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Βίοι & Πολιτείες

«Το 1934 επιστρέφει για λίγο στις ΗΠΑ και στη συνέχεια φεύγει µόνος του για την Απω Ανατολή, όπου σταθµός του τώρα είναι η Μαντζουρία. Το 1938 θα διασχίσει την ΕΣΣ∆ µε τον υπερσιβηρικό και θα
καταλήξει στο Παρίσι, όπου ζει η οικογένειά του. Εκεί θα τον δουν για
τελευταία φορά. Ενα διάστηµα παραµένει σκοτεινό – από τον Μάιο του
’38 έως τον Φεβρουάριο του ’39. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να τον έστειλαν πάλι πίσω στην Κίνα και να τον συνέλαβαν στην επιστροφή του,
σε µια στάση στη Μόσχα. Τον θεωρούσαν διπλό κατάσκοπο. Στο µεταξύ,
ο υπεύθυνος του κατασκοπικού δικτύου του στην Κίνα, ο σηµαντικός
Ρώσος κατάσκοπος Μάτους Στάινµπεργκ, είχε διαφύγει στην Ελβετία.
Οπότε αµέσως υποψιάστηκαν πως µπορεί κι ο Σάι να είχε τέτοιες προθέσεις. Ο Στάινµπεργκ ήταν θρυλική µορφή. Είχε διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη δολοφονία του Τρότσκι, ήταν σηµαντική η συµβολή
του στα πρώτα δίκτυα κατασκοπίας στη Γαλλία και την Ισπανία, είχε
βρεθεί στην Κίνα, υπήρξε ένας από τους µεγαλύτερους κατασκόπους
του 20ού αιώνα. Το σκάει, λοιπόν, για την Ελβετία. Κάποια στιγµή θα εκδοθεί στην ΕΣΣ∆, όπου, όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, δεν εκτελείται.
Καταλήγει σε µια διαβόητη φυλακή για πολιτικούς κρατούµενους και
µοιράζεται το ίδιο κελί µε τον άνθρωπο που είχε εκτελέσει τον Oγκινς».

«Οι Σοβιετικοί είχαν εµµονή µε το γράµµα του νόµου – όχι µε το
πνεύµα. Καταδικάστηκε λοιπόν σε οκτώ χρόνια φυλάκιση, γιατί τότε
αυτό ήταν το µάξιµουµ της ποινής για το έγκληµά του, παρ’ όλο που τα
έγγραφα από τα αρχεία της KGB που έχουµε στα χέρια µας αναφέρουν
πως δεν βρέθηκαν αποδείξεις για την ενοχή του. Τον στέλνουν στο
γκουλάγκ του Νορίλσκ, όπου δεν ήταν σε θέση να κάνει βαριές χειρωνακτικές εργασίες, γιατί ήταν πολύ άρρωστος. Κάποια στιγµή τον µεταφέρουν στη Μόσχα, όπου Αµερικανοί διπλωµάτες καταφέρνουν να
τον δουν στη φυλακή –αν και υπήρχαν διµερείς συµφωνίες που προέβλεπαν πως αυτή η δυνατότητα υπήρχε, ελάχιστες φορές εφαρµόστηκαν. Από εκείνη τη στιγµή, το 1943, η µοίρα του είναι προδιαγεγραµµένη. Οι Αµερικανοί συνεχίζουν να πιέζουν για την έκδοσή του, οι Ρώσοι
λένε πως θα τον αφήσουν αλλά δεν το κάνουν. Είναι ένας περίπλοκος
διπλωµατικός χορός που διαρκεί πέντε ολόκληρα χρόνια. Σε αυτή τη
φάση οι Αµερικανοί γνωρίζουν πια ότι ο Oγκινς είναι κατάσκοπος. Ο
Στάλιν δεν θα τους τον παρέδιδε. Βρισκόµαστε σε µια περίοδο που η
Επιτροπή Αντιαµερικανικών Ενεργειών έκανε ανακρίσεις, το κυνήγι
µαγισσών και η αντικοµµουνιστική υστερία ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Αν
είχε επιστρέψει στην Ουάσιγκτον θα τον είχαν στήσει µπροστά στις κάµερες στο Καπιτώλιο και το σκάνδαλο για την ΕΣΣ∆ θα ήταν τεράστιο».
katoiko@enet.gr
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√ OÁÎÈÓ˜ ¤ÌÂÈÓÂ ÔÎÙÒ ¯ÚﬁÓÈ· ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. ¶ÂÚ›ÂÚÁÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô˘
‰ÂÓ ÂÎÙÂÏ¤ÛÙËÎÂ ·Ì¤Ûˆ˜;

∏ ÚÒÙË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ OÁÎÈÓ˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ µÂÚÔÏ›ÓÔ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙË˜ µ·˚Ì¿ÚË˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ (Î¿Ùˆ),
ﬁÔ˘ Â›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· Î·Ù·ÛÎÔÂ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ƒÔÌ·ÓﬁÊ

∏ ÙÚ·Áˆ‰›·
ÙË˜ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹˜
∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜
«√ OÁÎÈÓ˜ ÂÓÛ·ÚÎÒÓÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ÔÏﬁÎÏËÚË˜ ÁÂÓÈ¿˜, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÔÏ‡ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ‹ ÚÔÛˆÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›·. √È ÁÔÓÂ›˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó
ƒÒÛÔÈ ·ÏÏ¿ Ô ›‰ÈÔ˜ Â›¯Â ÁÂÓÓËıÂ› ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈÎ‹,
ÛÂ ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙË˜ ÌÂÛ·›·˜ Ù¿ÍË˜ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚÂ
Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ ∫ÔÏÔ‡ÌÈ·, Ú¿ÁÌ· ÔÏ‡ Û¿ÓÈÔ ÁÈ·
¤Ó·Ó ∂‚Ú·›Ô ÂÎÂ›ÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹. √ OÁÎÈÓ˜ ¤¯ÂÈ ﬁÏÂ˜
ÙÈ˜ ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜ ÁÈ· ¤Ó· Ï·ÌÚﬁ Ì¤ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿
ÙÔ ··ÚÓÈ¤Ù·È ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎﬁ ﬁÓÂÈÚÔ.
°È· ÙË ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¤Ó· Ì·ÎÚÈÓﬁ ﬁÓÂÈÚÔ, Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ‹Ù·Ó Â‰Ò, ÌÔÚÔ‡ÛÂ˜ Ó· ÙË ÓÈÒÛÂÈ˜. ∫·È ÂÎÂ›ÓÔ˜ ¤ÚÂÂ Ó· Â›Ó·È ·ÚÒÓ, ÛÙËÓ ÂÌÚÔÛıÔÊ˘Ï·Î‹. ∏ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘
OÁÎÈÓ˜ Â›Ó·È Ë ÙÚ·Áˆ‰›· ÙË˜ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·»

∆Ô Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Â˜ ¤Ú·ÛÌ· ·ﬁ ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·
«¶¿ÓÙ· ˘‹Ú¯Â ¤Ó· ›¯ÓÔ˜ –ÌÈ· ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ·, ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ– Ô˘ Î¿Ô˘ ÌÂ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ.
ªÔÚÂ› Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Ó· ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Ì¤ÚÂ˜, Ì‹ÓÂ˜, Î·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ¯ÚﬁÓÈ·. ∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ›¯ÓÔ˜ ‰ÂÓ
¤‚Á·ÏÂ Ô˘ıÂÓ¿, ÁÈ’ ·˘Ùﬁ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ Û˘ÌÂÚÈ¤Ï·‚· ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÌÔÚÒ ﬁÌˆ˜ Ó· Û·˜ ÙÔ ˆ.
√È ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ‹ ¿ÏÏÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÌÔÚÂ› Î¿ÔÙÂ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ:
∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÙÔ˘ ™¿È Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘, Â›Ó·È ÎÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘
ÔÈÎÔÓÔÌÔÏﬁÁÔ˘ ∆˙ÔÓ ª¤ÈÓ·ÚÓÙ ∫¤ÈÓ˜, ˘ÔÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ ·ﬁ ÙÔÓ ›‰ÈÔ. HÙ·Ó ¤Ó· ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘ ÙÔ
˘¤ÁÚ·„Â ÛÂ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘; ∆Ô ¯¿ÚÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙÔÓ OÁÎÈÓ˜; ™˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÛÂ Î¿ÔÈ·
‰ËÌﬁÛÈ· ·Ó¿ÁÓˆÛË; ¢ÂÓ ÌÔÚÒ ÌÂ ‚Â‚·ÈﬁÙËÙ· Ó· ˆ ·Ó Â›¯·Ó ÁÓˆÚÈÛÙÂ›. ∂ÎÂ›ÓÔ, ﬁÌˆ˜, Ô˘ Î¿ÓÂÈ
ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Û· Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ™Ô‚ÈÂÙÈÎÔ› Â›¯·Ó ÁÈ· ÔÏ‡ Î·ÈÚﬁ ¤ÓÙÔÓÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ
∫¤ÈÓ˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÓÙÚÂÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ ÙË ‰È¿ÛËÌË ƒˆÛ›‰· Ì·Ï·Ú›Ó· §ÈÓÙ›· §ÔﬁÎÔ‚·. ∂›¯·Ó ¿ÂÈ Ù·Í›‰È
ÙÔ˘ Ì¤ÏÈÙÔ˜ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙË˜, ﬁÔ˘ Ô ∫¤ÈÓ˜ Â›‰Â ÛÂ ÙÈ ¯¿ÏÈ ‹Ù·Ó Ô ÙﬁÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ¤ÁÚ·„Â Î¿ÔÈ·
Ú¿ÁÌ·Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿. ¶¿ÓÙˆ˜ ‹Ù·Ó Î·È Ê›ÏÔ˜ ÌÂ ÙÔÓ π‚¿Ó ª¿ÈÛÎÈ, ÙÔÓ ƒÒÛÔ Ú¤Û‚Ë ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Î·È
ÁÂÓÈÎÒ˜ Â›¯Â Î¿ÔÈÂ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ™Ô‚ÈÂÙÈÎÔ‡˜. √ﬁÙÂ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ OÁÎÈÓ˜
¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ».
°Ô˘›ÏÈ·Ì ƒﬁÌÂÚÙ˜, «√ ∆˙ÔÓ ª¤ÈÓ·ÚÓÙ ∫¤ÈÓ˜ Î·È Ë §ÈÓÙ›· §ÔﬁÎÔ‚·», National Portrait Gallery, §ÔÓ‰›ÓÔ

