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ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΕΡΑΣΜΟΣ

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1815: Η Μάχη του Βατερλό. Οι ενωµένες 
δυνάµεις Βρετανών και Πρώσων, 
υπό τους στρατηγούς Ουέλινγκτον και 
Μπλίχερ αντίστοιχα, συντρίβουν τις 
γαλλικές δυνάµεις, των οποίων ηγείται ο 
αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης.

1821: Η τσαρική κυβέρνηση διαµαρτύρεται 
στην Πύλη για τις θηριωδίες των Τούρκων 
εις βάρος των Ελλήνων.

1858: Ο Κάρολος ∆αρβίνος αποφασίζει 
να εκδώσει τη θεωρία του για την εξέλιξη 
των ειδών, µε αφορµή ένα γράµµα 
που λαµβάνει από τον βρετανό βιολόγο 
Άλφρεντ Ράσελ Γουάλας, το οποίο 
περιέχει πανοµοιότυπα µε τα δικά του 
συµπεράσµατα.

1901: Ένας λαµπτήρας από φυσητό γυαλί 
και νήµα άνθρακα, ανάβει για πρώτη φορά 
στον Πυροσβεστικό Σταθµό του Σέλµορ 
στις ΗΠΑ. ∆εν θα σβήσει ποτέ από τότε 
και το 1972 θα µπει στο Βιβλίο των Ρεκόρ 
Γκίνες. Συνεχίζει να γράφει ιστορία µε την 
ονοµασία Εκατονταετής Γλόµπος.

1953: Το Τάγµα του Ελληνικού 
Εκστρατευτικού Σώµατος Κορέας 
αποκρούει ισχυρή επίθεση κινεζικού 
συντάγµατος κατά του υψώµατος Χάρι (ύψ. 
440). (Πόλεµος της Κορέας)

1976: Ο 22χρονος διεθνής επιθετικός 
Θωµάς Μαύρος µεταγράφεται από τον 
Πανιώνιο στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατοµµυρίων 
δραχµών, παράλληλα µε τις εισπράξεις έξι 
φιλικών αγώνων. Ο Μαύρος θα αναδειχθεί 
σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ 
όλων των εποχών στην Ελλάδα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1918: Φράνκο Μοντιλιάνι, διαπρεπής ιταλός 
οικονοµολόγος, βραβευµένος µε Νόµπελ 
το 1985. (Θαν. 25/9/2003)

1929: Γιούργκεν Χάµπερµας, γερµανός 
κοινωνιολόγος και φιλόσοφος.

1942: Πολ Μακάρτνεϊ, άγγλος 
τραγουδοποιός. (Beatles, Wings)  

ΘΑΝΑΤΟΙ

1865: Ευάγγελος Ζάππας, έµπορος 
και εθνικός ευεργέτης. Με τη διαθήκη 
του όρισε να κτισθεί το Ζάππειο και 
χρηµατοδότησε τη θεσµοθέτηση των 
Ολυµπιακών Αγώνων ανά τετραετία, 
παράλληλα µε εκθέσεις βιοµηχανικών 
και εµπορικών προϊόντων (4 συνολικά 
µεταξύ 1859 και 1888). Οι αγώνες αυτοί 
έµειναν γνωστοί στην ιστορία σαν Ζάππειες 
Ολυµπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδροµο 
των Σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων. 
(Γεν. 1800)

1926: Όλγα Κονσταντίνοβνα της Ρωσίας, 
σύζυγος του Γεωργίου Α’, βασίλισσα των 
Ελλήνων. (Γεν. 3/9/1851)

1974: Γκιόργκι Ζούκοφ, ρώσος στρατάρχης, 
που έπαιξε σηµαντικό ρόλο στον Β’ 
Παγκόσµιο Πόλεµο. (Γεν. 19/11/1896)

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

H σύρραξη που έφερε αντιµέτωπα τα δύο κορεατικά κράτη 
από τον Ιούνιο του 1950 έως τον Ιούλιο του 1953 και απο-
τελεί ένα σηµαντικό κρίκο στην αλυσίδα του Ψυχρού Πο-

λέµου. Στην µακραίωνη ιστορία της, η Χερσόνησος της Κορέας, 
που βρίσκεται ανατολικά της Κίνας και βορειοδυτικά της Ιαπωνίας, 
αποτέλεσε το µήλο της έριδας µεταξύ των δύο αυτών µεγάλων δυ-
νάµεων της περιοχής. Το 1895, η Κορέα απέκτησε την ανεξαρτη-
σία της από την Κίνα, αλλά στις αρχές του 20ου αιώνα Ρωσία και 
Ιαπωνία ενεπλάκησαν σε ένα αιµατηρό πόλεµο (Ρωσο-Ιαπωνικός 
Πόλεµος 1904-1905) για τη διεκδίκησή της. Οι Ιάπωνες επικρά-
τησαν και µε τη Συνθήκη του Πόρτσµουθ (5 Σεπτεµβρίου 1905) 
κατόρθωσαν να θέσουν υπό την κυριαρχία τους την Κορέα.

Η Συνδιάσκεψη της Γιάλτας (4-11 Φεβρουαρίου 1945) αποτέ-
λεσε κοµβικό σηµείο στην ιστορία της χώρας. Σοβιετική Ένωση 
και ΗΠΑ ως σύµµαχοι και νικητές του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου 
αποφάσισαν να αναλάβουν τις τύχες της Κορέας από την ηττηµένη 
Ιαπωνία. Η χερσόνησος χωρίστηκε τεχνητά στον 38ο Παράλληλο 
και δηµιουργήθηκαν δύο κράτη: Η Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κορέας 
ή Βόρεια Κορέα µε ηγέτη τον κοµµουνιστή Κιµ Ιλ Σουνγκ και η ∆η-
µοκρατία της Κορέας ή Νότια Κορέα µε επικεφαλής τον αυταρχικό 
δεξιό Σίνγκµαν Ρι.

Στην πορεία του χρόνου τα δύο κράτη, που εκπροσωπούσαν 
δύο διαφορετικούς κόσµους, επιζητούσαν την επανένωση της 
Κορέας το καθένα προς όφελός του. Η Σοβιετική Ένωση είχε 
καταστήσει πανίσχυρο τον βορεοκορεατικό στρατό µε σύγχρονα 
άρµατα µάχης και αεροπλάνα, ενώ οι Ηνωµένες Πολιτείες είχαν 
παραµελήσει σηµαντικά τον στρατό των Νοτιοκορεατών.

Στις 4 π.µ. της 25ης Ιουνίου 1950 ο βορειοκορεατικός στρατός 
πέρασε τη µεθόριο του 38ου παραλλήλου από 11 σηµεία, αιφνι-
διάζοντας πλήρως Νοτιοκορεάτες και Αµερικανούς. Μέσα σε τρεις 
µέρες, τα στρατεύµατα του Κιµ Ιλ Σουγκ είχαν καταλάβει τη Σεούλ 
και σχεδόν όλο το νοτιοκορεατικό έδαφος, µε εξαίρεση την περι-
οχή γύρω από το λιµάνι του Πουσάν στα ανατολικά της χώρας.

Το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επελήφθη αµέσως της υπο-
θέσεως και διέταξε την κατάπαυση του πυρός και την απόσυρση 
των δυνάµεων της Βόρειας Κορέας στον 38ο παράλληλο. Με αµε-
ρικανική παρέµβαση, κάλεσε τα κράτη - µέλη του Οργανισµού να 
στείλουν στρατιωτική βοήθεια στη Νότιο Κορέα. Η Σοβιετική Ένω-
ση έχασε την ευκαιρία να θέσει βέτο, αφού εκείνη την περίοδο 
απείχε από τις εργασίες του Οργανισµού.

∆εκαπέντε κράτη ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα του ΟΗΕ και 
έστειλαν δυνάµεις τους στη Νότιο Κορέα για την απόκρουση της 
«ερυθράς απειλής» (Ελλάδα, Αυστραλία, Βέλγιο, Καναδάς, Κολοµ-
βία, Αιθιοπία, Γαλλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, 
Φιλιππίνες, Νότιος Αφρική, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Μεγάλη Βρετα-
νία και ΗΠΑ). Πέντε αρκέστηκαν στην παροχή ιατρικού και υγειο-
νοµικού υλικού (∆ανία, Ιταλία, Σουηδία, Νορβηγία, Ινδία), ενώ η 
γειτονική Ιαπωνία παρείχε στρατιωτικές διευκολύνσεις στις αµερι-
κανικές δυνάµεις, που στάθµευαν στο έδαφός της.

Το εκστρατευτικό σώµα της χώρας µας αποτελείτο από ένα τάγ-

µα πεζικού αυξηµένης δύναµης, ένα σµήνος µεταγωγικών αερο-
πλάνων και µικρά βοηθητικά κλιµάκια, συνολικής δύναµης 1263 
ανδρών. Οι Αµερικανοί επενέβησαν πρώτοι µε τις δυνάµεις τους 
που στάθµευαν στην Ιαπωνία. Το γενικό πρόσταγµα είχε ο στρα-
τηγός Ντάγκλας ΜακΆρθουρ.

Ο Πόλεµος της Κορέας χωρίζεται σε τέσσερις περιόδους:
25 Ιουνίου - 15 Σεπτεµβρίου 1950: Χαρακτηρίζεται από την Βο-

ρειοκορεατική προέλαση και τις ανασχετικές κινήσεις Νοτιοκορε-
ατών και Αµερικανών.

16 Σεπτεµβρίου - 25 Νοεµβρίου 1950: Στις 16 Σεπτεµβρίου 
1950, οι Αµερικανοί αποβιβάζουν ένα ολόκληρο σώµα στρατού 
στο Ίντσον, στα νώτα των βορειοκορεατικών δυνάµεων και τις 
αποκόπτουν. Η Σεούλ επανακαταλαµβάνεται στις 26 Σεπτεµβρίου 
1950 και επιτυγχάνεται η σύνδεση µε τις δυνάµεις του Πουσάν. 
Γρήγορα, οι Βορειοκορεάτες υποχωρούν στον 38ο παράλληλο. Οι 
Αµερικανοί τους καταδιώκουν και εισέρχονται στο έδαφός τους, 
µε στόχο τώρα την επανένωση της Κορέας προς όφελός τους. Ο 
Μακάρθουρ είχε εντολή από τον Πρόεδρο Τρούµαν να µην επι-
χειρήσει κατά της γειτονικής Κίνας και να παραµείνει αυστηρά 
εντός του κορεατικού εδάφους.

26 Νοεµβρίου 1950 - 10 Ιανουαρίου 1951: Στον πόλεµο µπαί-
νουν και οι Κινέζοι, που ενισχύουν µε 189.000 άνδρες τον Βο-
ρειοκορεατικό Στρατό. Εξοντώνουν µια αµερικανική µεραρχία 
και αναγκάζουν τους Αµερικανούς να αποτραβηχτούν στον 38ο 
παράλληλο. Η επιµονή του Μακάρθουρ να µεταφέρει τον πόλε-
µο στην Κίνα προκαλεί την αντίδραση της πολιτικής ηγεσίας των 
ΗΠΑ και την αντικατάστασή του από τον στρατηγό Ρίτζγουεϊ τον 
Απρίλιο του 1951. Από τις αρχές του 1951 αρχίζει να επιχειρεί 
και το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώµα.

Απρίλιος 1951 - 27 Ιουλίου 1953: Έπειτα από πέντε µηνών 
σκληρές µάχες, το µέτωπο σταθεροποιείται στον 38ο παράλληλο, 
γεγονός που επέτρεψε στην έναρξη διαπραγµατεύσεων ειρήνευ-
σης και την υπογραφή ανακωχής στις 27 Ιουλίου 1953.

Οι συνολικές απώλειες και των δύο στρατοπέδων έφθασαν τα 
2 εκατοµµύρια ψυχές, ενώ κάποιοι αναλυτές τις ανεβάζουν σε 4 
εκατοµµύρια. Στο πεδίο της µάχης έχασαν τη ζωή τους περίπου 
100.000 άνδρες των Νοτιοκορεατών και των Συµµάχων τους και 
280.000 τραυµατίστηκαν, ενώ για τους Βορειοκορεάτες και τους 
Συµµάχους τους οι νεκροί ξεπέρασαν τους 400.000 και οι τραυ-
µατίες τους 486.000. Το ελληνικό εκστρατευτικό σώµα πλήρωσε 
βαρύ φόρο αίµατος, µε 187 νεκρούς και 614 τραυµατίες.

Παρά τη µεγάλη της διάρκεια και τις ισχυρές δυνάµεις που ενε-
πλάκησαν, η σύρραξη αυτή, που έγινε σε µια περίοδο κορύφω-
σης του Ψυχρού Πολέµου, είχε όλα τα χαρακτηριστικά µιας «πε-
ριορισµένης σύρραξης». Στην πραγµατικότητα ήταν µια έµµεση 
αναµέτρηση Σοβιετικής Ένωσης και ΗΠΑ. Ο Πόλεµος της Κορέας 
θεωρητικά δεν έχει λήξει µέχρι τις µέρες µας, καθώς δεν έχει υπο-
γραφεί συνθήκη ειρήνης. Οι αµερικανικές δυνάµεις παραµένουν 
κατά χιλιάδες στη Νότιο Κορέα, κυρίως στην αποστρατιωτικοποιη-
µένη ζώνη του 38ου παραλλήλου.

Ο Πόλεµος 
της Κορέας 

Μάχη στους δρόµους 
της Σεούλ


