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Ο Έλληνας που έσπασε το Απαρτχάιντ

Ο
Αλέξανδρος Μουµπάρης γεννήθηκε στην 
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από Έλληνες 
γονείς, η οικογένεια Μουµπάρη µετανά-
στευσε από νωρίς στην Αυστραλία, ενώ 

και ο ίδιος στην ενηλικίωση θα βρεθεί στο Παρί-
σι. Όµως σε όσες χώρες κι αν περπατήσουµε, µια 
χώρα µας χαρακτηρίζει, την ονοµάζουµε πατρίδα 
και εξακολουθεί να είναι µοναδική! Εκείνος ανα-
γνώριζε µε σταθερότητα το νησί του, τη Χίο, και πά-
ντοτε ξεχώριζε ως Έλληνας. Μα και γνήσιος Κοµ-
µουνιστής που ζει και ανδρώνεται στο Παρίσι, δεν 
αντέχει το άδικο και το κατάντηµα της εργατικής 
τάξης. Το χρώµα του δέρµατος για τον Αλέξανδρο 
δεν είχε, εξακολουθεί να µην έχει, καµιά απολύτως 
σηµασία, έτσι οργανώθηκε στο κοµµουνιστικό κόµ-
µα Ν. Αφρικής και έγινε µέλος της παραστρατιω-
τικής οργανώσεως Umkhonto we Sizwe (Ζουλού, 
µτφρ σηµαίνει το ∆όρυ του έθνους) σύµφωνα µε 
την επίσηµη κυβέρνηση της Ν. Αφρικής (δλδ. του 
Απαρχάιντ) πρόκειται για τροµοκράτες που ήθελαν 
να ανατρέψουν το φυλετικό διαχωριστικό σύστηµα. 
Ο Αλέξανδρος µόλις είχε πατήσει τα 30 και εκπαι-
δεύτηκε σε δράσεις µυστικών αποστολών. Μέχρι 
που έρχεται µια πιο µεγάλη και δύσκολη αποστολή, 
η µεταφορά αγωνιστών ειδικευµένων σε σαµποτάζ 
και η ασφαλή είσοδος τους µέσα στο έδαφος της Ν. 
Αφρικής. Ο Αλέξανδρος ξεκίνησε για την µεγάλη 
αποστολή. Από το Παρίσι στην Λισαβώνα και από 
εκεί στο Λουρέτζο Μάρκες της Μοζαµβίκης, µε τε-
λικό προορισµό το Μαµπάνε, συνοδεύεται από τη 
σύζυγο του Marie-Jose, η ίδια δεν έχει σχέση µε 
την οργάνωση, όµως δεν ήθελε να αφήσει µόνο 
τον Αλέξανδρο.
Το προκαθορισµένο ραντεβού µπερδεύεται, έτσι 
ενώ περιµένει 19 µαχητές από τη Σοµαλία, τελι-
κά θα παραλάβει τέσσερις! Στα σύνορα µε την Ν. 

Αφρική δεν θα τα καταφέρουν, εκεί θα γίνει η σύλ-
ληψή τους κι από εκεί θα ξεκινήσει µια απίθανη 
περιπέτεια. H Γαλλίδα σύζυγος του Αλ. Μουµπάρη 
εκείνη την εποχή ήταν έγκυος, θα µείνει τέσσερις 
µήνες στη φυλακή και θα απελαθεί από τη χώρα. Ο 
Έλληνας σύζυγος της θα µπλέξει σε µια δικαστική 
ιστορία µε κατάληξη την καταδίκη του και θα χρεω-
θεί µε 12χρονη ποινή φυλάκισης.
Η δίκη έχει διάρκεια 98 ηµέρες και την υπεράσπι-
ση του είχε αναλάβει ο δικηγόρος Γιώργος Μπίζος, 
καλός φίλος και νοµικός του Μαντέλα. Σύµφωνα 
µε το κατηγορητήριο τα αδικήµατα είναι πολλά και 
όλα αναφέρονται σε τροµοκρατική δράση µε στόχο 
την ανατροπή του συστήµατος. Αρκετοί από τους 
κατηγορούµενους έκαναν και σοβαρές καταγγελίες 
για βασανιστήρια.
Ο Αλέξανδρος Μουµπάρης δεν ξεχνά ότι κατά τη 
µεταφορά του στη δεύτερη φυλακή, την περιβόητη 
Pretoria Maximum Security Prison, γνωρίζει και 
συνδέεται µε φιλία µε έναν ακόµη σπουδαίο Έλ-
ληνα, τον κορυφαίο τυραννοκτόνο Μίµη Τσαφέντα 
(πρόκειται για τον δολοφόνο του πρωθυπουργού 
Φερβούντ, ουσιαστικό αρχιτέκτονα του Απαρχάιντ). 
Όταν η δίκη ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 1973 ο Έλ-
ληνας αντιστασιακός καταδικάστηκε σε 12ετή φυ-
λάκιση και πλήρη αποµόνωση για συµµετοχή σε 
τροµοκρατική οργάνωση. Ήδη στο µοναχικό κελί 
της High Security Jale της Pretoria βρίσκεται έξι 
χρόνια, όταν θα φέρουν δυο ακόµη καταδικασµέ-
νους για ανατρεπτική δραστηριότητα κατά του κα-
θεστώτος και τότε όλοι µαζί θα καταστρώσουν το 
σχέδιο διαφυγής. Όλοι οι φυλακισµένοι γνώριζαν 
την προσπάθεια των τριών συγκρατουµένων τους 
και βοηθούσαν καθυστερώντας τον φρουρό στις 
τακτικές και προγραµµατισµένες περιπολίες του. Η 
απόδραση θα είχε ναυαγήσει αν δεν υπήρχε πίστη 

αλλά και µπόλικη τύχη. Μετά από 7,5 χρόνια απο-
µόνωσης Ο Αλέξανδρος Μουµπάρης µαζί µε τους 
Tim Jenkin και Stephen Lee, προχώρησαν στην 
τελική πράξη του 18µηνου σχεδίου τους.  Ο Αλέ-
ξανδρος Μουµπάρης µαζί µε τους δυο συντρόφους 
του πέτυχαν κάτι που µοιάζει αδύνατον, ξέφυγαν 
από την αποµόνωση µιας φυλακής - σύµβολο του 
Απαρτχάιντ.  Ο Αλέξανδρος θα δώσει πολλές συνε-
ντεύξεις και θα περιγράψει τις συνθήκες κράτησης 
του Απαρτχάιντ κι όµως ποτέ δεν εκµεταλεύτηκε 
για προσωπική προβολή την µοναδική απόδραση. 
Το πρώτο που προβάλλει είναι η απελευθέρωση 
ενός 20χρονου συντρόφου, του James Mange, που 
άδικα καταδικάστηκε σε θάνατο.


