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Όλβιος όστις της ιστορίης έσχε μάθησιν.
Ευριπίδης

Στις δύσκολες ώρες που κρίνονταν η τύχη της 
πατρίδας μας Ðκαι μέσα στους αιώνες που πέρασαν 
ήταν πολλές και φοβερές αυτές οι ώρεςÐ κάποιοι 
προχώρησαν πιο πέρα από τους υπόλοιπους και 
υψώθηκαν πάνω απÕ τα ανθρώπινα.

Μερικών τα ονόματα σώθηκαν, κάποιων λησμο-
νήθηκαν και άλλα δε μαθεύτηκαν ποτέ. Τα γεγο-
νότα πέρασαν στην ιστορία ή έμειναν στη μνήμη 
των παλιότερων και σβήστηκαν μαζί τους, γιατί 
κανείς δε σκέφτηκε να τα καταγράψει. Ίσως γιατί 
οι άνθρωποι μεγάλωναν και ζυμώνονταν μαζί τους 
και τα ένιωθαν τόσο καθημερινά όσο και το φως 
της μέρας. Η μνήμη, όμως, αδυνατίζει και ό,τι ήταν 
δεδομένο χτες, σήμερα είναι θαμπό και αύριο θα 
είναι λησμονημένο. 

Π Ρ Ο Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α
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Σε μια εποχή που εισρέουν στην ελληνική κοι-
νωνία λογιών λογιών αλλοδαπά προϊόντα, που η 
γνώση συγχέεται με την ενημέρωση και η μόρφωση 
με την πληροφόρηση, έχουμε χρέος να συδαυλί-
σουμε τη μνήμη καταγράφοντας και μελετώντας. 
Η καταγραφή είναι χρέος της παλιότερης γενιάς. 
Χρέος της νεότερης γενιάς είναι να μελετήσει, 
να αξιολογήσει και να κρίνει, για να μπορέσει να 
αξιοποιήσει την εμπειρία και τα διδάγματα των 
παλιών· και το σπουδαιότερο: να εμπνευστεί μια 
ελεύθερη, δημιουργική και όμορφη ζωή. 

Ελλάδα 1955
Δέκα χρόνια μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκο-

σμίου Πολέμου και πέντε χρόνια μετά το τέλος 
του Εμφυλίου δυόμιση χιλιάδες αγωνιστές της 
Αντίστασης κρατούνται στις φυλακές της Ελλάδας. 
Έγκλημά τους η ιδεολογία τους.

Το κομμουνιστικό κόμμα είναι παράνομο. Η 
κυβέρνηση Συναγερμού στοιβάζει στις φυλακές 
δεκάδες αριστερούς με την κατηγορία της κατα-
σκοπίας υπέρ των σοσιαλιστικών χωρών.

Αθώοι άνθρωποι συλλαμβάνονται ύστερα από 
εφόδους στις δουλειές τους ή στα σπίτια τους και 
κρατούνται τρεις και τέσσερις μήνες στην απο-
μόνωση, όπου βασανίζονται για να ομολογήσουν 
εγκλήματα που δεν έκαναν. Οι εφημερίδες είναι 
φιμωμένες. Δεν επιτρέπεται να γράψουν τίποτα 
ούτε και τα ονόματα των συλληφθέντων.
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Στις φυλακές Çυψίστης ασφαλείαςÈ των Βούρ-
λων, τα μεταγωγικά εξακολουθούν να μεταφέρουν 
πατριώτες, όπως και στην εποχή της Κατοχής. 
Μόνο που τώρα δεν μεταφέρονται από τις γερ-
μανικές δυνάμεις κατοχής, αλλά από την ελληνική 
δημοκρατική κυβέρνηση. 

Η κυβέρνηση ετοιμάζει μια δίκη παρωδία. Ο 
ίδιος ο πρωθυπουργός δεν διστάζει, πριν ακόμα 
γίνει η δίκη, να εκδώσει ετυμηγορία χαρακτηρί-
ζοντας τους κρατούμενους Çκατασκόπους και 
πράκτορεςÈ, με άλλα λόγια δηλαδή, προδότες 
της χώρας τους. Στις γειτονιές οι συγγενείς 
των... κατασκόπων μαζεύουν υπογραφές από 
δεξιούς κι αριστερούς. Καταδικάζουν τη σκευ-
ωρία και ζητάνε απελευθέρωση των κρατουμέ-
νων. Οι συνήγοροι φοβούνται τον αιφνιδιαστικό 
προσδιορισμό της δίκης. Όλοι ξέρουν ότι τα 
στρατοδικεία της εποχής δεν δικάζουν, απλώς 
εκτελούν διαταγές.  Ένας μόνο τρόπος υπάρχει 
να ματαιωθεί η δίκη. Μια ομαδική δραπέτευση 
των υποδίκων. 

Στις φυλακές των Βούρλων, αποκομμένοι από 
τον έξω κόσμο, ξέροντας τι τους περιμένει, μια 
ομάδα κρατουμένων σχεδιάζει μια μεγάλη από-
δραση. Οργανώνει αριστοτεχνικά, προετοιμάζει 
με ακρίβεια κάτω από αφάνταστα δύσκολες συν-
θήκες και πραγματοποιεί με επιτυχία μια μεγάλη 
απόδραση που άφησε κατάπληκτη τη διεθνή 
κοινή γνώμη και ματαίωσε μια στημένη δίκη.

Τέτη Σώλου
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Τον Περικλή τον γνώριζα από παλιότερα. Από 
τότε που είχε δικό του ιδιωτικό τυπογραφείο, 
στην οδό Σαρρή, κοντά στο Μοναστηράκι. Και 
θυμάμαι τότε, εκεί, ερχόταν και καθόταν ώρες 
μαζί του η μάνα του, μια στεγνωμένη γυναίκα, γριά 
πια, και κοίταζε τον καθέναν που έμπαινε μέσα 
ερευνητικά, γεμάτη φόβο, μην ήταν κανένας της 
μυστικής αστυνομίας κι είχε έρθει να τον πάρει. 
Γιατί είχε κάνει είκοσι τρία χρόνια στη φυλακή ο 
Περικλής και πια δεν πήγαινε άλλο...
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Τον ξαναβρήκα αργότερα στην οδό Ακαδη-
μίας, όταν διεύθυνε την έκδοση της εγκυκλοπαί-
δειας ÇΥδρίαÈ. Μου είχε αναθέσει τότε, με τους 
Θ. Γιαννόπουλο και Λ. Βελιαρούτη, τη σύνταξη 
των άρθρων για τη ÇΣχολική ΥδρίαÈ. 

Ήταν πάντα του κάπως χοντρός, σαν από 
απελέκητο ξύλο, πάντα μισοξυρισμένος, 
πάντα πολυάσχολος Ðδε βγαίνει εύκολα μια 
εγκυκλοπαίδειαÐ, πάντα καλόκαρδος και πρό-
θυμος να απαντήσει σÕ οτιδήποτε. Μέσα από τις 
πυκνές ξανθές του τρίχες έβλεπες έναν άνθρωπο 
καλοσυνάτο, ένα αγρίμι απόλυτα εξημερωμένο, 
σαν το πρωινό ανοιξιάτικης μέρας, και δεν είχες 
κανενός είδους επιφύλαξη να ρωτήσεις κάτι. 

Γιατί όλα τα ήξερε ο Περικλής, ήταν σÕ όλα 
ενήμερος κι όπως έλεγε ο συμμαθητής του o 
Διονύσης, αυτή του η πολυμάθεια είχε κάνει 
εντύπωση στους καθηγητές του και σÕ όλους 
τους συμμαθητές του, όταν ακόμα ήταν στο 
γυμνάσιο. Από τότε δεν τον ξαναείδα. Ο εκδό-
της της εγκυκλοπαίδειας ÇΥδρίαÈ, ο Στ. Ταβου-
λάρης, πέθανε, από ζάχαρο, αν θυμάμαι καλά. 
Την ÇΕταιρία Ελληνικών ΕκδόσεωνÈ, που έβγαζε 
την ÇΥδρίαÈ, την πήραν άλλοι. Κι ο Περικλής 
αποτραβήχτηκε στο χωριό όπου γεννήθηκε, 
στα Σουδενά Καλαβρύτων, κι εκεί περνά τις 
τελευταίες του μέρες. Παντρεύτηκε, έμαθα, στα 
στερνά του, μα παιδιά δεν έκανε. Τι τα θέλει 
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τα παιδιά ο Περικλής; Έχει κάνει τόσα παιδιά 
με τα βιβλία του, τα πρωτότυπα βιβλία του, και 
τις μεταφράσεις, κυρίως από αγγλόφωνα βιβλία 
Ðγιατί ήξερε πολύ καλά αγγλικά.

Τον θυμήθηκα, όταν πήρα την απόφαση να 
γράψω κάτι για την απόδραση των Βούρλων, 
γιατί έμαθα πως ανάμεσα στους δραπέτες ήταν 
κι αυτός. Τον πήρα τηλέφωνο και δέχτηκε να 
ανταμωθούμε σÕ ένα καφενείο, στην οδό Λόντου, 
πάροδο της Ζωοδόχου Πηγής. Στο καφενείο 
αυτό έμαθα πως σύχναζαν αρκετοί της μυστι-
κής αστυνομίας, αλλά πήγα. Καλό είναι να μην 
περνάς από μέρη που έχουν κάτι το επιλήψιμο. 
Και καλό είναι πάντα να παίρνεις τα μέτρα σου, 
σαν το σπουργίτη του μύθου του Αισώπου, που 
συμβουλεύει να στέκεις πάντα στο παράθυρο, 
σαν πρόκειται να μπεις σε τέτοια στέκια...

Καθίσαμε δίπλα δίπλα σÕ ένα τραπέζι, σε μια 
γωνιά. Ο Περικλής δεν είχε αλλάξει σχεδόν καθό-
λου. Ήταν το ίδιο υπόξανθος και χοντρουλός, 
με πιο πολλές, τώρα, άσπρες τρίχες, μα πάντα 
χαμογελαστός κι εξυπηρετικός. Είχε φέρει μαζί 
του και τα δύο βιβλία για την απόδραση των 
Βούρλων, ένα του Δ. Γκιώνη, με τίτλο ÇΟι μεγάλες 
αποδράσειςÈ, Τετράδιο, 1976, κι ένα του Βαρδή 
Βαρδινογιάννη, με τίτλο ÇΠώς αποδράσαμε από 
τα ΒούρλαÈ, Θεμέλιο, 1976.

Ο Περικλής άρχισε να μου ιστορεί. Σιγά σιγά 
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ένα σύννεφο άρχισε να τον τυλίγει, ώσπου χάθηκε 
εντελώς μέσα στους ατμούς του παρελθόντος. 
Δεν ακουγόταν παρά η θερμή, κάπως βραχνή 
φωνή του, που έλεγε, έλεγε...
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Τα Βούρλα... Πολλοί τα συγχέουν με τα Καμένα 
Βούρλα, λίγο πριν φτάσουμε στη Λαμία, που είναι 
λουτρόπολη και κέντρο παραθερισμού. Αλλά 
δεν πρόκειται γιÕ αυτά. Τα Βούρλα βρίσκονται 
στην περιοχή της Δραπετσώνας. Η περιοχή αυτή 
ανήκε στη μητέρα του Π. Πιπινέλη, που ήταν για 
ένα διάστημα πρωθυπουργός και οπωσδήποτε 
ένας γνωστός πολιτικός της Δεξιάς.

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, 
όταν κουβαλήθηκαν ÇτσουβαληδόνÈ στην Ελλάδα 
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οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, η ελληνική 
κυβέρνηση κοίταξε να τους βολέψει όπως όπως. 
Ήταν γυμνοί και πεινασμένοι, απελπισμένοι από 
την τύχη που τους έλαχε και θεωρούσαν θείο 
δώρο καθετί που τους προσφερόταν. Κανένας 
τους, φυσικά, δεν ήθελε τούτο τον τόπο και, 
από την άλλη, οι δικοί μας ήθελαν να ξεμπλέξουν 
όσο γινόταν πιο ανώδυνα μÕ αυτούς. Βαρκό, ένας 
υγρότοπος γεμάτος βούρλα, γιÕ αυτό κι έχει πάρει 
την ονομασία ÇΒούρλαÈ. Η κυβέρνηση ήθελε να 
φανεί φιλόξενη απέναντι στους δυστυχισμένους. 
Άλλους τους έστειλε στον άγονο τόπο της Ανα-
βύσσου, όπως το βλέπουμε να περιγράφεται στη 
ÇΓαλήνηÈ του Βενέζη, άλλους εδώ...

Τούτος ο τόπος ανάστησε πολλά κορίτσια της 
προσφυγιάς, που εξυπηρετούσαν τον αγοραίο 
έρωτα. Κι έτσι, όταν έλεγε κανένας ÇΒούρλαÈ, 
εννοούσε έναν τόπο διαφθοράς. Έναν τόπο γεμάτο 
μπορντέλα, όπου κατέληγαν όσες έπαιρναν τον 
ÇκατήφοροÈ. Κι είναι γνωστοί οι στίχοι από το 
ποίημα ÇΑμαρτωλόÈ της Γαλάτειας Καζαντζάκη: 

Στη Σμύρνη Μέλπω,
Ηρώ στη Σαλονίκη,
το Βόλο Κατινίτσα έναν καιρό,
τώρα στα Βούρλα με φωνάζουν Λέλα...
 

Ήρθε, όμως, η Κατοχή και τα Βούρλα άλλα-
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ξαν χρήση. Όταν άρχισε η αντίσταση του λαού 
ενάντια στην κατάκτηση, οι Ιταλοί έπιαναν τους 
ÇτολμηρούςÈ και τους έκλειναν μέσα σε τούτα 
τα κτίρια.

Το κτιριακό αυτό συγκρότημα, που είχε εβδο-
μήντα δύο ισόγεια μικρά δωμάτια, τρία επί δυό-
μισι, ίσα που να χωρούν στο καθένα ένα διπλό 
κρεβάτι κι ένα τραπεζάκι, κι ήταν μαντρογυρι-
σμένο, ανάμεσα σε σιδηρουργεία και φάμπρικες 
διάφορες, τους φάνηκε αρκετά βολικό για τη 
δουλειά που το ήθελαν. Και για να το ασφαλίσουν 
πιο πολύ, έβαλαν βαριές σιδερένιες πόρτες με 
μπάρες στα δωματιάκια, τα έστρωσαν με τσιμέ-
ντο, ύψωσαν τους μαντρότοιχους ως τα οχτώ 
μέτρα κι έστησαν σκοπιές σε τέσσερα σημεία 
του μαντρότοιχου, με πυργίσκους, ώστε να μπο-
ρούν να ελέγχουν κάθε κίνηση στο εσωτερικό 
του προαυλίου.

Τα δωμάτια-κελιά ήταν κολλητά στον τοίχο, 
χωρισμένα σε τέσσερις ομάδες, από δώδεκα η 
καθεμιά, που τότε τις έλεγαν ÇακτίνεςÈ. Για μεγα-
λύτερη μάλιστα ασφάλεια, τις σιδερένιες πόρ-
τες τις ασφάλιζαν με μια κλειδαριά, που έκλεινε 
απέξω. Τα κλειδιά τα παίρναν οι φύλακες.

Στο εξωτερικό μέρος της ακτίνας βρισκόταν 
πάντα ένας σκοπός, που έκοβε βόλτες πάνω 
κάτω στο στενόμακρο προαύλιο και παρακο-
λουθούσε κάθε κίνηση. Κι αυτός, όμως, ήταν 
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κλειδωμένος μέσα από τη μεγάλη σιδερένια 
πόρτα, που έκλεινε την είσοδο της ακτίνας, 
και τα κλειδιά τα κρατούσε άλλος φύλακας ή 
υπαρχιφύλακας, ο οποίος βρισκόταν έξω από 
τις τρεις ακτίνες.

Έτσι, για να βγεις από την ακτίνα στο μεγάλο 
προαύλιο, χρειαζόταν μια ολόκληρη διαδικασία, 
να έρθουν τα κλειδιά, νÕ ανοίξει η είσοδος της 
ακτίνας, η πόρτα του κελιού και πάλι η είσοδος 
της ακτίνας. Από κει, για να περάσει κανείς την 
κεντρική είσοδο, χρειαζόταν ειδική έγγραφη 
διαταγή της διεύθυνσης, καταγραφή της διατα-
γής αυτής σε ειδικό βιβλίο, σωματική έρευνα, 
ισχυρότατη συνοδεία φυλάκων και χωροφυ-
λάκων κ.λπ. Ψηλά, στη σιδερένια πόρτα του 
κάθε κελιού, υπήρχε ένα μικρό φιλιστρίνι, για 
να μπορεί να παρακολουθεί αθέατος ο φύλακας 
τι γινόταν μέσα.

Νωρίς το απόγευμα, μετά το συσσίτιο, γινόταν 
η καταμέτρηση. Ο φύλακας με έναν υπαρχιφύ-
λακα μετρούσαν δύο και τρεις φορές τους κρα-
τουμένους, για να είναι πιο σίγουροι, κι έγραφαν 
τον αριθμό σÕ ένα μπλοκάκι. Έσπρωχναν τη βαριά 
πόρτα με δύναμη απέξω, για να έρθει στη θέση 
της. Ακουγόταν το δυνατό ÇκρακÈ της σιδερένιας 
πόρτας και στη συνέχεια το γύρισμα και το τρί-
ξιμο του μεγάλου κλειδιού. Η ίδια καταμέτρηση 
γινόταν και το πρωί. 
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Συχνά, όμως, το πρωί γινόταν και αιφνιδια-
στικές έρευνες. Τότε άκουγες μια άγρια φωνή: 
ÇΌλοι έξω για έρευνα!È 

Όλοι έβγαιναν στο προαύλιο. 
Δύο δεκάδες φύλακες έμπαιναν αράδα στα 

κελιά. Άνοιγαν βαλίτσες, ξεφύλλιζαν βιβλία, έψα-
χναν τα στρώματα, χτυπούσαν τους τοίχους, 
μήπως ακούσουν κανέναν υπόκωφο κρότο. Όσα 
βιβλία δεν είχαν τη σφραγίδα της φυλακής, κατά-
σχονταν.

Έχω ένα τέτοιο βιβλίο στα χέρια μου από τις 
φυλακές της Αίγινας. Είναι ένα αναγνωστικό που 
είχε γράψει ο κρατούμενος τότε στις φυλακές 
της Αίγινας Μιχάλης Παπαμαύρος. Έχει πάνω 

του, με κόκκινο μολύβι, τη σημεί-
ωση του αρχιφύλακα ÇΚατάσχεταιÈ. 
Είναι απÕ αυτά που κατασχέθηκαν.

Έπαιρναν ακόμα και τις σημει-
ώσεις των μαθημάτων. Έψαχναν 

για μαχαίρια και για πιρούνια. 
Μόνο κουτάλια επιτρέπο-

νται στη φυλακή. Αλλά 
πώς να κόψεις το ψωμί 

ή σαλάτες; Τροχίζεις 
το χέρι ενός κου-

ταλιού. 
Επικεφαλής 

της έρευνας ήταν 
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ο αρχιφύλακας. Κοντός, με άσπρα 
κατσαρά μαλλιά, συνήθως χωρίς να 
φοράει καπέλο. Αγέλαστος και σκλη-
ρός. Τον έτρεμαν οι ίδιοι οι φύλακες 
και οι υπαρχιφύλακες. Είχε φτιάξει 
δική του οργάνωση ανάμεσά τους και 
τους είχε εκπαιδεύσει στην αλληλοπα-
ρακολούθηση, στο χαφιεδισμό. Όπως 
μάθαμε, έκλεβε τα τρόφιμα του συσ-
σιτίου κι εκβίαζε τους συγγενείς των 
κρατουμένων, για να πάρει δώρα για 
μικροεξυπηρετήσεις. Την εποχή των 
ομαδικών εκτελέσεων όλοι θυμούνται 
το σαδισμό του, να βασανίζει μελλο-
θάνατους πριν τους στείλει στο από-
σπασμα. Ήταν τότε που ο Παπάγος, 
ακολουθώντας απόλυτα τη γραμμή 
των Αμερικανών και του Θ. Σοφούλη, 
είχε δώσει εντολή να εκτελούνται κάθε 
μέρα δέκα κομουνιστές.

Στη μία και μισή μοιράζονταν το 
συσσίτιο. Τι συσσίτιο δηλαδή; Τρεις 
φορές τη βδομάδα φασόλια, τρεις 
φορές πατάτες ή λαχανικά, μια φορά 
ρύζι. Κάθε δεκαπέντε, κρέας. Το από-
γευμα, πριν το κλείσιμο στα κελιά, πάλι 
συσσίτιο· τέσσερις φορές τη βδομάδα 
σκέτα βραστά χόρτα. Θυμάται κανείς 
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τότε, άθελά του, τους στίχους από τον ÇΚυρ 
ΜπάμιαÈ, που τραγουδούσε ο Γιώργος Κουτού-
γκος, όταν ήταν στην Ακροναυπλία: 

Ο κόσμος εδώ πέρα,
κυρ Μπάμια, προ πολλού
μασάει κάθε μέρα
παντζάρια και τουρλού.

Και βλέπεις να λεπταίνει
η μέση του σιγά σιγά
και η κοιλιά του η καημένη
να κάνει κάθε βραδάκι από την πείνα
Çουά, ουά, ουάÈ.

Δύο φορές τη βδομάδα πατάτες βραστές, την 
Κυριακή Çξηρά τροφήÈ, όπως την έλεγε ο αρχιφύ-
λακας, σκέτες ελιές ή τρεις παστές σαρδέλες.

Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έρχονταν στο 
επισκεπτήριο οι συγγενείς. Για τους υποδίκους 
επιτρεπόταν ένα επισκεπτήριο τη βδομάδα, για 
τους δικασμένους ένα επισκεπτήριο κάθε δεκα-
πέντε μέρες. Και οι στενοί συγγενείς (γονείς, 
σύζυγοι, αδέλφια). Τους έβλεπες να σχηματί-
ζουν ουρά μπροστά στην κύρια πύλη. Έδιναν τις 
ταυτότητές τους για έλεγχο και για καταγραφή 
σε ειδικό βιβλίο. Κάθε δεκαπέντε λεπτά άνοιγε 
η πύλη και περνούσαν μέσα είκοσι επισκέπτες. 
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Έτρεχαν να προλάβουν, φορτωμένοι με τις τσά-
ντες. Μπροστά στην είσοδο της κάθε ακτίνας 
έδιναν τις τσάντες στους φύλακες, οι οποίοι 
έκαναν έρευνα.

Κάποτε πλησίαζαν στη σίτα της εξώπορτας. 
Μιλούσαν με τους κρατουμένους για δεκαπέντε 
μόνο λεπτά. Τι να πρωτοπείς μέσα σε τόσο 
λίγο χρόνο;
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Το απόγευμα περνούσε από τα κελιά ο φύλα-
κας της λογοκρισίας. Μοίραζε γράμματα στους 
τυχερούς. Απαγορευόταν να γράφεις πάνω από 
δέκα σειρές και αυτές μόνο Çδιά οικογενειακά 
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ζητήματαÈ. Πάνω στο φάκελο κάθε γράμματος 
ήταν πατημένη η σφραγίδα, μόνιμη πια, ÇΜην 
ενισχύετε τους εχθρούς της ΕλλάδοςÈ.

Οι κομουνιστές δεν έπαιρναν γράμματα. Κι 
όσα έπαιρναν είχαν πάνω τους τόσα σβησίματα 
της λογοκρισίας, που δύσκολα μπορούσες να 
διαβάσεις κάτι. 

Δύο φορές τη βδομάδα ο διευθυντής δεχό-
ταν σε αναφορά τους κρατουμένους, έπειτα 
από σχετική αίτηση, αλλά μόνο Çδιά προσωπικά 
ζητήματαÈ. Χρόνια τώρα οι κρατούμενοι ζητούσαν 
να ενισχυθεί το συσσίτιο πείνας, να μη μουτζου-
ρώνει τα γράμματα η λογοκρισία, να αρθούν οι 
περιορισμοί του επισκεπτηρίου, να επιτραπούν 
τα βιβλία και η ψυχαγωγία. Ο διευθυντής άκουγε 
δήθεν με ενδιαφέρον και υποσχόταν να διαβιβάσει 
τα αιτήματα στο Υπουργείο. Οι απαντήσεις του 
Υπουργείου ήταν, κατά κανόνα, νέες απαγορεύ-
σεις. Μόνο τελευταία με τις ζέστες, που είχαμε 
κάτι λιποθυμίες, δέχτηκε νÕ αφήσει να μένουν 
οι πόρτες των κελιών ανοιχτές τις μεσημερια-
νές ώρες. Πολλές φορές ούτε καν δέχονταν νÕ 
ακούσουν τα αιτήματα των κρατουμένων και τους 
έκλειναν στο πειθαρχείο. 

Ύστερα από τέτοια μέτρα, ήταν φυσικό να μην 
περνάει από κανενός το νου, ούτε σαν ιδέα, να 
το σκάσει απÕ αυτό το κολαστήριο. Όλοι δέχο-
νταν τα πράγματα σαν κάτι το δοσμένο, που 
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δεν αλλάζει. Και δεν περίμεναν παρά την ώρα 
που θÕ άκουγαν τα ονόματά τους, για να τους 
φορτώσουν στο καμιόνι και να τους πάνε πρωί 
πρωί στον τόπο της εκτέλεσης. 

Όλοι δέχονταν... Μεγάλος λόγος, που δεν 
ίσχυε για όλους. Κι αν για τους πιο πολλούς ίσχυε, 
όμως έχανε το περιεχόμενό του, όταν έφτανε 
στους κομουνιστές. Αυτοί είναι άλλου είδους 
άνθρωποι. Από τα μικράτα τους έχουν μάθει πως 
τύχη, μοίρα και γραφτό είναι παραμύθια και πως 
ο άνθρωπος, ως ένα μεγάλο σημείο, είναι ο ίδιος 
δημιουργός της μοίρας του.
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Αρχές του καλοκαιριού του 1954 είδαν να φτά-
νει στη φυλακή των Βούρλων, με μια μικρή βαλί-
τσα στο χέρι, ένας νέος κατάδικος. 

Ñ Βρε, καλώς τον! τον καλωσόρισαν οι άλλοι 
κατάδικοι. Έχουμε ευρυχωρία εδώ. Χωράνε κι 
άλλοι. 

Τα τελευταία ειπώθηκαν μÕ έναν τόνο ειρω-
νείας, αφού ήδη ήταν στριμωγμένοι οι κρατούμε-
νοι στα κελιά τους και, για νÕ απλώσουν τα πόδια 
τους, έπρεπε ο ένας να πατάει πάνω στον άλλον. 
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Τους χαιρέτησε όλους ο νέος κρατούμενος, σαν 
να τους ήξερε από χρόνια κι άφησε το βαλι-
τσάκι του σε μια γωνιά. Κουβέντα στην κουβέντα 
έμαθαν πως λεγόταν Μήτσος Δάλλας και πως 
ήταν παλιό στέλεχος του ΚΚΕ, αναπληρωματικό 
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Είχε έρθει στην 
Ελλάδα απέξω, λίγο μετά τη σύλληψη του Νίκου 
Μπελογιάννη, για να ανασυγκροτήσει τις κομ-
ματικές οργανώσεις. Κι όπως τον καιρό εκείνο 
τα κρυφά στέκια των αγωνιστών δεν έμεναν για 
πολύ κρυφά και οι αγωνιστές Çδε φτουράγαν και 
πολύÈ, όπως είπε και ο Χαρίλαος Φλωράκης, 
τον έπιασαν κάποια στιγμή και τον πέρασαν από 
δίκη, με βάση τον Αναγκαστικό Νόμο 509 του 
1947 Çπερί βιαίας ανατροπής του κρατούντος 
κοινωνικού συστήματοςÈ. Αργότερα, όμως, τον 
περιέλαβαν στους υποδίκους για κατασκοπία 
και τον έστειλαν δεμένο στα Βούρλα, για να τον 
εκτελέσουν κάποια μέρα. 

ΑπÕ τις πρώτες κιόλας μέρες που ήρθε ο Δάλ-
λας στα Βούρλα, είδε πως η κατάσταση ήταν 
απαράδεκτη. Έβλεπε τους υποδίκους να ζουν 
χειρότερα από σκλάβοι στα κάτεργα και να μην 
περιμένουν πια άλλη λύτρωση, παρά την εκφώ-
νηση του ονόματός τους κάποιο πρωί, για να 
τους πάνε για εκτέλεση. 

Ñ Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, είπε κάποια 
στιγμή στο γραμματέα της φυλακής, τον Θόδωρο 
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Βασιλόπουλο, που ήταν παλιός κρατούμενος των 
Βούρλων. 

Ñ Δηλαδή, πώς το σκέφτεσαι να γίνει; τον 
ρώτησε ο Βασιλόπουλος. 

Κι ο Δάλλας τού εξέθεσε με λεπτομέρεια το 
σχέδιό του:

Ñ ΘÕ ανοιχτούν κάποια στιγμή όλα ξαφνικά τα 
κελιά των φυλακών, οι κρατούμενοι θÕ ανέβουν 
στην ταράτσα του κτιριακού συγκροτήματος 
κι από κει θα πηδήσουν στο μεγάλο προαύλιο. 
Στη συνέχεια θα τραβήξουν για το εξωτερικό 
προαύλιο, θα σκαρφαλώσουν στον ψηλό τοίχο 
και θα πηδήσουν έξω, λεύτεροι. 

Ñ Κι οι φύλακες; Δε θα πάρουν είδηση;
Ñ Θα τους ακινητοποιήσουμε.
Ñ Ναι, αλλά θα μπορέσουν όλοι να σκαρφα-

λώσουν τον ψηλό τοίχο; Δε βλέπεις πως όποιος 
πάρει μια τέτοια απόφαση πάει να παίξει τη ζωή 
του κορόνα γράμματα; Δεν μπορούν να σκαρ-
φαλώσουν όλοι πάνω στον τοίχο. Τα παλικάρια 
εντάξει. Ο γερο-Θανάσης όμως; Μόνο που, θα 
μου πεις, εγώ έχω στα χέρια μου τÕ αντικλείδια 
των κελιών...

Ñ Λίγο το Õχεις;
Το σχέδιο, όμως, έμεινε ακόμα στο μυαλό 

του Δάλλα, που, φυσικά, δεν ήθελε νÕ αφήσει 
πίσω τον μπάρμπα Θανάση. Η απόδραση είναι 
για όλους κι όλοι πρέπει να μπορούν.
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Κι οι μέρες περνούσαν κι έφυγε το καλοκαίρι, 
έφυγε το φθινόπωρο και μπήκε ο χειμώνας, κρύος 
και κακός. 

Οι υπόδικοι του Νόμου 375 του 1936 μεταφέρ-
θηκαν βασικά στις μικρές φυλακές Βούρλων, με το 
σκεπτικό ότι σαν Çσκληροτράχηλοι κομουνιστέςÈ, 
όπως τους χαρακτήριζαν, θα μπορούσαν να 
δημιουργήσουν προβλήματα στις ÇμεγάλεςÈ 
φυλακές, όπου ήταν συγκεντρωμένος ο κύριος 
όγκος των πολιτικών κρατουμένων. Φυσικά, δε 
μεταφέρθηκαν όλοι οι υπόδικοι για κατασκοπία 
στα Βούρλα, γιατί οι διωκτικές αρχές ήθελαν νÕ 
αποφύγουν να φέρουν σÕ επαφή όλα τα στελέχη 
του παράνομου μηχανισμού του ΚΚΕ. 

Το πράγμα μαθεύτηκε σιγά σιγά κι όλοι πια 
μέσα στα Βούρλα δε συζητούσαν παρά για την 
απόδραση. Το έμαθε κι ο υδραυλικός Γιώργος 
Χατζηπέτρος και, σε μια συζήτηση, είπε: 

Ñ Εγώ μπορώ μέσα σε μια ώρα να τρυ-
πήσω τον τοίχο και να βγουν όλοι στο 
δρόμο.

Όλοι όσοι τον άκουσαν έβαλαν τα γέλια. 
Τον άκουσαν, όμως, ο Κυριάκος Τσακί-
ρης και ο Σταύρος Καράς, που μόλις 
είχαν έρθει από το εξωτερικό και τους 
είχαν φέρει εκεί. Τον άκουσε και ο 
Σωτήρης Σωτηρόπουλος, που ήταν επι-
κεφαλής του κομματικού μηχανισμού 
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των φυλακών. Ο Καράς τότε πήρε παράμερα 
τον Σωτηρόπουλο και του είπε:

Ñ Είδες τι εύκολο που είναι να φύγουμε;
Αυτοί οι τρεις, ο Καράς, ο Βασιλόπουλος και ο 

Τσακίρης, αποτελούσαν Çτην επιτροπή μελέτης 
και προετοιμασίας των δικώνÈ, μια και δεν επιτρε-

πόταν η παράσταση δικηγόρου κατά 
τη δίκη, παρά μόνο η αυτοπρόσωπη 

απολογία του υποδίκου.
Πέρασε έτσι ο χειμώνας. 
Στις αρχές Μαρτίου έφτασε στις 

φυλακές των Βούρλων ο Λεωνίδας 
Τσεφρώνης, πρώην υπεύθυνος 
όλων των παράνομων οργανώ-
σεων στην Ελλάδα. Ο Τσακίρης, 
ο Καράς, ο Σωτηρόπουλος και ο 
Βασιλόπουλος ενημέρωσαν το 
νεοφερμένο Τσεφρώνη για την 
προγραμματιζόμενη απόδραση 
κι αυτός τάχθηκε από την πρώτη 
στιγμή με το μέρος αυτών που 
σκέφτονταν νÕ αποδράσουν. Η 
στάση του αυτή έδωσε νέο κου-
ράγιο στους κρατουμένους. 

Το άλλο βράδυ άρχισε ένας 
νέος κύκλος συζητήσεων ανάμεσα 
στους κρατουμένους για το ποιος 
είναι ο καλύτερος και πιο ακίνδυ-
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νος τρόπος απόδρασης. Οι συζητήσεις έδιναν κι 
έπαιρναν, αλλά πάντα μυστικά, μην τους πάρουν 
μυρουδιά οι βαλτοί που είχαν τρυ-
πώσει μέσα σε κάθε ακτίνα. 

Γενικά το σχέδιο των 
Δάλλα-Βασιλόπουλου για 
ÇρεσάλτοÈ των κρατου-
μένων από τον τοίχο 
απορρίφθηκε, γιατί 
και επισφαλές κρίθηκε και 
επικίνδυνο. Απορρίφθηκε 
επίσης και η πρόταση του 
Χατζηπέτρου για τρύπημα 
του τοίχου. 

Ñ Λες θα τρυπήσεις τον τοίχο, του 
είπαν πολλοί. Μα, νομίζεις ότι κανένας δε θα σε 
δει και κανένας δε θÕ ακούσει τίποτα; Οι περι-
πολίες των φυλάκων δε σταματούν ούτε στιγμή 
κι αυτοί βλέπουν και παρατηρούν το καθετί; 

Ñ Είδατε, όμως, και μια σκοπιά εκεί, στη γωνία 
που δεν έχει φύλακα; είπε κάποιος. Να φύγουμε 
από κει.

Ñ Μα τι λες τώρα; τον αποπήραν οι άλλοι. Δε 
θα μας δουν από τις άλλες σκοπιές;  Ή μήπως 
είναι μακριά;
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Πάντως όλοι συμφώνησαν στο ότι δε θα 
έπρεπε να γίνει χρήση βίας. 

Έτσι, ο κύκλος των μυημένων στην απόδραση 
μεγάλωνε κι ακούγονταν όλο και περισσότερες 
γνώμες.
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Τελικά, έπειτα από πάμπολλες συζητήσεις που 
κράτησαν μήνες, κατέληξαν και πάλι στη λύση του 
Χατζηπέτρου, που πριν από κάμποσο καιρό είχαν 
ειρωνευτεί. Όχι πως κι αυτή δεν είχε τις δυσκο-
λίες της, μα για την ώρα τουλάχιστον φαινόταν 
η πιο σίγουρη. Έπρεπε νÕ ανοιχτεί μια υπόγεια 
στοά, μια σήραγγα, που θα οδηγούσε έξω από 
τις φυλακές. Και το γενικό πρόσταγμα σÕ αυτή 
τη δουλειά θα το είχε ο Χατζηπέτρος. 

Η στοά θÕ ανοιγόταν στο κελί 13 κι από κει, 
περνώντας την οδό Δογάνη, θα έβγαινε απέναντι 
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σÕ ένα χώρο του εργοστασίου 
ÇΝτεστρέÈ, ένα πρόσθετο κτί-

σμα, που χρησιμοποιούνταν 
τον καιρό εκείνο για πλυντή-
ριο.

Η Ρηνιώ, η κοπέλα του 
Αντρέα Βελή, έφερε πολύ-
τιμες πληροφορίες. Έκανε 
μετρήσεις στην οδό Δογάνη 
που χωρίζει τις φυλακές απÕ 
το απέναντι εργοστάσιο. Το 
φάρδος του δρόμου είναι 
δώδεκα μέτρα κι άλλα τέσ-
σερα μέτρα το πεζοδρόμιο. 
Δηλαδή, η σήραγγα που θÕ 
ανοιγόταν έπρεπε να έχει 
μάκρος κάπου δεκαεφτά 
μέτρα. 

Από δω και πέρα, όμως, 
άρχιζαν και οι δυσκολίες. Και 
πρώτα πρώτα τα εργαλεία. 
Πού θα βρίσκονταν τα εργα-
λεία για τη διάνοιξη; Για την 
ώρα οι κρατούμενοι δεν είχαν 
παρά ένα κοπίδι κι ένα σφυρί, 
που είχε πάντα μαζί του ο 
Χατζηπέτρος, ενώ κάποια 
στιγμή η Ρηνιώ έφερε στους 
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κρατουμένους κι ένα ÇμπιγκούνιÈ, 
που είχε μάκρος σαράντα εκατο-
στά και βάρος κάπου δύο κιλά, 
με το οποίο θα μπορούσε να 
σπάσει πιο εύκολα το τσι-
μέντο. 

Ñ Να ζήσεις, κοπέλα 
μου! Αυτό θέλουμε! φώναξε 
ενθουσιασμένος ο Αντρέας, 
γιατί δύο ώρες τώρα παι-
δεύονταν οι τρεις τους 
και δεν είχαν καταφέρει νÕ 
ανοίξουν παρά μια τρύπα, 
που δεν ήταν μεγαλύτερη 
από ένα πορτοκάλι. 

Ñ Θαύμα! Θαύμα! ανα-
φώνησε ο Βασιλόπουλος. 

Τη στιγμή εκείνη ακού-
στηκαν τρία χτυπήματα στην 
πόρτα. Ήταν το σύνθημα 
του Μπάμπη, που φυλούσε 
απέξω. Θα ερχόταν και θα 
έμπαινε μέσα ο υπαρχιφύ-
λακας για τη συνηθισμένη 
έφοδο. Μπήκε αράδα στα 
κελιά. Ο Βασιλόπουλος 
έκρυψε τα εργαλεία κάτω 
από τις κουβέρτες. Πάνω 
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από την τρύπα έβαλε τη βαλίτσα. Ο Μιχάλης κι 
ο Μήτσος ξάπλωσαν στα κρεβάτια τους, άνοιξαν 
από ένα βιβλίο κι έκαναν πως διάβαζαν. Ο υπαρ-
χιφύλακας τους κοίταξε με θαυμασμό και είπε:

Ñ Εσείς θα γίνετε καθηγητές απÕ το πολύ 
διάβασμα!

Ωστόσο, χτύποι ήταν αυτοί κι ήταν αδύνατο 
να μη γίνουν αντιληπτοί από τους φύλακες. Η 
δικαιολογία ότι ήταν από το θόρυβο που έκανε 
ο Χατζηπέτρος μόνο μερικά λεπτά μπορούσε 
να καλύψει. Πιο πειστικό θα ήταν να κάνουν οι 
κρατούμενοι πως παίζουν βόλεϊ στο κοινό προαύ-
λιο. Να μοιράζονταν, τάχα, σε δύο ομάδες κι η 
μια να υποστηρίζει με φωνές του Ολυμπιακούς 
κι η άλλη τους Παναθηναϊκούς. 

Όσο περνούσαν οι μέρες τόσο πιο πολλοί 
έμπαιναν στο κόλπο. ΑπÕ αυτούς διάλεγαν οι 
μελλοντικοί δραπέτες εκείνους που θÕ αναλάμ-
βαναν διάφορες εργασίες.

Ο Περικλής ομολογεί πως δεν ανήκε στους 
μυημένους και πως μπήκε στην ομάδα που απέ-
δρασε τις τελευταίες μέρες. Οι μυημένοι ήταν 
από τα κελιά 13, 14 και 15. 

Αυτοί πια ήξεραν τη δουλειά τους. Έβγαιναν 
στο μικρό προαύλιο κι έστηναν το παιχνίδι. 
Θορυβώδες πάντα και φασαριόζικο. Κι άκουγες 
τότε φωνές, παρακινήσεις και αποδοκιμασίες, 
βρισιές, βλαστήμιες και βρομόλογα που ούτε 



36 37

στο χειρότερο γήπεδο δεν ακούς. Οπωσδήποτε, 
μÕ αυτά και μÕ αυτά αποσκεπάζονταν κάπως οι 
θόρυβοι που έκαναν τα κοπίδια του Χατζηπέ-
τρου. Όσο για το πώς έφταναν τα κοπίδια αυτά, 
καθώς και τÕ άλλα υλικά, καλώδια, λάμπες κ.λπ., 
μεγάλο ρόλο έπαιξαν τα κορίτσια των κρατουμέ-
νων, που είχαν αναλάβει την προμήθεια και την 
παράδοση του υλικού αυτού, και βέβαια ένας από 
τους κρατουμένους, ο νοσοκόμος της φυλακής 
Στέλιος Πάσιος. Αυτός είχε την άνεση να βγαίνει 
από το χώρο της κράτησης και να πηγαίνει στο 
ιατρείο. Έτσι, κατάφερε να παραλάβει τα πάντα 
από τα κορίτσια, που έρχονταν για επισκεπτή-
ριο, και να τα μεταφέρει στον προορισμό τους, 
κυριολεκτικά κάτω από τα μάτια των φυλάκων, 
που δεν μπορούσαν να τον υποπτευθούν, και 
των αμύητων κρατουμένων. 
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Πρέπει να τονιστεί εδώ πως η όλη επιχείρηση 
της δραπέτευσης αποφασίστηκε και σχεδιά-
στηκε από τους ίδιους τους κρατουμένους, χωρίς 
καμιά παρέμβαση του κόμματος. 

Ένα δεύτερο πρόβλημα, όχι λιγότερο σοβαρό, 
ήταν το πού θα πήγαιναν τα υλικά του σκαψί-
ματος, οι πέτρες και τα χώματα. Ένας από τους 
τρόπους που προτάθηκε ήταν να αδειάζουν τα 
χώματα μέσα στις λεκάνες του αποχωρητηρίου 
και να ρίχνουν με δύναμη άφθονο νερό για να 
μη βουλώνουν τα σιφόνια. Μα κι ο τρόπος αυτός 
κάλυπτε ένα μόνο μέρος από το άχρηστο υλικό, 
το χώμα. Οι πέτρες τι θα γίνονταν; Τότε μπήκε 
η σκέψη οι κρατούμενοι νÕ απευθυνθούν στο 
διευθυντή και να του ζητήσουν την άδεια να 
βάλουν γλάστρες στο εσωτερικό του προαυλίου 
και να τις φυτέψουν με λουλούδια. Κι ακόμα, 
νÕ ασπρίσουν τους εσωτερικούς τοίχους, που 
είχαν νÕ ασπριστούν από τότε που πρωτοχτίστη-
καν. Ο διευθυντής βρέθηκε, φαίνεται, σε καλή 
ώρα και τίποτα το κακό δεν έβαλε με το νου 
του. Έτσι, τους έδωσε την άδεια να ομορφύνουν 
το προαύλιο κατά πώς νόμιζαν και μάλιστα να 
προμηθευτούν, για το σκοπό αυτόν, τα υλικά 
που χρειάζονταν, ασβέστη, τσιμέντο, εργαλεία 
κ.λπ. Και υπήρξε τότε μια ατμόσφαιρα χαράς και 
δημιουργίας μέσα στις φυλακές των Βούρλων κι 
άκουγες παντού φωνές χαρούμενες, μαστορικές 
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προσταγές και θόρυβο ασταμάτητο, πράγμα που 
εξυπηρετούσε, βέβαια, τον Χατζηπέτρο, που 
έσκαβε, έσκαβε...

ΌλÕ αυτά μη θαρρεί κανείς πως γίνονταν χωρίς 
καρδιοχτύπι και φόβο μη βγουν κάποια στιγμή 
όλα στη φόρα και τότε όχι μόνο θα χάνονταν 
οι ελπίδες για απόδραση, αλλά τους περίμεναν 
και δύσκολες ώρες. Και τέτοιες περιπτώσεις 
δεν ήταν λίγες.

Ο Βασιλόπουλος θυμάται:
ÇΑφού τελειώσαμε όλη την προετοιμασία, 

αποφασίσαμε νÕ αρχίσουμε στις 5 Μαρτίου, το 
απόγευμα. Ετοιμάσαμε ένα κοντραπλακέ σε ίδιες 
διαστάσεις με την καταπακτή της σήραγγας και 

το αλείψαμε με πολτό τσιμέντου, για να 
μοιάζει με το δάπεδο και να καλύψουμε 
μÕ αυτό πρόχειρα το άνοιγμα της σήραγ-

γας, ώσπου να φτιάσουμε τσιμεντέ-
νια πλάκα. 

ÈΟργανώσαμε για 
εκείνο το απόγευμα 
ένα εντυπωσιακό 
ματς, για να συγκε-
ντρωθεί εκεί η προ-
σοχή των κρατουμέ-
νων και του φύλακα, 

που έκανε τη βάρδια του έξω απÕ την ακτίνα. 
Ελπίζαμε πως ο ντόρος κατά τη διάρκεια του 
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αγώνα θα σκέπαζε κάπως τα χτυπήματα που χρει-
άζονταν, για να σπάσει το τσιμεντένιο δάπεδο 
στο κελί 13. Εκτός από το πανδαιμόνιο των ιαχών 
που θα προκαλούσε το ματς, κάποιος κρατούμε-
νος θα χτυπούσε δυνατά με το σφυρί ντενεκέδες, 
τάχα για να τους φτιάξει. 

ÈΜε αγωνία περιμέναμε όλοι μας τα πρώτα 
χτυπήματα στο τσιμέντο, που θα εγκαινίαζαν το 
έργο της απόδρασης. Ξέραμε ότι το τσιμέντο 
δε σπάει με ψευτοχτυπήματα και τα γιατροσό-
φια που είχαμε δοκιμάσει για να το κάμουμε να 
διαβρωθεί, όπως ρίχνοντας ακουαφόρτε, δεν 
απέδωσαν τίποτα. Το άνοιγμα της... παράστασης 
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το έκαμε ο Γιώργης Χατζηπέτρος με σφυρί και 
καλέμι. Εγώ, ως μέλος της Επιτροπής, είχα οριστεί 
να έχω τη γενική ευθύνη, όχι γιατί θεωρήθηκα, 
τάχα, ειδικός, αλλά γιατί πήγαινα σπανιότερα κατά 
το κελί 13. Τη θέση αυτή την κράτησα κάπου ένα 
μήνα. Ύστερα τη θέση αυτή την ανέλαβε, ίσαμε 
το τέλος, ο Λεωνίδας Τσεφρώνης. 

ÈΜπήκαμε με τον Χατζηπέτρο στο κελί. Ήμα-
σταν και οι δύο ταραγμένοι. Δεν μπορούσα να 
βολευτώ πουθενά. Μόλις πήραμε σήμα πως κανέ-
νας δεν είναι απέξω, ο Γιώργης δίνει δυο τρία 
χτυπήματα. Μα τι ήταν τούτο! Τα χτυπήματα 
έξω του φαναρτζή, μπροστά σÕ εκείνα του Γιώρ-
γη έμοιαζαν με πιστολιές μπροστά σε βαριές 
κανονιές. Ήχησαν στÕ αυτιά μας σαν κεραυνοί. 
Μας φάνηκε σαν να τραντάχτηκε ολόκληρη η 
φυλακή. Ο Γιώργης σταμάτησε. Και το τσιμέντο 
έμεινε ολότελα αχάραχτο. Ακόμα μερικά χτυ-
πήματα, πάλι τίποτα. Οι άλλοι τρεις, ο Καράς, ο 
Τσεφρώνης κι ο Τσακίρης, μας παρήγγηλαν να 
ντύσουμε με πετσάκι το καλέμι, για να μην ακού-
γεται ο μεταλλικός κρότος. Το δοκίμασε κι αυτό 
ο Γιώργης, μα τίποτα. Το κεφάλι μου πήγαινε να 
σπάσει και απορούσα πώς δεν είχαν καταφθάσει 
κιόλας οι φύλακες. Ο Γιώργης σταμάτησε. Ήταν 
γονατισμένος και με κοιτούσε αμήχανα, κρατώ-
ντας στο αριστερό του χέρι το καλέμι και στο 
δεξί του το σφυρί. Μου είπε: 
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ÈÑ Για να σπάσει, πρέπει να χτυπήσω πολύ 
δυνατά. Θα μας ακούσουν, όμως. Δεν πας καλύ-
τερα να συνεννοηθείς;

ÈΑλλά κι από κάτι άλλο κινδύνεψε η απόδρασή 
μας να τιναχτεί στον αέρα. Παρουσιάστηκε στη 
φυλακή ένας νέος φύλακας, από το Αγρίνιο, που 
τον έλεγαν Ευθυμίου. Στην Κατοχή ήταν στο ΕΑΜ 
και μάλιστα τον είχε οργανώσει σÕ αυτό ο Σωτη-
ρόπουλος. Μόλις ο Ευθυ-
μίου είδε τον παλιό του 
καθοδηγητή, έτρεξε 
να τον χαιρετήσει 
και του είπε χωρίς 
περιστροφές ότι 
εξακολουθούσε να 
είναι αριστερός. 

ÈÑ Θα σε βοη-
θήσω όπου θες, 
του είπε.

ÈΟ Σωτηρόπου-
λος τον πίστεψε 
και παρά λίγο να 
του ανακοινώσει 
τα σχέδια της 
Επιτροπής. Αλλά 
καμία απόφαση 
δεν μπορούσε 
να παρθεί, αν δε 
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συναινούσαν όλα τα μέλη της Επιτροπής. ΑπÕ 
όσα, όμως, τους είπε ο Σωτηρόπουλος, τα μέλη 
ψυλλιάστηκαν πως σε όλÕ αυτά κάτι βρόμικο γινό-
ταν και τον ορμήνεψαν να είναι πιο προσεχτικός 
με το πρόσωπο αυτό. Οι υπόνοιες αποδείχτηκαν 
αληθινές.

ÈΣε λίγες μέρες αποκαλύφθηκε ότι ο Ευθυμίου 
ήταν βαλτός, πράκτορας της Ασφάλειας, που τον 
είχε φέρει σκόπιμα στη φυλακήÈ.
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Το    πρόβλημα, όμως, 
για το πού θα πήγαιναν τα 
υλικά της εξόρυξης υπήρχε 
πάντα κι έπρεπε άμεσα νÕ 
αντιμετωπιστεί. Οι χωμα-
τόβολοι συντρίβονται με 

τα τακούνια και γίνονται χώμα. 
Μετά το χώμα έμπαινε μέσα 

σε υφασματένιους σωλήνες, 
κατασκευασμένους από σεντόνι, και οι 
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σωλήνες ζώνονταν στη μέση. Έπειτα απÕ  αυτό οι 
κρατούμενοι πήγαιναν στα αποχωρητήρια και με 
προσοχή άδειαζαν το χώμα στον υπόνομο.

Κάποια, όμως, μέρα ένας φύλακας επέμενε 
να δει πώς αδειάζουν τους σάκους αυτούς. Οι 
κρατούμενοι δεν ήξεραν τι να κάμουν, πώς νÕ  
αντιδράσουν. Τη λύση στη δύσκολη αυτή στιγμή 
έδωσε κάποιος ψύχραιμος κρατούμενος, που 
απέσπασε την προσοχή του φύλακα ζητώντας 
του κάποιο εργαλείο. Τότε είδαν όλοι πόσο επι-
κίνδυνο ήταν να μεταφέρεται το χώμα μÕ  αυτό 
τον τρόπο. 

Και τότε σε κάποιον από τους κρατουμένους 
ήρθε η σκέψη να μπαίνει το χώμα της εξόρυξης 
σε ντενεκέδες και στους ντενεκέδες να φυτεύο-
νται πανσέδες. Σε λίγο το μικρό προαύλιο των 
φυλακών των Βούρλων έμοιαζε με σκηνή θεά-
τρου του παραλόγου, όπου κάποιος παρανοϊκός 
είχε επιδοθεί στην καλλιέργεια πανσέδων, ή με 
μυθιστόρημα του Γκόγκολ. Όλα πήραν μια όψη 
λουλουδάτη κι από παντού αναδινόταν μια ευω-
διά πανσέδων, που διαχεόταν στο βαρύ αέρα της 
φυλακής και τον έκανε πιο ελαφρό, υπέροχο. 
Η τρέλα, όταν πάει χέρι χέρι με τη ζωή, δίνει 
αποτελέσματα καταπληκτικά.

Κάποτε, βέβαια, παράγινε το κακό. Καλύφθηκε 
όλος ο χώρος με γλάστρες κι η εκσκαφή στο 
υπόγειο τούνελ εξακολουθούσε. Τότε επιλέχτηκε 
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ένας ακάλυπτος χώρος, όχι μεγαλύτερος από 
τέσσερα τετραγωνικά μέτρα, μπροστά από το 
κελί νούμερο 6, όπου παλιότερα ήταν φυτεμένο 
ένα γιασεμί. Ξαναφυτεύτηκε ένα γιασεμί στον 
ίδιο χώρο και το χώμα κι οι πέτρες από τώρα και 
πέρα θα ρίχνονταν εκεί, ενώ ο σωρός θα σκεπα-
ζόταν με χώμα. Τη δουλειά αυτή την ανέλαβε ο 
Βαρδής Βαρδινογιάννης, που τους εντυπωσίασε 
όλους με την ξεχωριστή φροντίδα που έδειχνε 
για το γιασεμί!

Κι η σήραγγα στο μεταξύ προχωρούσε. Η 
δουλειά ήταν σκληρή, γιατί κοντά στÕ  άλλα δεν 
υπήρχε εκεί κάτω αέρας και κανείς δεν μπορούσε 
να μείνει πάνω από δέκα λεπτά.
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Κάποια μέρα ο Σταύρος Σιδέρης και ο Μιχά-
λης Κολοκοτρώνης λιποθύμησαν και με χίλιες 
δυο δυσκολίες και προφυλάξεις οι σύντροφοί 
τους τους έβγαλαν έξω. Επίσης, από τους ανθυ-
γιεινούς όρους εργασίας ο Μπάμπης Καλατζής 
αρρώστησε και στάλθηκε στο νοσοκομείο.

Ο κύκλος, βέβαια, των μυημένων όλο και μεγά-
λωνε· μπήκε σÕ αυτόν ο καθηγητής μαθηματικών 
Κώστας Φίλης, ο Αντρέας Μπαρτζώκας και άλλοι, 
μα οι δυσκολίες και τα ξαφνικά δεν έλειψαν.

Μια μέρα ένας φύλακας ζήτησε επίμονα τον 
Βαρδινογιάννη, που εκείνη την ώρα δούλευε 
στο υπόγειο τούνελ. Προσπάθησε μάλιστα να 
μπει και στο κελί 13, όπου ήξερε πως σÕ  αυτό 
ήταν κλεισμένος ο Βαρδής. Οι κρατούμενοι, 
όμως, όλοι, μυημένοι και μη, είχαν μια φοβερή 
αλληλεγγύη μεταξύ τους. Στάθηκαν μπροστά 
στην πόρτα και με διάφορες προφάσεις τον 
σταμάτησαν. Άλλος έλεγε πως κοιμάται, άλλος 
πως είναι άρρωστος.

Αλλά υπήρχε και μια άλλη πρόσθετη δυσκολία. 
Η σήραγγα, βέβαια, προχωρούσε, αλλά κανένας 
δεν ήταν σίγουρος πως ανοιγόταν προς τη σωστή 
κατεύθυνση.

Το πρόβλημα το έλυσε η μνηστή του Βασιλό-
πουλου. Κάποιο απόγευμα, έπειτα από συνεννό-
ηση, πέρασε από την οδό Δογάνη κρατώντας 
έναν γκαζοντενεκέ. Στο σημείο όπου υπολογιζό-
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ταν ότι είχε φτάσει η σήραγγα, άφησε επίτηδες 
να της πέσει κάτω ο γκαζοντενεκές, που, βέβαια, 
πέφτοντας έκανε μεγάλο θόρυβο. Αυτοί που 
έσκαβαν ÇαπάντησανÈ με πιο μεγάλο θόρυβο. 
Έτσι, όλοι βεβαιώθηκαν ότι όλα προχωρούσαν 
κανονικά. Κι εδώ ας πούμε πως ο φωτισμός της 
υπόγειας σήραγγας ήταν αρκετά πρωτότυπος. 
Λαμπάκια κλεφτοφάναρου με μικρές μπαταρίες, 
που οι κρατούμενοι είχαν προμηθευτεί για να 
βάζουν στα καραβάκια που έφτιαναν, φώτιζαν 
λίγο, όταν χρειάζονταν, τη σήραγγα τόσο όσο 
να διευκολύνουν αυτούς που δούλευαν εκεί. 
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Οι εργασίες για τη δραπέτευση βρίσκονταν πια 
στο τελευταίο στάδιο. Όλοι κρατούσαν την ανάσα 
τους, και η αναμονή ήταν δυσκολοκράτητη.

Ο Σωτηρόπουλος γράφει σχετικά:
ÇΠλησιάζουμε πια τον τοίχο του εργοστα-

σίου. Μπροστά στους εργαζομένους στη στοά 
παρουσιάζεται ένας σωλήνας ύδρευσης, ακριβώς 
στη μέση. Αναγκαζόμαστε νÕ ανοίξουμε λάκκο 
κάτω απÕ το σωλήνα, για να μπορούμε να περ-
νάμε. Ο λάκκος, όμως, γεμίζει από βρομόνερα, 
προφανώς από κάποια διαρροή υπονόμου. Τότε 
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η σήραγγα μυρίζει απαίσια. Η βρόμα φτάνει ως 
απάνω, στα κελιά. Για να εξουδετερώσουμε τη 
βρόμα, χρησιμοποιούμε κολόνια, με την οποία 
ραντίζουμε πάτωμα και τοίχους.

ÈΚαθώς προχωρούμε, προσκρούομε πάνω σÕ 
έναν τσιμεντένιο όγκο. Ο Μυριανθόπουλος λέει 
πως είναι το πέδιλο, που πάνω του στηρίζεται η 
γωνιακή κολόνα. Σε δύο μέρες βρήκαμε τον τοίχο 
των λουτρών, που ήταν λίγο ψηλότερα από τη 
στοά. Είχε πάχος κάπου εφτά μέτρα. Τρυπώντας 
τον με πολλή προσοχή, βρήκαμε μπροστά μας 
ένα μεγάλο βόθρο, όπου χύνονταν τα νερά των 
λουτρών.

ÈΗ ανακάλυψη αυτού του βόθρου ήρθε σε μας 
σαν θείο δώρο. Η μεγάλη στιγμή της απόδρασης 
φαινόταν πια πολύ κοντά. Ο ενθουσιασμός μας δε 
λέγεται. Καθαρίσαμε τη στοά πετώντας τα μπάζα 
στο βόθρο. Το τούνελ μας έγινε άνετο, καθαρό, 
φωταγωγημένο. Μπορούσες τώρα μέσα του να 
μπουσουλάς ελεύθερα κι όχι να σέρνεσαι σαν 
φίδι. Χαιρόσουν να το βλέπεις.

ÈΑλλά, κόποι, αγωνίες και προσπάθειες ολό-
κληρων μηνών, μπορούν όλα να χαθούν απÕ τη 
μια στιγμή στην άλλη.

ÈΕίναι αργά το βράδυ. Μέσα στη σήραγγα βρί-
σκονται δυο από τους κρατουμένους του κελιού 
13. Στα κρεβάτια τους είναι τοποθετημένα ομοιώ-
ματα ανθρώπων, σκεπασμένα με σεντόνι.



50

ÈΞαφνικά ένα τζιπ της χωροφυλακής, που πάνω 
του επιβαίνει ένας αξιωματικός, σταματά κάτω 
από τη σκοπιά, που βρισκόταν στη βορειοδυτική 
γωνιά του τοίχου, κοντά στο κελί 12. Οι χτύποι 
από το υπόγειο σκάψιμο γίνονται αισθητοί 
μέσα στο αυτοκίνητο. Ο αξιωματικός κατεβαί-
νει, βάζει το αυτί του κοντά στο οδόστρωμα και 
ακούει ευκρινέστατα κι άλλους θορύβους.

ÈΤρέχει αμέσως στη διεύθυνση της φυλακής. 
Βρίσκει εκεί τον υπαρχιφύλακα υπηρεσίας και 
του λέει τα καθέκαστα και τις υποψίες του, πως 
οι κομουνιστές φτιάχνουν υπόγεια στοά κάτω 
από το κελί 12. Αυτός δείχνει πως δεν πιστεύει 
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όσα ακούει από τον αξιωματικό, αλλά διατάζει 
να γίνει σχετική έρευνα. Ο αξιωματικός ζητά να 
πάρει κι αυτός μέρος στην έρευνα, μα το αίτημά 
του απορρίπτεται, γιατί δεν είναι σύμφωνο με τον 
κανονισμό της φυλακής.

ÈΣύμφωνα με τη διαταγή του υπαρχιφύλακα, 
ο φύλακας Σταύρος Κρητικός σπεύδει στην 
τρίτη ακτίνα. Ο νοσοκόμος Πάσιος, που εκείνη 
τη στιγμή έτυχε να φυλάει σκοπιά για λογαρια-
σμό των κρατουμένων, καταλαβαίνει τι έγινε κι 
αφήνει μια συνθηματική κραυγή. Ο σκοπός του 
κελιού 13 πιάνει αμέσως το νόημα της κραυγής 
και ειδοποιεί αυτούς που δουλεύουν τη σήραγγα 
να σταματήσουν. Στο μεταξύ, ο φύλακας φτάνει 
αμέσως στο κελί 12, που είχε υποδείξει ο αξιω-
ματικός, μετράει τους κρατουμένους και τους 
βρίσκει όλους παρόντες. Αυτοί αγανακτισμένοι 
τάχα από την ενόχληση βάζουν τις φωνές και ο 
φύλακας τα χάνει.

ÈÑ Συγγνώμη, έκανα λάθος, λέει και φεύγει, 
ενώ οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται.

ÈΠάει και σταματά μπροστά από το κελί 13, 
όπου φύλαγε σκοπός ο κρατούμενος Μπαρτζώ-
κας. Τον ρωτάει:

Ñ Τι γίνεται εδώ μέσα;
Ñ Κοιμούνται.
Ñ Μας είπαν ότι σκάβετε, για να το σκά-

σετε.
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Ñ Μπα, λάθος κάνουν. Όλοι κοιμούνται.
ÈΟ φύλακας Σταύρος Κρητικός σκέφτεται 

πως, ίσως, ο αξιωματικός είχε ακούσει τα τσό-
καρα κάποιου κρατουμένου ή πως κάποιος από 
τους κρατουμένους έκανε θόρυβο σκαλίζοντας 
το καραβάκι του.

ÈΦεύγει αφού μετρά τους κρατουμένους και 
του κελιού 13 Ðφυσικά, και τα ομοιώματα στα 
κρεβάτια. Οι δυο κρατούμενοι που δουλεύουν 
κάτω κάνουν νÕ ανέβουν, αλλά κρατιούνται την 
τελευταία στιγμή.

ÈΟ κίνδυνος φαίνεται πως έχει, για την ώρα 
τουλάχιστον, περάσει. Ο φύλακας αναφέρει 
πως όλα είναι εντάξει. Μα ο αξιωματικός της 
χωροφυλακής δε θέλει ακόμα να το πιστέψει. 
Ξαναπηγαίνει στην οδό Δογάνη, βάζει αυτί στο 
οδόστρωμα, μα δεν ακούει πια τίποτα.

ÈΜόλις γίνεται και πάλι ησυχία, οι δύο που 
δούλευαν στη σήραγγα βγαίνουν πάνω και μπαί-
νουν στο κελί τους. Πετούν τα ομοιώματα και 
τρυπώνουν κάτω από τα σεντόνια...

ÈΤην άλλη μέρα ο κομουνιστοφάγος αρχιφύ-
λακας Μπραΐμης ξαναμπαίνει στο κελί 13 κι όλα 
τα αναστατώνει, ψάχνοντας για κάτι ύποπτο. 
Έπειτα πρόσταξε νÕ ανοιχτούν χαντάκια στην 
οδό Δογάνη. Και ανοίχτηκαν σε απόσταση δέκα 
μέτρων από τη σήραγγα.

ÈΜετά τη δοκιμασία αυτή, το σκάψιμο σταματά 
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για δεκαπέντε μέρες και μερικοί προτείνουν να 
ματαιωθεί εντελώς η απόδραση. Σε λίγο, όμως, 
όλα ξεχνιούνται και οι εργασίες της απόδρασης 
συνεχίζονται.

ÈΎστερα από δεκαπέντε μέρες η δουλειά 
ξαναρχίζει. Το έδαφος δεν είναι πια βραχώδες. 
Γεννιούνται, όμως, καινούργια προβλήματα. Η 
στοά είναι ανάγκη να υποστυλωθεί, γιατί δεν είναι 
σίγουρο ότι τα τοιχώματά της θÕ αντέξουν στο 
βάρος και στους κραδασμούς των τροχοφόρων 
που περνούν από το δρόμο. Για υποστυλώματα 
χρησιμοποιούνται σανίδια από κρεβάτια, παρα-
θυρόφυλλα Ðπου το καλοκαίρι τα είχαν βγάλει 
από τη θέση τουςÐ και ό,τι άλλο πρόχειρο. Η 
δουλειά στη σήραγγα ήταν κάτι το ασύλληπτο 
για την κοινή λογική. Οι άνθρωποι που δούλευαν 
εκεί κάτω έδειξαν τρομερή θέληση κι επινοητι-
κότητα.

ÈΈφτασαν οι στοωρύχοι λίγο πιο πάνω απÕ 
την οροφή του βόθρου κι άνοιξαν μια μικρή 
τρυπίτσα στην εσωτερική πλευρά του τοίχου. 
Η στοά φωτίστηκε τότε από το φως της μέρας, 
που ερχόταν από τα λουτρά. Έστησαν εκεί μόνιμο 
παρατηρητήριο και κατέγραφαν καθετί που έβλε-
παν και άκουγαν. Δεν υπήρχε αμφιβολία πως οι 
εργαζόμενοι στη σήραγγα βρίσκονταν μπροστά 
στα λουτρά του εργοστασίου. Βρίσκονται πια 
στο τέλος. Σε τρεις μέρες φεύγουν.
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ÈΗ αγωνία έχει φτάσει πια στο κατακόρυφο. Η 
Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει για τελευταία 
φορά στις 15 Ιουλίου. Εκεί ορίζεται ότι η δραπέ-
τευση θα γίνει στη μία και τριάντα το μεσημέρι 
της Κυριακής 17 Ιουλίου και θα πάρουν μέρος σÕ 
αυτή είκοσι εφτά άτομα. Καθορίζεται η σειρά 
που θÕ ακολουθήσει και ο τρόπος επαφής με 
τον έξω κόσμο.

ÈΟ καθένας φορά τα καλά του κι από πάνω 
τις πιτζάμες του. Ένα μαντίλι στο κεφάλι σαν 
σκουφάκι κι από κάτω τις πιτζάμες, στερεωμένες 
στον αστράγαλο με τις κάλτσες φορεμένες πάνω 
από τα παπούτσια. Όταν φτάσεις στο τέλος, 
πετάς από πάνω σου το σκουφί, τις κάλτσες 
και τις πιτζάμες, κοιτιέσαι στον καθρέφτη, κι 
έτσι, καλοντυμένος και ολοκάθαρος, περνάς την 
πόρτα του λουτρού, βγαίνεις στην αυλή, ανα-
κατεύεσαι με τους εργάτες των φορτηγών που 
δουλεύουν το μεσημέρι, διασχίζεις την αυλή του 
εργοστασίου, περνάς μπροστά από το σπιτάκι 
του φύλακα και βρίσκεσαι λεύτερος πια στην 
οδό Κανελλοπούλου.

ÈΔεν έτυχε νÕ ακολουθήσουν τους δραπέτες ο 
Γιώργος Κουτρούκης, που μόλις είχε έρθει από το 
εξωτερικό, γιατί μεταφέρθηκε σε άλλες φυλακές, 
και ο Βασιλόπουλος, που απολύθηκε προσωρινά 
λόγω Òανηκέστου βλάβηςÓ της υγείας του.

ÈΑδειάζουν τις τσέπες τους οι κρατούμενοι 



56

που είναι να δραπετεύσουν και μοιράζουν τα 
ελάχιστα χρήματα που κατάφεραν να κρατούν 
στους άλλους φυλακισμένους. Δεν ορίστηκε μόνο 
η κατεύθυνση που θÕ ακολουθούσε ο καθένας.

ÈΗ μεγάλη νευρική υπερένταση που μας διακα-
τείχε όλους ήταν φανερή στα πρόσωπά μας. Οι 
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δραπέτες ήταν μοιρασμένοι στα διάφορα κελιά. 
Ο Ροδάκης, που θα δραπέτευε κι αυτός μαζί με 
τους άλλους, είπε στους συγκρατούμενούς του 
του κελιού 6 πως η νευρικότητά του οφείλεται 
στο ότι Òπερίμενε κάποιο επισκεπτήριοÓ. Έδωσε 
επίσης τα βιβλία που είχαν μπάσει παράνομα 
στη φυλακή οι κρατούμενοι στον Πέτρο Ξιφαρά, 
που είχε έρθει προσωρινά από την Κέρκυρα 
για ιατρική εξέταση και θα ξανάφευγε και πάλι 
για κει, γιατί ήταν βέβαιο πως οι φύλακες θα 
διατάσσονταν να κάνουν εξονυχιστική έρευνα 
στα κελιάÈ.
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Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Ο Περικλής Ροδά-
κης θυμάται:

ÇΑρχίζει η απόδραση. Σύμφωνα με το σχέ-
διο, είχαμε χωριστεί σε ομάδες. Ο επικεφαλής 
κάθε ομάδας θα ειδοποιούσε έναν έναν να 
φύγει και τελευταίος θα Õφευγε αυτός, αφού 
προηγουμένως ειδοποιούσε τον επικεφαλής 
της επόμενης ομάδας.

ÈΞαφνικά βλέπω κίνηση στο 13 κι η καρδιά μου, 
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σε μεγάλη υπερένταση, χτυπάει δυνατά. Ο Χατζη-
πέτρος μπαίνει στο κελί και δεν ξαναβγαίνει. Η 
επιχείρηση έχει αρχίσει. Ο Πέτρος Ξιφαράς μού 
μιλάει διαρκώς, μα δεν τον καταλαβαίνω τι λέει 
και κουνάω μηχανικά το κεφάλι. Παρακολουθώ 
την κίνηση. Ένας ένας οι κρατούμενοι μπαίνουν 
στο κελί 13 κι εξαφανίζονται. Μέσα σε λίγα λεπτά 
έχουν μπει εκεί μέσα δεκαπέντε άτομα.

ÈΆμεσος κίνδυνος εκείνη την ώρα ήταν να 
έρθει ο φύλακας. Όταν κάποια στιγμή έρχεται, 
τον περιλαβαίνει ο Αλέκος Παπούλιας, που ήταν 
εκπρόσωπος των κρατουμένων στη διεύθυνση. 
Τον κρατάει στην πόρτα, λέγοντάς του διάφορα 
σόκιν αστεία, που ξέρει ότι του αρέσουν πολύ. 
Στο κελί 24 ο κρατούμενος Ν. Μπώκος, που δεν 
ήξερε τίποτα σχετικά, γκρινιάζει, γιατί δεν τον 
αφήνουν να κοιμηθεί. Ακούγοντάς τον ο Παπού-
λιας, ξεφουρνίζει ένα χοντρό σόκιν αστείο, που 
κάνει το φύλακα να σκάσει στα γέλια. Η κατα-
στροφή έχει αποφευχθεί.

ÈΛίγες στιγμές αργότερα, ο Πανουσόπουλος 
πλησιάζει τον Παπούλια και του βάζει στο χέρι 
ένα βιβλίο, σύνθημα πως ήταν η σειρά του να 
βγει. Όλα εξελίσσονται κανονικά. Με πλησιά-
ζει ο Δουκάκης και μου λέει κάτι συνθηματικό. 
Ήταν η σειρά μου. Λέω στον Ξιφαρά πως πάω 
κάπου και θα γυρίσω σε λίγο. Μπαίνω στο κελί 
13. Βάζω τις κάλτσες πάνω από τα παπούτσια, 
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δένω κι ένα μαντίλι στο κεφάλι και κατεβαίνω 
στην τρύπα, που είχε βάθος ως 1,80 μέτρα. Όλα 
γίνονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, καθώς 
μάλιστα ένα σκοινί από την άλλη άκρη με ειδο-
ποιεί ότι πρέπει να βιαστώ. 

ÈΣε λίγο τα πόδια μου πάτησαν στον πάτο 
του πηγαδιού. Έριξα γύρω μια ματιά. Ήταν μισο-
σκότεινα. Άρχισα να προχωρώ μπουσουλώντας 
προς τη σήραγγα. Δυσκολευόμουν λίγο, γιατί 
ήμουν κάπως χοντρός. Αλλά δεν ανησυχούσα 
ιδιαίτερα, μια και πρωτύτερα είχε περάσει ο 
Κιούρτζης, που ήταν πιο χοντρός από μένα. 
Τελικά έφτασα στην έξοδο. Εκεί με πιάνει από 
το χέρι ο Σιδέρης και με βοηθά να βγω πάνω. 
Εκεί κοντά βλέπω τον Βασίλη Κατρή κι έναν άλλο 
άγνωστο άνθρωπο κάπου πενήντα χρόνων, καθι-
σμένο σε μια καρέκλα. Ο Σιδέρης μού λέει:

ÈÑ Είναι ο φύλακας του εργοστασίου. Ήρθε 
αναπάντεχα και αναγκαστήκαμε να τον κρατή-
σουμε.

ÈΕκείνη τη στιγμή έβγαινε από τη σήραγγα ο 
Δουκάκης, που θÕ ακολουθούσε μια άλλη πεντάδα. 
Πλησιάζω τον κρατούμενό μας και του λέω:

ÈÑ Μπάρμπα, είμαστε πολιτικοί κρατούμενοι 
και δραπετεύουμε.

ÈΑυτός έχει χάσει το χρώμα του και τα λόγια 
του, ενώ εγώ συνεχίζω:

ÈÑ Εμείς θα φύγουμε και, για να το πετύχουμε, 
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είμαστε αποφασισμένοι για όλα. Το καλό που 
σου θέλω, μην κάνεις τίποτα· κι όταν θα Õχουμε 
φύγει, να δικαιολογηθείς ότι σε απειλήσαμε.

ÈΤου πρόσφερα τσιγάρο. Εκείνος το πήρε, 
αλλά το μάτι του ήταν συνεχώς καρφωμένο στην 
τρύπα, απÕ όπου ξετρύπωναν και οι τελευταίοι 
δραπέτες.

ÈΟ Σταύρος Σιδέρης έπρεπε, με όσα συμφώ-
νησαν, να φύγει τελευταίος. Μα ήταν κουτσός 
και αδύναμος κι ο φύλακας του εργοστασίου, 
εύσωμος και γεροδεμένος, σίγουρα θα μπορούσε 
να τον κάνει καλά. Τελικά αποφασίζω να μείνω 
εγώ στη θέση του.

ÈΠρώτος φεύγει ο Χατζηπέτρος και ακολου-
θεί η τετράδα Τζεφρώνης, Τσακίρης, Καράς 
και Σωτηρόπουλος, που αποτελούσαν και την 
Επιτροπή. Αυτοί ανοίγουν και την εξώπορτα του 
εργοστασίου, βγάζοντας τη μεγάλη αμπάρα. Ακο-
λουθούν οι υπόλοιποι δραπέτες, που σε λίγο 
χάνονται στην οδό Κανελλοπούλου.

ÈΜένω μόνος μου με το φύλακα. Του λέω να 
μπει στο αποχωρητήριο. Αυτός υπακούει. Κλείνω 
την πόρτα και τη στερεώνω μÕ ένα χοντρό δοκάρι, 
έτσι που να μην μπορεί νÕ ανοίξει από μέσα.

ÈΤο πρώτο που είχα να κάνω αμέσως μετά 
ήταν να ξεντυθώ. Βγάζω το μαντίλι, τις κάλτσες 
και τις πιτζάμες και μένω με το κάπως τριμμένο 
κοστούμι μου λίγο πιο κει. Κύριος με τα όλα μου. 
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Βγαίνω γρήγορα έξω από το εργοστάσιο. Από 
την πύλη βλέπω ένα ζευγάρι. Μια κοπέλα γύρω 
στα δεκαπέντε κι ένας νεαρός με ποδήλατο. 
Συζητούν. Μόλις με βλέπει η κοπέλα, ταράζεται. 
Με ρωτάει:

ÈÑ Ποιος είσαι εσύ;
ÈΤι να της έλεγα; Δεν μπορούσα να ριψοκινδυ-

νέψω την απάντηση. Σίγουρα θα έχει ρωτήσει και 
τους άλλους και δεν ξέρω τι της απάντησαν.

ÈÑ Πήγαινε μέσα στο εργοστάσιο, της λέω, 
και θα σου πει ο φύλακας ποιος είμαι.

ÈÑ Θα είναι όπως και οι άλλοι, λέει ο νεαρός. 
Αστυνομικός.

ÈΕγώ συμφωνώ και τους ξαναλέω να πάνε στο 
φύλακα να μάθουν. Η κοπέλα με πιάνει απÕ το 
μανίκι και κάτι μου μουρμουρίζει. Εκείνη τη στιγμή 
βλέπω ένα λεωφορείο να φτάνει στη στάση και 
να σταματά. Τραβάω το χέρι μου και απελευθε-
ρώνομαι βίαια.

ÈÑ Παράτα με, της φωνάζω αγριεμένος.
ÈΑυτή τρέμει κυριολεκτικά και βάζει τις 

φωνές.
ÈÑ Πιάστε τον! Πιάστε τον!
ÈΑνοίγω το βήμα μου προς το λεωφορείο, που 

έχει σχεδόν ξεκινήσει. Ο σοφέρ, ακούγοντας 
τη φωνή, κόβει ταχύτητα κι έτσι καταφέρνω 
να πηδήσω στο λεωφορείο. (Αργότερα, που 
τον συνάντησα στο Μεταγωγών, όπου τον είχαν 
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για τροχαία παράβαση, μου είπε πως τη στιγμή 
εκείνη νόμισε ότι είχε γίνει καβγάς και σκέφτηκε 
να κόψει λίγο, για να με πάρει, να μην πάω στο 
αυτόφωρο Ðνα Õναι καλά).

ÈΤο λεωφορείο είναι ασφυκτικά γεμάτο. 
Ψάχνομαι για ψιλά Ðτο εισιτήριο έκανε εξήντα 
λεπτάÐ, αλλά δεν έχω και δίνω στον εισπράκτορα 
ένα πενηντάρικο. Περιμένοντας τα ρέστα, είδα 
πως είχαμε φτάσει στον ηλεκτρικό του Πειραιά. 
Κατεβαίνω. Η ώρα είναι τρεις παρά δύο λεπτά. 
Μπαίνω σÕ ένα ταξί και λέω στον ταξιτζή να 
με πάει στην πλατεία Κουμουνδούρου. Είμαι 
λίγο ταραγμένος κι ανυπόμονος. Ο ταξιτζής το 
παρατηρεί.

ÈÑ Πρέπει να πάω στην Ελευσίνα, του λέω 
για να δικαιολογηθώ, κι έχω αργήσει. 

ÈΟ οδηγός εξακολουθεί να με κοιτάζει 
περίεργα, αλλά ανοίγει ταχύτητα. Κοντά στο 
Μοσχάτο συναντάμε μια κούρσα γεμάτη νεα-
ρούς, που είχαν καρφώσει τα μάτια τους πάνω 
μου. ΜÕ εξετάζουν. ÒΑστυνομικοίÓ..., λέω μέσα 
μου. Μα γρήγορα ανακαλύπτω πως είναι οπαδοί 
του Ολυμπιακού και προσπαθούν να συμπερά-
νουν αν είμαι ομοϊδεάτης τους.

ÈΚάποτε φτάνουμε στην πλατεία Κουμουνδού-
ρου. Πληρώνω και κατεβαίνω. Παίρνω άλλο ταξί 
για την Ανθούπολη, στο Περιστέρι. Φτάνουμε 
στο τέρμα της οδού Θεμιστοκλέους. Από κει 
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αρχίζει ένας ανηφορικός χωματόδρομος. Η ώρα 
είναι τρεις και μισή.

ÈÑ Ως εδώ, λέω του ταξιτζή. Όχι να χαλάσεις 
και τα λάστιχα. Είμαι κοντά. 

ÈΑνηφορίζω, σε λίγο βρίσκομαι μπροστά στο 
σπίτι του φίλου μου Φώτη Τσούμπου. Χτυπώ 
την πόρτα.

ÈÑ Ανοίξτε μου! λέω, χωρίς να πω όνομα.
ÈÑ Ποιος είναι; ρωτά μια αντρική φωνή.
ÈΗ πόρτα ανοίγει. Μόλις με βλέπει ο Φώτης, 

λέει:
ÈÑ Ο Περικλής! Μα πώς; Τι έγινε; 
ÈΜπαίνω μέσα και ρίχνομαι σε μια καρέκλαÈ.
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Θα ήταν δύσκολο, αν όχι αδύνατο, νÕ απο-
τιμήσουμε σωστά την εμπάθεια και το φανα-
τισμό που χαρακτήριζε τις ενέργειες και τις 
σκέψεις των ανθρώπων της εποχής εκείνης, αν 
δεν παίρναμε υπόψη τις δομές της κοινωνίας, 
της ελληνικής, που τα εξέθρεψε. Ο λεγόμενος 
ÇσυμμοριτοπόλεμοςÈ αποτελεί, ουσιαστικά, μια 
κορύφωση της σοβούσας αντίθεσης ανάμεσα 
σε δύο, από τα πανάρχαια χρόνια, υπαρχουσών 
κοινωνικών ομάδων, συμφερόντων ή παρατάξεων. 
Η μία είναι οι ÇκατέχοντεςÈ τα μέσα παραγωγής, 
οι πλούσιοι, τÕ αφεντικά, και η άλλη όσοι ορίστη-
καν να δουλεύουν αυτά τα μέσα, οι δούλοι, οι 
κολίγοι κι οι χουσμετιάρηδες, οι εργάτες και οι 
υπάλληλοι. Κι η κορύφωση αυτή εκφράστηκε με 

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ
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τον ένοπλο αγώνα, κατά τον οποίο το πρόβλημα 
τέθηκε ωμά: ÇΉ εσείς ή εμείςÈ. Η παρουσίαση, 
αρκετά χρόνια αργότερα, της σύγκρουσης αυτής 
ως αντίθεσης ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, τους 
στρατιωτικούς Μάρκο Βαφειάδη, που ήταν αλη-
θινά ένας χαρισματικός στρατιωτικός ηγέτης, 
και Θρ. Τσακαλώτο, αποτελεί, ουσιαστικά, μια 
προσπάθεια της ελληνικής Δεξιάς για υποβιβασμό 
της σημασίας της.

Ο ένοπλος αυτός αγώνας, που ονομάστηκε 
ÇεμφύλιοςÈ, Çδεύτερο αντάρτικοÈ ή δυσφη-
μιστικά από τους κονδυλοφόρους της Δεξιάς 
ÇσυμμοριτοπόλεμοςÈ, είναι αλήθεια ότι ξέσπασε 
από τη βία που είχε εξαπολύσει η Δεξιά, με τις 
ένοπλες συμμορίες των Σούρληδων, Βουρλά-
κηδων, ενάντια σε όσους αγωνίστηκαν κατά 
της ξενικής κατοχής της Ελλάδας, αλλά και από 
το πνεύμα που καλλιεργήθηκε στα χρόνια της 
Κατοχής ότι μετά το διωγμό των κατακτητών θÕ 
ακολουθούσε μια εποχή απόλυτης λαϊκής κυρι-
αρχίας. Σεγκοντάροντας αυτή την προσπάθεια 
με τις ένοπλες συμμορίες της, η Δεξιά οργάνωσε 
ένα σύστημα παρακολούθησης των κινήσεων 
των Αριστερών, με μυστικούς αστυνομικούς και 
χαφιέδες, και οργάνωσης τόπων εξορίας και 
φυλακών γιÕ αυτούς, ακόμα κι εκτελέσεων με 
συνοπτικές διαδικασίες.

Τα Βούρλα δεν αποτελούν παρά μια μόνο 
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περίπτωση αυτής της προσπάθειας της Δεξιάς, 
πλάι στη Μακρόνησο, στα Γιούρα, στην Ικαρία, 
στην Αίγινα, στις φυλακές Αβέρωφ κ.λπ.

Ο Σιδέρης, ο Χατζηπέτρος, ο Βαρδινογιάν-
νης, ο Ροδάκης και όλοι αυτοί δεν αποτελούν 
παρά προσωπικές εκφάνσεις μιας εσωτερικής 
αντίδρασης στον κλοιό που είχε δημιουργήσει 
γύρω τους η Δεξιά. Κι αν παρατηρήσει κανείς 
τους πολιτικούς χώρους απÕ τους οποίους προέρ-
χονται, θα δει ότι αυτοί ανήκουν σÕ ένα ευρύτερο 
φάσμα της Αριστεράς και δεν είναι αποκλειστικά 
κομουνιστές.

Σφάλματα, λοιπόν, συναντάμε και στις δύο 
όχθες. Από τη μια, η Δεξιά νομίζει ότι όλοι όσοι 
πολέμησαν τους κατακτητές ήταν οπωσδήποτε 
κομουνιστές. ΑπÕ την άλλη, οι κομουνιστές δεν 
κατάλαβαν, ή κατάλαβαν πολύ λίγο, ότι όλοι όσοι 
ζητούν την ελευθερία δεν είναι απαραιτήτως 
κομουνιστές. Η τακτική του Στάλιν δεν τους 
δίδαξε τίποτα; Όταν ο Στάλιν, ένας καθαρόαιμος 
κομουνιστής, κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον 
Ρούζβελτ και τον Τσόρτσιλ, δυο εκπροσώπους 
του διεθνούς κεφαλαίου, όταν διαλύει την Τρίτη 
Διεθνή, για να διευκολύνει τις διαπραγματεύ-
σεις, η έννοια της ενότητας δε θα έπρεπε να 
πρυτανεύει στη σκέψη τους; Όταν ονομάζει τον 
πόλεμο κατά των Γερμανών ναζιστών Çπατριωτικό 
πόλεμοÈ...



Διάβασα ό,τι σχετικό έχει γραφτεί για την 
απόδραση των Βούρλων. Εντυπωσιάστηκα. 
Τόσο πείσμα και τόση επιμονή σπάνια συνα-
ντά κανείς στην παγκόσμια ιστορία. Δεν άλλαξα 
τίποτα. Μόνο συνδύασα και συντόμευσα, ώστε 
όλο το εγχείρημα να γίνει προσιτό σε όσο το 
δυνατό περισσότερους Ðιδιαίτερα στη νεολαία, 
που συγκινείται από έναν ÇΠεταλούδαÈÐ και το 
βιβλίο αυτό να γίνει ένα ευχάριστο κι επαγωγό 
ανάγνωσμα για όλους.  

Χάρης Σακελλαρίου



Τα ονόματα των 27 που απέδρασαν
από τις φυλακές των Βούρλων:

 1. Βαρδής Βαρδινογιάννης
 2. Βελής Αντρέας
 3. Βερναρδής Γκαστόν
 4. Γεωργίου Γεώργιος
 5. Γεωργούλιας Αριστοτέλης
 6. Δουκάκης Βασίλης
 7. Καλαντζής Χαράλαμπος
 8. Καράς Σταύρος
 9. Κατρής Βασίλης
 10. Κιούρτζης Παντελής
11. Κόκλας Ζήσιμος
12. Κολοκοτρώνης Μιχάλης
13. Λιναρδάτος Κώστας
14. Λογαράς Αλέκος
15. Μπαρτζώκας Αντρέας
16. Μυριανθόπουλος Δημήτρης
17. Πανουσόπουλος Δημήτρης
18. Παπαλεξίου Αλέκος
19. Παπούλιας Αλέκος
20. Πάσιος Στέλιος
21. Ροδάκης Περικλής
22. Σιδέρης Σταύρος
23. Σωτηρόπουλος Σωτήρης
24. Τζεφρώνης Λεωνίδας
25. Τσακίρης Κυριάκος
26. Φίλης Κώστας
27. Χατζηπέτρος Γιώργος





Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ÇΗ ΚαθημερινήÈ
Τρίτη 19 Ιουλίου 1955



ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΣΑΚΕΛ-
ΛΑΡΙΟΥ ÇΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠ’ 
ΤΑ ΒΟΥΡΛΑÈ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑ-
ΦΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΗ-
ΓΟΡΗ ΝΙΟΛΗ TO 2004 * 
ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΕ 

ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Η 
ΤΕΤΗ ΣΩΛΟΥ

* * * 





Τα βιβλία είναι πατρίδες
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