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ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
Επέτειοι:  Παγκόσμια Ημέρα κατά του 
AIDS.
Γιορτάζουν:  Ναούμ, Ναούμα, Φιλά-
ρετος, Φιλαρέτη.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1818 Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
μυείται στη Φιλική Εταιρεία.
1891 Ο Τζέιμς Νάισμιθ δημιουργεί 
ένα νέο παιχνίδι και το ονομάζει μπά-
σκετ-μπολ.
1909 Αρχίζει τη λειτουργία του το Νο-
σοκομείο Συγγρού στην Αθήνα, ειδι-
κευμένο στα δερματικά και αφροδίσια 
νοσήματα.
1913 Η Κρητική Πολιτεία ενσωματώ-
νεται στη ελληνική επικράτεια.
1944 Οι υπουργοί που ανήκουν στο 
ΕΑΜ αποσύρονται από την Κυβέρνη-
ση Εθνικής Ενότητας του Γεωργίου 
Παπανδρέου. Δύο ημέρες αργότερα 
θα ξεσπάσουν τα λεγόμενα «Δεκεμ-
βριανά».
1947 Ο Σκρουτζ Μακ Ντακ, ο φιλάρ-
γυρος εκατομμυριούχος ήρωας του 
Ντίσνεϊ και θείος του Ντόναλντ Ντακ, 
εμφανίζεται για πρώτη φορά σε κόμι 
στριπ. Ήταν δημιουργία του Καρλ 
Μπαρκς.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
1083 Άννα Κομνηνή, βυζαντινή πρι-
γκίπισσα και ιστορικός («Αλεξιάδα»). 
1792 Αλέξανδρος Υψηλάντης, στρατι-
ωτικός, λόγιος και αρχηγός της Φιλι-
κής Εταιρείας. (Θαν. 19/1/1828)
1935 Γούντι Άλεν, καλλιτεχνικό ψευ-
δώνυμο του Άλεν Στιούαρτ Κένιν-
γκσμπεργκ, αμερικανός ηθοποιός, 
σκηνοθέτης, συγγραφέας και μουσι-
κός.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1866 Σερ Τζορτζ Έβερεστ, ουαλός 
στρατιωτικός, μηχανικός και τοπο-
γράφος. Δούλεψε πολλά χρόνια στην 
Ινδία, ανέπτυξε μεθόδους μέτρησης 
και προς τιμήν του η ψηλότερη κορυ-
φή των Ιμαλαΐων φέρει το όνομά του. 
1973 Νταβίντ Μπεν Γκουριόν, ιδρυ-
τής του κράτους του Ισραήλ και πρώ-
τος πρωθυπουργός της χώρας από το 
1948 έως το 1953. (Γεν. 16/10/1886)
2005 Γκαστ Αβράκοτος, ελληνικής 
καταγωγής θρυλικός πράκτορας της 
CIA, που έπαιξε αποφασιστικό ρόλο 
στην ήττα των σοβιετικών στο Αφγα-

νιστάν. 

Θ
ρυλικός πράκτορας της CIA, 
με καταγωγή από τη Λήμνο, 
γνωστός στους κύκλους των 
μυστικών υπηρεσιών με τα 

προσωνύμια «Μίστερ Βρόμικος» και 
«Τζέιμς Μποντ των φτωχών». Έπαι-
ξε αποφασιστικό ρόλο στην ήττα των 
Σοβιετικών στο Αφγανιστάν, αλλά 
προετοίμασε άθελά του το φαινόμενο 
Μπιν Λάντεν.
Ο Γκαστ Αβράκωτος (Gust Avrakotos) 
γεννήθηκε το 1938 στην πόλη Αλικί-
πα της Πενσυλβάνιας και ήταν γιος 
έλληνα μετανάστη από τη Λήμνο. 
Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει μι-
κρός το σχολείο για να βοηθήσει τη 
φτωχή οικογένειά του. Δούλεψε αρ-
χικά σε χαλυβουργείο και αργότερα 
πουλούσε τσιγάρα στις ταβέρνες της 
περιοχής. Επανήλθε στο σχολείο και 
αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο 
του Πίτσμπουργκ το 1962.
Την ίδια χρονιά προσλήφθηκε από 
τη CIA, όταν το «ευαγές ίδρυμα του 
Λάνγκλεϊ» άνοιξε τις πόρτες του και 
σε αποφοίτους μη ονομαστών πανε-
πιστημίων. Η γνώση της Ελληνικής 
ήταν το κύριο προσόν που τον έφερε 
στην Αθήνα λίγο πριν από το πρα-
ξικόπημα της 21ης Απριλίου. Πα-
ρέμεινε στο κλιμάκιο της CIA στην 
ελληνική πρωτεύουσα έως το 1978, 
όταν ανακλήθηκε στην Ουάσιγκτον, 
επειδή «κάηκε» ως πράκτορας από 
τις αποκαλύψεις του συναδέλφου του 
Φίλιπ Έιτζι.
Στην Αθήνα ήταν ο σύνδεσμος της 
υπηρεσίας με τους χουντικούς και 
ιδιαίτερα με τον αόρατο δικτάτορα 
Δημήτριο Ιωαννίδη. Συνεργάστηκε 
άψογα μαζί τους, αφού τους συνέδεε 
ο σκληρός αντικομμουνισμός. Τους 
συμβούλεψε, μάλιστα, να μη δώσουν 
στον Ανδρέα Παπανδρέου διαβατή-
ριο για το εξωτερικό, όπως ζητούσε 
ο Λευκός Οίκος, αλλά «να... εκτελέ-
σουν τον αλήτη, γιατί θα επιστρέψει 
και θα τον βρείτε μπροστά σας»!
Η δυσκολότερη στιγμή της ελληνι-
κής του καριέρας ήταν η δολοφο-
νία του προϊσταμένου του Ρίτσαρντ 
Γουέλς από την πρωτοεμφανιζόμενη 
τότε «17 Νοέμβρη» (23 Δεκεμβρίου 
1975). Ζήτησε από τους προϊσταμέ-
νους του στην Αμερική να του δώ-
σουν το «πράσινο φως» για να ανα-
καλύψει τους δολοφόνους και να 
τους πληρώσει με το ίδιο νόμισμα. 
Το αίτημά του απερρίφθη.
Μετά την Αθήνα, ο Αβρακότος έμει-
νε χωρίς δουλειά, αφού η CIA αδυ-
νατούσε να του βρει μια αποστολή. 
Τον θεωρούσε άξεστο, αγροίκο και 
βρωμόστομο. Το προφίλ του έλληνα 
μετανάστη δεν ταίριαζε με τους ρα-
φινάτους τρόπους ενός αγγλοσάξονα 
πράκτορα της «Εταιρείας». Αφού επέ-
ζησε μιας μεγάλης εκκαθάρισης στα 
τέλη της δεκαετίας του ‘70, τελικά 

βρήκε μια θέση στο σταθμό της CIA 
στη Βηρυτό, όπου διέπρεψε και έκα-
νε το μεγάλο όνομα.
Στο γραφείο της Βηρυτού υπαγόταν 
και η περιοχή του Αφγανιστάν, στην 
οποία από το 1979 είχαν εισβάλει 
οι Σοβιετικοί για να υποστηρίξουν 
το φιλικό τους καθεστώς. Οι Αμερι-
κανοί ανησύχησαν και ο πρόεδρος 
Κάρτερ συνέστησε ένα γραφείο στο 
Λευκό Οίκο για την παρακολούθηση 
της κατάστασης. Αρχικά, το γραφείο 
υπολειτουργούσε, αλλά η έλευση του 
Ρόναλντ Ρίγκαν στην εξουσία άλλαξε 
το σκηνικό.
Με την υποστήριξη της πανίσχυ-
ρης επιτροπής του Κογκρέσου για 
τις μυστικές υπηρεσίες, της οποίας 
προΐστατο ένας παθιασμένος αντικο-
μουνιστής, ο Δημοκρατικός γερουσι-
αστής Τσαρλς Γουίλσον, προετοιμά-
στηκε μια γιγαντιαία συγκεκαλυμμένη 
επιχείρηση για την ενίσχυση των αφ-
γανών μουτζαχεντίν, που μάχονταν 
τους Σοβιετικούς. Ήταν η μεγαλύτε-
ρη επιχείρηση στην ιστορία της CIA, 
που της απορρόφησε το 70% του 
προϋπολογισμού της.
Ο Αβρακότος ήταν ο άνθρωπος που 
την έφερε σε πέρας. Πήγε στο Κάι-
ρο και αγόρασε εκατοντάδες χιλιάδες 
«Καλάσνικοφ» από τα αποθέματα του 
αιγυπτιακού στρατού, ενώ σε συμ-
φωνία με τους Πακιστανούς, οι μου-
τζαχεντίν εκπαιδεύτηκαν στο έδαφός 
τους από άνδρες της CIA. Το πρό-
βλημα της μεταφοράς του οπλισμού 
στα κακοτράχαλα εδάφη του Αφγανι-
στάν το αντιμετώπισε με ευφάνταστο 
τρόπο. Αγόρασε μουλάρια από την 
Κύπρο, τα φόρτωσε σε ένα καράβι 
και μέσω Πακιστάν τα πολεμοφόδια 
έφθασαν και στα πιο δυσπρόσιτα λη-
μέρια των ανταρτών από τα συμπαθή 
τετράποδα.
Η χαριστική βολή για τους Σοβιετι-
κούς ήλθε με τους αντιαεροπορικούς 
πυραύλους «Στίγκερ», που προμή-
θευσε ο Αβρακότος στους αντάρτες. 
Οι πύραυλοι αυτοί προκάλεσαν με-
γάλες απώλειες στη Σοβιετική Αερο-

πορία. Και χωρίς ικανή αεροπορική 
κάλυψη ήσαν καταδικασμένοι. Οι 
Σοβιετικοί βρέθηκαν τότε σε πολύ 
δύσκολη θέση. Η επιχείρηση «Αφ-
γανιστάν» τους κόστιζε πάνω από 3 
δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, 
τα θύματα ήταν πολλά, η οικονομία 
της χώρας παρέπαιε. Έτσι, ο Μιχα-
ήλ Γκορμπατσόφ πήρε την απόφαση 
να αποσύρει τις σοβιετικές δυνάμεις 
από την περιοχή το 1989.
Η συνεισφορά του ελληνοαμερικα-
νού πράκτορα ήταν καθοριστική στο 
αποκληθέν «ρωσικό Βιετνάμ», που 
αποτέλεσε τον επιθανάτιο ρόγχο της 
Σοβιετικής Ένωσης. Όμως, σε βάθος 
χρόνου, η επιχείρηση αυτή γύρι-
σε εις βάρος των Αμερικανών και ο 
οπλισμός και τα χρήματα που έδω-
σαν στους Μουτζαχεντίν έθρεψαν 
το φαινόμενο των Ταλιμπάν και του 
Μπιν Λάντεν, τους οποίους σήμερα 
μάχονται οι Αμερικανοί στο Αφγανι-
στάν και όχι μόνο.
Ο Αβρακότος συνταξιοδοτήθηκε το 
1989 και στη συνέχεια απασχολή-
θηκε ως δημοσιογράφος και αναλυ-
τής στη News Corp. του Ρούμπερτ 
Μέρντοχ. Το 1997 επανήλθε ως 
σύμβουλος στη CIA, όταν στο τιμόνι 
της βρισκόταν ένας άλλος ελληνοα-
μερικανός, ο Τζορτζ Τένετ. Το 2003 
εγκατέλειψε οριστικά το πρακτοριλίκι 
και την 1η Δεκεμβρίου 2005 τα εγκό-
σμια. Τέλεσε δύο γάμους και απέκτη-
σε ένα γιο.
Η δράση του καλυπτόταν από πέπλο 
σιωπής, μέχρις ότου έγινε γνωστή 
το 2003 από τον αμερικανό δημο-
σιογράφο Τζορτζ Κράιλ στο βιβλίο 
του «Ο Πόλεμος του Τσάρλι Γουίλ-
σον» («Charlie Wilson’s War»). Τα 
δικαιώματα του βιβλίου αγόρασε ο 
Τομ Χανκς και χρηματοδότησε την 
ομώνυμη ταινία. Τη σκηνοθέτησε ο 
Μάικλ Νίκολς και πρωταγωνιστούν ο 
Τομς Χάνκς και η Τζούλια Ρόμπερτς. 
Το ρόλο του Αβρακότου στην ταινία 
ερμηνεύει ο γνωστός ηθοποιός Φί-
λιπ Σέιμουρ Χόφμαν.

Γκαστ Αβρακότος, 1938 – 2005


