «ενοχλήσει» τον 
Αμερικανό φίλο του και 
να του ζητήσει να παρέμ- 
βει προσωπικά προς τον 
Γεώργιο Παπαδόπουλο, 
με αίτημα να αφεθεί ε
λεύθερη η Δάφνη Σημίτη 
και - εάν έχει συλληφθεί - 
να μην εκτελεστεί ο Κώ
στας Σημίτης.
Ο αρχισυντάκτης του 

Der Spiegel συνεννοείται 
με την Ουάσιγκτον και 
ζητά από τον Σπύρο Ση μί- 
τη να γράψει μία επιστο
λή, με παραλήπτη τον 
Χένρι Κίσινγκερ, στην ο
ποία θα εξηγείται λεπτο
μερώς η κατάσταση. Η ε
πιστολή αυτή, φέρει ημε
ρομηνία 31 Ιουλίου 1969. 
Ο κ. Gaus συνοδεύει την 
επιστολή με δικό του ση
μείωμα (ημερομηνία 1 
Αυγούστου 1969) και τη

στέλλει στον μετέπειτα 
σφαγέα της Κύπρου. Εί
ναι βέβαιος ότι η αμερι
κανική παρέμβαση θα 
φοβίσει τον Παπαδό
πουλο.

Η παράκΑπση
Ο Γερμανός δημοσιο

γράφος εξηγεί σε αδρές 
γραμμές το πρόβλημα και 
παρακαλείτον Κίσινγκερ 
να διαβάσει το τρισέλιδο 
γράμμα του Σπύρου Σημί
τη. «Είμαι βέβαιος ότι α
πό τη νέα θέση την οποία 
κατέχεις τώρα», σημειώ
νει ο κ. Gaus, «μπορείς να 
βοηθήσεις αυτούς τους 
ανθρώπους». Μάλιστα, 
κάνει και ειδική αναφο
ρά στο επιστημονικό έρ
γο του Σπύρου Σημίτη. 
Είναι γεγονός ότι ο Κί

σινγκερ έδωσε εντολή να 
ερευνηθεί αμέσως η υπό
θεση. Με σημείωμά του, 
ζήτησε από τους αξιωμα- 
τούχους του «Γραφείου 
Ελλάδος» του Στέιτ Ντι- 
πάρτμενι να επικοινωνή
σουν με την αμερικανική

πρεσβεία στην Αθήνα και 
να ερευνήσουν το παρελ
θόν του Κώστα Σημίτη 
και αν είναι δυνατόν να 
πληροφορηθοΰν αν έχει 
συλληφθεί. Στις 21 
Αυγούστου 1969, ο Θίο- 
ντορ Ελιοτ, εκτελεστικός 
διευθυντής του Στέιτ Ντι- 
πάρτμεντ, έλαβε την απά
ντηση του Αμερικανού 
πρέσβη στην Ελλάδα και 
ανήσυχος έσπευσε να ε- 
νημερώσειτον Κίσινγκερ 
ότι ο Γερμανός φίλος του 
λίγο-πολύ εξαπατήθηκε 
από τον Σπύρο Σημίτη, α
φού ο αδελφός του, ο ση
μερινός πρωθυπουργός, 
είναι ένας ταραξίας, που 
πολεμά την... ελληνική 
κυβέρνηση. Με λίγα λό
για, σημείωνε, πρόκειται 
για έναν βομβιστή.
Ο κ. Ελιοτ συνοδέυσε το 

σημείωμα του με ένα σχέ
διο απάντησης του Κίσιν
γκερ προς τον κ. Gaus, 
στο οποίο υπογράμμιζε 
με ωμό τρόπο ότι ο σύμ
βουλος Εθνικής Ασφά
λειας «δεν μπορείνα βοη
θήσει», λόγω της ανατρε
πτικής δράσηςτου Κώστα 
Σημίτη. Στο πρώτο σχέδιο 
απάντησης, ο Κίσινγκερ 
έγραφε συγκεκριμένα τα 
εξής:
«Αγαπητέ κύριε Gaus, 
Ελαβα την επιστολή σου 

της 1ης Αυγούστου, στην 
οποία εσωκλείεις την πα
ράκληση του καθηγητή 
Σπύρου Σημίτη να πράξω 
ό,τι μπορώ και ό,τι είναι 
δυνατόν μέσω της πρε
σβείας μας στην Αθήνα, 
για τον αδελφό του, Κων
σταντίνο.
Εχω διερευνήσει την

υπόθεση. Οι πληροφο
ρίες μας για τον τόπο ό
που βρίσκεται και τη δρα- 
στηριότητά του είναι ομι
χλώδεις.
Αντιλαμβανόμαστε, πά

ντως, ότι η ελληνική 
κυβέρνηση τον αναζητά 
διότι έχει αναμειχθεί, μα
ζί με άλλους, σε τοποθε
τήσεις βομβών στο κέ
ντρο της Αθήνας.
Υπό αυτές τις περιστά

σεις, δυστυχώς, λυπάμαι 
αλλά φαίνεται ότι είναι ε
λάχιστα αυτά που θα μπο
ρούσα να κάνω. Σε περί
πτωση που έχουμε πληρο
φορίες που θα μας επέ
τρεπαν να ασχοληθούμε 
ξανά με το θέμα, να είστε 
βέβαιος ότι θα το πρά- 
ξουμε.
Και εγώ, θυμάμαι με ικα

νοποίηση την τελευταία 
μας συνάντηση και σου 
εύχομαι κάθε επιτυχία 
στη νέα σου θέση.

Με εκτίμηση 
Χένρι Κίσινγκερ» 

Μόλις φτάνειτο σημείω
μα του Θίοντορ Ελιοτ 
στον Λευκό Οίκο, παρα- 
δίδεται στο γραφείο του 
Κίσινγκερ. Ο βοηθός του, 
Χάρολντ Σόντερς, αφού 
μελέτησε την εισήγηση 
του Ελιοτ, αποφάσισε να 
περικόψει τις αναφορές 
στις βομβιστικές επιθέ
σεις, καθώς θα αποδει- 
κνυόταν - ακόμα μία φο
ρά - ότι η Ουάσιγκτον α
ποδεχόταν τις δικαιολο
γίες των συνταγματαρ
χών, που γέμισαν τις 
φυλακές με δημοκρατι
κούς πολίτες των οποίων 
το μοναδικό «έγκλημα»

ήταν ότι διαφωνούσαν και 
μάχονταν τη χούντα.
Ο κ. Σόντερς γνώριζε κα

λά την πολιτική κατάστα
ση στην Ελλάδα και συχνά 
αναζητούσε την ευκαιρία 
για να ενημερώσειτον Κί
σινγκερ.

Και τηΑεφώνπμα
Αποφασίστηκε, λοιπόν, 

να μην απαντηθεί η επι
στολή του Γ ερμανού δημο
σιογράφου, καθώς νέες 
«πληροφορίες» από την 
Αθήνα εμφάνιζαν τον κ. 
Σημίτη να ηγείται ανατρε
πτικής οργάνωσης. Ο κ. 
Gaus επανήλθε τηλεφωνι
κά αυτήν τη φορά και ζήτη
σε από την ιδιαίτερα του 
Κίσινγκερ να του διευθε
τήσει τηλεφωνικό ραντε
βού με τον σύμβουλο Εθνι
κής Ασφάλειας. Ενημερώ
θηκε ο κ. Σόντερς, ο οποί
ος, στις 2 Οκτωβρίου 1969, 
συνέταξε ειδικό memo 
προς τον Κίσινγκερ, με το 
οποίο εισηγούνταν άμεση 
απεμπλοκή από το θέμα το 
συντομότερο δυνατόν, με 
τη δικαιολογία ότι ο Κ. Ση
μίτης καταζητείται από τη 
χούντα. Εγραφε σχετικά: 
«Ο Gunter Gaus, ο νέος 

αρχισυντάκτης του Der 
Spiegel, σου έγραψε και 
σου ζητούσε να κάνεις ό,τι 
μπορείς για έναν Ελληνα 
(σ.σ. τον κ. Σημίτη), ο οποί
ος έχει προβλήματα, με δι
κή του υπαιτιότητα, με την 
κυβέρνηση της Αθήνας. 
Υπό τις περιστάσεις - η 
πρεσβεία μας πιστεύει ότι 
το συγκεκριμένο άτομο εί
ναι στον κατάλογο κατα
ζητούμενων στην Αθήνα - 
ελάχιστα μπορούμε να 
πράξουμε».

Επρόκειτο γιο ί 
πάγια τακτικά:
Δεν είναι μόνο τον 
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ 
που αρνήθηκε ι
προκλητικά να ι
βοηθήσει ο Κίσινγκερ < 
τις μαύρες μέρες της 
δικτατορίας. Ενα 
χρόνο μετά, στις 17 
Νοεμβρίου 1970,ο ι 
ελληνικής καταγωγής ι 
Αμερικανός υπήκοος, ■ 
Νώντας Βλαχόπουλος, 1 
που διέμενε στο 
Σικάγο, έστειλε επείγον , 
τηλεγράφημα στον ι
πρόεδρο Ρίτσαρντ ι
Νίξον και τον ·
παρακαλούσε να δώσει 1 
εντολή στον σύμβουλο [ 
Εθνικής Ασφάλειας να , 
παρέμβει επειδή ι 
κινδύνευε η ζωή του ι 
Νίκου '
Κωνσταντόπουλου, 
σημερινού προέδρου 
του Συνασπισμού. Ο κ. , 
Βλαχόπουλος έστελλε ι 
σήμα κινδύνου και ι
προειδοποιούσε ότι ι 
εάν δεν γινόταν κάτι 
άμεσα, ο κ.
Κωνσταντόπουλος θα , 
πέθαινε. Σημείωνε ι
μάλιστα με εκδηλη ι
ανησυχία ότι οι ■
φυλακές στις οποίες 1 
κρατούνταν ο 
εξάδελφόςτου, δεν 
είχαν χτιστεί για ι
ανθρώπους, αλλά για ι 
ζώα. Ο Κίσινγκερ ■
απαξιοί να ασχοληθεί 1 
προσωπικά. Στις 22 
Δεκεμβρίου 1970, 
μέσω της ιδιαιτέρας ( 
του, παραπέμπει το ι
τηλεγράφημα στο Στέπ ι 
Ντιπάρτμεντ. 
Αναλαμβάνει την 
υπόθεση ο Ρότζερ 
Ντέιβις, τότε βοηθός ( 
υφυπουργός ι
Εξωτερικών (σ.σ.: Στις ι 
9 Ιουλίου 1974 είχε 
αναλάβει επικεφαλής 
της αμερικανικής 
πρεσβείας στη 
Λευκωσία. Στις 15 ι
Αυγούστου του ίδιου ι 
έτους έπεσε νεκρός · 
από σφαίρες 
αγνώστων, μέσα στο 
κτίριο της πρεσβείας). , 
Παραμονή ι
Πρωτοχρονιάς, σπς 31 ι 
Δεκεμβρίου 1970, ο 1 
Ντέιβις απαντά στον κ. * 
Βλαχόπουλο, αφού 
προηγουμένως είχε 
πληροφορηθείαπότην ι 
Αθήνα, ότι «ο ι
Κωνσταντόπουλος * 
είναι κομουνιστής».
Δεν μπορούμε να ι
πράξουμε τίποτα, ι
γράφει ο κ. Ντέιβις. Και ' 
προσθέτει: Και δεν 
είναι πρέπον για την 
κυβέρνηση των Ην. 
Πολιτειών να ι
αναμειχθεί σε ένα θέμα ι 
που είναι ξεκάθαρα ■ 
εσωτερική υπόθεση 
της Ελλάδας, και που 
αφορά το
κατηγορητήριο ι
εναντίον ενός Ελληνα ι
πολίτη, το οποίο είναι ι
σύμφωνο με τους 
νόμους της ελληνικής 
κυβέρνησης.
Ο Ντέιβις, σε συνεν- ι
νόηση με το Εθνικό 1
Συμβούλιο Ασφάλειας, '
εισηγείται στον κ. 
Βλαχόπουλο να 
απευθυνθεί στον ι
Διεθνή Ερυθρό Σταυ- ι
ρό. Πρέπει να σημειω- 1
θείότιτηνεποχη 
εκείνη, η χούντα είχε !
εκδιώξει τον αντιπρό
σωπο του Διεθνούς |
Ερυθρού Σταυρού από ι
την Ελλάδα... ■


