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televiziune acasã la ei, fiind
filmaþi cu ocazia recensãmântului, când completau împreunã chestionarele recenzorului.
În noiembrie 2011, a ieºit la
ivealã un raport întocmit de
agenþia germanã de informaþii
BND. Potrivit acestuia,
Vladimir Putin ºi-ar fi bãtut ºi
înºelat soþia, pe când conducea
operaþiunile
KGB
din
Germania în anii ‘80.
Dezvãluirile aparþin unei
spioane cu nume de cod
”Balcoane”, care era o
prezenþã obiºnuitã în apartamenul lui Putin din Dresda. Ea
a povestit investigatorilor cã
Ludmila, licenþiatã în spaniolã, francezã ºi germanã, i se
plângea des de violenþa ºi de
infidelitatea soþului.

Fiicele
preºedintelui,
izolate

Putin împreunã cu soþia lui, Ludmila

2004, când Putin a premiat-o
pentru performanþele olimpice.
Un an mai târziu, i-a înmânat ºi
ordinul “Pentru merite faþã de
Patrie”, gradul IV. Jurnalistul
rus Serghei Topol, cel care
dezvãluit presupusa legãturã
dintre Vladimir Putin ºi Alina
Kabaeva, a fost atacat, în martie 2011, în apropierea
locuinþei sale din Moscova,
alegându-se cu capul spart.
Publicaþia care îi promovase
articolul,
Moskovski
Korrespondent, a fost închisã,
Putin a dezminþit povestea, iar
Kabaeva a calificat-o drept
“aberaþie”. În schimb, tatãl ei,
Marat Kabaev, a recunoscut
sincer cã dacã fiica lui se va
cãsãtori cu Putin “va fi foarte
bine”. Interesant este cã
povestea copilului secret apare
ºi în cablogramele WikiLeaks,
Ambasada SUA la Moscova
citând surse de încredere care
confirmã paternitatea lui Putin.
Mai mult, ºi antrenoarea Irina
Vinner s-a scãpat într-un interviu în legãturã cu graviditatea
fostei sale eleve, or Vinner este
chiar nevasta magnatului
Alisher Usmanov, un susþinãtor al lui Putin!

Ludmila, trimisã
la mãnãstire?
Dincolo însã de povestea cu
Alina, o altã teorie a conspiraþiei susþine cã Ludmila
Putina (54 de ani) ar fi dispãrut
întrucât a fost trimisã de Putin
la “mânãstire” sau chiar într-un
azil psihiatric, dupã cum nota
cotidianul The Daily. Alþii vorbeau despre o casã de oaspeþi
luxoasã, de peste 2 milioane de
dolari, construitã pe locul
vechii mânãstiri Ielizarov, în
afara localitãþii Pskov, aflatã în
apropiere de graniþa cu
Estonia. Localnicii au pretins
cã au vãzut-o acolo pe Ludmila
Putina, dar oficialitãþile din
zonã au negat vehement acest
zvon. Potrivit informaþiilor
neconfirmate, Ludmila ar fi
rãbufnit, în 2008, când Putin a
devenit din preºedinte premier,
ºi s-ar fi retras în oraºul ei
natal, Kaliningrad, lãsându-l pe
el la Moscova ca sã-ºi vadã de
treburile politice. În octombrie
2010, cuplul Putin a încercat sã
înlãture zvonurile din ce în ce
mai insistente, potrivit cãrora
Vladimir ºi Ludmila ar fi
divorþat. Atunci au apãrut la

Ludmila ºi Vladimir s-au cunoscut pe când el era student la
Sankt Petersburg, iar ea - stewardesã. Cei doi s-au cãsãtorit în
1983, pe când Kabaeva avea
douã luni. Într-unul din foarte
rarele sale interviuri,în 2005,
Ludmila îl descria pe Vladimir
ca un ”tatã excelent”, mândrindu-se cu fetele lor ”foarte
educate ºi disciplinate”. Maria,
azi în vârstã de 27 de ani, ºi
Ecaterina, de 26 de ani, nu au
fost vãzute în public aproape
niciodatã. Ele au urmat ºcoala în
particular, iar fotografiile lor
sunt ca ºi inexistente (douã
datând din copilãrie). Ludmila
Putina dezvãluia, în 2002, ºi cele
douã reguli de bazã ale soþului
privitoare la femei: “O femeie
trebuie sã facã totul în casã” ºi
“Nu trebuie sã-þi lauzi nevasta,
pentru cã devine o rãsfãþatã”. A
doua regulã a îndepãrtat-o pe
Ludmila de bucãtãrie:”Este
foarte dificil sã gãteºti ºi sã
refuze sã mãnânce pentru cã nu
îi place cel mai mic ingredient
din farfurie.” “Vladimir m-a
supus mereu testelor, pe tot parcursul cãsniciei noastre. Am
simþit mereu cã mã urmãreºte în
ceea ce fac ºi verificã dacã am
luat deciziile corecte”, a mai
mãrturisit Ludmila Putina.
Potrivit unor zvonuri, preºedintele i-a interzis soþiei sã aibã card
de credit, ca sã o îndepãrteze de
“tentaþiile occidentale”. Cu toate
acestea, conform declaraþiei proprii de avere, dacã Vladimir are,
oficial, o avere de 179.612
dolari, Ludmila are circa
261.000 de dolari depuºi în con-

turi bancare. Neoficial, despre
actualul lider de la Kremlin se
spune cã ar putea deþine acþiuni
ce valoreazã aproximativ 70 de
miliarde de dolari, ceea ce l-ar
plasa în topul celor mai bogaþi
oameni din lume, scrie portalul
de ºtiri ºi informaþii financiare
Business Insider.
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Putin în vacanþã în uniform
de camuflaj
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