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«Οι µυστικές υπηρεσίες
δεν λογοδοτούν σε κανέναν»

ανείς δεν ξέρει τον αληθινό
αριθµό των ανθρώπων που
εργάζονται για την υπηρεσία,
αλλά είναι περισσότεροι από 2.000,
λέει ο Σολντάτοφ, ο οποίος µαζί µε
την Ιρίνα Μπορογκάν θεωρούνται
ειδικοί στη διάδοχο της KGB, FSB.
Οι δύο δηµοσιογράφοι, οι οποίοι έχουν ιδρύσει ένα σάιτ που µεταδίδει όλα τα νέα για τις µυστικές υπηρεσίες της χώρας, έβρισκαν µόνο
κλειστές πόρτες όταν πρότειναν το
βιβλίο σε Ρώσους εκδότες. Κανείς
δεν ήθελε να ενοχλήσει τα λάθος
πρόσωπα; Μόλις πρόσφατα, µετά το
µεγάλο ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει η έκδοσή του στα αγγλικά,
τελικά, το «The New Nobility: The
Restoration of Russia’s Security
State and the Enduring Legacy of
the KGB» βρήκε επιτέλους έναν
πρόθυµο Ρώσο εκδότη, λέει ο Σολντάτοφ.
Ο 38χρονος δηµοσιογράφος έχει
επανειληµµένα κληθεί για ανάκριση στο Λεφόρτοβο – τα κεντρικά
γραφεία της υπηρεσίας. «Oµως εκεί είναι και η φυλακή της FSB.
Oταν σε καλούν για ανάκριση, ποτέ δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις πίσω ή
όχι. Είναι ένα από τα ψυχολογικά
παιχνίδια στα οποία µας υποβάλλουν. Aλλες φορές µου προτείνουν
να πάψω να γράφω µε αντάλλαγµα
µια ειδική σχέση», λέει, εξηγώντας
ότι δεν είναι βεβαίως ο µόνος που
έχει τέτοια µεταχείριση. «Επιλέγω
να δηµοσιοποιώ όλα όσα µου λένε
στη διάρκεια των ανακρίσεων. Πιστεύω ότι η δηµοσιοποίηση είναι ο
καλύτερος τρόπος για να προφυλαχθεί κανείς. Aλλοι συνάδελφοι διαφωνούν».
– ™ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ˘ÔÓÔÂ›ÙÂ fiÙÈ ÔÈ Ú¿ÎÙÔÚÂ˜ ÙË˜ FSB ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÒÓ ÙË˜ ÙÛ·ÚÈÎ‹˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜;

«Ναι, από την άποψη της δύναµης και των προνοµίων. Πρώτα απ’
όλα, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους έλεγχο. Είναι ελεύθεροι να
κάνουν ό,τι θέλουν. Από την άλλη,
οι αριστοκράτες στην τσαρική Ρωσία ήταν επιφορτισµένοι µε τις υποθέσεις του κράτους, είχαν κάποιες ευθύνες. Οι αριστοκράτες της
FSB χρησιµοποιούν τα προνόµιά
τους για να αποποιηθούν κάθε ευθύνη σε περιοχές κρίσιµες, όπως
για παράδειγµα ο Καύκασος».

ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ˙ˆ‹ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜.
ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ;

«Υπάρχει ένα τµήµα που ονοµάζεται Υπηρεσία Οικονοµικής Ασφάλειας, το οποίο είναι επιφορτισµένο όχι µόνο να διερευνά το οικονοµικό έγκληµα, αλλά και να προστατεύει επιχειρήσεις, τράπεζες και
βιοµηχανίες από τη διείσδυση ξένων πρακτόρων. Γι’ αυτόν το σκοπό η
FSB στέλνει πάντα ένα µυστικό πράκτορα σε επιχειρήσεις κ.λπ.».
– ∞ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ‰ÈÂ›Û‰˘ÛË Í¤ÓˆÓ
Î·Ù·ÛÎfiˆÓ ÛÙÈ˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜;

Αντρέι Σολντάτοφ
E¯Ô˘Ó Ú¿ÎÙÔÚÂ˜ ÛÂ Î¿ıÂ fiÏË ÙË˜ PˆÛ›·˜, ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È
ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ‚›Ô˘ Î·È ¤¯Ô˘Ó
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ¿ ÚÔÓfiÌÈ· Î·È ÈÛ¯‡,
Ï¤ÂÈ Ô PÒÛÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜
ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹
Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË ÙË˜ FSB, ‰È·‰fi¯Ô˘ ÙË˜ KGB
– °Ú¿ÊÂÙÂ fiÙÈ, ·ÓÙ›ıÂÙ· ÌÂ ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë ¿Ô„Ë, Ë ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË
ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Â›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÏ‡ ÚÈÓ ·fi ÙÔ 1998, fiÙ·Ó ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ FSB ¤ÁÈÓÂ Ô
¶Ô‡ÙÈÓ.

«Η διαδικασία αναγέννησης των
µυστικών υπηρεσιών είχε ξεκινήσει
πολύ νωρίτερα, µε πρωτοβουλία του
Γέλτσιν. Στις αρχές της δεκαετίας
του ’90 η Ρωσία αντιµετώπιζε δύο
µεγάλες προκλήσεις: τους Τσετσένους τροµοκράτες και το οργανωµένο έγκληµα. Ο Γέλτσιν θεωρούσε ότι για να αντιµετωπίσει αυτές τις
προκλήσεις έπρεπε να έχει ισχυρές
µυστικές υπηρεσίες».
– °È·Ù› Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÔÈ Ì˘ÛÙÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÌÂ ÙË M·Ê›·;

«Για περισσότερους από έναν λόγους. Στα µέσα της δεκαετίας του
’90, ο υπουργός Εσωτερικών ήταν απολύτως ανίκανος να αντιµετωπίσει
την εκτεταµένη διαφθορά. Eπειτα υπήρχε ένας πολύ διαδεδοµένος µύθος –τον οποίο παραδόξως υποστήριζαν πολλοί διαφωνούντες, µεταξύ

των οποίων ο Ζαχάροφ– σύµφωνα
µε τον οποίο η KGB ήταν η µόνη αδιάφθορη υπηρεσία επί ΕΣΣ∆. Φυσικά δεν ήταν αλήθεια. Νοµίζω ότι
ο λόγος που πολλοί το πίστευαν ήταν ότι ο προϋπολογισµός της ήταν
κάτω από τον αυστηρό έλεγχο του
κόµµατος. Πολύ σύντοµα, πάντως,
άρχισαν να έρχονται στο φως σκάνδαλα στα οποία εµπλέκονταν άνδρες της FSB. Στο µεταξύ, έως το
1998, είχαν αποκτήσει ήδη υπερβολικά πολλά προνόµια, είχαν συγκεντρώσει εξουσία και ήταν φανερό ότι ήθελαν να την επεκτείνουν».
– K·È ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ Î¿ÓÂÈ Ô ¶Ô‡ÙÈÓ;

«Εκείνη τη χρονιά άρχισε να αναδύεται ένα νέο είδος πατριωτισµού,
άρχισαν να επικρατούν οι φωνές
που έλεγαν ότι πρέπει να δηµιουργήσουµε δικά µας πρότυπα, µακριά
από τις δυτικές αξίες, δικές µας επιχειρήσεις, να υπερασπιστούµε τη
χώρα κ.λπ. Αυτό το κλίµα ευνοούσε
τις µυστικές υπηρεσίες, που παρουσιάζονταν ως εκείνες που θα µας

προστάτευαν από τη ∆ύση. Αυτή την
ατµόσφαιρα εκµεταλλεύτηκε στο έπακρο ο Πούτιν. Επίσης προώθησε
την εικόνα της FSB ως διαδόχου της
KGB –που όπως λέγαµε θεωρούνταν αδιάφθορη. ∆ική του ιδέα ήταν
να δηµιουργήσει ένα µύθο γύρω από
το πρόσωπο του Γιούρι Αντρόποφ,
τον οποίο άρχισαν να παρουσιάζουν
ως πρότυπο ηγέτη – και της KGB και
της χώρας. Οι στρατηγοί της υπηρεσίας άρχισαν να λένε ότι υπήρξε ο
µοναδικός έντιµος Ρώσος ηγέτης
και αληθινός µεταρρυθµιστής, γιατί
είχε επιχειρήσει να κάνει µεταρρυθµίσεις κινεζικού τύπου. Επέµεναν ότι οι µεταρρυθµίσεις του Γκορµπατσόφ που εµπνέονταν από τις
δυτικές φιλελεύθερες αξίες δεν ταιριάζουν στη χώρα, ότι προκαλούν
µόνο χάος, ότι οι δυτικές αξίες περί
δηµοκρατίας ευθύνονται για την
τροµοκρατία, το οργανωµένο έγκληµα και τη διαφθορά και ότι
πρέπει να ακολουθήσουµε το µοντέλο της Κίνας».
– °Ú¿ÊÂÙÂ fiÙÈ Ë FSB ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÌÈÍË Î·È

«Αυτή η πρακτική στην πραγµατικότητα εφαρµόζεται από τα τέλη
της δεκαετίας του ’90 και είναι αποτέλεσµα µιας νοοτροπίας που επιβιώνει από την εποχή της ΕΣΣ∆.
Και κανείς δεν αµφισβητεί τέτοιες
πρακτικές ούτε υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος. Στη σπάνια περίπτωση που κάποιος δηµοσιογράφος
ρωτήσει ποιοι είναι οι ξένοι κατάσκοποι, η απάντηση είναι ότι η FSB
προστατεύει τις επιχειρήσεις από το
οργανωµένο έγκληµα και τη διαφθορά. Βεβαίως, οι διευθυντές των
τραπεζών και των επιχειρήσεων πολύ γρήγορα καταλαβαίνουν ποιος
είναι ο άνθρωπος της FSB ανάµεσά
τους και βρίσκουν τρόπο να επωφεληθούν, εξασφαλίζοντας την αφοσίωσή του. Eτσι έχουν ένα δικό τους
άνθρωπο µέσα στην υπηρεσία. ∆ηλαδή, αντί ο πράκτορας να είναι πιστός στην υπηρεσία, εκµεταλλεύεται τις διασυνδέσεις του ώστε να
πριµοδοτήσει την επιχείριση στην
οποία είναι τοποθετηµένος όταν
πρόκειται να κλείσει συµβόλαια, να
αποκλείσει τον ανταγωνισµό κ.λπ.».
– ™Â ÔÈÔÓ ÏÔÁÔ‰ÔÙÂ› Ë FSB;

«Στον πρόεδρο της χώρας. Αλλά
µόνο στα χαρτιά. Στην πραγµατικότητα κανείς δεν είναι πλέον σε θέση να ελέγξει αυτό το τεράστιο σύστηµα, που έχει παραρτήµατα σε όλες τις ρωσικές πόλεις. Θα έλεγα ότι
πλέον αυτό αποτελεί πρόβληµα και
για τον πρόεδρο και για τον πρωθυπουργό». ✖
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