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ΓεΓονοτά

1913: Υπογράφεται στη Φλωρεντία από τις 
Μεγάλες Δυνάμεις το ομώνυμο πρωτόκολλο, 
με το οποίο καθορίζονται τα σύνορα του 
νεοδημιουργηθέντος αλβανικού κράτους. 
Στους όρους του περιλαμβάνεται και η 
απόδοση της Βορείου Ηπείρου (περιοχές 
Χειμάρρας, Αγίων Σαράντα, Δελβίνου, 
Τεπελενίου και Αργυροκάστρου) από την 
Ελλάδα. Οι Μεγάλες Δυνάμεις, οι οποίες 
μετείχαν στη συνδιάσκεψη (Αγγλία, Γαλλία, 
Ιταλία, Ρωσία, Γερμανία, Αυστροουγγαρία), 
θέτουν ως μοναδικό κριτήριο γι’ αυτή τους 
την απόφαση τη γλώσσα.

1920: Αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας 
του βασιλιά Κωνσταντίνου σημειώνεται 
στο Μιλάνο. Οι συλληφθέντες καταθέτουν 
ότι διατελούσαν σε επαφή και με άλλους 
συνενόχους και σκόπευαν να τοποθετήσουν 
βόμβες στην αμαξοστοιχία, στην οποία 
επέβαινε ο βασιλιάς.

1950: Το Σμήνος Μεταφορικών Αεροσκαφών 
του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος 
Κορέας αναλαμβάνει από το αεροδρόμιο 
Χουνγκάτ της Κορέας τις πρώτες αποστολές 
μεταφοράς τραυματιών από το πεδίο μάχης. 
Για τη δράση του αυτή τιμήθηκε με Εύφημο 
Μνεία από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. (Πόλεμος 
της Κορέας)

1971: Το Καζίνο του Μοντρέ φλέγεται από 
ένα πυροτέχνημα που πέταξε κάποιος κατά 
τη διάρκεια συναυλίας του Φρανκ Ζάπα. Το 
περιστατικό εμπνέει τους Deep Purple, που 
γράφουν το πιο γνωστό κομμάτι τους Smoke 
on the Water.

1980: Ο Τζίμι Πέιτζ, ο Ρόμπερτ Πλαντ και 
ο Τζον Πολ Τζόουνς ανακοινώνουν την 
απόφασή τους να μην ξαναδημιουργήσουν 
τους Led Zeppelin, εξαιτίας του θανάτου του 
ντράμερ του συγκροτήματος Τζον Μπόναμ.

1991: Το υπουργικό συμβούλιο υπό τον Κ. 
Μητσοτάκη καταλήγει σε τρεις όρους για 
την αναγνώριση της ΠΓΔΜ: α) Να αλλάξει η 
ονομασία «Μακεδονία», β) Να αναγνωρίσει 
ότι δεν έχει εδαφικές βλέψεις κατά της 
Ελλάδας και γ) Να αναγνωρίσει ότι στην 
Ελλάδα δε υπάρχει «μακεδονική μειονότητα».

Γεννησεισ

1866: Βασίλι Καντίνσκι, ρωσικής καταγωγής 
γάλλος ζωγράφος, θεωρητικός της τέχνης, 
πρόδρομος της μοντέρνας τέχνης και 
«πατέρας» της αφαίρεσης. (Θαν. 13/12/1944)

1875: Ράινερ Μαρία Ρίλκε, γερμανός 
ποιητής. (Θαν. 29/12/1926)1888: 
Αλέξανδρος Α’ Καρατζόρτζεβιτς, βασιλιάς 
της Γιουγκοσλαβίας (1921-1934), που 
δολοφονήθηκε στη Μασσαλία από 
τον σλαβομακεδόνα εθνικιστή Βλάντο 
Τσερνοζέμσκι. (Θαν. 9/10/1934)

Θάνάτοι

749: Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, 
διακεκριμένος θεολόγος του Χριστιανισμού. 
(Γεν. 676)

1993: Φρανκ Ζάπα, αμερικανός κιθαρίστας 
και συνθέτης. (Γεν. 21/12/1940)

2004: Έλενα Σουλιώτη, ελληνίδα σοπράνο. 
(Γεν. 28/5/1943)

Η 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 Πολέμου. 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 δυνάμεων της περιοχής. Το 
1895, η Κορέα απέκτησε την ανεξαρτη-
σία της από την Κίνα, αλλά στις αρχές του 
20ου αιώνα Ρωσία και Ιαπωνία ενεπλά-
κησαν σε ένα αιματηρό πόλεμο (Ρωσο-
Ιαπωνικός Πόλεμος 1904-1905) για τη 
διεκδίκησή της. Οι Ιάπωνες επικράτησαν 
και με τη Συνθήκη του Πόρτσμουθ (5 
Σεπτεμβρίου 1905) κατόρθωσαν να θέ-
σουν υπό την κυριαρχία τους την Κορέα.

Η Συνδιάσκεψη της Γιάλτας (4-11 Φε-
βρουαρίου 1945) αποτέλεσε κομβικό ση-
μείο στην ιστορία της χώρας. Σοβιετική 
Ένωση και ΗΠΑ ως σύμμαχοι και νικη-
τές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αποφά-
σισαν να αναλάβουν τις τύχες της Κορέας 
από την ηττημένη Ιαπωνία. Η χερσόνη-
σος χωρίστηκε τεχνητά στον 38ο Παράλ-
ληλο και δημιουργήθηκαν δύο κράτη: Η 
Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή Βόρεια 
Κορέα με ηγέτη τον κομμουνιστή Κιμ Ιλ 
Σουνγκ και η Δημοκρατία της Κορέας ή 
Νότια Κορέα με επικεφαλής τον αυταρχι-
κό 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 πα-
νίσχυρο τον βορεοκορεατικό στρατό με 
σύγχρονα άρματα μάχης και αεροπλάνα, 
ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν παρα-
μελήσει σημαντικά τον στρατό των Νοτι-
οκορεατών.

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

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 
επελήφθη αμέσως της υποθέσεως και 
διέταξε την κατάπαυση του πυρός και 
την απόσυρση των δυνάμεων της Βό-
ρειας Κορέας στον 38ο παράλληλο. Με 
αμερικανική παρέμβαση, κάλεσε τα κρά-
τη - μέλη του Οργανισμού να στείλουν 
στρατιωτική βοήθεια στη Νότιο Κορέα. 
Η Σοβιετική Ένωση έχασε την ευκαιρία 
να θέσει βέτο, αφού εκείνη την περίοδο 
απείχε από τις εργασίες του Οργανισμού.

Δεκαπέντε κράτη ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα του ΟΗΕ και έστειλαν δυνάμεις 
τους στη Νότιο Κορέα για την απόκρου-
ση της «ερυθράς απειλής» (Ελλάδα, Αυ-
στραλία, Βέλγιο, Καναδάς, Κολομβία, 
Αιθιοπία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ολ-
λανδία, Νέα Ζηλανδία, Φιλιππίνες, Νότι-
ος Αφρική, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Μεγάλη 
Βρετανία και ΗΠΑ). Πέντε αρκέστηκαν 
στην παροχή ιατρικού και υγειονομικού 
υλικού (Δανία, Ιταλία, Σουηδία, Νορ-
βηγία, Ινδία), ενώ η γειτονική Ιαπωνία 
παρείχε στρατιωτικές διευκολύνσεις στις 
αμερικανικές δυνάμεις, που στάθμευαν 
στο έδαφός της. Το εκστρατευτικό σώμα 
της χώρας μας αποτελείτο από ένα τάγ-
μα πεζικού αυξημένης δύναμης, ένα 
σμήνος μεταγωγικών αεροπλάνων 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 στρατηγός Ντάγκλας 
ΜακΆρθουρ.

Ο Πόλεμος της Κορέας χωρίζεται σε 
τέσσερις περιόδους:

25 Ιουνίου - 15 Σεπτεμβρίου 1950: 
Χαρακτηρίζεται από την Βορειοκορεατική 
προέλαση και τις ανασχετικές κινήσεις 
Νοτιοκορεατών και Αμερικανών.

16 Σεπτεμβρίου - 25 Νοεμβρίου 1950: 
Στις 16 Σεπτεμβρίου 1950, οι Αμερικα-
νοί αποβιβάζουν ένα ολόκληρο σώμα 
στρατού στο Ίντσον, στα νώτα των βο-
ρειοκορεατικών δυνάμεων και τις απο-
κόπτουν. Η Σεούλ επανακαταλαμβάνεται 
στις 26 Σεπτεμβρίου 1950 και επιτυγ-
χάνεται η σύνδεση με τις δυνάμεις του 
Πουσάν. Γρήγορα, οι Βορειοκορεάτες 
υποχωρούν στον 38ο παράλληλο. Οι 
Αμερικανοί τους καταδιώκουν και εισέρ-
χονται στο έδαφός τους, με στόχο τώρα 

την επανένωση της Κορέας προς όφελός 
τους. Ο Μακάρθουρ είχε εντολή από τον 
Πρόεδρο Τρούμαν να μην επιχειρήσει 
κατά της γειτονικής Κίνας και να παρα-
μείνει αυστηρά εντός του κορεατικού εδά-
φους. 26 Νοεμβρίου 1950 - 10 Ιανουα-
ρίου 1951: Στον πόλεμο μπαίνουν και οι 
Κινέζοι, που ενισχύουν με 189.000 άν-
δρες τον Βορειοκορεατικό Στρατό. Εξο-
ντώνουν μια αμερικανική μεραρχία και 
αναγκάζουν τους Αμερικανούς να απο-
τραβηχτούν στον 38ο παράλληλο. Η επι-
μονή του Μακάρθουρ να μεταφέρει τον 
πόλεμο στην Κίνα προκαλεί την αντίδρα-
ση 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 ειρήνευσης 
και την υπογραφή ανακωχής στις 27 Ιου-
λίου 1953.

Οι συνολικές απώλειες και των δύο 
στρατοπέδων έφθασαν τα 2 εκατομμύ-
ρια 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 τραυ-
ματίστηκαν, ενώ για τους Βορειοκορεάτες 
και τους Συμμάχους τους οι νεκροί ξεπέ-
ρασαν τους 400.000 και οι τραυματίες 
τους 486.000. Το ελληνικό εκστρατευτι-
κό σώμα πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος, 
με 187 νεκρούς και 614 τραυματίες.

Παρά τη μεγάλη της διάρκεια και τις 
ισχυρές δυνάμεις που ενεπλάκησαν, η 
σύρραξη αυτή, που έγινε σε μια περίοδο 
κορύφωσης του Ψυχρού Πολέμου, είχε 
όλα τα χαρακτηριστικά μιας «περιορι-
σμένης 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 υπογραφεί συνθήκη 
ειρήνης. Οι αμερικανικές δυνάμεις παρα-
μένουν κατά χιλιάδες στη Νότιο Κορέα, 
κυρίως στην αποστρατιωτικοποιημένη 
ζώνη του 38ου παραλλήλου.
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