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ιστορία της κατασκοπίας είναι γεµάτη από ονόµατα
που εξακολουθούν να γοητεύουν µε τη µυστική, παράτολµη ζωή τους. Αρκεί να σκεφτούµε τους «πέντε
του Κέµπριτζ», µε γνωστότερους τον Κιµ Φίλµπι και τον
Aντονι Μπλαντ, επιφανείς Βρετανούς κατασκόπους της Σοβιετικής Eνωσης, την εποχή του ψυχρού πολέµου. Υπάρχουν
όµως και οι αφανείς, όπως ο Ισάια ή Σάι Oγκινς, ένας από
τους πρώτους Αµερικανούς που έγιναν κατάσκοποι των Σοβιετικών. Ακολουθώντας τα ίχνη του, που παρέµεναν καλά
κρυµµένα εδώ και µισό αιώνα, ο δηµοσιογράφος Aντριου
Μέιερ ανασυνθέτει τη δραµατική ιστορία ενός κοµµουνιστή
που δούλεψε για το σοβιετικό καθεστώς για να καταλήξει τελικά θύµα του.
Η ζωή του έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός συναρπαστικού
κατασκοπικού θρίλερ, αλλά είναι πέρα ώς πέρα αληθινή. Νεαρός φοιτητής τη δεκαετία του ’20 στη Νέα Υόρκη, µέλος της
αριστερής ιντελιγκέντσιας, παθιασµένος και ιδεαλιστής, o
ρωσοεβραϊκής καταγωγής Oγκινς, µε σοβαρές ιστορικές
σπουδές, θα εγκαταλείψει το όνειρο της ακαδηµαϊκής καριέρας στο Πανεπιστήµιο Columbia για να ζήσει την κοµµουνιστική επανάσταση. Σαν κατάσκοπος των Σοβιετικών, ο
Σάι θα ταξιδέψει από το Βερολίνο της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης έως την κινεζική Μαντζουρία. Κι από εκεί θα βρεθεί
στη Σιβηρία, θύµα και αυτός της σταλινικής αγριότητας. Η
περιπέτεια του Oγκινς δεν θα µπορούσε να έχει happy end.
Με το βιβλίο του «The Lost Spy: An american in Stalin’s
Secret Service» (εκδ. «WW Norton»), ο Aντριου Μέιερ –ήταν επί χρόνια ανταποκριτής του «Time» στη Μόσχα– φέρνει
για πρώτη φορά στο φως την ιστορία ενός άνδρα που όλοι ήταν αποφασισµένοι να ξεχάσουν.

JACQUELINE MIA FOSTER

Aντριου Μέιερ
H

¶Ò˜ ‚ÚÂı‹Î·ÙÂ ÛÙ· ›¯ÓË ÙÔ˘ ™¿È OÁÎÈÓ˜;

«Την περίοδο που έκανα έρευνα για το προηγούµενο βιβλίο µου («Black Earth: A Journey Through Russia After
the Fall», εκδ. «WW Norton»), πέρασα δύο φορές αρκετό
διάστηµα στο Νορίλσκ της Σιβηρίας, όπου συνοµίλησα µε
πολλούς από τους επιζώντες των σταλινικών στρατοπέδων.
Στους κρατούµενους συγκαταλέγονταν Σουηδοί, Eλληνες,
Βιετναµέζοι… γι’ αυτό πάντα ρωτούσα µήπως είχε τύχει να
γνωρίσουν και κανέναν Αµερικανό. Τελικά έπεσα πάνω σε
µια γυναίκα που µου είπε πως, ναι, υπήρχε ένας άνδρας που
τον φώναζαν “ο Aµερικάνος καθηγητής”. Στο γκουλάγκ ο
Oγκινς έλεγε πως ήταν καθηγητής στο Κολούµπια. Η είδηση
πως ένας Αµερικανός καθηγητής βρίσκεται σε στρατόπεδο
εργασίας έφτασε έως την πρεσβεία µας στη Μόσχα, κι έτσι
εν µέσω Β’ Παγκοσµίου Πολέµου αρχίζουν το ψάξιµο: ποιος
είναι ο τύπος, πώς βρέθηκε εκεί... Στην πραγµατικότητα δεν
ήταν καθηγητής, απλώς είχε διδάξει κάποια µαθήµατα όταν
έκανε το διδακτορικό του στην Ιστορία. Η ειρωνεία είναι πως
ο γιος του είναι καθηγητής Ιστορίας στο πανεπιστήµιο».

Ο χαµένος
κατάσκοπος

√È ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ› ÁÓÒÚÈ˙·Ó ‹‰Ë ˆ˜ Ô OÁÎÈÓ˜ ‹Ù·Ó Î·Ù¿ÛÎÔÔ˜;

¶ﬁÙÂ ¤ÁÈÓÂ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∫ﬁÌÌ·ÙÔ˜;

«Αποφοίτησε από το Κολούµπια το 1920 και γράφτηκε στο
Kόµµα το 1924, ενώ έκανε το διδακτορικό του και δούλευε
στις εκδόσεις Yale University Press. Η Νέρµα, που ήταν γεννηµένη στη Ρωσία, ήταν πολύ πιο δραστήρια στο ριζοσπαστικό κίνηµα, είχε φοιτήσει στο RAND (σ.σ. Rand School of
Social Sciences, ιδρύθηκε το 1906 από µέλη του Αµερικανικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος και λειτουργούσε έως το 1956),
που αποτελούσε το πνευµατικό και πολιτιστικό κέντρο για
τη σοσιαλιστική δράση και εκπαίδευση στην Αµερική. Εκείνη έφερε τον Σάι σε επαφή µε το Kοµµουνιστικό Kόµµα. Στο
µεταξύ, οι Σοβιετικοί είχαν ήδη παρουσία στις ΗΠΑ –είχαν
στήσει τα πρώτα υπόγεια δίκτυα κατασκοπίας το 1919– αν και
η Αµερική δεν τους ενδιέφερε όσο η Γερµανία και η Αγγλία,
όπου θεωρούσαν τις συνθήκες ώριµες για την επανάσταση.
Το ότι ο Oγκινς παράτησε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήµια, ένα από τα καλύτερα τµήµατα Ιστορίας στον καιρό του,
για να πάρει µέρος στη σταλινική σταυροφορία, αντανακλά
πραγµατικά την ιστορία µιας ολόκληρης γενιάς νεαρών Αµερικανών, οι περισσότεροι λαµπερά µυαλά, που πίστευαν πως
θα άλλαζαν τον κόσµο».
¶ÔÏÏÔ› ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏ·Í·Ó Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ƒ›ÌÂÓÙÚÔ – ªÔÏﬁÙÔÊ ÙÔ ’39. √
OÁÎÈÓ˜, ˆ˜ ∂‚Ú·›Ô˜, ‰ÂÓ Â›¯Â ¤Ó·Ó ·Ú·¿Óˆ ÏﬁÁÔ Ó· ÛÔÎ·ÚÈÛÙÂ› ·ﬁ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ™Ù¿ÏÈÓ;

«Τότε ήταν που γεννήθηκε στην Αµερική το αντικοµµουνιστικό κίνηµα. Και µεταξύ των αριστερών, µε µερικούς από
τους οποίους συνδεόταν στενά ο Oγκινς, υπήρξε πολύ έντονη
δυσαρέσκεια. Ο ίδιος όµως είχε ζήσει στο Βερολίνο την περίοδο της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης, έπειτα στο Παρίσι όταν οι ναζί έπαιρναν την εξουσία, γνώριζε τα πάντα για τη Νύχτα των Κρυστάλλων, αργότερα, κατά τη διάρκεια της ιαπωνικής κατοχής στη βόρεια Κίνα βρέθηκε στη Μαντζουρία,
για µια περίοδο συνεργάστηκε µε τους Ιταλούς του Μουσολίνι... Hταν αφοσιωµένος στο σοβιετικό καθεστώς, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Υπάρχει µια φράση σε ένα από
τα έργα του Μπρεχτ που λέει πως “πρέπει να αλλάξεις τον
κόσµο, να αλλάξεις τον κόσµο, ακόµη κι αν χρειαστεί να αγκαλιάσεις τον χασάπη”. Αυτό ήταν το σκεπτικό... ∆εν είναι
σαφές αν ο Oγκινς αµφισβήτησε ποτέ την κοµµουνιστική ιδεολογία, δεν έχουµε µαρτυρίες».
¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ™Ô‚ÈÂÙÈÎÔ‡˜;

√ ÁÈÔ˜ ﬁÛ· ÁÓÒÚÈ˙Â ·ﬁ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘;

«Πολύ λίγα. Oλα αυτά τα χρόνια είχε υποψίες, αλλά δεν
είχε καταφέρει να µάθει κάτι µε βεβαιότητα. Η µητέρα του, η
Νέρµα –η οποία παρέµεινε ακλόνητα σταλινική έως τον θάνατό της– είτε του έλεγε µισές αλήθειες είτε ψέµατα είτε απολύτως τίποτε. Ο γιος του, πάντως, διατηρούσε έντονες αναµνήσεις από την τελευταία συνάντησή τους στο Παρίσι το
1938, αφού ήταν ήδη επτά ετών. Από τότε έως το 1942, όταν
άρχισε να ερευνά την υπόθεση Oγκινς η αµερικανική κυβέρνηση, η Νέρµα δεν είχε µιλήσει σε κανέναν για την εξαφάνισή του».

µερα γνωρίζουµε, ο Oγκινς είναι ο πρώτος γεννηµένος στην
Αµερική πολίτης που έγινε κατάσκοπος για τους Σοβιετικούς».

W.W. NORTON & Co

«Oχι, τους πήρε µήνες να το καταλάβουν. Aλλωστε χιλιάδες Αµερικανοί είχαν πάει στη Σοβιετική Ενωση τη δεκαετία
του ’20. Ελάχιστοι ανάµεσά τους ήταν κατάσκοποι και πολύ
λίγοι ήταν γεννηµένοι Αµερικανοί. Οι περισσότεροι είχαν
µεταναστεύσει στις ΗΠΑ από χώρες της Βαλτικής ή της Ανατολικής Ευρώπης ή ακόµη κι από τη Ρωσία. Απ’ ό,τι µέχρι σή-

«Φεύγει από τη Νέα Υόρκη το 1926 µε προορισµό τη ∆υτική
Ευρώπη. Κατά πάσα πιθανότητα στην αρχή ως απλός αγγελιαφόρος, µεταφορέας εµπιστευτικών εγγράφων... Ποτέ δεν
κατάφερα να διαπιστώσω αν µετέφερε διαβατήρια ή χρήµατα
–εκείνη την περίοδο χρησιµοποιούσαν πολλούς Aµερικανούς πολίτες για να µεταφέρουν χρήµατα και διαβατήρια
στην Ευρώπη. Το 1928 πηγαίνουν µε τη Νέρµα στο Βερολίνο:
για δύο χρόνια είναι υπεύθυνοι για ένα κρησφύγετο όπου τις
νύχτες οι Σοβιετικοί αντέγραφαν κρατικά γερµανικά έγγραφα. Στη συνέχεια τον στέλνουν στο Παρίσι, όπου παριστάνει
τον φοιτητή, και τον εγκαθιστούν σε ένα σπίτι στον ίδιο δρόµο όπου ζουν µέλη της οικογένειας Ροµανόφ. Οι Ροµανόφ
ήταν οι πιο σηµαντικοί σύνδεσµοι µε τους εκπατρισµένους
στη Γαλλία “λευκούς”, τους Ρώσους αντικοµµουνιστές – του
Στάλιν τού είχαν γίνει έµµονη ιδέα οι λευκοφρουροί».
¶ﬁÙÂ ÊÂ‡ÁÂÈ ·ﬁ ÙËÓ ∂˘ÚÒË;

