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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και ανάλυση των αιτίων 

εμπλοκής των αντιμαχόμενων παρατάξεων,  η μελέτη και η ανάδειξη της ελληνικής 

συμμετοχής στον πόλεμο της Κορέας, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα του 

πολέμου. Η διαίρεση της Κορεατικής χερσονήσου στον 38ο παράλληλο ήταν 

αποτέλεσμα συμφωνίας των νικητών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, για τον έλεγχο της 

ιαπωνικής επιρροής, ενώ οι κυβερνήσεις των δύο χωρών επεδίωκαν την επανένωση της 

Κορέας και την κυριαρχία τους επί της χώρας, καθεμιά με τις δικές τους μεθόδους και 

μέσα για την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων. Η σύγκρουση σταδιακά 

επεκτάθηκε με τη συμμετοχή ΗΠΑ, Σοβιετικής Ένωσης και Κίνας, ενώ ενεπλάκη και 

η Ελλάδα ως μέλος του ΟΗΕ με τμήματα του Ελληνικού Στρατού και της Ελληνικής 

Βασιλικής Αεροπορίας. Αν και οι άμεσες συνέπειες του πολέμου ήταν πολλά θύματα 

και σημαντικές υλικές καταστροφές, δεν υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές αναφορικά με 

την κυριαρχία των αντιμαχόμενων πλευρών. Οι ΗΠΑ λόγω απωλειών και η Σοβιετική 

Ένωση λόγω οικονομικών προβλημάτων, συμφώνησαν τελικά σε ανακωχή τον Ιούλιο 

1953 και τον 38ο παράλληλο και αποστρατικοποιημένη ζώνη ως όριο μεταξύ των δύο 

κρατών, αναδεικνύοντας την πιθανότητα έλλειψης κατάλληλης προετοιμασίας από την 

κάθε πλευρά για ένα τέτοιο εγχείρημα.  

Λέξεις κλειδιά. 

Κορεατικός Πόλεμος 1950-1953, Ελληνική Συμμετοχή, Κορέα, Ελληνικό 

Εκστρατευτικό Σώμα, 13ο Σμήνος. 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to investigate and analyze the causes of involvement 

of the warring parties, the study and promotion of Greek participation in the Korean 

War, and the results of the war as well. The division of the Korean Peninsula into the 

line of the 38thparallel was the result of an agreement by the winners of the second 

World War, in order to control Japanese influence, while the governments of both 

countries sought the reunification of Korea and their sovereignty over the country, each 

through their own methods and means in order to serve their own interests. The conflict 

gradually expanded with the participation of the USA and United Nations, the Soviet 

Union and China, while Greece sent units of the Greek Army and the Hellenic Royal 

Air Force as a United Nations member. Although the direct consequences of the war 

were significant casualties and material damage, no substantial changes regarding the 

dominance of the warring parties took place. The USA due to casualties and the Soviet 

Union due to financial problems, finally agreed to push for a ceasefire signed in July 

1953 and the 38th parallel and demilitarized zone as a border between the two states, 

highlighting the possibility of lack of proper preparation on either side for such an 

endeavor. 

Key words. 

Korean War 1950-1953, Greek participation, Korea, Greek Expeditionary Force, 

13th Squadron. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η Ελλάδα στην αρχή του 1950 μόλις είχε βγει από έναν πολύχρονο αιματηρό 

πόλεμο, συνέχεια της γερμανικής κατοχής και προσπαθούσε να ορθοποδήσει και να 

καλύψει τις πληγές της, τόσο στο οικονομικό τομέα όσο και στον τομέα της αγροτικής 

και βιομηχανικής ανάπτυξης. Το μέλλον της είχε κριθεί κατά την διάρκεια του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου και θα ακολουθούσε τον Δυτικό Συνασπισμό των δυνάμεων, 

καθότι εναντιώθηκε στον κομμουνιστικό κίνδυνο. Η τότε πολιτική ηγεσία της χώρας 

αποφάσισε με γνώμονα το εθνικό  συμφέρον να παραμείνει στον συνασπισμό της 

Δυτικής Ευρώπης και Αμερικής. Παράλληλα, η πολιτική ηγεσία προέβη στις 

απαιτούμενες ενέργειες για να ενταχθεί η Ελλάδα στους  διεθνείς οργανισμούς, κατά 

πρώτον στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, (ΟΗΕ) το 1946 και κατά δεύτερον στον 

Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου, (NATO) το 1952.1 

Ο πόλεμος στη χερσόνησο της Κορέας άρχισε στις 25 Ιουνίου 1950 με την επίθεση 

της Βόρειας Κορέας και την υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης και της Λαϊκής Κίνας, 

εναντίον της Νότιας Κορέας, την οποία υποστήριζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

(ΗΠΑ), με σκοπό να την καταλάβει και να πραγματοποιήσει την ποθητή ένωση της 

χερσονήσου. Η Νότια Κορέα αντιμετώπιζε τα ίδια προβλήματα με αυτά  που 

αντιμετώπισε η Ελλάδα πριν μερικά χρόνια. Η επίθεση ανάγκασε τις ΗΠΑ να 

απευθυνθούν στον ΟΗΕ και να ζητήσουν στρατιωτική βοήθεια, βάσει του 

καταστατικού του, από τα πενήντα τρία (53) μέλη-κράτη αυτού μεταξύ των οποίων 

ήταν και η Ελλάδα. 

Η ελληνική κυβέρνηση αντιμετώπιζε διλήμματα, εάν θα συμβάλλει με 

στρατιωτικές δυνάμεις ή όχι στον πόλεμο της Κορέας. Αρχικά ο Πρωθυπουργός 

Νικόλαος Πλαστήρας δεν επιθυμούσε να αποστείλει ούτε έναν άνδρα από τις τάξεις 

του στρατού, επειδή δεν ήθελε να αποτύχει ο ελληνικός στρατός στην αντιμετώπιση 

μιας επίθεσης από τις γειτονικές χώρες, οι οποίες είχαν υπαχθεί στη σφαίρα επιρροής 

της Σοβιετικής Ένωσης. Ο μετέπειτα δε Πρωθυπουργός Σοφοκλής Βενιζέλος, ενέδωσε 

στις εκκλήσεις και πιέσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ και του Γενικού Γραμματέα του 

ΟΗΕ και δεσμεύτηκε να αποστείλει στρατιωτικές δυνάμεις. Τονίζεται ότι η Ελλάδα 

ήταν μέλος του ΟΗΕ και μάλιστα από τα ιδρυτικά μέλη αυτού. Οι εκκλήσεις και πιέσεις 

                                                           

1 Ιωάννης Ε. Τζαμτζής, «Ιστορικό του Πολέμου της Κορέας και η Σημασία της Ελληνικής 

Αποστολής», Πόλεμος και Ιστορία, 88, (Οκτώβριος 2005), 15-20.  
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για στρατιωτική βοήθεια προέρχονταν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ καθότι είχε 

αναλάβει το επιχειρησιακό έργο και τυπικές από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ 

Trygve-Lie, (Τρίγκβε-Λη), που είχε αναλάβει την οργάνωση της επιχείρησης. Οι 

αξιώσεις των ΗΠΑ ήταν δικαιολογημένες, εν μέρει, καθότι την εποχή εκείνη ήταν σε 

εφαρμογή το Δόγμα Τρούμαν και το σχέδιο Μάρσαλ που αποσκοπούσαν στην 

οικονομική και στρατιωτική ανασυγκρότηση τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης 

και επιπλέον στην ανάσχεση του κομμουνισμού. Επίσης, η κυβέρνηση του Σοφοκλή 

Βενιζέλου επιθυμούσε και διαπραγματεύτηκε την ένταξη της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ, 

ώστε να εξασφαλιστεί η βοήθειά του σε περίπτωση επίθεσης από χώρα μη μέλους 

αυτού. 

Το Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδος (ΕκΣΕ), με το οποίο η Ελλάδα συνέβαλε στην 

υποστήριξη του αγώνα των Ηνωμένων Εθνών στην Κορέα, στο πλαίσιο τήρησης της 

διεθνούς ειρήνης και της παγκόσμιας ασφάλειας, αποτελούνταν από ένα ενισχυμένο 

Τάγμα στρατού ξηράς συνολικής δύναμης περίπου 1.000 ανδρών με τις βοηθητικές 

υπηρεσίες και ένα σμήνος της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας (ΕΒΑ)2 που το 

αποτελούσαν επτά (7) μεταφορικά αεροσκάφη τύπου Douglas C–47/ Skytrain, τα 

ονομαζόμενα Dakota σύμφωνα με την αγγλική τους ονομασία. Επιπλέον 67 άνδρες  

αποτελούσαν τα πληρώματα και τις τεχνικές ειδικότητες υποστήριξης αυτών. Ανά 

διαστήματα έξι έως εννέα μηνών γινόταν αντικατάσταση του προσωπικού του ΕκΣΕ 

και των απωλειών της μάχης, φονευθέντων και τραυματιών, ώστε να συμπληρώνεται 

ο αρχικός αριθμός του Τάγματος και του 13ου Σμήνους.3  

       Η παρουσία του ΕκΣΕ στην Κορέα διήρκεσε πέντε (5) χρόνια, από τον 

Δεκέμβριο του 1950 έως τον Δεκέμβριο του 1955, ενώ μία αντιπροσωπεία εννέα (9) 

στρατιωτών και ενός (1) αξιωματικού παρέμεινε έως το Μάιο του 1958 στη Νότια 

Κορέα. Συνολικά στην εκστρατεία της Κορέας συμμετείχαν από τον κλάδο του 

Στρατού Ξηράς 10.255 άνδρες ήτοι 669 αξιωματικοί και ανθυπασπιστές, 9.586 

στρατιώτες και το σύνολο την εμπόλεμη περίοδο ήταν αντίστοιχα 4.992 άνδρες. Η δε 

αντικατάσταση των ανδρών του Τάγματος έγινε σταδιακά από την Ελλάδα με είκοσι 

δύο (22) αποστολές. Η δύναμη του Τάγματος αυξήθηκε τον Ιανουάριο του 1954 σε 

                                                           

2 Η Αεροπορική δύναμη της Ελλάδος κατά την περίοδο της Βασιλευομένης Δημοκρατίας  από το 

1935-1973 ονομαζόταν Ελληνική Βασιλική Αεροπορία (ΕΒΑ στο εξής) και στη συνέχεια Ελληνική 

Πολεμική Αεροπορία. 
3 Γενικό Επιτελείο Στρατού/Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (στο εξής ΓΕΣ/ΔΙΣ), Το Εκστρατευτικό Σώμα 

Ελλάδος εις Κορέαν (1950- 1955), ΔΙΣ, Αθήνα, 1977, σσ. 29, 32, 182. 
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Σύνταγμα των 2.163 στρατιωτών και παρέμεινε ως ειρηνευτική δύναμη στο πλαίσιο 

του ΟΗΕ, για να μειωθεί εκ νέου το Μάρτιο του 1955 σε δύναμη Τάγματος4.  

Το προσωπικό της Αεροπορίας που υπηρέτησε σταδιακά στην Κορέα ήταν 569 

άνδρες. Απ’ αυτούς οι 145 ήταν αξιωματικοί ιπτάμενοι και διαφόρων ειδικοτήτων, 157 

ήταν υπαξιωματικοί ως ιπτάμενα πληρώματα, μηχανικοί  και λοιπές ειδικότητες 

εδάφους και τέλος 267 σμηνίτες ως μηχανικοί αεροσκαφών και άλλες ειδικότητες. Η 

αντικατάσταση του προσωπικού του Σμήνους πραγματοποιήθηκε σε τριάντα (30) 

αποστολές και γινόταν κάθε έξι (6) μήνες για τους ιπτάμενους και κάθε εννέα (9) μήνες 

για τους τεχνικούς και το λοιπό προσωπικό εδάφους ή όταν το επέτρεπαν οι συνθήκες. 

Επίσης το 1952 στάλθηκαν και δύο (2) επιπλέον αεροσκάφη σε αναπλήρωση των 

τεσσάρων (4) που καταστράφηκαν. Η συνολική συμμετοχή ήταν εννέα (9) 

αεροσκάφη.5 Η οριστική ανάκληση των ανδρών έγινε τον Δεκέμβριο του 1955 από την 

κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις  βιαιότητες 

που έκαναν οι Τούρκοι σε βάρος των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη και στη 

Σμύρνη.6  

Σκοπός της εργασίας  είναι η διερεύνηση και ανάλυση των αιτίων εμπλοκής των 

αντιμαχόμενων παρατάξεων,  η μελέτη και η ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής στον 

πόλεμο της Κορέας, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα του πολέμου. Δεν έχουν 

γραφεί πολλά για τον κορεατικό ή «ξεχασμένο» πόλεμο, όπως τον αποκαλούν, ούτε 

από Έλληνες συγγραφείς και μελετητές, ούτε κι από ξένους επιστήμονες και 

συγγραφείς. Ξεχασμένος πόλεμος αποκαλείται κυρίως από Αμερικανούς γιατί 

βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μεγάλους πολέμους, τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον 

πόλεμο του Βιετνάμ. «Πόλεμος χωρίς μνήμη» θεωρήθηκε στην Ελλάδα γιατί 

παραγκωνίσθηκε από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο πόλεμο.7 Παρόλα 

αυτά υπάρχουν κείμενα  αυτοβιογραφιών που γράφηκαν από Έλληνες στρατιωτικούς 

που συμμετείχαν στον πόλεμο της Κορέας. 

Θα επιχειρηθεί να απαντηθούν ερωτήματα όπως: ποιες ήταν οι συνθήκες που 

επέβαλαν τη συγκρότηση και αποστολή της εκστρατευτικής δύναμης στην Κορέα, 

καθώς και τα οφέλη που περίμενε να κερδίσει  η τότε ελληνική κυβέρνηση από τους 

                                                           

4 Στο ίδιο, σσ. 167-174, 180. 
5 Τα στοιχεία στάλθηκαν μέσω email από το Μουσείο Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας, ΜΙΣΠΑ, 

Αθήνα στις 22-11-2020/08:57. 
6 ΓΕΣ/ΔΙΣ, 1977, ό.π., σ. 174. 
7 Ηλίας Μαγκλίνης, Πρωινή Γαλήνη, Μεταίχμιο, Αθήνα, Νοέμβριος 2015, σ. 408.  
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διεθνείς οργανισμούς και κατά πόσο επηρέασε ο Ψυχρός Πόλεμος τη λήψη των 

αποφάσεων των ελληνικών κυβερνήσεων για τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής 

της χώρας. Άλλα ερωτήματα που αναδεικνύονται σχετίζονται με τη  διαταγή 

συγκρότησης, οργάνωσης και αποστολής της δύναμης ή με τον μηχανισμό της επιλογής 

αυτών που επρόκειτο να μετάσχουν στην εκστρατευτική δύναμη (εθελοντική ή 

αναγκαστική επιλογή;) και με τις αντιδράσεις της ελληνικής κοινής γνώμης για την 

αποστολή της  εκστρατευτικής δύναμης, καθώς και η αντιμετώπιση από την ελληνική 

πολιτεία των  στρατιωτών αυτών μετά την επιστροφή τους, και  οι τυχόν επιβραβεύσεις 

τους.      

Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει το πολιτικό πλαίσιο της εποχής με μικρή 

περιγραφή της χερσονήσου της Κορέας και του λαού που την κατοικούσε. Ακολουθούν 

τα γεγονότα της ιστορικής αναδρομής και της περιόδου της κατοχής από τις ιαπωνικές 

δυνάμεις μέχρι το 1945. Περιγράφονται οι ενέργειες των συμμάχων και νικητών του 

Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η διχοτόμηση της χερσονήσου στη νοητή γραμμή του 38ου 

παραλλήλου, και οι ενέργειες που έγιναν από τον ΟΗΕ για την απομάκρυνση των 

κατοχικών δυνάμεων. Περιλαμβάνει ακόμη την επικράτηση του Ψυχρού Πολέμου στην 

Ευρώπη, τα σχέδια Τρούμαν και Μάρσαλ για την ανοικοδόμηση της Ευρώπης  και τα 

πολεμικά γεγονότα που ακολούθησαν στη χερσόνησο της Κορέας. Επίσης, 

περιγράφεται η εμπλοκή του ΟΗΕ στον πόλεμο της Κορέας για τη διασφάλιση της 

παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην Ελλάδα, η οποία μόλις είχε αφήσει πίσω 

της έναν δεκαετή πόλεμο της γερμανικής κατοχής και του εμφυλίου και της ζητήθηκε 

να συμμετάσχει με στρατιωτικές δυνάμεις στον κορεατικό πόλεμο. Οι εκκλήσεις  που 

δέχτηκε  η Ελλάδα για να αποστείλει δυνάμεις  ήταν   ποικίλες, περισσότερο από 

αξιωματούχους των ΗΠΑ και ελάχιστες, περισσότερο τυπικές από τον ΟΗΕ. Τελικά, η 

Ελλάδα συμμετείχε με ένα ενισχυμένο Τάγμα του Στρατού Ξηράς και ένα Σμήνος της 

ΕΒΑ. 

Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η παραμονή των δυνάμεων του ΕκΣΕ στο  μέτωπο 

της Κορέας, οι συνθήκες που επικρατούσαν, οι πολεμικές αναμετρήσεις που έδωσε το 

ΕκΣΕ με τις στρατιωτικές δυνάμεις της Βόρειας Κορέας και των Κινέζων, καθώς και 

το πτητικό έργο που πραγματοποίησε το 13ο Σμήνος με τις αποστολές διάσωσης, 

μεταφοράς προσωπικού και υλικών. Επίσης, εξετάζονται το  φιλανθρωπικό έργο που 

επέδειξαν στην Κορέα, οι αποδοχές και η διατροφή του ΕκΣΕ και οι σχέσεις των 

Ελλήνων με τους άνδρες των συμμαχικών στρατευμάτων  
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Οι πολεμικές αναμετρήσεις έχουν νικητές και ηττημένους και βέβαια απώλειες. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται οι απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό του ΕκΣΕ από 

το Στρατό και την Αεροπορία. Επίσης, περιγράφονται οι δυνάμεις που συμμετείχαν από 

τις δύο αντίπαλες πλευρές και οι απώλειές τους σε έμψυχο δυναμικό. Αναδεικνύονται 

τα μετάλλια και οι διακρίσεις που έλαβαν οι Έλληνες μαχητές και περιγράφεται η 

επιστροφή των στρατιωτών και αεροπόρων από την Κορέα στην Ελλάδα το 1955, αλλά  

και των σορών των πεσόντων στις μάχες. Επιπλέον, εξετάζεται και η στάση της 

κοινωνίας στη διαχείριση της μνήμης του πολέμου και της αντιμετώπισης των 

απόμαχων πολεμιστών.  

Τέλος, ακολουθούν τα συμπεράσματα.  

Μεθοδολογία: Η εργασία στηρίχτηκε αρχικά στην έρευνα των πρωτογενών πηγών, 

των αρχείων, τα οποία ήταν τα εξής:  

Το Διπλωματικό Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΔΙΑ), με το 

πλούσιο υλικό της περιόδου αυτής. Δεν ήταν ψηφιοποιημένο και η έρευνα έγινε μέσω 

των φακέλων αρχειοθέτησης, με τη δυσκολία ανάγνωσης αυτών, λόγω της παλαιότητας 

και του τύπου χαρτιού που χρησιμοποιούσαν. Επίσης, υπήρχε περιορισμένος χρόνος 

ανάγνωσης και περιορισμός επιλογής των φακέλων.  

Του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Καραμανλή δεν συγκαταλέγεται στην έρευνα, γιατί 

σε τηλεφωνική επικοινωνία με το ίδρυμα, ανέφεραν ότι δεν υπήρχε έντυπο υλικό της 

περιόδου ενδιαφέροντος.  

Του Στρατηγού και Πρωθυπουργού Νικολάου Πλαστήρα, ενός εκ των 

πρωταγωνιστών της εποχής εκείνης, που φυλάσσεται στο Μουσείο Μπενάκη στην 

Κηφισιά, δε βρέθηκαν στοιχεία που αφορούσαν τον πόλεμο της Κορέας, αλλά υπήρχε 

και περιορισμός του χρόνου και της ημέρας για τους ερευνητές. 

 Του πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου στο Ίδρυμα Φίλων του Λαού, στην 

Αθήνα δεν υπήρχε πρόσβαση, καθότι δεν είχε αρχειοθετηθεί το υλικό, που είχαν στη 

διάθεση τους. 

Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ) του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) είχε 

πλούσιο αρχείο της περιόδου ενδιαφέροντος 1950-1955, αλλά δεν είχε ψηφιοποιηθεί η 

περίοδος αυτή και η ανάγνωση του αρχείου έγινε από το έντυπο υλικό. Τα 

διαβαθμισμένα έγγραφα δεν είχαν αποχαρακτηρισθεί, ο αποχαρακτηρισμός τους μόλις 

είχε ξεκινήσει, με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως εκμεταλλεύσιμα.  

Το αρχείο του Μουσείου Ιστορίας της Πολεμικής Αεροπορίας (ΜΙΣΠΑ) δεν ήταν 

διαθέσιμο στο κοινό προς έρευνα, λόγω επεξεργασίας του αρχείου της συγκεκριμένης 
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περιόδου από το προσωπικό του ΜΙΣΠΑ για την έκδοση του επόμενου τόμου της 

ιστορίας της Πολεμικής Αεροπορίας. Επιπλέον, υπήρχε ο περιορισμός της 

εκμετάλλευσης των διαβαθμισμένων εγγράφων της περιόδου 1950-1955, καθότι δεν 

είχαν αποχαρακτηρισθεί. 

Το αρχείο της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων (ΥΣΑ) ήταν 

μικροφωτογραφημένο σε φιλμ και σε πολλές περιπτώσεις ήταν δυσανάγνωστο. Η 

οποιαδήποτε λήψη από το αρχείο έπρεπε να δοθεί μετά από αίτηση από το Γενικό 

Επιτελείο του Στρατού, στο οποίο υπάγεται διοικητικά.. 

Ακολούθως η έρευνα συνεχίστηκε με τη μελέτη διαθέσιμης βιβλιογραφίας και 

άρθρων σε στρατιωτικά περιοδικά, όσο το δυνατόν παλαιότερης έκδοσης, καθώς και 

με εφημερίδες έκδοσης της περιόδου του πολέμου, ή αυτών που είχαν δημοσιεύσεις 

συνεντεύξεων από μέλη του ΕκΣΕ. Οι συνεντεύξεις με μέλη του ΕκΣΕ στάθηκαν 

σχετικά μη αποδοτικές λόγω της μεγάλης ηλικίας αυτών, ή και της μη δυνατότητας 

επικοινωνίας. Οι διάφοροι σύλλογοι που ιδρύθηκαν μετά την επιστροφή των 

πολεμιστών από την Κορέα, έκλεισαν, ή υπολειτουργούσαν, λόγω αδυναμίας 

προσέλευσης των μελών τους.  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Πολιτικό και ιστορικό πλαίσιο της εποχής. 

 

Η χερσόνησος της Κορέας βρίσκεται στο στρατηγικό σταυροδρόμι της 

βορειοανατολικής Ασίας και συνορεύει προς Βορρά με την Κίνα (Μαντζουρία), και τη 

Ρωσία (Σιβηρία), ενώ ανατολικά βρέχεται από την Ιαπωνική θάλασσα, στο νότο από 

τη Σινική θάλασσα και δυτικά από την Κίτρινη θάλασσα. Η έκταση της κορεατικής 

χερσονήσου είναι 221.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, περίπου ίση με αυτή της Ιταλικής 

χερσονήσου και περιλαμβάνει 8.458 χιλιόμετρα ακτών και 3.479 νησίδες. Η ανατολική 

πλευρά της είναι απότομη και με γκρεμούς σε αντίθεση με τη νότια και τη δυτική που 

είναι πολύ ομαλές. Ο δε πληθυσμός της Κορέας το 1949 ήταν 30 εκατομμύρια κάτοικοι 

εκ των οποίων τα 10 εκατομμύρια κατοικούσαν στη Βόρειο Κορέα και τα υπόλοιπα 20 

εκατομμύρια στην Νότιο Κορέα.8 

Η Κορέα ονομαζόταν  Chao-Xien (Τσάο- Σιέν, ή Τσό – Σέν), που σήμαινε «Χώρα 

της Πρωινής Γαλήνης» όπως την είχαν ονομάσει οι Κινέζοι ιστορικοί, γιατί ήταν η 

χώρα των λογίων και των ευγενών. Διακριτικοί και ξεχωριστοί οι  Κορεάτες απ’ όλους 

τους άλλους Ασιάτες, (Κινέζους και Ιάπωνες), ανήκουν συγγενικά στη μογγολική 

φυλή. Είναι υπερήφανοι, πεισματάρηδες, ευγενικοί και συνάμα ευφυέστεροι και 

δυναμικότεροι από τους άλλους, αλλά είναι προσκολλημένοι στις δοξασίες και τις 

πεποιθήσεις τους. Τα χαρίσματα που έχει ο κορεατικός λαός και η γεωπολιτική θέση 

που κατείχε και κατέχει η Κορέα στην Άπω Ανατολή στάθηκαν αφορμή αφενός για να 

προκαλούν πολλές διαμάχες και διαιρέσεις μεταξύ τους και αφετέρου οι Κινέζοι και οι 

Ιάπωνες να επιζητούν τον έλεγχο και την προσάρτησή της για να την 

εκμεταλλεύονται.9 Η Κορέα για πάνω από 2000 χρόνια κυριαρχούνταν από τις 

φιλοδοξίες των γειτόνων της. Δέχτηκε αλλεπάλληλες επιδρομές και υπέμενε 

μακρόχρονες κατακτήσεις, παραμένοντας μικρό χρονικό διάστημα ανεξάρτητη. Η 

κύρια επιρροή προήλθε από την Κίνα που είχε τον πιο πρώιμο και ανεπτυγμένο 

πολιτισμό στην Ασία. Η Κορέα απορροφήθηκε από το κινεζικό σύστημα διοίκησης και 

το σύστημα των διεθνών σχέσεων, το παραποτάμιο σύστημα, που σχεδιάστηκε από 

                                                           

8 Greelane.com, The Korean Peninsula, Διαθέσιμο στο:  https://www.greelane.com/el/the-korean-

peninsula-1435252/,  [ημερομηνία πρόσβασης: 03 Οκτωβρίου 2020]. 
9 Γεώργιος Καράγιωργας, Οι Έλληνες στην Κορέα, Πολεμικός ανταποκριτής, Αθήνα, 1953, σσ. 18-19.   
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τους Κινέζους για να διατηρεί και να ρυθμίζει τη διακρατική σχέση με τους γείτονες 

της στα αχανή σύνορα ή στην περιφέρεια του πολιτισμού και της εξουσίας της. Η 

Κορέα ήταν από τις πρώτες και πιο πιστές συμμετέχουσες σε αυτή τη σχέση με την 

Κίνα.10 Με αυτά τα δεδομένα οι Κορεάτες δεν κατόρθωσαν να δημιουργήσουν έναν 

αμιγή εθνικό πολιτισμό. Αντί αυτού αφομοίωσαν στοιχεία από τον πολιτισμό τόσο των 

Κινέζων όσο και των Ιαπώνων. Επίσης πήραν από τους Ιάπωνες το βουδισμό, τη 

φιλοσοφία και στοιχεία του πολιτισμού τους ενώ από την Κίνα πήραν τον κομφουκισμό 

και επηρεάστηκαν θετικά από τον πολιτισμό της.11 

Οι Κορεάτες παρά  τις ταλαιπωρίες που υπέστησαν στην μακραίωνη ιστορία τους, 

ήταν και πρωτοπόροι στις ανακαλύψεις. Αυτοί πρώτοι ανακάλυψαν μεταξύ του 1011 

και 1087 μ. Χ. και χρησιμοποίησαν κινητά μεταλλικά στοιχεία για να τυπώσουν πάνω 

σε ξύλο το διάσημο Βουδιστικό κανόνα των 42 γραμμών. Ο στρατός της Μογγολίας 

όταν επεκτάθηκε τον 13ο αιώνα προς τη Δύση άνοιξε το δρόμο επικοινωνίας μεταξύ 

της Ασίας και Ευρώπης και ταυτόχρονα οι κινεζικές και κορεάτικες εφευρέσεις 

άρχισαν να διαδίδονται προς τα δυτικά. Οι Κορεάτες το 1403 μ.Χ. ήταν οι πρώτοι που 

εφεύραν στην Ασία την μεταλλικού τύπου κινητή εκτύπωση.12 Επίσης το 16ο αιώνα για 

να αποκρούσουν τον ισχυρό ιαπωνικό ναυτικό κατασκεύασαν με την επίβλεψη του 

Κορεάτη Ναυάρχου Yi Son-sin, σιδερένια σκάφη τύπου χελώνας και ήταν εξοπλισμένα 

με τον επαναστατικό για την εποχή εκείνη εκτοξευτή ογκόλιθων.13    

Η αρχή του 20ου αιώνα βρήκε την Ιαπωνία στην πλήρη δύναμη της τόσο από 

οικονομικής όσο και από στρατιωτικής κατάστασης. Νωρίτερα το 1894-1895 εισέβαλε 

στην Κίνα με σκοπό την προσάρτηση της κορεατικής χερσονήσου. Η Ιαπωνία 

κατανίκησε την Κίνα και μετά από συμφωνία μαζί της έλαβε μεγάλη οικονομική 

αποζημίωση και τη χερσόνησο Liao-Toung (Λιάο-Τουνγκ) όπου βρίσκεται και το 

λιμάνι του Port-Arthur (Πόρτ-Άρθουρ). Με παρέμβαση της Γερμανίας, Γαλλίας και 

Ρωσίας η Ιαπωνία άφησε τη χερσόνησο  Λιάο-Τουνγκ την οποία και κατέλαβε η Ρωσία. 

Το 1904-1905 ενεπλάκη σε πόλεμο με τη Ρωσία, και ως αιτία ήταν η κυριαρχία τους 

                                                           

10 Robert J. Myers, Korea in the Cross Currents, A Century of Struggle and the Crisis of Reunification, 

Palgrave, New York, 2001, σ. 13. 
11 Κίμων Γ. Σκορδίλης, Πεθαίνω για την Ελλάδα: Οι Έλληνες εις την Κορέαν, Πολεμικός ανταποκριτής, 

εκδόθηκε παρά του ιδίου, Νέα Υόρκη 1954, σ. 26.  
12 Hye Ok Park, «The History of Pre-Gutenberg Woodblock and Movable Type Printing in Korea», 

International Journal of Humanities and Social Science, Vol, No 9(1), University Claremont, July 

2014, 1-9. Διαθέσιμο στο:  

http://www.ijhssnet.com/view.php?u=http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_4_No_9_1_July_2014/2.p

df .  [ημερομηνία πρόσβασης: 02 Ιανουαρίου 2020]. 
13 Myers, ό.π., σσ. 29-30. 

http://www.ijhssnet.com/view.php?u=http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_4_No_9_1_July_2014/2.pdf
http://www.ijhssnet.com/view.php?u=http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_4_No_9_1_July_2014/2.pdf
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στην Κορέα και την Μαντζουρία.14 Η Ιαπωνία δεν επιθυμούσε με κανέναν τρόπο η 

Κορέα να έπεφτε στα χέρια της Ρωσίας, γιατί δεν επιθυμούσε να έχει ως γείτονα τον 

Βόρειο Κολοσσό. Έτσι ο Ρώσο-ιαπωνικός πόλεμος δεν ήταν ένας αμυντικός πόλεμος 

για την Ιαπωνία αλλά ένας αγώνας για την ύπαρξή της ως ανεξάρτητο έθνος.15 Ο 

σκοπός της ήταν το Πόρτ-Άρθουρ το οποίο και κατέλαβε, αφού κατανίκησε σε 

ναυμαχία τον ρωσικό στόλο. Το 1931 επιτέθηκε κατά της Κίνας, η οποία ήταν 

απασχολημένη σε διαρκείς εμφύλιες διαμάχες, και κατέλαβε τη Μαντζουρία. Η 

Μαντζουρία έγινε το ιαπωνικό προτεκτοράτο σε κινεζικό έδαφος. Το 1937 εισέβαλε 

και κατέλαβε τα εδάφη της βόρειας Κίνας.  

Οι ΗΠΑ επεδίωκαν να έχουν διπλωματικές σχέσεις με τους Κινέζους στα πλαίσια 

του ελεύθερου εμπορίου που είχαν θεσπίσει με την Κίνα, αλλά τα κινεζικά εδάφη που 

κατακτήθηκαν από τους Ιάπωνες δημιουργούσαν προβλήματα στο μεταξύ τους 

εμπόριο. Σύντομα ήρθαν σε σύγκρουση τα συμφέροντα των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, με 

αποτέλεσμα οι ΗΠΑ το 1933 να συνάψουν διπλωματικές σχέσεις με τη Σοβιετική 

Ένωση. Στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η Ιαπωνία συντάχθηκε με τις δυνάμεις του Άξονα 

για έλεγχο του Ειρηνικού Ωκεανού. Οι ΗΠΑ κατόρθωσαν να νικήσουν τους Ιάπωνες 

το 1945 καταλαμβάνοντας την Ιαπωνία και τον πλήρη έλεγχο του Ειρηνικού ωκεανού. 

Η Σοβιετική Ένωση από τη στεριά κατάφερε και νίκησε τον Αύγουστο του 1945 τους 

Ιάπωνες με αποτέλεσμα να ανακαταλάβει τα χαμένα εδάφη της από το 1905, όπως την 

εξωτερική Μογγολία και το λιμάνι του Πορτ-Άρθουρ. Μετά την πτώση της Ιαπωνίας, 

στην περιοχή της Άπω Ανατολής αναδείχθηκαν οι νέες δυνάμεις των ΗΠΑ και της 

Σοβιετικής Ένωσης.16 

Η Κίνα τον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα διέθετε αχανή και πλούσια σε πρώτες 

ύλες εδάφη. Αυτή ήταν η αιτία και ήταν ελκυστική για την Ιαπωνία. Το γεγονός αυτό 

προσέλκυσε και το ενδιαφέρον των Δυτικών ευρωπαϊκών δυνάμεων για την 

εκμετάλλευσή της. Η άλλοτε κραταιά αυτοκρατορία άρχισε να καταρρέει μετά την 

ήττα της από την Ιαπωνία το 1895 και την πτώση του αυτοκρατορικού καθεστώτος το 

1911. Από το έτος αυτό άρχισαν οι εσωτερικές διαμάχες μεταξύ των τοπικών 

αρχόντων. Ηγέτιδα δύναμη ήταν η Kuomintang (Κουομιντάνγκ), αλλά δεν κατόρθωσε 

να επανενώσει τη διαλυμένη Κίνα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα ταλανιζόταν από τον 

                                                           

14 Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Εισαγωγή στην Ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου, Πατάκη, Αθήνα, 2001, 

σσ. 114-115 .  
15 Myers, ό.π., σ. 28. 
16 Χατζηβασιλείου, ό.π., σσ. 114-115 .  



 

19 
 

εμφύλιο πόλεμο μεταξύ της Κουομιντάνγκ με αρχηγό τον Chiang-Kai-Shek (Τσανγκ 

Και-Σεκ), που τον υποστήριζαν οι ΗΠΑ και του κομμουνιστικού κόμματος με ηγέτη 

το Mao tse-Tung (Μάο τσε-Τουνγκ). Η διαμάχη ήταν για το ποιος θα κερδίσει την 

εξουσία και θα εξασφαλίσει τη διακυβέρνηση της Κίνας. Το 1949 την εξουσία 

κατέλαβε ο Μάο τσε-Τουνγκ, που τον υποστήριξε η Σοβιετική Ένωση για να μην 

υπερισχύσει ο Τσανγκ Και-Σεκ. Η Σοβιετική Ένωση δεν επιθυμούσε ως γείτονα μία 

νέα ισχυρή Κίνα με ηγέτη τον Τσανγκ Και-Σεκ και σύμμαχο της τις ΗΠΑ. Τον 

Οκτώβριο του 1949 ο Μάο ανακήρυξε τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, ενώ ο  Τσανγκ 

Κάι-Σεκ με τις δυνάμεις του κατέφυγε στην Ταϊβάν (Φορμόζα) όπου και συνέχισε να 

κυβερνά με το όνομα Εθνικιστική Κίνα και να κρατήσει τη μόνιμη θέση που είχε η 

Κίνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μετά από αυτές τις εξελίξεις στην Ανατολή 

οι ΗΠΑ δεν κατάφεραν να κρατήσουν ως σύμμαχο τη Λαϊκή Κίνα αλλά το κατάφερε 

η Σοβιετική Ένωση με την υποστήριξη που παρείχε στο Μάο. Η Λαϊκή Δημοκρατία 

της Κίνας αναδείχθηκε σε σημαντική δύναμη στην τοπική και διεθνή σκηνή  κι έγινε 

ένας ανταγωνιστικός παράγοντας και για την ίδια τη Σοβιετική Ένωση.17  

       Η Ιαπωνία το 1910 προσάρτησε ως επαρχία της την κορεατική χερσόνησο. 

Αμέσως άρχισε και η διασπορά των Κορεατών  προς τη Μαντζουρία και τη Σανγκάη 

της Κίνας. Στην Μαντζουρία ο κορεατικός πληθυσμός έφτασε περίπου τα δύο (2) 

εκατομμύρια. Όλοι αυτοί οι αυτοεξόριστοι Κορεάτες ήθελαν να πολεμήσουν τους 

Ιάπωνες. Όσοι παρέμειναν στην Κορέα εργάζονταν για την ιαπωνική κυβέρνηση και 

στις επιχειρήσεις της. Στον ιαπωνικό-κινεζικό πόλεμο του 1937 ο ιαπωνικός έλεγχος 

άρχισε να σφίγγει και η αυτοκρατορική διοίκηση είδε τους Κορεάτες ως φτηνά 

βιομηχανικά χέρια καθώς και εκμεταλλεύσιμους αγρότες στην απεγνωσμένη πολεμική 

προσπάθεια που είχε αναλάβει. Χρησιμοποίησαν πάνω από ένα εκατομμύριο εργάτες 

στις βιομηχανικές μονάδες που είχαν αναπτύξει κυρίως στα βόρεια της χερσονήσου 

και στα ανθρακωρυχεία. Επίσης πάνω από 370.000 Κορεάτες υπηρέτησαν σε 

βοηθητικές εργασίες είτε σε μονάδες κατασκευών και εξυπηρέτησης στα μετόπισθεν  

του ιαπωνικού στρατού είτε ως φύλακες στα στρατόπεδα αιχμαλώτων. Ο συνολικός 

αριθμός του εργατικού δυναμικού που εργάζονταν στην Κορέα και την Ιαπωνία καθώς 

                                                           

17 Χατζηβασιλείου, ό.π., σσ. 117-118. 
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και όσοι υπηρετούσαν τη στρατιωτική τους θητεία προσέγγισε περίπου τα έξι (6) 

εκατομμύρια.18  

Πολλοί Κορεάτες, όπως αναφέρθηκε, μετακινήθηκαν ως εργάτες στις βόρειες 

επαρχίες της χερσονήσου κοντά στα κινεζικά σύνορα και τον ποταμό Yalu (Γιαλού), 

για να εργαστούν στις ιαπωνικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις που  αναπτύχθηκαν στην 

περιοχή λόγω των πρώτων υλών που υπήρχαν, όπως άνθρακας, ορυκτά και 

υδροηλεκτρική ενέργεια. Με την ανάπτυξη των αυτοκινητοδρόμων, του 

σιδηροδρόμου, των αεροδρομίων και των λιμανιών άρχισε η εύκολη μεταφορά των 

προϊόντων. Παράλληλα με τη βιομηχανία ανέπτυξαν το εμπόριο τη γεωργία και την 

αλιεία.  Αποτέλεσμα αυτών ήταν να αστικοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού 

της Κορέας και να μετακινηθεί προς τη Seoul (Σεούλ), την Taegu (Ταεγκού), το Pusan 

(Πουσάν) και σε άλλες πόλεις και να δημιουργηθούν και τα πρώτα εργατικά 

προλεταριάτα. Οι ιαπωνικές αυτοκρατορικές αρχές ήθελαν να αφομοιώσουν και να 

συγχωνεύσουν τους Κορεάτες ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας στον ιαπωνικό 

πολιτισμό. Η ιαπωνική αρχή το 1935 άρχισε να επιβάλλει κανονισμούς για την τήρηση 

του Shinto (Σίντο), το συνδυασμό της αυτοκρατορικής και της προγονικής λατρείας 

που χρησιμοποιούσαν ως κρατική θρησκεία στην Ιαπωνία. Το Υπουργείο Παιδείας 

κατήργησε τη διδασκαλία της κορεατικής γλώσσας και εφάρμοσε την υποχρεωτική 

εκπαίδευση στα ιαπωνικά. Οι κορεατικές εφημερίδες και περιοδικά σταμάτησαν να 

κυκλοφορούν και στη θέση τους κυκλοφόρησαν ιαπωνικές εκδόσεις. Το 1940 η 

ιαπωνική κυβέρνηση αποφάσισε την αλλαγή όλων των κορεατικών ονομάτων με 

ιαπωνικά και οποιαδήποτε χρήση της κορεατικής γλώσσας κηρύχθηκε παράνομη. 

Επιπλέον η ιαπωνική κυβέρνηση εφάρμοσε το πρόγραμμα «Comfort Women» που 

συμμετείχαν αναγκαστικά οι γυναίκες και κυρίως τα κορίτσια της Κορέας. Το 

πρόγραμμα στη συνέχεια ωθούσε τα κορίτσια στα ιαπωνικά στρατόπεδα και νησιά για 

την άνεση των Ιαπώνων στρατιωτών. Η περίοδος που χρησιμοποιήθηκαν τα κορίτσια 

ήταν κυρίως την περίοδο των πολέμων, όταν εισέβαλαν οι Ιάπωνες στη Μαντζουρία το 

1937 έως 1939  και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το πρόγραμμα αυτό κατέστρεψε τη 

ζωή πάνω από 100.000 κοριτσιών της Κορέας.19  

                                                           

18 Allan R. Millet, the War for Korea, 1945-1950, a House Burning, University Press of Kansas, 

Kansas, 2005, σσ. 2, 3, 36. 
19 Στο ίδιο, σσ. 36-37. 
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  Οι ηγέτες Franklin Roosevelt (Ρούσβελτ) Πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Winston 

Churchill (Τσώρτσιλ) και ο Τσανγκ Κάι-Σεκ Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κίνας 

συναντήθηκαν κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου τον Οκτώβριο του 1943 

στο Κάιρο. Στη διάσκεψη που ακολούθησε οι τρεις ηγέτες αποφάσισαν πως θα 

διαχειριστούν, μεταξύ των άλλων θεμάτων, τις αποικίες της Ιαπωνίας μετά τον πόλεμο. 

Η απόφαση που έλαβαν για την Ιαπωνία ανέφερε ότι όλα τα εδάφη που είχε κατακτήσει 

η Ιαπωνία  από την Κίνα όπως η Μαντζουρία, η Ταϊβάν (Φορμόζα) και νησιά του 

Ειρηνικού να επιστρέφονταν στην Κίνα και σε εύλογο χρονικό διάστημα και η Κορέα 

την οποία κατείχε η Ιαπωνία και είχε υποστεί πάρα πολλά στο διάστημα των τριών 

δεκαετιών θα γινόταν ελεύθερη και ανεξάρτητη20.  Επίσης, οι τρείς ηγέτες συζήτησαν 

και για την ανοικοδόμηση και ανασυγκρότηση της Ευρώπης με την αποκατάσταση 

σταθερών οικονομικών συνθηκών. Κατά την άποψη τους μία Ευρώπη η οποία θα ήταν 

οικονομικά σταθερή θα μπορούσε να αναπτύξει ελεύθερες ιδέες και να αποτελέσει μία 

από τις μεγαλύτερες εγγυήσεις ασφάλειας και διαρκούς ειρήνης στην περιοχή της, κάτι  

που επιθυμούσαν και οι ΗΠΑ. Επίσης  έδωσαν και την υπόσχεση τους για μελλοντική 

ανεξαρτησία της χερσονήσου της Κορέας και να αναδείξουν κυβέρνηση εθνικής 

ενότητας και κοινοβουλίου με τη διενέργεια κοινών εκλογών. Στην ίδια διάσκεψη 

θεσμοθετήθηκε και ο μηχανισμός του Συμβουλίου των Υπουργών των Εξωτερικών των 

ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου, Κίνας και Σοβιετικής Ένωσης για τη σύνταξη των 

συνθηκών ειρήνης με τους ηττημένους του πολέμου και το διακανονισμό των 

μετέπειτα εκκρεμοτήτων.21   

Ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης Joseph Vissarionovich Stalin, (Ιωσήφ Στάλιν), 

ενημερώθηκε για την απόφαση της διάσκεψης του Καΐρου ενώ βρισκόταν στην 

Τεχεράνη. Αρχικά διαφώνησε με την απόφαση των τριών ηγετών αλλά στη συνέχεια 

την αποδέχθηκε και πρότεινε να υπάρξει μία μεταβατική περίοδος πριν 

ανεξαρτητοποιηθεί η Κορέα. Ο Ρούσβελτ είδε θετικά την πρόταση για μεταβατική 

διακυβέρνηση και ο Στάλιν στη Γιάλτα αναφέρθηκε σε μία μη μόνιμη κατοχή της 

χώρας, αλλά σε μία τετραμερή διοίκηση με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, του Ηνωμένου 

Βασιλείου, της Κίνας και της Σοβιετικής Ένωσης. Οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση 

                                                           

20 Thomas Hennessey, Britain’s Korean War: Cold War Diplomacy, Strategy and Security 1950-1953, 

Manchester University Press, 2013, σ. 10. 
21 Θανάσης Δ. Σφήκας, «Η Αμερικάνικη Εθνική Ιδεολογία και ο Ιπτάμενος Δίσκος του Σχεδίου 

Μάρσαλ», Θανάσης Σφήκας, (επιμ), Το Σχέδιο Μάρσαλ. Ανασυγκρότηση και διαίρεση της Ευρώπης, 

Πατάκης, Αθήνα 2011, σσ. 72-74. 



 

22 
 

συμφώνησαν για τη συγκρότηση κοινής επιτροπής η οποία θα βοηθούσε στον 

σχηματισμό προσωρινής κυβέρνησης και την απόφαση αυτή θα κοινοποιούσαν στα 

υπόλοιπα κράτη ώστε να συγκροτήσουν το σχέδιο της τετραμερούς κηδεμονίας. Το 

σχέδιο δεν ολοκληρώθηκε, κατά μία άποψη, γιατί οι Κορεάτες δε δέχθηκαν την 

κηδεμονία και θεωρούσαν τους εαυτούς τους έτοιμους να αναλάβουν τη διακυβέρνηση 

της χώρας τους.22  

Ο Στάλιν, ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ Harry Truman (Τρούμαν) και οι Τσώρτσιλ 

και Clement Attlee (Κλέμεντ Άττλη) Πρωθυπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου 

συναντήθηκαν τον Ιούλιο του 1945 στο Potsdam (Πότσνταμ) της Γερμανίας, αφού 

συμφώνησαν προσυπόγραψαν την κοινή διακήρυξη του Καΐρου και έδωσαν την 

υπόσχεση τους για μελλοντική ανεξαρτησία της Κορέας. Ήδη η Γερμανία στις 8 Μαΐου 

1945 είχε υπογράψει την άνευ όρων παράδοσή της. Με την κοινή απόφαση των ηγετών 

τους οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση καθόρισαν ως όριο τον 38ο παράλληλο για τον 

εκατέρωθεν αφοπλισμό των Ιαπώνων. Ο παράλληλος αυτός έγινε και η τεχνική 

διαχωριστική μεθόριος μεταξύ των δύο κρατών. Η Σοβιετική Ένωση έλαβε την 

εξουσιοδότηση να απελευθερώσει το τμήμα της Κορέας βόρεια από τον 38ο παράλληλο 

και να κηρύξει τον πόλεμο στην Ιαπωνία μέχρι τις 15 Αυγούστου 1945, με σκοπό να 

ανακαταλάβει και τα εδάφη που είχε χάσει στον πόλεμο του 1904-1905.23 Η Σοβιετική 

Ένωση με τις στρατιωτικές της δυνάμεις κατόρθωσε και επικράτησε  στις  δυνάμεις 

του Άξονα στην Ανατολική Ευρώπη και στις 8 Αυγούστου 1945 κήρυξε τον πόλεμο 

εναντίον της Ιαπωνίας. Με την κίνηση αυτή κατάφερε να επανακτήσει τα εδάφη που 

είχε χάσει το 1905 και να καταλάβει το βόρειο τμήμα της χερσονήσου της Κορέας 

μέχρι το 38ο παράλληλο. Αντίστοιχα οι ΗΠΑ μετά την ρίψη δύο ατομικών βομβών στις 

6 και 9 Αυγούστου 1945 στην Ιαπωνία ανάγκασαν τον Ιάπωνα αυτοκράτορα Χιροχίτο 

να τερματίσει τον πόλεμο και να υπογράψει την άνευ όρων παράδοση της Ιαπωνίας 

στις 2 Σεπτεμβρίου 1945. Τελικά στην περιοχή της Άπω Ανατολής αναδείχθηκαν οι 

ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση οι σπουδαιότεροι πρωταγωνιστές.24  

   

 

 

                                                           

22 Andre Fontaine, Ιστορία του Ψυχρού Πολέμου, μετάφρ.  Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος, τόμ. Α’, 

Συμπληρωματικαί Εκδόσεις Στρατιωτικών Περιοδικών, Αθήνα, 1968, σσ. 445-447.  
23 Τζαμτζής, ό.π., σσ.15-20.  
24 Σφήκας, ό.π., σσ. 72-74. 



 

23 
 

1.2. Πολιτικά Αίτια και Αφορμές του Πολέμου 

 

Η χερσόνησος της Κορέας ελευθερώθηκε τον Αύγουστο του 1945 από τις 

συμμαχικές δυνάμεις των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης και οι ηττημένες ιαπωνικές 

δυνάμεις όταν αποχωρούσαν, παρέδωσαν το μεν βόρειο τμήμα πάνω από τον 38ο 

παράλληλο στους Σοβιετικούς και το νότιο τμήμα στους Αμερικανούς. Η ιστορία 

ξαναγράφηκε, όπως συνέβη προ μηνών στη Γερμανία με το διαχωρισμό της σε 

Ανατολική υπό τη Σοβιετική επιρροή και σε Δυτική υπό την επιρροή των Δυτικών 

συμμάχων. Το δε Βερολίνο, αν και βρισκόταν στο Ανατολικό τμήμα της Γερμανίας,  

διαχωρίστηκε σε ζώνες επιρροής των συμμάχων, το δυτικό τμήμα στις ΗΠΑ, στο 

Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία και αντίστοιχα το ανατολικό τμήμα του Βερολίνου 

ήταν στη ζώνη επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης. Η ίδια ένταση παρουσιάστηκε και 

πάλι μεταξύ Ανατολής και Δύσης που τελικά οδήγησε στη διχοτόμηση και της 

κορεατικής χερσονήσου και την εγκατάσταση των δυνάμεων τους για τον έλεγχο των 

τμημάτων της μέχρι την κήρυξη των εκλογών και τη δημιουργία ενιαίας κυβέρνησης. 

Με την ολοκλήρωση του σχεδίου θα αποχωρούσαν και οι εγγυήτριες δυνάμεις.25 

Η  πρόταση των ΗΠΑ αφορούσε την προσωρινή διαίρεση της χερσονήσου και στη 

συνέχεια θα προχωρούσαν στην επανένωση της. Οι Αμερικανοί και οι Σοβιετικοί 

ανέλαβαν ο καθένας στον τομέα του τον αφοπλισμό των Ιαπώνων. Οι Σοβιετικοί 

άρχισαν άμεσα την οργάνωση του βορειοκορεατικού στρατού κατ’ αρχήν με το 

πολεμικό υλικό των Ιαπώνων που άφησαν κατά την αποχώρηση τους. Ο σκοπός τους 

ήταν η προέκταση της σοβιετικής κομμουνιστικής ιδεολογίας στη Βόρεια Κορέα και 

μέσω αυτής να επεκτείνουν την επιρροή τους και στο νότιο τμήμα της χερσονήσου. Οι 

Αμερικανοί ενδιαφέρονταν για την Κορέα αφενός μεν για να διατηρηθεί η επιρροή 

τους στη χερσόνησο λόγω των κοινών συνόρων της με τη Σοβιετική Ένωση και Κίνα 

και αφετέρου σε περίπτωση που αναλάμβαναν την εξουσία οι κομμουνιστές θα 

αποτελούσαν απειλή για την Ιαπωνία.26   

Επίσης ο Στάλιν επιθυμούσε και σε αυτό ήταν σύμφωνη η γενική σοβιετική 

αντίληψη, ότι για την ασφάλεια τους εκτός της κυριαρχίας τους στις χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης και Ασίας να εξαπλώσουν την ιδεολογία του κομμουνισμού και 

                                                           

25 Χατζηβασιλείου, ό.π., σσ. 121-122. 
26 Hennessey, ό.π., σ. 10. 
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στον υπόλοιπο κόσμο. Η περίπτωση της Κορέας ήταν πολύ καλή ευκαιρία για την αρχή 

της εφαρμογής των σχεδίων τους.27    

Οι ΗΠΑ για να αποφύγουν την περίπτωση της Γερμανίας, προσπάθησαν να 

αντιμετωπίσουν σθεναρά την τακτική των Σοβιετικών να εγκαταστήσουν στη ζώνη 

επιρροής τους «λαϊκές επιτροπές» που θα κατευθύνονταν από τους Σοβιετικούς. Οι 

«λαϊκές επιτροπές» θα λειτουργούσαν ως μέσο  για να στηρίξουν τη διοίκησή τους 

στην περιοχή.28    

Η διχοτόμηση της χερσονήσου, όπως προαναφέρθηκε, έγινε από τις νικήτριες 

δυνάμεις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου με όριο τον 38ο  παράλληλο και μόνο για την 

παράδοση και τον αφοπλισμό των Ιαπώνων, χωρίς να δώσουν σημασία στο ότι η 

μεθοριακή γραμμή είχε μείνει ανυπεράσπιστη από  στρατιωτικής πλευράς. Επίσης, το 

αποτέλεσμα της κίνησης αυτής ήταν ο διαχωρισμός της Κορέας σε ζώνες επιρροής, 

βόρεια από τους Σοβιετικούς, νότια από τους Αμερικάνους και ο διαχωρισμός 

οικογενειών και συγγενών. Το πρώην ενιαίο κορεατικό κράτος μοιράστηκε στα δύο. 

Στην πράξη το βόρειο και το νότιο τμήμα βρίσκονταν σε αλληλεξάρτηση επειδή όλα 

τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια και η βαριά βιομηχανία ήταν εγκαταστημένα στο βόρειο 

τμήμα, ενώ στο νότιο ήταν ανεπτυγμένη περισσότερο η γεωργία και η αλιεία.29  

Παράλληλα στις ΗΠΑ στις αρχές του 1942, ιδρύθηκε ο Οργανισμός των 

Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).30 Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Φράνκλιν Ρούσβελτ και 

αντιπρόσωποι από 26 χώρες, μεταξύ των οποίων και ο αντιπρόσωπος της εξόριστης 

ελληνικής κυβέρνησης, υπέγραψαν τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών. Ο σκοπός 

του ΟΗΕ ήταν η εναντίωση των χωρών απέναντι στις δυνάμεις του Άξονα και η βασική 

αρχή του ήταν η «διατήρηση της ειρήνης και ασφάλειας» μετά το τέλος του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Βασικός πυρήνας και μόνιμα μέλη αυτού ήταν οι ΗΠΑ, η 

Σοβιετική Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα και η Γαλλία. Τα μέλη αυτά είχαν το 

δικαίωμα της «αρνησικυρίας» (veto). Τα μη μόνιμα μέλη που πλαισίωναν τον ΟΗΕ 

ήταν αρχικά έξι και στη συνέχεια έγιναν δέκα και εκλέγονταν κάθε δύο χρόνια.31   

Η επίλυση του κορεατικού ζητήματος θα γινόταν μέσω του ΟΗΕ. Για αυτόν το 

σκοπό το 1947 συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και με ψήφισμά της 

                                                           

27 Δόμνα Βισβίζη - Δοντά, Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου(1945-70), Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1995, 

σ. 14. 
28 Fontaine, ό.π., σσ. 445-447.  
29 Βισβίζη - Δοντά, ό.π., σ. 14. 
30 Η δομή του ΟΗΕ ήταν ίδια με αυτή της Κοινωνίας των Εθνών, η  οποία και καταργήθηκε το 1946.  
31 Βισβίζη - Δοντά, ό.π., σσ. 17, 18.  
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ανακοίνωνε ότι έπρεπε να διεξαχθούν ελεύθερες εκλογές σε όλη την Κορέα ώστε να 

υπάρξει μία ενιαία και αποδεκτή κυβέρνηση. Επίσης δήλωνε ότι έπρεπε τα ξένα 

στρατεύματα να αποσυρθούν από την χερσόνησο της Κορέας. Στα πλαίσια αυτά ο ΟΗΕ 

το φθινόπωρο του 1948 αποφάσισε και απέστειλε στην Κορέα μία μόνιμη Διπλωματική 

Επιτροπή, την United Nations Commission on Korea (UNCOK),  η οποία σκοπό είχε 

να παρακολουθήσει την εξέλιξη της αποχώρησης των στρατευμάτων των ΗΠΑ και της 

Σοβιετικής Ένωσης από την Κορέα και να εργαστεί για την ενοποίηση των δύο 

κορεατικών καθεστώτων της χερσονήσου που υποστηρίζονταν από τις ΗΠΑ και τη 

Σοβιετική Ένωση. Οι Σοβιετικοί αποφάσισαν να μποϋκοτάρουν την ψηφοφορία και 

ισχυρίστηκαν ότι ήταν άκυρη.32 Οι ΗΠΑ για να αποφύγουν την προσχώρηση της 

Νότιας Κορέας στον κομμουνισμό πρότειναν ως ηγέτη τον έμπιστο τους και ένθερμο 

εθνικιστή Syngman Rhee (Σήνγκμαν-Ρη).33 Ο Σήνγκμαν-Ρη δεσμεύτηκε για την 

επανένωση της Κορέας είτε με ειρηνικά είτε με βίαια μέσα.  Η Νότια Κορέα διεξήγαγε 

εκλογές το 1948 τις οποίες κέρδισε ο Σήνγκμαν-Ρη και έγινε ο πρώτος Πρόεδρος της 

Republic of Korea (ROK), (Δημοκρατία της Νότιας Κορέας), με πρωτεύουσα τη 

Σεούλ. 

Μετά το πέρας των εκλογών οι αμερικανικές δυνάμεις αποχώρησαν από τη Νότια 

Κορέα. Ο νέος πρόεδρος αμέσως επιδόθηκε στην εκκαθάριση των αριστερών 

αντιπάλων του. Παράλληλα στο βόρειο τμήμα οι Σοβιετικοί δημιούργησαν ένα 

καθεστώς τη Democratic People΄s Republic of Korea (DPRK), (Λαϊκή Δημοκρατία της 

Βόρειας Κορέας) με πρωτεύουσά της την Pyongyang (Πιονγιάνγκ), υπό την ηγεσία του 

Kim Ιl-Sung (Κιμ Ιλ-Σουνγκ) ο οποίος είχε εκπαιδευτεί στη Σοβιετική Ένωση και είχε 

πολεμήσει ενάντια  της ιαπωνικής κατοχής. Επίσης και ο Κιμ είχε δεσμευτεί στην 

επανένωση της Κορέας. Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας αναγνωρίστηκε από τον 

ΟΗΕ στο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης που έγινε στις 12 Δεκεμβρίου 1948 ως 

νόμιμη κυβέρνηση που είχε  τον αποτελεσματικό έλεγχο και δικαιοδοσία στο τμήμα 

της Κορέας που ήταν νότια από τον 38ο παράλληλο. Στην περιοχή αυτή ήταν και η 

προσωρινή επιτροπή του ΟΗΕ για να παρατηρεί και να συμβουλεύει τους Κορεάτες. 

Από την άλλη η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας δημιουργήθηκε από διαδικασίες 

αμφιβόλου νομιμότητας και είχε αψηφήσει την εξουσία του ΟΗΕ  καθώς δεν επέτρεψε 

στην επιτροπή του να περάσει στο  έδαφος της. Ωστόσο δημιουργήθηκε μία κυβέρνηση 

                                                           

32 Hennessey, ό.π., σσ. 10-21. 
33 Το ίδιο, σ.10. 
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που ασκούσε τον έλεγχο της Κορέας βόρεια του 38ου παραλλήλου. Η κυβέρνηση της 

Νότιας Κορέας ουδέποτε είχε δικαιοδοσία στη Βόρεια Κορέα όπως και η κυβέρνηση 

της Βόρειας Κορέας δεν είχε  καμιά δικαιοδοσία στην Νότια Κορέα. Ο κάθε ηγέτης 

θεωρούσε τον εαυτό του ως τον εκλεκτό κυβερνήτη μίας ενωμένης Κορέας, 

απορρίπτοντας τον άλλον.34 Η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας απέρριπτε συνεχώς, 

μετά από έγκριση των Σοβιετικών, οποιαδήποτε επαφή με την UNCOK και 

επικοινωνούσε με αναμεταδόσεις μέσω του ραδιοφώνου. Οποιαδήποτε προσπάθεια 

που έκανε η UNCOK τον Ιανουάριο του 1949 να φτάσει στην Πιονγιάνγκ τερματιζόταν 

με αποτυχία και απόρριψη. Η ηγεσία της Νότιας Κορέας παρέμεινε ήσυχη και αμέτοχη 

στα συμβάντα της Βόρειας Κορέας.35 Όμοια αντιμετώπιση συνάντησε από μέρους της 

Βόρειας Κορέας και ο προσωπικός απεσταλμένος  Edwin Pawley (Έντουιν Πάουλεϋ) 

του Προέδρου Τρούμαν.36 Τελικά η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναγνώρισε επίσημα την 

Δημοκρατία της Νότιας Κορέας και ανήγγειλε ότι θα βοηθούσε τον κορεατικό λαό 

στην προσπάθεια του για την ενοποίηση του. Μετά την κατάληξη αυτή των γεγονότων 

η Σοβιετική Ένωση το Δεκέμβριο του 1948 απέσυρε τα στρατεύματα της από το βόρειο 

τμήμα της χερσονήσου.37 

Μετά τις εκλογές του Βόρειου και του Νότιου τομέα οι σχέσεις των δύο κρατών 

επιδεινώθηκαν. Το καθεστώς της Σεούλ καθώς και της Πιονγιάνγκ πρόβαλαν την 

αξίωση τους ότι ήταν η εξουσία όλης της Κορέας χωρίς να την έχουν. Το γεγονός αυτό 

αποτέλεσε εστία δημιουργίας έντασης και εχθρότητας μεταξύ των δύο νέων κρατών 

της χερσονήσου της Κορέας. Το Σεπτέμβριο του 1948 ο Κιμ Ιλ-Σουνγκ διακήρυξε τη 

δικαιοδοσία της κυβέρνησής του σε όλη τη χερσόνησο της Κορέας. Η κατάσταση στον 

38ο παράλληλο έγινε ακόμα πιο τεταμένη το 1948 μετά την απόσυρση των 

αμερικανικών και των σοβιετικών και στρατευμάτων από τη χερσόνησο της Κορέας38. 

Οι Αμερικανοί με την τελική αποχώρησή τους τον Ιανουάριο 1949 άφησαν πίσω στη 

Νότια Κορέα μία συμβουλευτική ομάδα, τις δε στρατιωτικές δυνάμεις της Νότιας 

Κορέας δεν κατάφεραν να τις οργανώσουν, εξοπλίσουν και να τις εκπαιδεύσουν ώστε 

να είναι αξιόμαχες και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή. Οι 

ΗΠΑ έδωσαν πρωτίστως βαρύτητα στην οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας. Οι 

                                                           

34 Το ίδιο, σσ. 11-21.  
35 Millet, ό.π., σ. 136. 
36 Fontaine, ό.π., σσ. 445-447.  
37 Hickey Michael, Τhe Korean War, 1999, «Ο Πόλεμος της Κορέας», μετάφρ. Δημήτριος Π. 

Κωστελένος, 2002, Γκοβόστης, σ. 53.  
38 Myers, ό.π., σ. 85.  
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Σοβιετικοί με την αποχώρηση τους από τη Βόρεια Κορέα άφησαν πίσω μία πολιτική-

εκπαιδευτική αποστολή από 550 αξιωματικούς και στρατιώτες και μικρή ναυτική 

δύναμη. Επίσης άφησαν πολλά όπλα που προορίζονταν για τον Korean Public Army 

(KPA) (Κορεατικό Λαϊκό Στρατό) τον οποίο είχε ήδη καταφέρει να οργανώσει 

στρατιωτικά, να εκπαιδεύσει και να τον εξοπλίσει. Το γεγονός αυτό έδωσε ένα μεγάλο 

πλεονέκτημα πυρός στον KPA και προσπαθούσε να ανοίξει διαδρομές διείσδυσης κατά 

μήκος του 38ου παραλλήλου.39 Tην περίοδο αυτήν ο Κιμ Ιλ-Σουνγκ και άλλοι Κορεάτες 

ήταν αποφασισμένοι να επανενώσουν τη χώρα με στρατιωτικά μέσα χωρίς να 

εξετάσουν τη δυνατότητα που υπήρχε τότε για ειρηνική επανένωση μέσα από τη 

μεγάλη ανάπτυξη του δημοκρατικού κινήματος στη Νότια Κορέα που την υπολόγιζαν 

περίπου στις 200.000 μέλη. Στη Λαϊκή Δημοκρατία της Βόρειας Κορέας δημιούργησαν 

το Λαϊκό Στρατό που το ανθρώπινο δυναμικό και ο εξοπλισμό του υπερείχε σημαντικά 

από τι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας. Τον Ιανουάριο του 1950 ο συνολικός 

αριθμός του Λαϊκού Στρατού ήταν περίπου 110.000 άνδρες. Σε ανακοίνωσή του ο Κιμ-

Iλ-Σουνγκ ανέφερε πως πρώτο μέλημα του Λαϊκού Στρατού της Βόρειας Κορέας ήταν 

η επανένωση της Κορέας. Η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ δεν έδωσαν σημασία στους 

υπαινιγμούς του ηγέτη της Βόρειας Κορέας.40       

Ο Κιμ Ιλ-Σουνγκ πίστευε ότι οι ΗΠΑ δεν θα έμπαιναν σε πόλεμο για να 

υποστηρίξουν την Νότια Κορέα την οποία άλλωστε είχαν βγάλει από τη ζώνη 

υποστήριξη τους. Με το δεδομένο αυτό πίεζε επίμονα για συμφωνία με το Στάλιν και 

το Μάο για να επανενώσει την Κορέα με στρατιωτικά μέσα. Ο Στάλιν αρχικά   

αντιμετώπισε τις εκκλήσεις του Κιμ Ιλ-Σουνγκ με επιφύλαξη και σημείωσε ότι «μία 

τόσο μεγάλη υπόθεση σε σχέση με τη Νότια Κορέα χρειάζεται πολύ προετοιμασία» 

αλλά δεν είχε κατ’ αρχήν αντίρρηση. Ο Στάλιν έδωσε την τελική συγκατάθεση για να 

υποστηρίξει το σχέδιο των Κορεατών όταν τον επισκέφθηκε ο Κιμ Ιλ-Σουνγκ στη 

Μόσχα το Μάρτιο-Απρίλιο του 1950. Με την επιστροφή του από τη Μόσχα ο  Κιμ 

επισκέφθηκε το Πεκίνο και εξήγησε στο Μάο το γενικό σχέδιο για να εισβάλει στη 

Νότια Κορέα όπως συμφωνήθηκε με τον Στάλιν χωρίς να αναφερθούν συγκεκριμένες 

ημερομηνίες. Ο Κιμ εξασφάλισε και την ηθική υποστήριξη του Μάο καθόσον ήλπιζε 

ότι η πρόβλεψη του Κιμ Ιλ-Σουνγκ  για έναν πόλεμο έξι εβδομάδων θα αποδεικνυόταν 

σωστή. Η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας σχεδίασε να πραγματοποιήσει το σχέδιο της 
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σε τρία στάδια: Πρώτο να συγκεντρώσει στρατεύματα κοντά στον 38ο παράλληλο. 

Δεύτερο να προσκαλέσει την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας σε ειρηνική ενοποίηση 

των δύο κρατών. Τρίτο να ξεκινήσει την στρατιωτική δραστηριότητα μετά την 

απόρριψη της πρότασης για ειρηνική ενοποίηση. 41 

Η πολιτική διακήρυξη που έγινε από τον Μάο στις 30 Ιουνίου του 1949 ενίσχυσε 

τη πεποίθηση του Κιμ Ιλ-Σουνγκ ότι θα καταφέρει να έχει την υποστήριξη της Κίνας. 

Ο Μάο διακήρυξε τη πολιτική του και κάλεσε τα κράτη να ενωθούν σε έναν κοινό 

αγώνα με τα έθνη εκείνα του κόσμου που τους αντιμετώπιζαν ως ισότιμους, να 

συμμαχήσουν με τη Σοβιετική Ένωση, με τις Λαϊκές Δημοκρατικές χώρες και να 

σχηματίσουν ένα διεθνές ενωμένο μέτωπο. Το μέτωπο αυτό στήριζε και συντάσσονταν 

και η Λαϊκή Δημοκρατία της Βόρειας Κορέας.42 

Το Μάιο του 1950 ο Κιμ Ιλ-Σουνγκ είχε κατορθώσει να διπλασιάσει τον Λαϊκό 

στρατό από 90.000 σε 180.000 άνδρες. Διέθετε από στρατιωτικό εξοπλισμό 173 τανκς, 

30 θωρακισμένα τανκς, 609 πυροβόλα των 76 και 122 χιλιοστών,  1.162 μεσαίου και 

βαριού τύπου πυροβολικό, 627 αντιαρματικά όπλα και 10.000 πολυβόλα. Εκτός του 

στρατού διέθετε και 48 αεροσκάφη, τα μαχητικά YAK-9 και τα βομβαρδιστικά IL-

10.43 Το γεγονός, ότι τα δύο κράτη είχαν διαφορετικό πολιτικό προσανατολισμό και 

δυναμικό εξοπλισμών, έκανε το ενδεχόμενο ενός πολέμου μία βεβαιότητα.44 

 

1.3. Η  Περίοδος του Ψυχρού Πολέμου  

 

Ο όρος Ψυχρός Πόλεμος επινοήθηκε, εφόσον δεν υπήρξε Θερμός, για να 

περιγράψει τη σχέση ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις  ΗΠΑ και Σοβιετική Ένωση, που 

ήταν και οι κύριοι νικητές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με κυριότερα τα 

χαρακτηριστικά της αμοιβαίας αντιπαλότητας, της εχθρότητας και του φόβου μεταξύ 

τους. Ανάμεσα τους κυριαρχούσε ο ανταγωνισμός  για την υπεροχή και την επιρροή 

τους ανά  τον κόσμο, γεγονός που θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να οδηγήσει  ακόμη 

και σε πυρηνικό, μετά την ανακάλυψη των όπλων αυτών, πόλεμο. Φοβόταν η 

Σοβιετική Ένωση τη Δύση και οι Βρετανοί με τους Αμερικάνους φοβόντουσαν την 

Ανατολή. Οι φόβοι του Ηνωμένου Βασιλείου είχαν επικεντρωθεί περισσότερο στις 

                                                           

41 Millet, ό.π, σσ. 243-249. 
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κινήσεις της Σοβιετικής Ένωσης στην Ευρώπη. Η περίοδος μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο ήταν κρίσιμη γιατί δημιουργήθηκε το μεταπολεμικό διεθνές σύστημα όπου 

εκδηλώθηκαν πολλές κρίσεις με σημαντικότερες το Γερμανικό ζήτημα και τη διαίρεση 

της Γερμανίας, τη σταθεροποίηση των φιλοσοβιετικών κυβερνήσεων  στις ανατολικές 

ευρωπαϊκές χώρες, τον ελληνικό εμφύλιο, τα αμερικανικά σχέδια οικονομικής 

ενίσχυσης της Ευρώπης και ο πόλεμος της Κορέας.45   

Η Σοβιετική Ένωση αναβαθμίστηκε μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 

από μία ιδεολογική απειλή στο παρελθόν σε μία υπερδύναμη μεγάλου μεγέθους, που  

έφτασε με τον στρατό της στο σημείο να νικήσει τον ναζισμό και να έχει στρατό 

κατοχής στα κράτη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Ήταν ένας ισοδύναμος 

νικητής κατά των χιτλερικών δυνάμεων με τους υπόλοιπους συμμάχους, αλλά και ένας 

παίκτης με απρόβλεπτες δυνατότητες και διαθέσεις. Ουσιαστική υπερδύναμη 

παρέμειναν οι ΗΠΑ, λόγω των οικονομικών, υλικών και τεχνολογικών  δυνατοτήτων 

τους. Η υπεροχή τους αφορούσε και τον στρατιωτικό τομέα λόγω της ατομικής βόμβας 

που κατείχαν. Το αποτέλεσμα των συσχετισμών των δυνάμεων ήταν και η αλλαγή στο 

πολιτικό σκηνικό. Η Σοβιετική Ένωση αναγνωρίστηκε ως υπερδύναμη στην 

Ανατολική Ευρώπη ενώ οι ΗΠΑ στη Δυτική Ευρώπη. Όλες οι αδέσμευτες χώρες του 

υπολοίπου κόσμου είχαν τη δυναμική να αποτελέσουν πεδία αντιπαράθεσης των 

Μεγάλων υπερδυνάμεων.46  

Οι Δυτικοί στα πλαίσια του Ψυχρού πολέμου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

είχαν ως στόχο την αμυντική προτεραιότητα, ώστε αρχικά να διασφαλίσουν την 

επιβίωση της Ευρώπης σε μία επίθεση  και στη συνέχεια χωρίς να καταστραφεί η 

Δυτική Ευρώπη να επιφέρουν την καταστροφή της σοβιετικής στρατιωτικής δύναμης 

και την κατάρρευση του καθεστώτος της. Οι Σοβιετικοί εκμεταλλεύονταν πάντα τις 

αδυναμίες  και την έλλειψη ισχυρής πολιτικής του αντιπάλου. Ανέκαθεν οι Ρώσοι και 

μετέπειτα οι Σοβιετικοί επεκτείνονταν επιθετικά στην πολιτική και αποσύρονταν όταν 

συναντούσαν σθεναρή και αποφασιστική πολιτική από τον αντίπαλο. Η Δύση για να 

αντιμετωπίσει τον σοβιετικό επεκτατισμό έθεσε ως προτεραιότητα την προστασία της 

Δυτικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Ασίας. Οι στόχοι αυτοί 

κρίθηκαν υψηλής στρατηγικής σημασίας για την αμυντική πολιτική των Δυτικών. Η 

                                                           

45Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 68.   
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Κορέα δεν αποτελούσε στρατηγική προτεραιότητα κατά τον Ψυχρό πόλεμο τόσο για 

το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και για τη Δυτική συμμαχία. Όμως ότι η Κορέα θα γινόταν 

από ψυχρό σε θερμό  πόλεμο ήταν παράλογο στις αρχές του 1950.47 Η Σοβιετική ένωση 

από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό και μετά την 

απόκτηση της ατομικής βόμβας το 1949 ήταν ένας ανοικτός αντίπαλος για τις ΗΠΑ. Ο 

Τρούμαν ήταν κατά του κομμουνισμού και όσο και αν ήθελε να σταματήσει την 

επέκταση του σοβιετικού κομμουνισμού στην Άπω Ανατολή άλλο τόσο ήθελε να 

αποφύγει έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Επίσης, ο Τρούμαν με τις πολιτικές κινήσεις 

πού εκδήλωναν οι Σοβιετικοί, το 1950, πίστευε ότι ο Στάλιν επιθυμούσε την παγκόσμια 

κυριαρχία.48 

Η αρχή του Ψυχρού Πολέμου βρίσκεται σε σειρά γεγονότων που αποτέλεσαν την 

αιχμή έντονης αντιπαράθεσης απόψεων μεταξύ Ανατολής και Δύσης, τόσο στον 

πολιτικό όσο και στον επιστημονικό τομέα. Οι δυτικοί αναλυτές έδωσαν τρεις 

σημαντικές θεωρίες για την ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου. Η πρώτη ήταν η 

«Ορθόδοξη ή Παραδοσιακή» άποψη που εντόπιζε το πρόβλημα στο κομμουνιστικό 

σύστημα και στο «σχέδιο της παγκόσμιας κυριαρχίας»  που προωθούσε η σοβιετική 

κυβέρνηση. Εμπνευστής και καθοδηγητής της επέκτασης του κομμουνιστικού 

συστήματος ήταν ο σοβιετικός ηγέτης Στάλιν. Η παρούσα άποψη θεωρεί ως κύριους 

υπαίτιους του Ψυχρού Πολέμου τους Σοβιετικούς λόγω σειράς ενεργειών τους στα 

κράτη της  Ανατολικής Ευρώπης και στον πόλεμο της Κορέας που φαινόταν ότι 

ασκούσαν επεκτατική πολιτική. Η  Δύση για να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή 

ενίσχυσε την άμυνά της. Η δεύτερη ήταν η «αναθεωρητική» άποψη  που αναπτύχθηκε 

στις ΗΠΑ το 1960 και το πλαίσιο της είναι αντίθετο με την ορθόδοξη. Θεωρεί ότι 

καλώς εφάρμοσε  η Σοβιετική Ένωση μια αμυντική πολιτική για την ασφάλειά της 

στην Ανατολική Ευρώπη. Δέχεται ότι τον Ψυχρό Πόλεμο τον δημιούργησαν οι ΗΠΑ 

αφενός με το σχέδιο Μάρσαλ που προσπάθησαν να εξαγοράσουν τους συμμάχους της 

Σοβιετικής Ένωσης  και αφετέρου με το πυρηνικό οπλοστάσιο και την ανάπτυξη της 

αμυντικής βιομηχανίας. Η τρίτη άποψη είναι η «μεταναθεωρητική» η οποία δέχεται ότι 

ο Ψυχρός Πόλεμος οφείλεται στο ότι οι δύο συνασπισμοί, ο δυτικός και ο ανατολικός, 

άρχισαν να υποψιάζονται ο ένας τις προθέσεις του άλλου. Στην προσπάθεια του ενός 
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48 Larry Blomstedt, Truman, Congress, and Korea: The Politics of America’s First Undeclared War, 

University Press of Kentucky, 2016, σ. 23. 



 

31 
 

να προστατευτεί από τις υποτιθέμενες εχθρικές ενέργειες του άλλου, αυξανόταν η 

πίεση και η ένταση με αποτέλεσμα να συντηρείται το βαρύ κλίμα του Ψυχρού 

Πολέμου.49   

Ανεξάρτητα από τις θεωρίες με την απαρχή του Ψυχρού Πολέμου στην Ευρώπη 

ξεκίνησε και το μοίρασμα των κρατών της σε Ανατολή και Δύση. Μία πρώτη 

προσπάθεια συμφωνίας έγινε, ενώ διαρκούσε ο πόλεμος, για τον έλεγχο των 

Βαλκανίων μεταξύ του Λονδίνου και της Μόσχας. Το Μάιο 1944 ο υπουργός 

Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης Vyacheslav Molotov (Βιατσεσλάβ Μολότοφ) 

έδινε στους Βρετανούς την ελευθερία κινήσεων στην Ελλάδα σε αντάλλαγμα τον 

έλεγχο της Ρουμανίας από τους Σοβιετικούς. Την ιδέα συνέχισαν, ενώ απουσίαζαν οι 

Αμερικανοί, ο Τσώρτσιλ και ο Στάλιν στη Μόσχα, τον Οκτώβριο του 1944 και 

αφορούσε τον έλεγχο των Βαλκανίων συγκεκριμένα την απελευθέρωση της Ελλάδας 

από τα βρετανικά στρατεύματα, μια και η Βουλγαρία είχε ήδη καταληφθεί από τα 

αντίστοιχα σοβιετικά.50  

Ο Τσώρτσιλ επιζητούσε τη συμφωνία με τον Στάλιν για να έχει τη δυνατότητα να 

κινηθεί ελεύθερα στην Ελλάδα. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε και επικράτησε ως 

«συμφωνία των ποσοστών», προέβλεπε τον έλεγχο της Ελλάδας κατά 90% από τους 

Βρετανούς και κατά 10% από τους Σοβιετικούς.  Αντίστοιχα ποσοστά ίσχυσαν και για 

τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες. Η Ελλάδα ενδιέφερε τη Βρετανία ως γεωπολιτική 

θέση για την κυριαρχία της στη Μεσόγειο θάλασσα. Η συμφωνία έπαιξε τον ρόλο της 

στα Δεκεμβριανά της Αθήνας το 1944, όπου ο Στάλιν τήρησε τη συμφωνία των 

ποσοστών.51 Επίσης, με την έναρξη του εμφυλίου πολέμου το 1946 στην Ελλάδα, ο 

Στάλιν δεν έδωσε την έγκριση του στους μαχητές του Εθνικού Απελευθερωτικού 

Μετώπου (ΕΑΜ) για τη διεξαγωγή του ένοπλου αγώνα, αλλά ούτε και οι άλλοι 

κομμουνιστές ηγέτες. Σύμφωνα με πηγές της εποχής ο Στάλιν δεν έβλεπε θετική 

έκβαση του αγώνα και επεδίωκε τον τερματισμό του.52 Η μόνη παρέμβαση των 

Σοβιετικών ήταν η διαμαρτυρία τους για την παραμονή των βρετανικών στρατευμάτων 

στην Ελλάδα και μετά την αποχώρηση τους, στις 21 Φεβρουαρίου 1947, των 

αμερικανικών στρατευμάτων. Μομφές εκτόξευσαν και για την ανάμειξή τους στην 
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πολιτική της Ελλάδας.53 Με τη γενική συμφωνία των ποσοστών ρυθμίστηκε η 

κυριαρχία των Δυνάμεων επί των κρατών στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Ελλάδα 

έμεινε προσκολλημένη στον δυτικό συνασπισμό των κρατών της Ευρώπης, με τον 

φόβο της από Βορρά επίθεσης των χωρών υπό σοβιετικής επιρροής.54  

Οι σχέσεις που είχαν μεταξύ τους οι Μεγάλες Δυνάμεις καθόριζαν σε μεγάλο 

βαθμό και τις σχέσεις των μικρών κρατών μέσα στο πεδίο του Ψυχρού Πολέμου. Η 

γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας την οδήγησε να συνταχθεί με τα συμφέροντα αυτού 

που ήλεγχε τη ανατολική Μεσόγειο. Στο πλαίσιο του ανταγωνισμού που επικρατούσε 

στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου, αν δεν επιθυμούσε αυτή την επιλογή η Ελλάδα θα 

της είχε επιβληθεί η επιλογή του Δυτικού συνασπισμού.55 

Η κυβέρνηση της Ελλάδας δεν είχε την ευκαιρία επιλογής στρατοπέδου κατά τον 

Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω του ότι προκλήθηκε από τις δυνάμεις του Άξονα και την 

επέλεξε το Ηνωμένο Βασίλειο ως σύμμαχο, λόγω των συμφερόντων που είχε στην 

περιοχή. Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, μετά τον πόλεμο, ήταν η κατοχύρωση της 

εδαφικής ακεραιότητας και της  ασφάλειας που της παρείχε ο ΟΗΕ, οι σχέσεις της με 

τη Γιουγκοσλαβία και την Τουρκία, η μεγαλύτερη από τα προβλεπόμενα απορρόφηση 

κονδυλίων από τις ΗΠΑ και η ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Ωστόσο οι εκκλήσεις της 

Ελλάδος και της Τουρκίας το 1949 για να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ απορρίπτονταν τόσο 

από τις ΗΠΑ όσο και από το Ηνωμένο Βασίλειο για τους δικούς τους λόγους. Τον 

Απρίλιο του 1950 επανέλαβαν το αίτημα η Τουρκία και η Ελλάδα για ένταξη στο 

ΝΑΤΟ. Ο  Σοφοκλής Βενιζέλος σε λόγο του μεταξύ άλλων τόνισε ότι θα ήταν ευτυχής 

να συμπεριληφθεί και η Ελλάδα στο Σύμφωνο της συλλογικής ασφάλειας των 

ελευθέρων λαών. Το 1950 οι δύο υποψήφιες χώρες Ελλάδα και Τουρκία απέστειλαν 

στην Κορέα στρατιωτικές δυνάμεις στο πλευρό του ΟΗΕ με σκοπό να ενισχύσουν την 

υποψηφιότητα τους για ισότιμη ένταξη στο ΝΑΤΟ.56 

Οι ΗΠΑ ήθελαν η Ελλάδα να παραμείνει στο δυτικό συνασπισμό δυνάμεων και 

ενεργούσαν για αυτόν το σκοπό. Τα πλούσια αποθέματα πετρελαίου της Μέσης 

Ανατολής αναδείκνυαν τη σπουδαιότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Το Ηνωμένο 

Βασίλειο το 1946 αντιλαμβάνονταν ότι οι δυνατότητες του στέρευαν στην περιοχή και 
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αναζήτησε συμπαραστάτη ώστε να αποκαταστήσουν την ισορροπία των δυνάμεων 

στην περιοχή. Οι ΗΠΑ το αντιλήφθηκαν και έδρασαν έγκαιρα ώστε να καλύψουν το 

κενό που πιθανόν να δημιουργούνταν από την μειωμένη δυνατότητα υποστήριξης του 

Ηνωμένου Βασιλείου. Ο παράγων Σοβιετική Ένωση άρχισε να δείχνει ενδιαφέρον για 

την ίδια περιοχή και να δημιουργεί προβλήματα στις ΗΠΑ. Η Ελλάδα με την Τουρκία 

και το Ιράν αποκτούσαν ιδιαίτερη σημασία για τις ΗΠΑ στον έλεγχο της Ανατολικής 

Μεσόγειου και προσπάθησαν στην κρίση της Ελλάδος να κινητοποιήσουν την 

υποστήριξή τους. Η κυβέρνηση Τρούμαν για να αναλάβει δράση έπρεπε να πείσει και 

να εξασφαλίσει την υποστήριξη από τους ισχυρούς παράγοντες του Κογκρέσου. 

Υπήρξε μεγάλη κινητικότητα από πολλούς παράγοντες ώστε να βοηθήσουν και να 

προωθήσουν την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια προς την Ελλάδα και Τουρκία. 

Ο υφυπουργός των Εξωτερικών Dean Acheson (Άτσεσον) υποστήριξε ότι εάν χανόταν 

η Ελλάδα στο ολοκληρωτικό καθεστώς και επικρατήσει ο κομμουνισμός αυτό θα 

επηρέαζε αφενός την Τουρκία και με επιπτώσεις στη Μέση Ανατολή και αφετέρου θα 

επηρεάσει τους ελεύθερους λαούς της Ευρώπης που ακόμη μετρούσαν τις πληγές τους 

από τον πόλεμο. Ο πιθανόν πλήρης έλεγχος των Βαλκανίων από τους Σοβιετικούς θα 

αποτελούσε κίνδυνο για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Για το λόγο αυτόν η 

Ελλάδα ήταν το σημείο ώστε, οι ΗΠΑ να αντισταθούν στο σοβιετικό επεκτατισμό με 

κάθε τρόπο. Η βοήθεια τόνισε ότι δεν θα αντικαθιστούσε την αδυναμία του Ηνωμένου 

Βασιλείου στην περιοχή αλλά ότι θα υπήρχε πρόβλημα ασφάλειας για τις ΗΠΑ.57 

Ο Τρούμαν  ανέλαβε την υποχρέωση να πείσει το Κογκρέσο και τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων για την υποστήριξη της Ελλάδας και της Τουρκίας στα πλαίσια της 

ασφάλειας. Σε λόγο του προς το Κογκρέσο παρουσίασε την έκκληση της ελληνικής 

κυβέρνησης προς τις ΗΠΑ για παροχή οικονομικής και υλικής βοήθειας προκειμένου 

να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκλήθηκαν από τη γερμανική κατοχή και τις 

εσωτερικές συγκρούσεις που ακολούθησαν μετά την απομάκρυνση των γερμανικών 

στρατευμάτων. Η κατάσταση στην Ελλάδα ήταν εκτός ορίων και η ελληνική 

κυβέρνηση δυσκολεύτηκε να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Επίσης, τόνισε ότι η μόνη 

χώρα που μπορούσε να την υποστηρίξει ήταν οι ΗΠΑ και τα Ηνωμένα Έθνη 

δημιουργήθηκαν με πρωτεργάτη τις ΗΠΑ, για να υπερασπίζονται την ελευθερία, την 

ειρήνη και την ανεξαρτησία σε όλα τα μέλη τους. Οι ελεύθεροι λαοί χρειάζονταν την 

υποστήριξη ειδικά όταν απειλούνταν από ένοπλες μειονότητες, γιατί η επιβολή 
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ολοκληρωτικού καθεστώτος θα επηρέαζε τη διεθνή ειρήνη και έμμεσα την ασφάλεια 

των ΗΠΑ. Η βοήθεια την οποία ζήτησε ο Τρούμαν από το Κογκρέσο ήταν της τάξης 

των 400.000.000 δολαρίων και μάλιστα να δοθεί το ταχύτερο στις χώρες, ώστε να 

ξεκινήσουν τα έργα ανοικοδόμησης και της εποπτείας των οικονομικών και των 

τεχνικών υπηρεσιών.58 Το Δόγμα Τρούμαν κηρύχθηκε με αφορμή την αποχώρηση  του 

Ηνωμένου Βασιλείου από το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης της Ελλάδας στις 21 

Φεβρουαρίου 1947 λόγω των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετώπιζε μετά το τέλος 

του πολέμου και από την κρίσιμη εξέλιξη του Ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Ακόμη, 

το Δόγμα αποσκοπούσε στη διατύπωση των αρχών της αμερικανικής εξωτερικής 

πολιτικής σε όλη την υφήλιο, που στόχευε στην ανάσχεση της παγκόσμιας 

κομμουνιστικής απειλής και στην παροχή βοήθειας προς οποιοδήποτε κράτος 

θεωρούσαν ότι κινδύνευε από τους Σοβιετικούς ή τους συμμάχους τους.59  

Μετά την ψήφιση του Δόγματος Τρούμαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και 

το Κογκρέσο, οι ΗΠΑ απέστειλαν τον Ιούνιο του 1947  στην Ελλάδα την επιτροπή της 

Αμερικανικής Οικονομικής Αποστολής AMAG, αποτελούμενη από 700 άτομα εκ των 

οποίων 300 Αμερικανοί, ώστε να αποτελέσουν τις επιτροπές για να ελέγξουν τις 

δαπάνες στους τομείς των οικονομικών και στρατιωτικών και το πρόγραμμα 

ανοικοδόμησης της Ελλάδας. Η οικονομική βοήθεια για το 1947 - 1948 ήταν της τάξης 

των 300 εκατομμυρίων δολαρίων, το μισό ποσό για το πολιτικό και το υπόλοιπο για το 

στρατιωτικό σκέλος.60 Με το ψήφισμα αυτό ο Τρούμαν διακήρυξε ότι η εθνική 

ακεραιότητα και η επιβίωση τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας κρίνονταν πολύ 

σημαντικά για την ασφάλεια των ΗΠΑ και του συνόλου των φιλελεύθερων ανθρώπων. 

Επιπλέον, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενεργούσαν για να επεκτείνουν τους στόχους και τους 

σκοπούς που ήταν ταυτόσημοι με εκείνους των Ηνωμένων Εθνών. Ο σκοπός αυτών 

                                                           

58 Ο Λόγος του Τρούμαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και το Κογκρέσο το Μάρτιο 1947. 

Ourdocuments.gov. «Transcript of Truman Doctrine», Transcription courtesy of the Avalon Project at 

Yale Law School. Διαθέσιμο στο:  

https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=false&doc=81&page=transcript. [ημερομηνία 

πρόσβασης: 03 Οκτωβρίου 2020].  
59 Γιώργος Σταθάκης, Το Δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο Μάρσαλ, Η Ιστορία της Αμερικάνικης Βοήθειας 

στην Ελλάδα Βιβλιόραμα, Αθήνα 2004, σ. 141. Επίσης βλ. πληροφορίες στο Ιωάννης Δ. Στεφανίδης, 
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Αθήνα, 2002, σσ. 83,240 και Στεφανίδης, Από τον Εμφύλιο .., ό.π., σσ. 10-11. 
60 Σφήκας, ό.π., σ. 302. 

https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=false&doc=81&page=transcript


 

35 
 

ήταν η ανάσχεση της σοβιετικής επιθετικότητας και η εξασφάλιση και προστασία των 

κρίσιμων οδών προς τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής.61    

Η οικονομική αυτή ενίσχυση του Δόγματος Τρούμαν προς την Ελλάδα και την 

Τουρκία ήταν ο πρόδρομος και το μέσο που προετοίμαζε τον δρόμο για το σχέδιο 

Marshall (Μάρσαλ), την οικονομική ενίσχυση της Ευρώπης. Τα πολλαπλά 

προβλήματα των ευρωπαϊκών χωρών δεν μπορούσαν ν’ αφήσουν αδιάφορους τους 

Αμερικανούς, καθότι αυτό θα άφηνε ανοικτό το πεδίο δράσης στους Σοβιετικούς. Η 

οποιαδήποτε πρωτοβουλία των ΗΠΑ στην Ευρώπη θα πρέπει να είχε και την 

συμπαράσταση της Σοβιετικής Ένωσης. Προς εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού, τον 

Ιούνιο του 1947 οργανώθηκε συνέδριο στο Παρίσι μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων 

ώστε να συμφωνήσουν για την αμερικανική πρωτοβουλία στην Ευρώπη με την έγκριση 

ή και την συμμετοχή της Σοβιετικής Ένωσης. Η αποχώρηση του υπουργού των  

Σοβιετικών Μολότοφ από το συνέδριο του Παρισιού λόγω διαφωνιών, έδωσε το 

πράσινο φως ώστε να προχωρήσει το σχέδιο Μάρσαλ στην Ευρώπη. Ήταν το πρώτο 

βήμα για τον διαμελισμό της Ευρώπης σε Ανατολή και Δύση. Το Σχέδιο Μάρσαλ και 

το Δόγμα  Τρούμαν αποτέλεσαν τα συστατικά ενός αμερικανικού εγχειρήματος για τη 

δημιουργία αντισοβιετικού συνασπισμού στην Ευρώπη.62     

Το σχέδιο Μάρσαλ ήταν ένα καινοτόμο σχέδιο της αμερικάνικης εξωτερικής 

πολιτικής που απέβλεπε στην αποκατάσταση, στην ανοικοδόμηση και ανάπτυξη μέσω 

της οικονομικής ενίσχυσης των ευρωπαϊκών χωρών, μετά τις καταστροφές που 

υπέστησαν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και στον περιορισμό της εξάπλωσης της 

σοβιετικής επιρροής στη Δυτική Ευρώπη. Επιπλέον, εμπόδιζε την ανάπτυξη 

κομμουνιστικών κομμάτων και τη συμμετοχή τους στις κυβερνήσεις των χωρών που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Αναγκαστικός όρος ήταν και η διάθεση 

του 70% των πιστώσεων που έπαιρναν οι χώρες του σχεδίου, για την αγορά 

Αμερικανικών προϊόντων με σκοπό να τονώσουν τις εξαγωγές  και να επιστραφεί ένα 

μεγάλο μέρος της οικονομικής βοήθειας στις ΗΠΑ.63 Το σχέδιο Μάρσαλ ήταν 

οικονομικό πρόγραμμα με πολλά πολιτικά στοιχεία που υποστήριζε την πολιτική 

ανεξαρτησία και την οικονομική ελευθερία των χωρών της Ευρώπης. Η Ελλάδα σε 

μεγάλο ποσοστό στήριζε την οικονομία της στην αγροτική και στη βιομηχανική 

                                                           

61 Απόστολος Β. Βετσόπουλος, Η Ελλάδα και το Σχέδιο Μάρσαλ, Η Μεταπολεμική Ανασυγκρότηση της 
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παραγωγή. Πέραν αυτών, μεγάλο πρόβλημα δημιουργούσε και η διαχείριση των 

οικονομικών από τους κυβερνητικούς και πολιτικούς παράγοντες της χώρας. Η 

βοήθεια του σχεδίου Μάρσαλ δεν κατόρθωσε να αλλάξει πλήρως τον χαρακτήρα της 

ελληνικής οικονομίας, τη μετατροπή της από αγροτική σε βιομηχανική, αλλά συνέβαλε 

στην ανασυγκρότηση και ανοικοδόμηση της χώρας. Κατασκευάστηκαν σημαντικά 

έργα υποδομών και αυξήθηκε η αγροτική και βιομηχανική παραγωγή της.64 Σε 

συνέντευξη που παραχώρησε στις 17-06-2007, στον Αθανάσιο Έλλις, ο James Warren 

(Γουόρεν) που το 1950 είχε οριστεί υπεύθυνος όλων των εισαγωγών στην Ελλάδα, 

μεταξύ των άλλων δήλωσε ότι το σχέδιο Μάρσαλ έβγαλε την Ελλάδα από την 

εξαθλίωση και έθεσε τα θεμέλια για μια ταχεία οικονομική ανάπτυξη, που επέτρεψε 

στη χώρα να ενσωματωθεί στην ενιαία Ευρώπη.65  

Οι ΗΠΑ επεδίωκαν με την πολιτική τους την αναχαίτιση «ανάσχεση» κατά τον 

George Kennan (Τζωρτζ Κέναν), Διευθυντή το 1947 του Επιτελείου Σχεδιασμού 

Πολιτικής του State Department, της εξάπλωσης της Σοβιετικής Ένωσης σε χώρες 

εκτός της επιρροής της. Η κυριότερη επιρροή του Κέναν μεταπολεμικά ήταν η 

εφαρμογή του σχεδίου Μάρσαλ, που αποσκοπούσε στην οικονομική ανασυγκρότηση 

της Δυτικής Ευρώπης και το οποίο πράγματι πυροδότησε την ανάκαμψή της. Δυναμική 

αυτού του σχεδίου ήταν αφενός μεν η οικονομική ενίσχυση των κρατών και αφετέρου 

η επιβολή κυβερνήσεων φιλικών προς τις ΗΠΑ, ώστε να εξυπηρετούν τα συμφέροντά 

της και να είναι μακριά από τη σοβιετική σφαίρα επιρροής. Δηλαδή να διατηρήσουν 

την ισορροπία με τη χρησιμοποίηση της οικονομικής δύναμης προς συγκεκριμένα 

κέντρα της γης, τα οποία θα συνέχιζαν εκτός της σοβιετικής επιρροής, να εξυπηρετούν 

τα αμερικανικά συμφέροντα.  Ο ίδιος επίσης υποστήριξε και τη διατήρηση του σχεδίου 

Τρούμαν τον Ιούνιο του 1947 για την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια προς την 

Ελλάδα και την Τουρκία, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος μετακίνησης τους στη 

σοβιετική σφαίρα. Ήταν αντίθετος, λόγω της ασφάλειας των ΗΠΑ, να έχουν 

οποιαδήποτε ανάμειξη είτε να εμπλακούν σε πόλεμο με τον κομμουνισμό, σε 

οποιασδήποτε σημείο του πλανήτη. Αλλά αυτό αν γινόταν σε επιλεγμένα στρατηγικά 

σημεία και μόνον  εφόσον υπήρχε διάθεση των τοπικών δυνάμεων να αντισταθούν 
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στον κομμουνισμό. Η άποψή του αποσκοπούσε στην οικονομία δυνάμεων από πλευράς 

των ΗΠΑ. Το δίπολο Ανατολής - Δύσης  συντηρούσε την ειρήνη και την ασφάλεια από 

το φόβο της γενικής καταστροφής όχι μόνο των χωρών τους αλλά και της 

ανθρωπότητας.66 

1.4.  Η αρχή του πολέμου 

 

Η Central Intelligence Agency (CIA) ενημέρωσε τον Ιανουάριο 1950 την 

κυβέρνηση των ΗΠΑ για την ενίσχυση του Λαϊκού Στρατού της Βόρειας Κορέας με 

άρματα μάχης και βαρύ οπλισμό καθώς και για τη συγκέντρωση στρατευμάτων από 

την πλευρά της Βόρειας Κορέας κοντά στον 38ο παράλληλο, αλλά θεωρούσε απίθανο 

το ενδεχόμενο μιας εισβολής, εκτός και αν οι βορειοκορεατικές δυνάμεις μπορούσαν 

ν’ αποκτήσουν μία υπεροχή από τις δυνάμεις της Νότιας Κορέας.67  

Οι ΗΠΑ και οι Δυτικοευρωπαίοι σύμμαχοί τους αρχικά δεν έδωσαν σημασία στο 

γεγονός γιατί το θεώρησαν, σύμφωνα με τα δεδομένα, ως μία νέα αψιμαχία μεταξύ 

τους στον 38ο παράλληλο. Η CIA ήταν σύμφωνη με την εκτίμηση της Πρεσβείας των 

ΗΠΑ στη Μόσχα, ότι η θετική έκβαση της επίθεσης των Βορειοκορεατών στη Νότιο 

Κορέα, μπορούσε να ενθαρρύνει τη Σοβιετική Ένωση και να εξαπολύσει επίθεση και 

σε άλλες χώρες στην Άπω Ανατολή. Το Κρεμλίνο πιθανόν να υπολόγιζε ότι δεν θα 

λάμβαναν οι Δυτικοί αποτελεσματικά αντίμετρα για υπεράσπιση της Νότιας Κορέας. 

Ωστόσο, τόνιζε ότι το Κρεμλίνο δεν ήταν πρόθυμο να προκαλέσει Παγκόσμιο Πόλεμο 

αυτή την περίοδο. Η αποτελεσματική αντίδραση από τη Δύση πιθανόν να οδηγήσει το 

Κρεμλίνο να ζητήσει διαπραγμάτευση μεταξύ της Βόρειας και Νότιας Κορέας. Εάν 

όμως η επιχείρηση ήταν επιτυχής τότε το Κρεμλίνο θα προσπαθούσε να υπονομεύσει 

τις θέσεις των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο. Σημείωσε ότι η δράση των Ηνωμένων Εθνών 

για τον έλεγχο της κορεατικής κατάστασης ήταν δυνατή μόνο με τη λήψη 

στρατιωτικών κυρώσεων και την άμεση ολοκλήρωσή της.68   

Οι δυνάμεις των Βορειοκορεατών στις 25 Ιουνίου 1950 πέρασαν τον 38ο 

παράλληλο χωρίς καμία αντίσταση και κατέλαβαν το μεγαλύτερο τμήμα της Νότιας 
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Κορέας μαζί και την πρωτεύουσά της Σεούλ. Με την εισβολή των Βορείων 

θορυβήθηκε η Δύση πιστεύοντας, ότι πίσω από την επίθεση της Βόρειας Κορέας  

κρύβεται η Σοβιετική Ένωση και ότι υπήρχε ένα παγκόσμιο σχέδιο για την επικράτηση 

του κομμουνιστικού συστήματος σε όλη την υφήλιο. Αιτία αυτού, πέραν της 

σοβιετικής επικράτησης στην Ανατολική Ευρώπη, ήταν το γεγονός ότι στην Κίνα είχε 

επικρατήσει ο φιλοσοβιετικός ηγέτης Μάο τσε-Τουνγκ.69 Την εποχή εκείνη ο πόλεμος 

θεωρήθηκε από τη Δύση ως μια πράξη καθαρής επιθετικότητας από τη Βόρεια εναντίον 

της Νότιας Κορέας που σχεδιάστηκε και υποστηρίχθηκε από τη Σοβιετική Ένωση. 

Εξαιτίας αυτού οι Δυτικοευρωπαίοι ηγέτες παρέμειναν πεπεισμένοι σε όλη τη διάρκεια 

του πολέμου ότι η Κορέα ήταν μια απλή εκτροπή, για να αποσπάσει την προσοχή από 

τον πραγματικό στόχο της σοβιετικής φιλοσοφίας που ήταν η Δυτική Ευρώπη. Στην 

πραγματικότητα ο Κιμ Ιλ-Σουνγκ σχεδίαζε να εισβάλει και να ανατρέψει τη 

Δημοκρατία της Κορέας. Σε αυτήν τη επίθεση βοήθησαν ο Στάλιν και ο Μάο. Αυτό 

αποδείχθηκε το 1993 και μετά το άνοιγμα  των σοβιετικών και κινεζικών αρχείων.70   

Η περίπτωση της Βόρειας Κορέας έμοιαζε μ’ εκείνη της Ανατολικής Γερμανίας, 

όπου η Ύπατη Αρμοστεία των ΗΠΑ στο Βερολίνο θεώρησε ότι η Σοβιετική Ένωση 

άρχισε την εφαρμογή του σχεδίου για την επαναστατική επίθεση σε διάφορες περιοχές 

του κόσμου, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία. Η διαπίστωση αυτή προήλθε από την  

επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης τόσο στη Βόρειο Κορέα όσο και στη Λαϊκή 

Δημοκρατία της Ανατολικής Γερμανίας. Εάν τέθηκε σε εφαρμογή το σοβιετικό σχέδιο 

ήταν ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει την Ανατολική Γερμανία εναντίον της Δυτικής, 

όπως έκανε και με τη Βόρειο Κορέα. Ο σχολιασμός της CIA ήταν ότι οι Σοβιετικοί 

θεωρούσαν τη σύγκρουση στην κορεατική χερσόνησο  μία δοκιμαστική υπόθεση ώστε 

να ζυγίσουν την ικανότητα των ΗΠΑ στην  αντιμετώπιση μιας κρίσιμης κατάστασης. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των Αμερικανών Στρατιωτικών Διοικητών των δυνάμεων σε 

Γερμανία και Αυστρία δεν υπήρχαν κινητοποιήσεις στρατευμάτων για μία ενδεχόμενη 

επίθεση. Αντιθέτως η CIA ήταν πεπεισμένη ότι οι σοβιετικές δυνάμεις που είχαν 

αναπτυχθεί στην Ευρώπη είχαν τέτοια ετοιμότητα που μπορούσαν σε ελάχιστο χρόνο 

να αναλάβουν επιθετική ενέργεια.71  
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 Όπως έγινε αργότερα φανερό, ο σοβιετικός ηγέτης Στάλιν ήταν αναποφάσιστος 

για έναν τέτοιο πόλεμο. Την απόφαση είχε λάβει ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Ιλ-

Σουνγκ, πιθανόν πείθοντας τον Στάλιν, για την επιτυχία μιας αιφνιδιαστικής επίθεσης 

κατά της Νότιας Κορέας.72 Η Κίνα ανέμενε τη σοβιετική στάση για να προσαρμοστεί 

με αυτήν.73 Αφορμή της επίθεσης αυτής αποτέλεσε η δήλωση του αμερικανού 

υπουργού Εξωτερικών  Άτσεσον στις 12 Ιανουαρίου του 1950, ότι η πολιτική των ΗΠΑ 

είχε ξεκαθαρίσει για την Άπω Ανατολή. Οι ΗΠΑ πλέον εγγυόταν την ασφάλεια των 

Φιλιππίνων και της Ιαπωνίας, ενώ η Φορμόζα και η Νότιος Κορέα έμεναν έξω από την 

περίμετρο ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον όριζαν, ότι αν μια επίθεση 

εκδηλωθεί οπουδήποτε στην  Άπω Ανατολή, η αρχική αντίδραση έπρεπε να προέλθει 

από τον λαό που δέχθηκε την επίθεση και να συνεχιστεί με την εμπλοκή όλου του 

πολιτισμένου κόσμου, σύμφωνα με το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η Κορέα και η 

Ταϊβάν θεωρήθηκαν απ’ όλους ότι δεν περιλαμβάνονταν στην Αμυντική  Γραμμή 

Ειρηνικού των ΗΠΑ, και δεν είχαν τη διάθεση να πολεμήσουν γι’ αυτές. Μετά την 

ανακοίνωση αυτή η Νότια Κορέα άρχισε να αμφιβάλει για την πρόθεση των ΗΠΑ να 

ενισχύσουν την άμυνά της. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Ιλ-Σουνγκ  και ο Στάλιν 

έλαβαν τις παρατηρήσεις του Άτσεσον ως ένδειξη ότι οι ΗΠΑ δεν θα επενέβαιναν σε 

μελλοντικό πόλεμο της Κορέας.74 Η Σοβιετική Ένωση από την πλευρά της θεώρησε τη 

δήλωση αυτή ως ευκαιρία, για να διαπιστώσει στην πράξη τις αντιδράσεις των 

Ηνωμένων Πολιτειών στην Άπω Ανατολή με την εφαρμογή  δυναμικής  πολιτικής, που 

εκ των πραγμάτων αποκλειόταν η δυνατότητα αυτής στην Ευρώπη.75  

Η ένταση και η αντιπαλότητα που υπήρχε μεταξύ των δύο τμημάτων της 

χερσονήσου της Κορέας, για το ποιος θα ηγηθεί της ένωσης των δύο χωρών, 

εκδηλώθηκε στις 04:00 της 25ης Ιουνίου του 1950 με την αιφνιδιαστική επίθεση του 

Λαϊκού Στρατού της Βόρειας Κορέας, που βρήκε απροετοίμαστους και ανοργάνωτους 

τους Νότιους για να αντιμετωπίσουν μια τέτοιου μεγέθους επίθεση, τόσο σε στρατό 

                                                           

72 Χατζηβασιλείου, ό.π., σσ. 122-123. 
73 Andre Fontaine, Ιστορία του Ψυχρού Πολέμου: από τον Πόλεμο της Κορέας μέχρι της Κρίσεως των 

Συμμαχιών, (1950-1967), μετάφρ. Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος, τόμος Β’, Συμπληρωματικαί 

Εκδόσεις Στρατιωτικών Περιοδικών, Αθήνα, 1968, σ. 2. 
74 Hickey, ό.π., σ. 54.  
75 Βισβίζη - Δοντά, ό.π., σ. 101. Επίσης βλ. Μαγκλίνης  ό.π., σ. 442.  
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όσο και σε πολεμικό εξοπλισμό.76 Επιπλέον η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας 

ισχυρίζονταν πως αντεπιτέθηκαν για να βάλουν τέλος στις προκλήσεις των Νοτίων.77 

Οι ΗΠΑ ενημερώθηκαν άμεσα για την αιφνίδια επίθεση των Βορειοκορεατών από 

τον John Joseph Muccio (Μούτσιο), Πρέσβη τους στη Σεούλ. Επίσης, και ο πρόεδρος 

της Νότιας Κορέας Σήνγκμαν-Ρη αφού έκρινε πως η κατάσταση που βρέθηκε η χώρα 

του ήταν πολύ σοβαρή και ότι δεν μπορούσε να αποκρούσει την επίθεση της Βόρειας 

Κορέας με τις δυνάμεις που διέθετε, απευθύνθηκε στον Πρέσβη της Νότιας Κορέας 

Jang Myun (Τζανγκ Μιόν) στις ΗΠΑ, για να ζητήσει άμεσα στρατιωτική  βοήθεια από 

την αμερικάνικη κυβέρνηση.78 Ο Τρούμαν απουσίαζε από την Ουάσιγκτον το 

συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο, και αντικαταστάτης του ήταν ο υπουργός Εξωτερικών 

Άτσεσον, ο οποίος σε συνεργασία με το επιτελείο του ζήτησε από τον Τρίγκβε-Λη να 

συγκαλέσει άμεσα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εάν ήταν δυνατόν την 25η του 

Ιουνίου 1950, λόγω διαφοράς της ώρας.79 Επιπλέον, ο Άτσεσον έδωσε εντολή για 

πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια και ο Τρούμαν συνειδητοποιώντας την τραγική 

κατάσταση που βρισκόταν ο νοτιοκορεατικός στρατός έδωσε προτεραιότητα στην 

άμεση αποστολή βοήθειας των Αμερικανών και ύστερα του ΟΗΕ.80 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στην έκτακτη συνεδρίαση (Νο 473)  στις 25 

Ιουνίου 1950 καταδίκασε την εισβολή του βορειοκορεατικού στρατού στη Νότια 

Κορέα και κάλεσε τους εισβολείς να αποσύρουν τις δυνάμεις τους βόρεια του 38ου 

παραλλήλου. Παράλληλα την ίδια ημέρα ενέκρινε την αμερικάνικη πρόταση για 

στρατιωτική επέμβαση στην Κορέα. Από την ψηφοφορία ήταν απών ο μόνιμος 

αντιπρόσωπος της Σοβιετικής Ένωσης Giakob Malik (Γιακόμπ Μαλίκ), λόγω της 

συμμετοχής της Ταϊβάν ως Εθνικιστικής Κίνας, αντί της Λαϊκής Δημοκρατίας της 

Κίνας. Από την ψηφοφορία απείχε ο Γιουγκοσλάβος αντιπρόσωπος. Η Σοβιετική 

Ένωση θα μπορούσε να ασκήσει «βέτο», αν συμμετείχε στην ψηφοφορία και επομένως 

ήταν δικαιολογημένη η διαμαρτυρία της για την υπερψήφιση 9-0 από τα μέλη που 

προέβλεπε το καταστατικό του Οργανισμού. Στις 27 του Ιουνίου 1950 οι ΗΠΑ 

                                                           

76 Χατζηβασιλείου, ό.π., σσ. 122-123. 
77 Philip Deane (Γεράσιμος Τσιγάντε), Captive in Korea, Αιχμάλωτος στην Κορέα, Μετάφραση 

Κωνσταντίνου Σφαέλου, Ίκαρος, Αθήνα 1954, σ. 112. 
78 Υπουργείο Βετεράνων και Πατριωτικών Υποθέσεων Κορέας, ΟΙ Απόγονοι της Αθηνάς. Η Ιστορία της 

Συμμετοχής του Εκστρατευτικού Σώματος Ελλάδος στον Κορεατικό Πόλεμο, Μετάφραση Δημητρίου 

Ματσούκα, Σεούλ, Δεκ. 2006, σ. 41. 
79 Η διαφορά της διεθνούς ώρας ανάμεσα στη Σεούλ και την Ουάσιγκτον ήταν μείον (-) 13 ώρες. Την 

ώρα της επίθεσης η Ουάσιγκτον είχε 15:00 της 24ης Ιουνίου 1950. 
80 Hickey, ό.π., σσ. 79-80.   
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παρότρυναν μέσω της διπλωματικής οδού τον Τρίγκβε-Λη να συγκαλέσει εκ νέου το 

Συμβούλιο Ασφαλείας για να εξετάσει τη δεύτερη πρόταση των ΗΠΑ που ζητούσε από 

τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να προσφέρουν όση βοήθεια θα χρειαζόταν, για να 

αποκρούσει η Νότιος Κορέα την ένοπλη επίθεση και να αποκατασταθεί η διεθνής 

ειρήνη και η ασφάλεια στην περιοχή. Στη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου (Νο 474) η 

πρόταση των ΗΠΑ έγινε δεκτή από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφάλειας. Από την 

ψηφοφορία απείχαν η Ινδία και η Αίγυπτος, ο αντιπρόσωπος της Γιουγκοσλαβίας 

καταψήφισε την πρόταση ενώ απουσίαζε και πάλι ο μόνιμος Αντιπρόσωπος της 

Σοβιετικής Ένωσης.81  

Επιπλέον, τo 1950 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έλαβε την  απόφαση που 

προέβλεπε τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ώστε να εξετάζονται 

περιπτώσεις απειλής ή επίθεσης, όποτε το ΣΑ αδυνατούσε να εκπληρώσει το έργο του 

λόγω έλλειψης ομοφωνίας των μελών του. Με την ενέργεια αυτή της Γενικής 

Συνέλευσης έβγαιναν εκτός περιθωρίου τα μόνιμα μέλη που αρνούνταν να αποδεχθούν 

τις αποφάσεις του συνόλου του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 

αφορούσε την παράκαμψη της άρνησης του σοβιετικού αντιπροσώπου για αποστολή 

στρατιωτικών δυνάμεων στη Νότιο Κορέα, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Ήταν η πρώτη 

φορά που ο ΟΗΕ ενέκρινε συλλογική ενέργεια των κρατών-μελών του να αποστείλει 

στρατιωτικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσει  ένοπλη επίθεση και να περιφρουρήσει την 

ειρήνη, την ασφάλεια και την ελευθερία των λαών σύμφωνα με τις αρχές του. Ο 

προκάτοχος του η «Κοινωνία των Εθνών» λόγω των διαφωνιών δεν κατάφερε να 

αναλάβει πολεμική αποστολή.82  

Η Πρεσβεία της Νότιας Κορέας ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια από τις ΗΠΑ και 

τόνισε ότι οι Νοτιοκορεάτες ήταν απογοητευμένοι γιατί δεν υπήρχαν αποδείξεις για τη 

βοήθεια από μέρους των ΗΠΑ και επιπλέον είχε καταληφθεί η πρωτεύουσά τους η 

Σεούλ από τους Βόρειους. Η Πρεσβεία πρότεινε την εκτεταμένη χρήση της πολεμικής 

Αεροπορίας και του πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ώστε αφενός να σταθεροποιηθεί 

η κατάσταση στο μέτωπο  και αφετέρου να τονωθεί το ηθικό των πολεμιστών τους και 

να κρατήσουν τη γραμμή στον ποταμό Χαν.83  

                                                           

81 Στο ίδιο, σσ. 81-83.   
82 Βισβίζη - Δοντά, ό.π., σσ.  20, 21, 105-107. 
83 Central Intelligence Agency Government library, «Korean war», daily reports on 29 June 1950. 

Διαθέσιμο στο   cia.gov/library/reading room/docs, 1950-06-29. [ημερομηνία πρόσβασης 20 Ιουνίου 

2020].  
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Ο Τρίγκβε-Λη, μετά τη λήξη της 474ης συνεδρίασης του ΣΑ του ΟΗΕ που 

πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 1950, εξέδωσε και κοινοποίησε στα κράτη-μέλη 

του ΟΗΕ το ψήφισμα στο οποίο ανέφερε ότι η επίθεση στην Νότιο Κορέα συνιστούσε 

παραβίαση της διεθνούς ειρήνης και καλούσε την Βόρειο Κορέα να σταματήσει τις 

εχθροπραξίες και να αποσύρει τις δυνάμεις της βόρεια από τον 38ο παράλληλο. Στην 

αδράνεια αφενός της Βόρειας Κορέας να διακόψει τις εχθροπραξίες και αφετέρου στην 

έκκληση της Δημοκρατίας της Κορέας να της παρασχεθεί ουσιαστική βοήθεια για την 

απόκρουση των στρατευμάτων της Βόρειας Κορέας, συνιστούσε προς τα κράτη-μέλη 

των Ηνωμένων Εθνών να συνεισφέρουν στη Δημοκρατία της Κορέας τέτοια βοήθεια, 

ανάλογα με τις δυνατότητές τους σε δυνάμεις και μέσα, για να αποκρούσουν την 

ένοπλη επίθεση και να αποκαταστήσουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην 

περιοχή.84  

Η ανταπόκριση στο πρώτο αίτημα για βοήθεια του Τρίγκβε-Λη δεν είχε τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα, γι’ αυτό έθεσε σε εφαρμογή την επόμενη κίνηση του, 

δηλαδή, να προκαλέσει μέσω των Μονίμων Αντιπροσώπων κατ’ ιδία τις κυβερνήσεις 

και γι’ αυτό το σκοπό απέστειλε μήνυμα προς τον Κυβερνήτη κάθε κράτους-μέλους 

που γνωστοποιούσε την κατάσταση στη Δημοκρατία της Κορέας και παράλληλα 

καλούσε εκ νέου τους Κυβερνήτες των κρατών-μελών του ΟΗΕ να παρέχουν τέτοια 

βοήθεια στη Δημοκρατία της Κορέας, ώστε να αποκρούσουν την ένοπλη επίθεση και 

να αποκαταστήσουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή.85  

Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθούσε μέσω του Μόνιμου Αντιπροσώπου στον 

ΟΗΕ την εξέλιξη της αρωγής των κρατών-μελών προς την Κορέα, ούτως ώστε να 

αποφασίσει την κατάλληλη στιγμή για τη δική της συμμετοχή και το είδος των 

δυνάμεων που θα επέλεγε. Δεν επιθυμούσε να παραμείνει μακριά από τις εξελίξεις, 

γιατί ήταν άμεσα εμπλεκόμενη στην προσφορά βοήθειας από τις ΗΠΑ. Το πρόβλημά 

της ήταν ότι αν αποχωρούσε κάποιος αριθμός στρατιωτών από το έδαφος της, ποιες θα 

ήταν οι εγγυήσεις που θα είχε από την πλευρά του ΟΗΕ. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος 

της Ελλάδας στην Νέα Υόρκη στις 16 Αυγούστου 1950 περιέγραφε σε έγγραφό του 

την προσφορά βοήθειας που απέστειλαν τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ προς τον Γενικό 

                                                           

84 Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου/Κεντρική Υπηρεσία, 1950, (στο εξής ΥΔΙΑ/ΚΥ), 

φάκ. 9, υποφάκ. 5, Trygve Lie Security General προς Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αρ.23:50, Lake 

Success, 27 Ιουνίου 1950. 
85 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1950, φάκ. 9, υποφάκ. 5, Trygve Lie Security General, Lake Success προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, αρ. 20:21, Νέα Υόρκη, 29 Ιουνίου 1950, 
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Γραμματέα  σύμφωνα με την απόφαση του ΣΑ του ΟΗΕ. Αντιθέτως ο συνασπισμός 

των κρατών-μελών του ΟΗΕ που ήταν δορυφόροι της Σοβιετικής Ένωσης και η 

Γιουγκοσλαβία, κράτησαν στάση αντίθετη της απόφασης του ΣΑ του ΟΗΕ και στην 

απάντησή τους επανέλαβαν τις ίδιες γνωστές αντιρρήσεις τους για τις αποφάσεις των 

δύο κρίσιμων συνεδριάσεων του ΣΑ για την Κορέα, λόγω της απουσίας από αυτά του 

σοβιετικού Μόνιμου Αντιπροσώπου στον ΟΗΕ.86 

Η Αντιπολίτευση επέκρινε την ελληνική κυβέρνηση πως καθυστέρησε να 

αναλάβει πρωτοβουλία για αποφασιστική παρέμβαση στην προστασία της Νότιας 

Κορέας ενώ άλλες χώρες μέλη του ΟΗΕ το είχαν πράξει. Με τη σειρά του ο 

πρωθυπουργός Πλαστήρας στις 4 Ιουλίου 1950, αφού εξέφρασε την αλληλεγγύη του 

προς τη Νότια Κορέα, υπερασπίστηκε την κυβέρνηση του και επικαλέστηκε ως 

αβάσιμες τις επικρίσεις της Αντιπολίτευσης. Τόνισε ότι η κυβέρνηση ήταν σε συνεχή 

επικοινωνία με τον Τρίγκβε-Λη μέσω του μόνιμου αντιπρόσωπου και ότι η απάντηση 

της προς τον Τρίγκβε-Λη περιλάμβανε τις ειδικές συνθήκες της Ελλάδας η οποία 

πρόσφατα είχε εξέλθει από έναν δεκαετή πόλεμο που στοίχισε πολλά στον ελληνικό 

λαό. Κατόπιν αυτού η χώρα εξαρτιόταν από την οικονομική βοήθεια των συμμάχων 

της και ότι πήρε σκληρά μέτρα για την ανασυγκρότηση της και την καθημερινή ζωή 

των πολιτών της. Η απάντηση που απέστειλε δεν διέφερε από τις απαντήσεις πολλών 

κρατών μελών του ΟΗΕ.87  

Ομοίως ο Πρέσβης της Ελλάδος στην  Ολλανδία, ανέδειξε τα σχόλια εφημερίδων 

του ολλανδικού Τύπου για τον αγώνα στην Κορέα. Η σοσιαλιστική εφημερίδα Freie 

Volk (Ελεύθεροι Άνθρωποι), σε άρθρο της γράφει πως το Ηνωμένο Βασίλειο 

αποφάσισε να εμπλακεί με στρατεύματα στον πόλεμο της Κορέας βάζοντας τέλος στην 

αγωνία και στο δυσάρεστο αίσθημα των ΗΠΑ οι οποίοι βοήθησαν σε πολλά την 

Ευρώπη.  Η δυστοκία των Δυτικοευρωπαίων φάνηκε στην πρώτη αίτηση του Τρίγκβε-

Λη για αποστολή βοήθειας προς τον δοκιμαζόμενο λαό της Κορέας. Βέβαια, το 

Ηνωμένο Βασίλειο είχε μοιράσει τα στρατεύματα του μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

σε Γερμανία και Ανατολική Ασία, είχε ξοδέψει τεράστια ποσά στη διάρκεια του 

                                                           

86 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1950, φάκ.10, υποφάκ. 1, Β.Θ. Θεοδωρόπουλος, Permanent Greek Delegation U.N. προς 

Υπουργείο Εξωτερικών, αρ. 3520, Νέα Υόρκη, 16 Αυγούστου 1950.   
87 ΥΔΙΑ/ΚΥ,1950,  φάκ. 9,  υποφάκ. 5, Νικόλαος Πλαστήρας προς Τύπο, απαντητικό σημείωμα 

Πλαστήρα, 4 Ιουλίου 1950, Αθήνα, 5 Ιουλίου 1950.-7-1950, Σημείωμα Απάντησης Πλαστήρα 4-7-1950.  
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πολέμου και είχε κάθε λόγο να υπολογίζει την διάθεση κάθε στρατιώτη ή και κάθε 

πένας.88 

Σε άλλο άρθρο η εφημερίδα σχολίαζε την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να 

συμπλεύσει με τον Δυτικό συνασπισμό δυνάμεων και να στείλει στρατιωτική δύναμη 

αποτελούμενη από 4.500 άνδρες στην Κορέα. Η απόφαση της αυτή στερούσε την 

επιθυμητή έξοδο του σοβιετικού στόλου στη Μεσόγειο μέσω των Στενών και 

εγκλωβιζόταν στη Μαύρη θάλασσα σε περίπτωση που η σύρραξη στην Κορέα  

επεκταθεί στην Ευρώπη. Για τις ΗΠΑ ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί, γιατί 

με τα  προγράμματα οικονομικής στήριξης είχαν διαθέσει πολλά χρηματικά κονδύλια, 

τόσο στην Τουρκία όσο και στην Ελλάδα.89 

Η φιλελεύθερη Νέα Εφημερίδα του Ρότερνταμ πίστευε ότι με τη συμμετοχή της 

Αγγλίας, Αυστραλίας, Νέας Ζηλανδίας, Σιάμ, Τουρκίας και Νικαράγουας οξύνεται ο 

διεθνής χαρακτήρας της σύρραξης και ότι μπορούσε να πάρει σοβαρές διαστάσεις με 

την ενδεχόμενη εμπλοκή της Κίνας στην Κορέα και τη Νοτιοδυτική Ασία. Η εμπλοκή 

τόσων δυνάμεων στο πλευρό της Νότιας Κορέας πιθανόν να δίνει ερείσματα στη Λαϊκή 

Κίνα για ενδεχόμενη υποστήριξη της Βόρειας Κορέας.90    

Ο δημοσιογράφος και πολεμικός ανταποκριτής της εφημερίδας «Ομπσέρβερ» 

Michael Davidson ( Ντέϊβιντσον) περιέγραψε την κατάσταση που επικρατούσε τον 

πρώτο μήνα του πολέμου. Αποκαλυπτική ήταν η συνέντευξη ενός Αμερικανού 

αξιωματικού τον Ιούλιο του 1950. Η  κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη και οι συμμαχικές 

δυνάμεις ήταν ανώφελο να αποστείλουν στρατεύματα κακώς εκπαιδευμένα ή 

νεοσύλλεκτους χωρίς καμία εμπειρία πολέμου. Ο πόλεμος της Κορέας όπως 

εξελισσόταν ήταν σφοδρότατος και διεξαγόταν εναντίον εμπειροπολέμου, αμείλικτου, 

πολύ καλά εξοπλισμένου και εκπαιδευμένου στον ανταρτοπόλεμο εχθρό. «Ο πόλεμος 

αυτός δεν είναι για νεοσύλλεκτους, είναι ένας σκληρός, δύσκολος και αιματηρός 

πόλεμος». Τόνισε ότι τα στοιχεία αυτά διέθετε ο ελληνικός στρατός, ο οποίος  μετά 

από έναν δεκαετή σκληρό και  αιματηρό πόλεμο, ήταν εμπειροπόλεμος στον 

ανταρτοπόλεμο και διέθετε πολλά ψυχικά αποθέματα. Αυτός ήταν και ο λόγος που 

επέμειναν οι σύμμαχοι όπως συμμετάσχει στον πόλεμο της Κορέας και ελληνικό 

στρατιωτικό τμήμα. Οι ΗΠΑ κήρυξαν άμεσα επιστράτευση και κάλεσαν στο 

                                                           

88 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1950, φάκ. 10, υποφάκ. 1, Νικόλαος Γ. Λέλης, Legation Royale de Greece, προς Υπουργείο 

Εξωτερικών,  αρ. 833/Α, Χάγη, 27 Ιουλίου 1950. 
89 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1950, φάκ. 10, υποφάκ. 1 ο.π.. Ομοίως βλ. Στεφανίδης, Από τον Εμφύλιο …, ό.π., σ.31. 
90 ΥΔΙΑ/ΚΥ. 1950, φάκ.10, υποφάκ. 1, ο.π. 
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στράτευμα τους έμπειρους βετεράνους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου για να 

αντικαταστήσουν τις δυνάμεις κατοχής στην Ιαπωνία, οι οποίες δεν είχαν πάρει μέρος 

σε πόλεμο ή δεν ήταν πλήρως ετοιμοπόλεμες.91  

 

 

Φωτογραφία: 1. Από το σχεδιάγραμμα ΙΙΙ του ΓΕΣ/ΔΙΣ,1977, Στρατιωτική Επιθεώρηση/Ιαν. –

Απρ. 2014, σ. 10.  

Οι Νοτιοκορεάτες αντιστάθηκαν σθεναρά αλλά δεν κατόρθωσαν να αναχαιτίσουν 

την ορμή των Βορείων. Στις 29 Ιουνίου κατέλαβαν την πρωτεύουσα τη Σεούλ. 

Παράλληλα ο Πρόεδρος Τρούμαν, κάλεσε το National Security Council, NSC (Εθνικό 

Συμβούλιο Ασφάλειας), που είχε ιδρυθεί για την αντιμετώπιση σοβαρών καταστάσεων, 

ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα μέτρα που θα έπαιρναν για την άμυνα της Νότιας 

Κορέας. Η απόφαση ελήφθη στις 30 Ιουνίου. Εξουσιοδότησε τον Αρχιστράτηγο 

                                                           

91 Michael Davidson (Ντέϊβιντσον), «Αι Στρατιωτικαί Επιχειρήσεις εις την Κορέαν», Βήμα, Αθήνα, 1 

Αυγούστου 1950.  
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Douglas Mac Arthur ( Ντάγκλας Μακ Άρθουρ), Διοικητή Κατοχής στην Ιαπωνία 1945-

1950, να χρησιμοποιήσει  στην Κορέα τις χερσαίες δυνάμεις που ευρίσκονταν στην 

περιοχή της Ιαπωνίας και επίσης έδωσε άδεια για τον ναυτικό αποκλεισμό της Βόρειας 

Κορέας.92  

Στις 30 Ιουνίου επενέβη η αεροπορία των ΗΠΑ και άρχισε τους βομβαρδισμούς 

εναντίων στρατευμάτων και επίγειων στόχων. Ενισχύθηκαν οι νοτιοκορεατικές 

δυνάμεις από τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου που 

προέβησαν σε βομβαρδισμούς ναυτικών στόχων και εφαρμόστηκε ο ναυτικός 

αποκλεισμός της Κορέας. Την 1η Ιουλίου 1950 στάλθηκαν στο κορεατικό μέτωπο 

τμήματα της 8ης αμερικάνικης Μεραρχίας που είχε την έδρα της στην Ιαπωνία και την 

αποτελούσαν κυρίως στρατιώτες οι οποίοι δεν είχαν πάρει μέρος σε πόλεμο. Οι 

δυνάμεις της Βόρειας Κορέας συνέχισαν να καταλαμβάνουν όλο και περισσότερα 

εδάφη. Οι Νότιοι αν και ενισχύονταν συνεχώς από αμερικανικές στρατιωτικές 

δυνάμεις δεν κατάφεραν να αποκρούσουν τις βορειοκορεατικές δυνάμεις. Με τη 

συνεχή οπισθοχώρηση άρχισαν να συμπτύσσονται προς το νότο και να 

αναδιοργανώνονται. 93   

            Οι Μεραρχίες τους είχαν ελαττωθεί σημαντικά σε αριθμό στρατιωτών. Η 

αμερικανική αεροπορία απέκτησε την κυριαρχία του αέρα και η βορειοκορεατική 

αεροπορία περιόρισε τις πτήσεις της. Στις 7 Ιουλίου 1950 το Συμβούλιο Ασφαλείας 

του ΟΗΕ εξουσιοδότησε τις ΗΠΑ να διορίζουν τον Αρχιστράτηγο των ενόπλων 

δυνάμεων του ΟΗΕ στην Κορέα. Οι ΗΠΑ όρισαν Αρχιστράτηγο τον Μακ Άρθουρ. 

Επίσης στην Κορέα αναπτύχθηκε η 8η αμερικανική Στρατιά και υπήχθησαν σε αυτήν 

όλες οι μονάδες του Στρατού του ΟΗΕ που βρίσκονταν στην Κορέα. Την διοίκηση της 

στις 13 Ιουλίου 1950 ανέλαβε ο Στρατηγός William Walker (Γουόκερ). Οι 

Βορειοκορεάτες διέθεταν 12 Μεραρχίες και μέχρι το τέλος Ιουλίου κατέλαβαν σχεδόν 

όλο το έδαφος της Νότιας Κορέας εκτός από την περίμετρο Πουσάν όπου περικλειόταν 

η περιφέρεια της Ταεγκού και της πόλης Πουσάν με το αεροδρόμιο και το λιμάνι της. 

Τον Αύγουστο του 1950 οι δυνάμεις της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ ενισχύθηκαν 

από δυνάμεις κρατών μελών του ΟΗΕ. Το διάστημα αυτό υπήρχαν ανταλλαγές πυρών 

μεταξύ των αντιμαχόμενων και οι δυνάμεις του ΟΗΕ αναδιοργανώνονταν, 

                                                           

92 Hickey, ό.π., σσ. 79-80.   
93 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σσ. 10, 11, 12, 13. 
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αναπτύσσονταν και εξοπλίζονταν με αμερικάνικο εξοπλισμό.94 Ο Τρούμαν και ο 

Άτσεσον τόνισαν ότι η επιχείρηση δεν ήταν αμερικανική πολεμική πράξη αλλά 

αστυνομική δράση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.95 Οι ΗΠΑ πλέον λειτουργούσαν ως 

ηγέτιδα δύναμη, στα πλαίσια του ΟΗΕ, υπερασπιζόμενες τον ελεύθερο κόσμο.96  

Ο Τρούμαν ενεπλάκη στον πόλεμο της Κορέας κυρίως για να διατηρήσει την 

αξιοπιστία του ΟΗΕ, ο ίδιος θα είχε επέμβει την πρώτη εβδομάδα του πολέμου, άσχετα 

από το εάν παρευρίσκονταν τα Σοβιέτ στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας  

και είχαν ασκήσει βέτο. Επίσης ήθελε να στηρίξει την Κορέα γιατί αν χανόταν, τα 

Σοβιέτ θα συνέχιζαν να καταπίνουν ένα κομμάτι της Ασίας μετά το άλλο και πιθανόν 

τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Με δεδομένο ότι ο Τρούμαν θα εμπλέκονταν στον 

πόλεμο με την έγκριση ή όχι του ΟΗΕ, ο πρωταρχικός λόγος  για την αποστολή 

αμερικανικών στρατευμάτων στην Κορέα, ήταν ότι δεν θα μπορούσε να διασφαλίσει 

την αξιοπιστία του ΟΗΕ. Ο Τρούμαν πίστευε στον ΟΗΕ και δεν θα επέτρεπε την 

κατάρρευση του όπως είχε γίνει με την Κοινωνία των Εθνών. Επίσης ήθελε να 

διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα το κύρος των ΗΠΑ στη διεθνή κοινότητα. Στα 

απομνημονεύματα του Προέδρου Τρούμαν αναφέρετε ότι εάν ο Τρούμαν δεν είχε 

δράσει όπως έδρασε, θα επηρέαζε αρνητικά την εμπιστοσύνη των λαών που 

γειτνιάζουν με τη Σοβιετική Ένωση και οι ΗΠΑ δεν θα προστάτευαν ένα έθνος που 

είχε εγκατασταθεί από δική τους πρωτοβουλία.97 

Το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου του 1950 τα συμμαχικά στρατεύματα 

του ΟΗΕ που τα αποτελούσαν αμερικανικές, νοτιοκορεατικές και δυνάμεις του ΟΗΕ 

υπό την ηγεσία του Μακ Άρθουρ εκτέλεσαν κίνηση αντιπερισπασμού, κυκλωτικό 

ελιγμό, ώστε να βρεθούν στα μετόπισθεν των βορειοκορεατικών δυνάμεων με  σκοπό 

να αποκόψουν τον ανεφοδιασμό του και να πετύχουν την περικύκλωση του. Από το 

νότιο άκρο της Κορέας προωθήθηκαν και αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Incheon 

(Ίντσον), ανατολικά της Σεούλ και πολύ κοντά στα σύνορα της Βόρειας Κορέας. Οι 

δυνάμεις του ΟΗΕ κατάφεραν να βρεθούν πίσω από τις θέσεις μάχης του 

βορειοκορεατικού στρατού και να αποκόψουν τις γραμμές ανεφοδιασμού του. Οι 

συμμαχικές δυνάμεις του ΟΗΕ κατόρθωσαν να απωθήσουν τα βορειοκορεατικά 

                                                           

94 Στο ίδιο, σσ. 10, 11, 12, 13. 
95 Hennessey, ό.π., σ. 20. 
96 Hickey, ό.π., σσ. 79-80.   
97 Larry Blomstedt, Truman, Congress, and Korea: The Politics of America’s First Undeclared War, 

University Press of Kentucky, 2016, σσ. 43, 50-52. 
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στρατεύματα βόρεια του 38ου παραλλήλου και να καταλάβουν τα εδάφη που είχε χάσει 

η Νότια Κορέα. Ο Μακ Άρθουρ είχε σκοπό τα στρατεύματα του να εισβάλουν στη 

Βόρεια Κορέα και να φτάσουν  λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα κινεζικά σύνορα, τον 

ποταμό Yalu (Γιαλού),98 στη Μαντζουρία.99 Το γεγονός προκάλεσε την αισιοδοξία στο 

Ηνωμένο Αρχηγείο του ΟΗΕ στο Τόκυο ότι ερχόταν το τέλος του πολέμου. Το 

Αρχηγείο του ΟΗΕ επανεκτίμησε την κατάσταση που πρόσφατα είχε δημιουργηθεί και  

αποφάσισε για τις ανάγκες της Κορέας, να ζητήσει τον περιορισμό των συμμαχικών 

δυνάμεων που ήταν να  αποσταλούν στην Κορέα.100  

  

  

Φωτογραφία: 2. Η αντεπίθεση των δυνάμεων του ΟΗΕ. Από το σχεδιάγραμμα ΙV του 

ΓΕΣ/ΔΙΣ,1977, Στρατιωτική Επιθεώρηση/Ιαν.–Απρ. 2014, σ. 11. 

                                                           

98 Ο ποταμός Γιαλού αποτελεί το φυσικό όριο μεταξύ της Κίνας και της Κορεατικής χερσονήσου.  
99 Χατζηβασιλείου, ό.π., σσ. 123-124.  
100 ΥΔΙΑ, ΚΥ/1950, φάκ.9, υποφάκ. 5, Αμερικάνικη Πρεσβεία προς Βενιζέλο Υπουργείο Εξωτερικών, 

αρ. 51198, Αθήνα, 06 Νοεμβρίου 1950.. 
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Σύμφωνα με τη μέχρι τότε πορεία των επιχειρήσεων και τις πληροφορίες που είχε 

ο Μακ Άρθουρ προεξόφλησε τη μη αντίδραση της Κίνας και της Σοβιετικής Ένωσης 

εναντίον των συμμαχικών στρατευμάτων. Οι σύμμαχοι χώρες των ΗΠΑ σε αυτή τη 

φάση του πολέμου, η Βρετανία και η Γαλλία, ήταν σύμφωνες υπέρ της σταθεροποίησης 

του μετώπου στη διαχωριστική γραμμή του 38ου παραλλήλου, φοβούμενες αντιδράσεις 

των γειτονικών χωρών, οι οποίες μέχρι τότε δεν είχαν εκδηλωθεί.101 Επίσης και η Ινδία 

δεν επιθυμούσε την επέλαση των δυνάμεων του ΟΗΕ βόρεια του 38ου παραλλήλου, 

λόγω της ενημέρωσης που είχε από τον Πρεσβευτή της Ινδίας στην Κίνα, Kavalam 

Madhava Pannikar (Παννικάρ), ότι η Κίνα δεν είχε εμπιστοσύνη στον ΟΗΕ  και δεν θα 

ανεχόταν παραβιάσεις των εδαφών της στην Μαντζουρία από τα αμερικάνικα 

αεροσκάφη. Επίσης η παρουσία της αμερικανικής δύναμης στα σύνορα της δεν της 

επέτρεπαν άλλη λύση από το να αναλάβει στρατιωτική δράση. Ο Ύπατος Αρμοστής 

του Ηνωμένου Βασιλείου Bajpai (Μπαιπάι) και κύριος σύμβουλος του Πρωθυπουργού 

της Ινδίας Nehru (Νεχρού), σε συνομιλία που είχε με τον Βρεττανό Sir Archibald Nye, 

αναφέρθηκε στο ζήτημα της Κίνας και τόνισε ότι εάν τα στρατεύματα του ΟΗΕ 

δράσουν βόρεια του 38ου παραλλήλου μπορεί είτε να επιβεβαιώσουν την εμπλοκή της 

Κίνας  εάν έχει αποφασίσει να εμπλακεί ή εάν δεν έχει αποφασίσει να της δώσετε μια 

καλή δικαιολογία να εμπλακεί στον πόλεμο της Κορέας.102 

Παρά τις ανησυχίες της Ινδίας η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έκρινε 

επικείμενη κινεζική παρέμβαση στον πόλεμο και πήρε την απόφαση να στηρίξει την 

αμερικανική πολιτική στο θέμα της Κορέας. Το Ηνωμένο Βασίλειο αν και ήταν σε 

πολιτική σύγκρουση με τις ΗΠΑ  επεδίωκε με τον τρόπο του να επηρεάσει τη γνώμη 

των ΗΠΑ, λόγω του κοινού ενδιαφέροντος που είχαν οι δύο δυνάμεις, να αντισταθούν 

στην απειλή του σοβιετικού επεκτατισμού προς όφελος των συμφερόντων τους και των 

αποικιών τους. Το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμούσε την αποστολή των στρατευμάτων 

του ΟΗΕ βόρεια από τον 38ο παράλληλο λόγω του ότι προσδοκούσε να έχει πολιτικά 

οφέλη. Η αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου συνέταξε σχέδιο ψηφίσματος και 

με την έγκριση των ΗΠΑ το υπέβαλε στις 30 Σεπτέμβριου 1950 στην Πολιτική 

Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το ψήφισμα επεδίωκε σε μία ενωμένη 

Κορέα με νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση. Επίσης προέβλεπε την επανόρθωση της από 

τις καταστροφές και την αποτροπή της εμπλοκής των Κίνας και Σοβιετικής Ένωσης σε 

                                                           

101 Βισβίζη - Δοντά, ό.π., σ. 103. 
102 Hennessey, ό.π., σ. 65. 
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περίπτωση που τα συμμαχικά στρατεύματα υποχρεώνονταν να περάσουν το 38ο 

παράλληλο. Το σημαντικό ήταν ότι όπως ήταν διατυπωμένο το ψήφισμα διασφάλιζε 

την Ασία και ιδιαίτερα την Ινδία. Ο Νεχρού δεν ήταν αντίθετος με το ψήφισμα του 

ΟΗΕ για την δημιουργία μιας ανεξάρτητης και ενωμένης Κορέας μέσω ελεύθερων 

εκλογών υπό την εποπτεία του ΟΗΕ αλλά ήταν αντίθετος στην διέλευση του 38ου 

παραλλήλου από τις δυνάμεις του ΟΗΕ. Τελικά το ψήφισμα εγκρίθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση του ΟΗΕ αλλά δεν ήταν δεσμευτικό και η Ινδία απείχε από την 

ψηφοφορία.103  

Ο Τρούμαν μετά το ψήφισμα του ΟΗΕ πήρε την απόφαση οι δυνάμεις του ΟΗΕ 

να προχωρήσουν και να συνεχίσουν τον αγώνα τους και βόρεια από τον 38ο 

παράλληλο. Η ενοποίηση της Κορέας ήταν και ο στόχος του ΟΗΕ από το 1947.  Ο 

Μακ Άρθουρ πίστευε ότι οι δυνάμεις του ΟΗΕ θα είχαν την ευκαιρία να οργανωθούν 

σε καλύτερη αμυντική θέση. Επίσης ο Τρούμαν είχε και πολιτικά κίνητρα απέναντι 

στους Ρεπουμπλικάνους για την επανένωση της Κορέας αφού είχε χάσει το 1949 την 

Κίνα από το Μάο τσε-Τούνγκ.104  

 

1.5. Η επέμβαση της Κίνας-Παράλληλα με την Αεροπορική Ενίσχυση της 

Σοβιετικής Ένωσης. 

 

Το Πεκίνο αντιλήφθηκε την παρουσία των αμερικανικών στρατευμάτων στην 

χερσόνησο της Κορέας ως απειλή για την εδαφική της ακεραιότητα και κυριαρχία. 

Επίσης ανησυχούσε περισσότερο για τους περιορισμούς στη μελλοντική οικονομική 

ανασυγκρότηση της αν θα αναπτύσσονταν τα στρατεύματα των ΗΠΑ στις 

παραμεθόριες περιοχές της. Ακόμη και η παρέμβαση στον κορεατικό πόλεμο θα 

ενίσχυε το καθεστώς του κομμουνιστικού κόμματος της Κορέας.105 

Οι σχέσεις της Κίνας με τη Σοβιετική Ένωση άρχισαν να αλλάζουν και έγιναν 

ακόμη ισχυρότερες μετά την επίσκεψη του Μάο στη Μόσχα. Στις 18 Αυγούστου 1949 

υπογράφηκε και επικυρώθηκε από το Στάλιν στις 5 Οκτωβρίου 1950 η συνθήκη της 

                                                           

103 Hennessey, ό.π., σ. 66. 
104 Blomstedt, ό.π., σσ. 83-84. 
105 Zhou Bongnin, «Explaining Chinas intervention in the Korean War in 1950», Interstate –Journal of 

International Affairs, Vol 2014/2015, No. 1, 2015, 1-2. Διαθέσιμο στο: 

http://www.inquiriesjournal.com/articles/1069/2/explaining-china’s-intervention-in-the-korean-war-in-

1950. [ημερομηνία πρόσβασης: 19 Νοεμβρίου 2020]. 
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Σινο-Σοβιετικής Φιλίας, Συμμαχίας και αμοιβαίας υποστήριξης, η οποία είχε και 

τεράστια σημασία για την ασφάλεια και την αεροπορική ανάπτυξη της Κίνας.106 

Η Κίνα αρχικά αντέδρασε παθητικά στον Κορεατικό πόλεμο. Ο Μάο υποστήριξε 

ηθικά τον Κιμ Ιλ-Σουνγκ και έστειλε την Άνοιξη του 1950 το 184ο και 166ο τμήμα του 

People΄s Liberation Army (PLA), (Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού) στην Κορέα 

μαζί με τον εξοπλισμό τους. Τα στρατιωτικά αυτά τμήματα πήραν μέρος στον κινεζικό 

εμφύλιο πόλεμο με την πλευρά του Μάο. Η δύναμη των στρατιωτών  ήταν περίπου 

16.000 άνδρες, κυρίως Κορεάτες οι οποίοι επιθυμούσαν να επιστρέψουν στην Κορέα 

και άρχισαν να δημιουργούν προβλήματα πειθαρχίας στην κεντρική Κίνα.107  

Το Πεκίνο αναθεώρησε τις απόψεις του όταν οι ΗΠΑ τον Ιούνιο 1950 έστειλαν 

τον 7ο αμερικανικό στόλο στην Ταιβάν και στις 27 Ιουνίου 1950 ο πρόεδρος των ΗΠΑ 

ανακοίνωσε την αεροπορική και ναυτική υποστήριξη στη Νότια Κορέα. Αυτές οι 

κινήσεις στάθηκαν αφορμή να στείλει το Πεκίνο στρατεύματα στα βορειοανατολικά  

σύνορα του που συνορεύουν με τη χερσόνησο της Κορέας. Οι αποβατικές κινήσεις του 

Μακ Άρθουρ στο λιμάνι του Inchon στις 25 Σεπτεμβρίου 1950 και τα αμερικανικά 

στρατεύματα να περνούν τον 38ο παράλληλο, το Πεκίνο θεώρησε ότι θέτουν σε 

κίνδυνο την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της Κίνας και επειδή πίστευε ότι 

ο πόλεμος στην Κορέα ήταν το  πρόσχημα και ότι επρόκειτο να εισβάλουν τα 

συμμαχικά στρατεύματα στο έδαφος της αποφάσισε να αμυνθεί. Το Πεκίνο 

κινητοποιήθηκε έγκαιρα και προετοίμασε τα στρατεύματα του και παράλληλα 

προειδοποίησε τον ΟΗΕ μέσω της Ινδίας, ότι θα επέμβει στον πόλεμο εάν τα 

αμερικανικά στρατεύματα εισέλθουν στο έδαφος της Βόρειας Κορέας.108  

Οι δηλώσεις του Κινέζου Πρωθυπουργού Τσου Εν-Λάι στις 30 Σεπτεμβρίου 1950 

αναφέρονταν στην κατάσταση των φιλικών σχέσεων Κίνας και Σοβιετικής Ένωσης. 

Τόνισε τον αυξανόμενο δεσμό φιλίας και συνεργασίας με τη Σοβιετική Ένωση και ότι 

η Κίνα στέκεται στο πλευρό του παγκόσμιου στρατοπέδου ειρήνης με επικεφαλής την 

Σοβιετική Ένωση. Επιπλέον πρόσθεσε ότι ο κινεζικός λαός δεν μπορεί να ανεχθεί την 

ξένη επιθετικότητα, ούτε μπορεί να σταθεί αδρανής ενώ οι γείτονές του παραβιάζονταν 

από τον ιμπεριαλισμό. Όποιος προσπαθήσει να αποκλείσει  500 εκατομμύρια  Κινέζους 

                                                           

106 Zhang Xiaoming, Red Wings Over the Yalu, China, the Soviet Union, and the Air War in Korea, Texas 

University Press, 2002, σ. 36. 
107 Myers, ό.π., σσ. 86-87. 
108 Bongnin, ό.π., σσ. 1-2. 
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από τον ΟΗΕ και όποιος σκεφτεί  για μία αυθαίρετη λύση σε οποιοδήποτε ανατολικό 

ζήτημα, αφορά άμεσα και την Κίνα.109   

Ο Μακ Άρθουρ  και το επιτελείο του στο Τόκυο βάσει των πληροφοριών που είχε 

συλλέξει το γραφείο του Υποστρατήγου Charles Willoughby ήταν πεπεισμένοι ότι οι 

Κινέζοι δεν θα εισέρχονταν στον πόλεμο. Αγνόησαν τις προειδοποιήσεις, τα γεγονότα  

και ακολούθησαν τις πληροφορίες τους.110  

Ενώ ο πόλεμος συνεχιζόταν οι αρχηγοί των συμμαχικών δυνάμεων του ΟΗΕ στην 

Κορέα ανησυχούσαν για την πορεία της εκστρατείας προς Βορρά και της πιθανότητας 

εισβολής των σοβιετικών και κινεζικών δυνάμεων. Η επέμβαση αυτή θα κλιμάκωνε σε 

μεγάλο βαθμό τον πόλεμο που όλοι προσπαθούσαν να τον περιορίσουν στις τρέχουσες 

παραμέτρους. Στις 15 Οκτωβρίου 1950 ο Τρούμαν συναντήθηκε με τον Μακ Άρθουρ 

στο νησί Wake και είχε συνομιλία μαζί του ώστε να πληροφορηθεί για την πορεία του 

πολέμου στο κορεατικό μέτωπο. Ο Μακ Άρθουρ ενημέρωσε τον Πρόεδρο ότι η 

αντίσταση των Βορειοκορεατών θα έχει τελειώσει μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου 1950 

και θα απομακρύνει τα αμερικανικά στρατεύματα της 8ης Στρατιάς στην Ιαπωνία ενώ 

το 10ο Σώμα Στρατού να παραμείνει στην Κορέα. Επίσης, ήλπιζε ο ΟΗΕ να διενεργήσει 

εκλογές σε όλη την χερσόνησο της Κορέας το 1951. Όσο αφορά την εμπλοκή της Κίνας 

ή της Σοβιετικής Ένωσης τόνισε ότι αν ήταν να εμπλακούν θα το είχαν πράξει μέχρι 

στιγμής. Ωστόσο οι Κινέζοι είχαν μετακινήσει 300.000 άνδρες στη Μαντζουρία. Από 

αυτούς πιθανόν 125.000 έχουν διανεμηθεί κατά μήκος στον Γιαλό ποταμό και περίπου 

άλλοι 60.000 να έχουν περάσει τον ποταμό. Η σοβιετική αεροπορία άλλωστε 

υστερούσε σε σχέση με των ΗΠΑ. Οι Σοβιετικοί διέθεταν στη Σιβηρία ικανή 

αεροπορική δύναμη και υπήρχε η πιθανότητα να υποστηρίξουν τους Κινέζους με 

αεροπορικές δυνάμεις και όχι με στρατιωτικές δυνάμεις.111   

Επίσης, το σοβιετικό υπουργείο των Εξωτερικών κατά την διάρκεια του 

κορεατικού πολέμου έδωσε άμεσες οδηγίες στα σοβιετικά στρατεύματα να αποφύγουν 

να εμπλακούν  με δυνάμεις του ΟΗΕ και στα πλοία του σοβιετικού ναυτικού να 

επιστρέψουν στις δικές τους αμυντικές ζώνες. Η σοβιετική κυβέρνηση διατηρούσε 

                                                           

109 Myers, ό.π., σσ. 88-89. 
110 Bongnin, ό.π., σσ. 1-2. 
111 Myers, ό.π., σσ. 90-91. 
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απόσταση από τη σύγκρουση και αρνήθηκε να χορηγήσει άδεια στους σοβιετικούς 

πολίτες με κορεατική καταγωγή να πολεμήσουν εθελοντικά στην Κορέα112.  

Επιπλέον η Σοβιετική Ένωση ενθάρρυνε την Κίνα να στείλει στρατεύματα στη 

Βόρειο Κορέα και υποσχέθηκε να την υποστηρίξει με στρατιωτικό εξοπλισμό και 

αεροπορική κάλυψη των στρατευμάτων της στα σύνορα της. Η Κίνα θεώρησε ζωτικής 

σημασίας τη σοβιετική υποστήριξη για την επέμβαση της, αλλά ανησυχούσε για την 

οικονομική της ανάπτυξη με την παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων και του ΟΗΕ 

στα σύνορα της. Εάν χανόταν η Βόρεια Κορέα τότε η Κίνα θα έχανε τα στρατεύματα 

που φρουρούσαν τα βορειοανατολικά σύνορα της και ως λύση θα έπρεπε να έχει 

σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις απέναντι στα αμερικανικά στρατεύματα. Το 

γεγονός αυτό ήταν οικονομικά και πολιτικά πολύ δαπανηρό στην κατάσταση που 

βρισκόταν μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Οι οικονομικοί πόροι, ο χάλυβας, ο άνθρακας και 

η υδροηλεκτρική ενέργεια που υπήρχαν στη Βόρειο Κορέα θα χάνονταν από τη 

οικονομική της ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση για ένα μεγάλο μέρος της Κίνας. 

Επιπλέον ο αμερικανικός στόλος στην Ταιβάν αποτελούσε απειλή για τη νότια ακτή 

της Κίνας. Η επιλογή της επέμβασης άσχετα με την υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης 

στηρίχθηκε στο να εξαλείψει τους περιορισμούς που θα υπήρχαν εάν χανόταν η Βόρεια 

Κορέα.  Η ύπαρξη αμερικανικών στρατευμάτων στα σύνορά της θα απαιτούσε την 

πολιτική καταπολέμηση των αντικομουνιστικών σωματείων  που ίσως θα αντιμετώπιζε 

το κομμουνιστικό καθεστώς στην εδραίωση του. Ο Μάο έγραψε στον Στάλιν ότι είχε 

σκοπό να βοηθήσει τους Βορειοκορεάτες ώστε να σωθεί η επαναστατική δύναμη της 

Κορέας. Επίσης σε ομιλία του στο πολιτικό γραφείο είπε ότι πρέπει να εμπλακούν στον 

πόλεμο, γιατί η είσοδος στον πόλεμο θα ήταν πολύ ικανοποιητική αλλά η μη είσοδος 

θα ήταν εξαιρετικά καταστροφική. Η Κίνα εκτός των άλλων θεωρούσε ηθική 

υποχρέωση να επέμβει  για να υποστηρίξει τη Βόρεια Κορέα και εναντίον του 

δηλωμένου εχθρού της που ήταν οι ΗΠΑ. Ο Μάο πίστευε ότι με τη δύναμη του στρατού 

του θα μπορούσε να καταστρέψει τις αμερικανικές δυνάμεις που ήταν στη χερσόνησο 

της Κορέας.113  

Η Κίνα από τις 5 Ιουλίου 1950 άρχισε να προετοιμάζεται για να βοηθήσει τη 

Βόρεια Κορέα εναντίον των συμμαχικών δυνάμεων του ΟΗΕ, κυρίως των 

                                                           

112 Premchand Kainikara (Sanu), Russian Concept of Air warfare. The Impact of Ideology on the 
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αμερικανικών δυνάμεων. Σε διάσκεψη στο Πεκίνο αξιωματούχων και μελών του 

People΄s Liberation Army (PLA), (Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός) αποφάσισαν να 

δημιουργήσουν τον Northeast Border Defense Army (Στρατό Άμυνας των 

Βορειοανατολικών Συνόρων) και να μεταφέρουν στα σύνορα εννέα διοικήσεις 

(Divisions)114 του 13th Army Group και τρεις διοικήσεις πυροβολικού από το κέντρο 

της Κίνας στα βορειοανατολικά σύνορα της μέχρι το τέλος του Ιουλίου 1950. Την 

απόφαση της διάσκεψης ενέκρινε άμεσα ο Μάο και διέταξε την υλοποίηση της. Σκοπός 

των μετακινήσεων του στρατού ήταν να προστατεύσουν τα βορειοανατολικά σύνορα 

τους και αν απαιτηθεί να βοηθήσουν τον Κορεατικό Λαϊκό Στρατό στις πολεμικές τους 

επιχειρήσεις. 115 

Τα αμερικανικά στρατεύματα στις 25 Σεπτεμβρίου 1950 πέρασαν τον 38ο 

παράλληλο και εισήλθαν στο έδαφος της Βόρειας Κορέας. Στις 2 Οκτωβρίου 1950 η 

επιλογή του Μάο ήταν να εμπλακεί σε αμυντικό πόλεμο βόρεια από τον 38ο παράλληλο 

με μικρές μονάδες, μέχρι να παραλάβει τα σοβιετικά όπλα. Στις 5 Οκτωβρίου 1950 ο 

Μάο και οι Κινέζοι ηγέτες αποφάσισαν να πολεμήσουν τις ΗΠΑ και να βοηθήσουν την 

Βόρειο Κορέα. Ο Peng Dehuai  ήταν από κινεζικής πλευράς ο αρχηγός του στρατού 

των  Chinese People΄s Volunteers, (Εθελοντές Κινεζικού Λαού) CPV. Ο εξοπλισμός 

των Κινέζων δεν ήταν ο προβλεπόμενος γιατί δεν υπήρχαν πολυβόλα αλλά ούτε και  

αντιαεροπορικά όπλα σε ικανό αριθμό για προστασία των εγκαταστάσεων και γεφυρών 

από τον εχθρικό βομβαρδισμό. Στις 13 Οκτωβρίου ο Στάλιν αποφάσισε να ενισχύσει 

τις κινεζικές δυνάμεις με πυροβολικό, αντιαεροπορικά και αεροπορική υποστήριξη με 

εθελοντές σοβιετικούς πιλότους. Η εγγύηση της Σοβιετικής Ένωσης για την ασφάλεια 

της Κίνας ήταν η αιτία ώστε να παρακάμψει την δύσκολη οικονομική, στρατιωτική και 

ασταθή πολιτική της κατάσταση και να επέμβει στον πόλεμο. Στις 19 Οκτωβρίου 1950 

ο Μάο έδωσε εντολή στους αρχηγούς του στρατού να περάσουν τα σύνορα του Γιαλού 

ποταμού και να μπουν στην Κορέα. Στις 25 Οκτωβρίου 1950 περίπου 30.000 Κινέζοι 

εθελοντές εξαπέλυσαν την πρώτη επίθεση  εναντίον των δυνάμεων του ΟΗΕ που την 

ημέρα εκείνη είχαν καταλάβει την Pyong-yang (Πιονγιάνγκ). Ο Μακ Άρθουρ αγνόησε 

τα προειδοποιητικές επιθέσεις των Κινέζων και εξαπέλυσε νέα επίθεση. Στις 25 

                                                           

114 Army Division. Ένα Division ισούται με μία Μεραρχία και αποτελείται από τρεις ή τέσσερις ταξιαρ-
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Units/Army/#army  [ημερομηνία πρόσβασης: 30 Μαρτίου 2021]. 
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Νοεμβρίου 1950 περίπου 150.000  Κινέζοι εξαπέλυσαν δεύτερη επίθεση με μορφή 

ανθρώπινων κυμάτων. Οι δυνάμεις του ΟΗΕ αιφνιδιάστηκαν από την ξαφνική επίθεση 

των κινεζικών στρατευμάτων, αμύνθηκαν αλλά άρχισαν να υποχωρούν προς τα νότια 

μπροστά στην μάζα των κινεζικών δυνάμεων.116  

 Η κινεζική αεροπορία δεν έκανε την εμφάνιση της κατά την πρώτη επίθεση τους 

για την υποστήριξη των δυνάμεων της, ούτε και για προσβολή στόχων στη γραμμή των 

Συμμάχων. Η πρώτη εμφάνιση της κινεζικής αεροπορίας έγινε το Νοέμβριο του 1950 

για αναχαίτιση της συμμαχικής αεροπορίας και την προστασία των υδροηλεκτρικών 

εργοστασίων παρά του Γιαλού ποταμού.117  

Στις αρχές Νοεμβρίου 1950 οι πιλότοι των αεροσκαφών του ΟΗΕ κατά τις πτήσεις 

του κοντά στον ποταμό Γιαλού ήρθαν για πρώτη φορά αντιμέτωποι με κινεζικά 

αεριωθούμενα αεροσκάφη MIG-15s. Σύμφωνα με πληροφορίες οι πιλότοι δεν ήταν 

Κινέζοι αλλά Σοβιετικοί. Η αεροπορική υπεροχή που είχαν οι αεροπορικές δυνάμεις 

του ΟΗΕ άρχισε να ανατρέπεται μετά την είσοδο των MIG-15s πάνω από το έδαφος 

της Βόρειας Κορέας. Ο Στάλιν είχε δώσει την άδεια στους σοβιετικούς πιλότους να 

εμπλέκονται με τους πιλότους του ΟΗΕ. Έρευνες στα ρωσικά αρχεία προσδιόρισαν 

ένα πολύ υψηλό επίπεδο σοβιετικού σχεδιασμού στην παρέμβαση τους στην Κορέα. Ο 

Στάλιν επειδή φοβόταν μια άμεση αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ περιόρισε τη σοβιετική  

αεροπορία  ανάλογα με το ρόλο που έπαιζαν οι κινεζικές δυνάμεις στο έδαφος.118 

         Ο Στάλιν ήταν επιφυλακτικός να ασχοληθεί με τον πόλεμο της Κορέας αλλά 

απεναντίας ήταν  πρόθυμος να χορηγήσει υλικά υποστήριξης στις στρατιωτικές 

δυνάμεις των Κινέζων και των Βορειοκορεατών.  Είχε ήδη αποστείλει δύο αεροπορικές 

Πτέρυγες με MIG-15 να προστεθούν στην κινεζική  αεροπορία που ήδη διέθετε MIG-

9 και  MIG-15. Η Κίνα ανησυχούσε γιατί δεν διέθετε από μόνη της αεροπορική ισχύ 

ώστε να καλύψει τον CPV στην επιθετική του ενέργεια κατά μήκος του Γιαλού 

ποταμού  για να υπερασπιστεί την Βόρεια Κορέα. Η σοβιετική εμπλοκή στον πόλεμο 

της Κορέας προήλθε από τις συνεχιζόμενες αιτήσεις των κυβερνήσεων της Κίνας και 

της Βόρειας Κορέας από το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 1950, για να παράσχουν 

αεροπορική κάλυψη στα σύνορα της Κίνας με τη Βόρειο Κορέα. Το διάστημα αυτό ο 

Κορεατικός Λαϊκός Στρατός αντιμετώπισε πολλά προβλήματα με τον ανεφοδιασμό του 
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μετώπου λόγω των αεροπορικών βομβαρδισμών από τις δυνάμεις του ΟΗΕ. Στις 14 

Νοέμβριου 1950 έδωσε εντολή ο Στάλιν και μετακινήθηκαν σοβιετικές αεροπορικές 

δυνάμεις στην Μαντζουρία. Στο διάστημα του πολέμου αντικαταστάθηκαν κυλιόμενα 

πολλές αεροπορικές μονάδες (Διοικήσεις-Air Divisions)119 στη Μαντζουρία και οι 

πιλότοι, οι τεχνικοί και άλλες ειδικότητες έφτασαν στην κρίσιμη καμπή του πολέμου 

τις 26.000 άνδρες. Στα μέσα Μαρτίου 1951 ο αεροπορικός πόλεμος κατέληξε να είναι 

μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και ΗΠΑ. Οι σοβιετικές αεροπορικές μονάδες που 

μεταστάθμευαν στην Κίνα είχαν διαταγή να αλλάξουν τα εμβλήματα και σήματα των 

αεροσκαφών τους με αυτά της Κίνας και της Βόρειας Κορέας. Επίσης 

αποσυναρμολογούσαν τα αεροσκάφη και τα  φόρτωναν σε τραίνο με προορισμό την 

Κίνα. Το προσωπικό έπρεπε πριν την αναχώρηση του να αντικαταστήσει όλα τα 

προσωπικά του έγγραφα με αυτά των κινεζικών αρχών. Με την άφιξη τους στα κινεζικά 

αεροδρόμια συναρμολογούσαν τα αεροσκάφη και το προσωπικό ντυνόταν με κινεζικές 

στολές χωρίς διακριτικά120.  

         Ο Διοικητής των σοβιετικών αεροπορικών δυνάμεων στην Μαντζουρία είχε 

εντολή  να αποκρύψουν τη συμμετοχή τους στο κορεατικό πόλεμο και να αποτρέψουν 

τις δυνάμεις του ΟΗΕ να αποκτήσουν αποδείξεις ότι τα σοβιετικά μαχητικά MIG-15, 

κάτι που δεν ήταν μυστικό, τα χειρίζονταν σοβιετικοί πιλότοι. Εξαιτίας αυτού του 

γεγονότος οι σοβιετικοί πιλότοι ήταν υποχρεωμένοι να αποφεύγουν να επιχειρούν 

πάνω από την Κίτρινη θάλασσα και να μη καταδιώκουν τα αεροσκάφη του ΟΗΕ πέρα 

από τη γραμμή Pyongyang και Wonsan ανάμεσα στον 38ο και 39ο παράλληλο. Για να 

είναι πιο πιστευτά τα σοβιετικά πληρώματα εκτός από τα κινεζικά και βορειοκορεατικά 

εμβλήματα στα αεροσκάφη απαιτούνταν να μιλούν την κινεζική γλώσσα. Στο 

πιλοτήριο (κόκπιτ) του αεροσκάφους είχαν μεταφρασμένες προτάσεις από τα ρωσικά 

στα κινεζικά τις οποίες ξεχνούσαν όταν εμπλέκονταν σε δύσκολες καταστάσεις 

αερομαχιών. Τα αρχεία της Σοβιετικής Ένωσης άνοιξαν μετά το 1993 και 

                                                           

119 Ο όρος Air Division χρησιμοποιήθηκε για να ορισθεί η αεροπορική δύναμη που χρησιμοποιήθηκε 

από τους Σοβιετικούς στον πόλεμο της Κορέας. Το Air Division δήλωνε ένα ενδιάμεσο επίπεδο 

Διοίκησης ανάμεσα στο Αρχηγείο και στο Σύνταγμα (Regiment) ή την Πτέρυγα (Wing). Το Αρχηγείο 

ελέγχει πολλά Air Divisions ανάλογα με τη στρατιωτική δύναμη και οργάνωση του κάθε κράτους. Το 

Air Division αποτελούνταν από 1-4 Regiments (Συντάγματα). Το  Regiment διέθετε από 60 έως 100 

αεροσκάφη και το Air Division από 240 έως 400 αεροσκάφη. Διαθέσιμο στο:  

https://www.defense.gov/Experience/Military-Units/Army/#army και ομοίως στο: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Air_Division_(United_States), [ημερομηνία πρόσβασης: 15 Δεκεμβρίου 

2020].  
120 Sutiagin Yuri and Seidov Igor, MIG Menace over Korea. The Story of Soviet Fighter Ace Nikolai 

Sutiagin, 2009. Translated and Edited by Stuart Britton, Great Britain, South Yorkshire, 2009, σσ.16-17.    

https://en.wikipedia.org/wiki/Air_Division_(United_States)
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αποχαρακτηρίστηκαν για τους ερευνητές και όσοι συμμετείχαν στον πόλεμο 

μπορούσαν πλέον να μιλήσουν  για τον πόλεμο της Κορέας, καθότι μέχρι εκείνη τη 

χρονιά επικρατούσε άκρα μυστικότητα.121 

         Η κινεζική αεροπορία στις 21 Νοεμβρίου 1951 είχε στη δύναμη της 1400 

αεροσκάφη από τα οποία τα 700 ήταν MIG-15. Η καταπληκτική αύξηση των 

αεροσκαφών της έμοιαζε να έγινε σε μία νύκτα σύμφωνα με τις αμερικανικές πηγές 

πληροφοριών. Η πρώτη αεροπορική μονάδα μάχης του People΄s Liberation Army Air 

Force (PLAAF), (Αεροπορία του Λαϊκού απελευθερωτικού Στρατού) δημιουργήθηκε 

το Μάιο του 1950 και πολέμησαν πετώντας με MIG-15 πάνω από το Γιαλού ποταμό 

και αντιμετώπισαν τους αμερικάνους πιλότους για  δύο και μισό χρόνο.122  

Οι Αμερικάνοι και οι σύμμαχοί τους δεν περίμεναν την επίθεση και άρχισαν να 

υποχωρούν γρήγορα νοτίως του 38ου παραλλήλου και στις 4 Ιανουαρίου 1951 ο 

κινεζικός και ο βορειοκορεατικός στρατός κατέλαβαν εκ νέου τη Σεούλ. Παράλληλα 

οι Σοβιετικοί άρχισαν περιορισμένες αποστολές αεροπορικής υποστήριξης των 

κινεζικών δυνάμεων. Ο Μακ Άρθουρ πρότεινε τη γενίκευση του πολέμου ακόμη και 

χρήση πυρηνικών όπλων. Η εισήγηση αυτή απορρίφθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ 

και από συμμάχους όπως τη Βρετανία και την Ινδία γιατί δεν επιθυμούσαν καμία 

εμπλοκή με τη Λαϊκή Κίνα και δεν επιθυμούσαν κλιμάκωση του πολέμου στην 

συγκεκριμένη περιοχή και με τους συγκεκριμένους  αντίπαλους. Στην αμερικανική 

πολιτική σκηνή υπήρξαν αντιδράσεις εναντίον των κινήσεων του Μακ Άρθουρ, ο 

οποίος είχε υπερβεί τα στρατιωτικά του όρια  και ενεργούσε αυτοβούλως  χωρίς να 

ενημερώνει τον Πρόεδρο και την κυβέρνηση των ΗΠΑ.123 Υπήρχε σοβαρή διαφορά 

απόψεων του Τρούμαν σε θέματα της πολιτικής διαχείρισης του πολέμου, στον 

αποκλεισμό της Κίνας και στο βομβαρδισμό της Μαντζουρίας που επεδίωκε ο Μακ 

Άρθουρ.124 Στις 12 Απριλίου 1951 λόγω των έντονων διαφωνιών ο Τρούμαν 

απαλλάσσει τον Μακ Άρθουρ από τα καθήκοντα του ως Ανώτατο Αρχηγό των  

Δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών και τον αντικαθιστά με το  Στρατηγό 

Matthew Ridgway (Μάθιου Ριτζγουαίη), μέχρι τότε Διοικητή της 8ης Αμερικανικής 

Στρατιάς στην Κορέα. Με την αποφασιστική αυτή κίνηση ο Προέδρος των ΗΠΑ 

                                                           

121 Στο ίδιο, σσ. 212-214. 
122 Xiaoming, ό.π., σσ. 12, 27. 
123 Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 125.  
124 Blomstedt, ό.π., σσ. 126, 127. 
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δήλωνε ότι δεν επιθυμούσε στρατιωτική εμπλοκή με την Κίνα.125 Ο Τρούμαν στην 

αρχή του πόλεμου είχε απορρίψει την πρόταση των Ρεπουμπλικάνων για απομάκρυνση 

του Μακ Άρθουρ από την διοίκηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.126     

Η απόφαση του Τρούμαν να αντιδράσει έγκαιρα, στα νόμιμα  πλαίσια του ΟΗΕ 

και να αποστείλει στρατιωτικές δυνάμεις να υποστηρίξει τη Νότια Κορέα αρχικά 

κρίθηκε ευνοϊκά  από το Κογκρέσο. Η εμπλοκή όμως της Κίνας στον πόλεμο για να 

βοηθήσει τη Βόρεια Κορέα ανησύχησε τόσο τον Πρόεδρο όσο και πολλούς πολιτικούς 

και βουλευτές ότι η εξέλιξη της σύγκρουσης ήταν πιθανόν να επεκταθεί σε έναν άλλο 

παγκόσμιο πόλεμο. Κατά τη διάρκεια του πολέμου ο Τρούμαν αντιμετώπισε 

προκλήσεις τόσο από τους Δημοκρατικούς όσο και από τους Ρεπουμπλικάνους 

Γερουσιαστές που η αρχική τους υποστήριξη κατέρρευσε γρήγορα και ακολούθησαν 

δύσκολες και δημόσιες διαμάχες.127  

Τον Μάρτιο του 1951 πολλά μέλη του Κογκρέσου άρχισαν να πιέζουν για τον 

τερματισμό του πολέμου. Ο Τρούμαν τον Απρίλιο 1951 ξεκίνησε την αναθεώρηση της 

πρωτοβουλίας για την ανακωχή στο μέτωπο της Κορέας. Από την άνοιξη του 1951 το 

μέτωπο σταθεροποιήθηκε γύρω από τον 38ο παράλληλο, αποκλείοντας μια νίκη υπέρ 

του ενός ή του άλλου αντιπάλου, αλλά γενικά γίνονταν προσπάθειες κατάκτησης 

περισσοτέρων εδαφών. Η απομάκρυνση του Μακ Άρθουρ δεν βοήθησε στην αλλαγή 

της στάσης της Κίνας στον πόλεμο καθότι δεν άλλαξε και η πολιτική των ΗΠΑ στην 

Κορέα. Στις 17 Μαΐου ο γερουσιαστής Edwin Johnson υπέβαλε ψήφισμα όπου 

περιέγραφε το σχέδιο του για την ανακωχή στην Κορέα. Πρότεινε την κατάπαυση του 

πυρός στις 25 Ιουνίου 1951 και οι δυνάμεις του ΟΗΕ να μετακινηθούν νότια του 38ου 

παραλλήλου και οι δυνάμεις των Κινέζων  με τους Βορειοκορεάτες να μετακινηθούν 

βόρεια. Το σχέδιο ανακωχής του  Johnson απασχόλησε τον αμερικανικό Τύπο και 

σχολιάστηκε και από τον αντίστοιχο σοβιετικό. Από σοβιετικής πλευράς υπήρχε πλάνο 

για διαπραγμάτευση με βάση την προπολεμική διαίρεση της Κορεατικής χερσονήσου. 

Ομοίως και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Τρίγκβε-Λη είπε ότι η κατάπαυση του 

πυρός να βρίσκεται κοντά στον 38ο παράλληλο, ώστε να ικανοποιήσουν τα ψηφίσματα 

του ΟΗΕ που έγιναν το καλοκαίρι του 1950.128 

                                                           

125 Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 125.  
126 Blomstedt, ό.π., σσ. 118. 
127 Στο ίδιο, 46, 49, 57, 159. 
128 Blomstedt, ό.π., σσ. 136, 138, 141, 142, 145, 146, 161, 162. 
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 Ο σοβιετικός αντιπρόσωπος του ΟΗΕ Malik (Μαλίκ)  είπε ότι αν και η Σοβιετική 

Ένωση επιθυμούσε την ειρήνη στην Κορέα δεν μπορούσε να συμμετάσχει στις 

συνομιλίες για την ανακωχή καθότι δεν λάμβανε μέρος στον πόλεμο. Την άποψη του 

δεν τη συμμερίστηκαν οι πολιτικοί στις ΗΠΑ. Ο Μαλίκ, αφού δέχθηκε πιέσεις από τον 

Πρέσβη Κέναν, σε ραδιοφωνική συνέντευξη στις 23 Ιουνίου 1951 με διπλωματικό 

τρόπο βοήθησε να ενεργοποιηθούν οι συνομιλίες για την ανακωχή. Επίσης ζήτησε την 

κατάπαυση του πυρός και την ειρήνη με τη μετακίνηση των δυνάμεων από το 38ο 

παράλληλο. Η πρόταση Μαλίκ συζητήθηκε στις ΗΠΑ αλλά αμφισβητήθηκε από 

πολλούς επειδή δεν προερχόταν από τη Κίνα. Ο Τρούμαν επεδίωξε οι ΗΠΑ να 

κρατήσουν  ανοικτό το θέμα της ειρήνης και της κατάπαυσης του πυρός στην Κορέα. 

Παράλληλα δόθηκε εξουσιοδότηση στο Στρατηγό Ριτζγουαίη  να συζητήσει τους 

όρους της ανακωχής με το αντίπαλο κινεζικό στρατόπεδο. Η πρόταση περιελάβανε την 

κατάπαυση του πυρός γύρω από τον 38ο παράλληλο, τη δημιουργία μίας 

αποστρατικοποιημένης ζώνης και την ανταλλαγή των αιχμαλώτων. Οι Κινέζοι 

δημοσίευσαν την ειρηνευτική πρόταση του Μαλίκ και λεπτομέρειες από το ψήφισμα 

του Johnson. Στις 1 Ιουλίου 1951 οι Κινέζοι αποφάσισαν να ξεκινήσουν οι 

διαπραγματεύσεις ανακωχής μέσα σε μερικές εβδομάδες. Οι ΗΠΑ έκριναν θετικά την 

πρόταση, ωστόσο ορισμένοι γερουσιαστές από το Κογκρέσο ήταν επιφυλακτικοί όσο 

αφορά τα κίνητρα των Κινέζων να ξεκινήσουν συνομιλίες τον Ιούλιο του 1951. Ο 

Στάλιν ενεθάρρυνε τους Κινέζους  και συμφώνησαν να ξεκινήσουν τις 

διαπραγματεύσεις αφενός να κερδίσουν χρόνο για να ανασυντάξουν τις στρατιωτικές 

δυνάμεις τους και αφετέρου να οργανώσουν τις αμυντικές τους θέσεις.129 

Οι συνομιλίες για την ανακωχή ξεκίνησαν στις 10 Ιουλίου 1951 στο Kaesong 

(Καεσόνγκ) της Βόρειας Κορέας. Οι επικεφαλής των διαπραγματευτών ήταν ο 

Ναύαρχος Turner C. Joy από πλευράς του ΟΗΕ, ο Στρατηγός Nam Il από τη Βόρεια 

Κορέα και ο Στρατηγός Hsieh Fang από την Κίνα. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν 

χωρίς κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Στις 25 Οκτωβρίου 1951 οι συνομιλίες της 

ανακωχής συνεχίστηκαν σε νέα τοποθεσία στο Panmunjom της Βόρειας Κορέας. Μία 

πρώτη προσέγγιση για ανακωχή έγινε στις 27 Νοεμβρίου 1951 με τη σύγκληση των 

αιτημάτων κυρίως του επαναπατρισμού των αιχμαλώτων πολέμου και η διαχωριστική 

γραμμή μεταξύ των αντιπάλων να οριζόταν από τον 38ο παράλληλο. Η κατάπαυση του 

πυρός κράτησε έναν μήνα μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 1951. Οι Κινέζοι 

                                                           

129 Στο ίδιο, σσ. 141, 142, 145, 146, 161, 162. 
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χρησιμοποίησαν το διάστημα της ανακωχής για να εδραιώσουν την άμυνα τους με την 

κατασκευή ενός δικτύου τάφρων μήκους δεκατεσσάρων χιλιομέτρων και στο τέλος 

Δεκεμβρίου άρχισαν και πάλι τις επιθέσεις στα στρατεύματα του ΟΗΕ.130 

Τον Μάιο του 1953, ενώ συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις για τους τελικούς 

όρους της ανακωχής και της κατάπαυσης του πυρός, οι Κινέζοι πιλότοι ενέτειναν τις 

προσπάθειες τους στην εναέρια μάχη εναντίον των αεροπορικών δυνάμεων του ΟΗΕ. 

Από τον Μάιο του 1953 οι αμερικανοί πιλότοι αναγνώρισαν μία διαφορά στην 

ποιότητα των πιλότων των MIG  και πίστεψαν πως αποσύρθηκαν οι σοβιετικοί πιλότοι, 

πιθανόν εν όψη της υπογραφής της ανακωχής.131 Την ίδια περίοδο τα βομβαρδιστικά 

αεροσκάφη του ΟΗΕ, εκμεταλλεύτηκαν τον πολύ άσχημο καιρό και βομβάρδισαν  

στρατηγικούς και στρατιωτικούς στόχους σε όλη τη Βόρειο Κορέα. Μεταξύ αυτών 

ήταν και το Suiho (Σουίχο) το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτούσε εκτός την Κορέα, τη Μαντζουρία και τη 

βορειοανατολική Κίνα. Επίσης κατέστρεψαν και μικρότερους υδροηλεκτρικούς 

σταθμούς και φράγματα. Λόγω του καιρού δεν συνάντησαν αντίσταση από την 

αεροπορία του Ανατολικού συνασπισμού. Τον Ιούνιο του 1953 τα διηπειρωτικά 

αμερικανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη Β-36, εξοπλισμένα με πυρηνικά όπλα 

αναπτύχθηκαν στην Οκινάουα της Ιαπωνίας. Οι δυνάμεις του Ανατολικού 

συνασπισμού έμαθαν για τα νέα όπλα από σκόπιμες διαρροές ειδήσεων.  Οι κινήσεις 

αυτές σκοπό είχαν είτε να επιταχύνουν οι Κινέζοι και οι Βορειοκορεάτες τις 

διαπραγματεύσεις και να υπογράψουν την ανακωχή ή να είχαν δίπλα τους τις ΗΠΑ με 

διαθέσιμα τα πυρηνικά όπλα.132 Η καταστροφή των υδροηλεκτρικών εργοστασίων και 

των  φραγμάτων άρδευσης στη Βόρειο Κορέα θεωρήθηκε ως καταστροφικός 

παράγοντας που βοήθησε τους Κινέζους και Βορειοκορεάτες να  αποδεχθούν τους 

όρους της εκεχειρίας του ΟΗΕ.133 Αν και νεότεροι ισχυρισμοί των Αμερικανών 

ανέφεραν ότι το Πεκίνο δεν υποχώρησε μπροστά στα πυρηνικά όπλα ώστε να οδηγηθεί 

στην συνθηκολόγηση.134  

Ο Στάλιν στις αρχές του 1951 απέφευγε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των 

Κινέζων όσον αφορά τον εξοπλισμό των αεροσκαφών και τη συμμετοχή σε 

                                                           

130 Blomstedt, ό.π., σσ.136, 138, 141, 142, 145, 146, 161, 162. Ομοίως και στο Philip Deane, ό.π. σσ. 

106, 123. 
131 Xiaoming, ό.π., σ. 195. 
132 Sandler, ό.π., σ, 257. Επίσης βλ. Στεφανίδης, Ασύμμετροι…, ό.π., σ. 140. 
133 Xiaoming, ό.π., σ. 195. 
134 Στεφανίδης, Ασύμμετροι…, ό.π., σ. 46. 
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επιχειρήσεις. Αιτία ήταν η αναβάθμιση όλων των παλαιών MIG σε νέα αναβαθμισμένα 

MIG -15 και η απαίτηση για απόκτηση περισσοτέρων αεροσκαφών μετά τα 267  MIG 

-15 που παρέλαβε τον Αύγουστο του 1951. Οι φόβοι του Στάλιν ήταν ότι δεν ήθελε να 

εμπλακεί σε έναν παγκόσμιο πόλεμο με τους Αμερικάνους αλλά ούτε ήθελε μια ισχυρή 

Κίνα. Η αλλαγή αυτή της στάσης των Σοβιετικών άρχισε να δημιουργεί προβλήματα 

στις Σινο-Σοβιετικές σχέσεις κατά το 1951.135 Τα Σοβιετικά αρχεία αποκάλυψαν ότι οι 

συνεχείς απαιτήσεις των Κινέζων και των Βορειοκορεατών σε εξοπλισμούς έφεραν σε 

κρίσιμη κατάσταση τη σοβιετική οικονομία και σε συνδυασμό με πολιτικά 

προβλήματα ανάγκασαν τη Μόσχα να περιορίσει σημαντικά τη παροχή βοήθειας.136     

Ο Στάλιν απεβίωσε στις 5 Μαρτίου 1953. Οι διάδοχοι σοβιετικοί ηγέτες ήρθαν 

αντιμέτωποι με την πολιτική αβεβαιότητα στο Κρεμλίνο, την πολιτική αστάθεια στην 

Ανατολική Ευρώπη και τα οικονομικά βάρη που προέκυψαν από το πόλεμο της 

Κορέας. Για τους λόγους αυτούς αποφάσισαν να αλλάξουν μερικώς την πολιτική τους 

προς τη Δύση. Σύμφωνα με ψήφισμα της σοβιετικής κυβέρνησης το Μάρτιο του 1953 

ο τερματισμός  του πολέμου της Κορέας έγινε στόχος υψηλής προτεραιότητας. Η νέα 

σοβιετική ηγεσία της Μόσχας, Nikita Khrushchev (Νικίτα Χρουστσόφ), ενημέρωσε 

τον Μάο ότι η Μόσχα δεν θα μπορούσε να ενισχύσει την Κίνα στην εφαρμογή του 

πενταετούς σχεδίου της, εκτός και αν αποφάσιζε να τερματίσει τον πόλεμο της Κορέας. 

Ο Μάο αν και συνέχιζε να διατηρεί υψηλή θέση στις διαπραγματεύσεις για την 

ανακωχή τελικά αποδέχθηκε την πρόταση της Μόσχας. Στις 28 Μαρτίου του 1953 ο 

Μάο, αφού πρώτα συνεννοήθηκε με τους Σοβιετικούς,  ανακοίνωσε ότι αποδέχεται την 

πρόταση του ΟΗΕ για τη διαδικασία επαναπατρισμού των αιχμαλώτων του πολέμου. 

Με την άρση αυτού του εμποδίου ξεκίνησαν και πάλι οι συνομιλίες για την ανακωχή 

στο Panmunjom. Τελικά στις 27 Ιουλίου 1953 και ώρα 10:15 υπογράφηκε η ανακωχή 

στο Mounsan (Μουνσάν) της Βόρειας Κορέας από του αντιπροσώπους των εμπόλεμων 

και ορίστηκε η κατάπαυση του πυρός να γίνει στις 21:45 την ίδια ημέρα. Μετά την 

εφαρμογή της ανακωχής, στις 21: 45 της 30ης  Ιουλίου 1953 προέβλεπε την εκκένωση 

της περιοχής επί της γραμμής του 38ου παραλλήλου. Οι αντιμαχόμενες παρατάξεις 

υποχρεούνταν να κινηθούν δύο (2) χιλιόμετρα εκατέρωθεν της γραμμής του 38ου 

παραλλήλου ώστε να δημιουργήσουν ανάμεσά τους την προβλεπόμενη 

αποστρατικοποιημένη ζώνη. Επιπλέον τη στιγμή που υπογράφηκε η ανακωχή ο Μάο 

                                                           

135 Xiaoming, ό.π., σ. 185. 
136 Στο ίδιο, σ. 196-197. 



 

62 
 

εμφανίστηκε πιο σίγουρος και υποστήριξε ότι ο πόλεμος έπρεπε να συνεχιστεί για έναν 

ακόμη χρόνο ώστε να καταφέρουν  και να εδραιώσουν τα σύνορα της Βόρειας Κορέας 

κατά μήκος του ποταμού Han.137 Σημειώνεται ότι η Νότια Κορέα δεν υπόγραψε ποτέ 

επίσημη συνθήκη ειρήνης, γιατί δεν συμφωνούσε ο πρόεδρός της Σήνγκμαν-Ρη.138 

       Ο κορεατικός πόλεμος υπήρξε ένας πόλεμος χωρίς ήρωες αλλά και χωρίς νικητές. 

Οι Κινέζοι βγήκαν από τον πόλεμο με πολύ αυξημένο κύρος αλλά δεν είχαν ακόμη 

νίκη παρά την αρχική τους επιτυχία να απομακρύνουν τις δυνάμεις του ΟΗΕ από τη 

Βόρεια Κορέα αλλά απέτυχαν να επανενώσουν και πάλι την Κορέα. Ο πόλεμος έβλαψε 

στην ουσία τις σχέσεις της Κίνας και Σοβιετικής Ένωσης. Ο Μάο εξοργίστηκε με την 

άρνηση του Στάλιν να δεσμεύσει την αεροπορική δύναμη στο πεδίο της μάχης. Οι ΗΠΑ 

παρά τις προσπάθειες τους ήταν ο πρώτος πόλεμος που δεν τελείωσε με νίκη. Επίσης 

και οι δυνάμεις του ΟΗΕ δεν κατόρθωναν να επανενώσουν την Κορέα.139 Ο 38ος 

παράλληλος αποτέλεσε με την αποστρατικοποιημένη ζώνη από τότε ως σήμερα το 

διαχωριστικό σύνορο των δύο χωρών μετά από έναν τριετή πόλεμο, που ακόμα τυπικά 

δεν έχει λήξει, αφού δεν έχει υπογραφεί επίσημη η συνθήκη.140 

  

                                                           

137 Xiaoming, ό.π., σσ. 196-198. 
138 Maureen J. Flynn, Michel J. Horner, David B. Miller, «The Forgotten War, Three Long Years in 

Korea», National Geographic Maps for National Geographic Magazine, Washington D.C., July 2003. 

Επίσης βλ. και Μαγκλίνης ό.π., σ. 444.  
139 Sandler, ό.π., σ. 14. 

 140 Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 126.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

2.1. Η Προετοιμασία και Αναχώρηση του Εκστρατευτικού Σώματος 

Ελλάδος (ΕκΣΕ), - Συμμετέχουσες Δυνάμεις. 

 

Η ελληνική κυβέρνηση παρέλαβε τα τηλεγραφήματα μέσω της Μόνιμης 

Αντιπροσωπείας που αφορούσαν τα ψηφίσματα των συνεδριάσεων, Νο 473 και 474 

της 25ης και 27ης Ιουνίου 1950, του ΟΗΕ και με τον Πρωθυπουργό και Υπουργό των 

Εξωτερικών Νικόλαο Πλαστήρα, τα εξέτασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μόλις 

διαπίστωσαν την κρισιμότητα των καταστάσεων, απέστειλαν στις 29 Ιουνίου 1950, 

επείγον τηλεγράφημα προς τον Τρίγκβε-Λη και του γνωστοποίησαν ότι η ελληνική 

κυβέρνηση ενημερώθηκε για τα ψηφίσματα και την κατάσταση που επικρατούσε στη 

Νότια Κορέα και δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στις προσπάθειες του 

ΟΗΕ εντός ενός ορίου, που οι πολύ γνωστές παρούσες ειδικές περιστάσεις θα το 

επέτρεπαν. Επίσης δόθηκε εντολή στο Μόνιμο Αντιπρόσωπο μας, στο Lake Success, 

να διατηρεί επαφή με τον Τρίγκβε-Λη για το θέμα».141 

Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση με τηλεγράφημα της στις 30-6-1950 ζητά να 

πληροφορηθεί από τον Έλληνα μόνιμο αντιπρόσωπο στον ΟΗΕ και την ελληνική 

Πρεσβεία στη Ν. Υόρκη, σύμφωνα με την απόφαση Νο 474 του ΣΑ που αναφερόταν 

στο τηλεγράφημα του Τρίγκβε-Λη προς τους κυβερνήτες των κρατών-μελών, ποιες 

απαντήσεις έδωσαν τα άλλα κράτη-μέλη που βρίσκονται σε ανάλογη θέση με την 

Ελλάδα και τι προσδοκά από την Ελλάδα.142 

Επιπλέον η ελληνική κυβέρνηση σύμφωνα με τα παραπάνω ψηφίσματα του ΟΗΕ 

αποφάσισε την απαγόρευση κάθε εξαγωγής  προϊόντων προς τη Βόρειο Κορέα. Η 

απαγόρευση αυτή συμφωνούσε με τις αποφάσεις των άλλων κρατών-μελών του ΟΗΕ 

και η εφαρμογή της ξεκινούσε από την 1η Ιουλίου 1950 και θα εξακολουθούσε να 

ισχύει μέχρι νεότερης  απόφασης.143 

Ο Τρίγκβε-Λη αφού παρέλαβε το παραπάνω τηλεγράφημα απάντησε την 14η 

Ιουλίου 1950 προς τη Μόνιμο ελληνική Αντιπροσωπεία. Στην αρχή ευχαρίστησε την 

                                                           

141 ΥΔΙΑ/ΚΥ,1950, φάκ. 9, υποφάκ. 5, Πλαστήρας προς Secretary General United Nations, (στο εξής 

UN) αρ. 38030, Αθήνα 29 Ιουνίου 1950.  
142 ΥΔΙΑ/ΚΥ,1950, φάκ. 9, υποφάκ. 5, Γ’ Πολιτική Υπουργείου Εξωτερικών, προς Μόνιμο 

Αντιπρόσωπο ΟΗΕ, αρ. 37901, Αθήνα, 30 Ιουνίου 1950. 
143 ΥΔΙΑ/ΚΥ,1950, φάκ. 9, υποφάκ. 5, Υπουργικό Συμβούλιο προς Secretary General UN, αρ.  30672. 

Αθήνα, 01 Ιουλίου 1950.  
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κυβέρνηση για την απαγόρευση των εξαγωγών και την ενημέρωνε ότι την ενιαία 

διοίκηση των στρατευμάτων του ΟΗΕ στην Κορέα από την 7η Ιουλίου 1950 την 

ανέλαβαν οι ΗΠΑ. Επιπλέον τόνιζε ότι υπήρχε αίτημα από την ενιαία διοίκηση για 

πρόσθετη πραγματική βοήθεια η οποία να αποτελούνταν από μάχιμες μονάδες και 

κυρίως του Στρατού Ξηράς, ώστε να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί σκοποί των 

αποφάσεων του ΟΗΕ.144  

Επίσης, ο γερουσιαστής Όστιν σε δηλώσεις του ανέφερε ότι συμφωνούσε με τον 

Τρίγκβε-Λη και οι επιχειρήσεις στην Κορέα διενεργούνταν από τα Ηνωμένα Έθνη και 

για λογαριασμό αυτών. Επίσης ήλπιζε ότι οι επιχειρήσεις στην Κορέα θα τύχουν της 

ηθικής και στρατιωτικής αλληλεγγύης των κρατών-μελών του ΟΗΕ. Η ανάληψη των 

επιχειρήσεων από τις ΗΠΑ στον κορεατικό πόλεμο θα είχε διαφορετικό αντίκτυπο 

τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στην ανταπόκριση των κρατών – μελών για ενίσχυση 

των αμερικανικών δυνάμεων. Ο πόλεμος θα ήταν των ΗΠΑ εναντίον της Βόρειας 

Κορέας και πιθανόν με την εμπλοκή εκατέρωθεν συμμάχων να ήταν η αρχή ενός νέου 

Παγκοσμίου πολέμου. Επιπλέον  θα εκτοπιζόταν ο νεοσύστατος για τον σκοπό αυτόν 

ΟΗΕ. Επίσης, οι αρμόδιοι της Γενικής Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών, όπως έχει 

ήδη ανακοινωθεί, περίμεναν να λάβουν τις πρώτες απαντήσεις των κυβερνήσεων των 

κρατών-μελών για την παροχή ουσιαστικής βοήθειας προς την Κορέα.145 

Ο μόνιμος Υφυπουργός του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας Ιωάννης 

Πολίτης σε σημείωμα του περιέγραψε την τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο 

Στρατάρχης Παπάγος με τον Αρχιστράτηγο Reuben Ellis Jenkins (Τζένκινς), αρχηγό 

της αμερικανικής Στρατιωτικής Αποστολής στην Ελλάδα, στις 15 Ιουλίου 1950. 

Αρχικά ο Παπάγος τον ενημέρωσε για το περιεχόμενο της εγκυκλίου της 14ης Ιουλίου 

του Τρίγκβε-Λη και συγκεκριμένα το σημείο που αναφέρεται στη διάθεση και 

αποστολή στρατιωτικής δύναμης στην Κορέα. Στη συνέχεια, του ανέφερε τις 

επιφυλάξεις που είχε ο Στρατάρχης Παπάγος, όπου λόγοι εθνικής ασφάλειας απέκλειαν 

το ενδεχόμενο αποστολής έστω και ενός άνδρα από τη δύναμη του Στρατού Ξηράς, η 

δύναμη του οποίου έχει σημαντικά μειωθεί από το έτος 1949. Η παρούσα διαθέσιμη  

δύναμη του Στρατού μόλις και μετά βίας επαρκούσε στην αποτελεσματική 

αντιμετώπιση τυχόν υποτροπής του συμμοριτισμού ή κάποιας άλλης από το εξωτερικό 

                                                           

144 ΥΔΙΑ/ΚΥ,1950, φάκ. 9, υποφάκ. 3, από Secretary General UN, προς Μόνιμο Ελληνική 

Αντιπροσωπεία ΟΗΕ, Lake Success, 14 July 1950,  .  
145 ΥΔΙΑ/ΚΥ,1950, φάκ. 9, υποφάκ. 3, Καπετανίδης Υπουργείου Εξωτερικών, προς Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εξωτερικών, αρ. 39628, Αθήνα, 17 Ιουλίου 1950. 
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απειλής. Επιπλέον, ο Παπάγος πρόσθεσε ότι είναι σημαντική προσφορά για τη χώρα 

μας η διάθεση τεσσάρων (4) έως έξι (6) μεταφορικών αεροσκαφών της ΕΒΑ τύπου 

Dakota μαζί με τα πληρώματα τους και το τεχνικό προσωπικό.146   

Ο Μόνιμος Υφυπουργός του Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι επωφελήθηκε 

από τη συνάντηση και τη συνομιλία που είχε με τον Επιτετραμμένο των ΗΠΑ Harold 

Minor (Μάινορ) (15-7-1950), που διατελούσε Διευθυντής της Αμερικάνικης 

Αποστολής Βοήθειας στην Ελλάδα, για να εξακριβώσει τι περίμεναν οι Αμερικανοί 

σχετικά με την πρόσκληση που απηύθυνε ο Τρίγκβε-Λη για την αποστολή δύναμης 

στρατού ξηράς στην Κορέα. Κατ’ αρχάς, εξήγησε στο Μάινορ τους λόγους για τους 

οποίους η ελληνική στρατιωτική ηγεσία θεωρούσε ότι η αποστολή στρατιωτικής 

δύναμης στην Κορέα θα μείωνε τη μαχητική  ικανότητα του ελληνικού στρατού και ως 

συνέπεια αυτού, θα υπήρχε ο κίνδυνος να εκδηλωθούν ταραχές στα Βαλκάνια, στην 

τόσο δοκιμαζόμενη περιοχή της Ευρώπης. Ακόμη, ο ελληνικός στρατός αποτελούσε 

παράγοντα δύναμης, σταθερότητας και ειρήνης στον εξαιρετικά ευαίσθητο βαλκανικό 

χώρο και θα μπορούσε να προσφέρει πολλά στα Ηνωμένα Έθνη. Η Ελλάδα για να 

αποδείξει στην πράξη τη μεγάλη της επιθυμία για αλληλεγγύη, τόσο προς τις ΗΠΑ όσο 

και στον αγώνα υπέρ της ελευθερίας των λαών, έθεσε στη διάθεση του Αρχιστράτηγου 

Μακ Άρθουρ έξι (6) μεταφορικά αεροσκάφη με τα πληρώματά τους. Τέλος, πρόσθεσε 

ότι την απάντηση προς τα Ηνωμένα Έθνη θα την συνέτασσαν σε αυτό το πλαίσιο. Ο  

Μάινορ αποδέχθηκε τους λόγους που υπαγόρευαν την ελληνική θέση στο ζήτημα της 

Κορέας, αν και τους χαρακτήρισε πολύ ικανοποιητικούς, δεν απέφυγε να τονίσει ότι 

στην απάντηση της κυβέρνησης θα μπορούσε να μνημονευθεί και ο περιορισμός των 

στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας, ώστε να εξοικονομηθούν κονδύλια απαραίτητα 

για την ανασυγκρότηση της πολύπαθης οικονομίας της. Επιπλέον, ζήτησε να του 

αποσταλεί αντίγραφο του κειμένου της τελικής ελληνικής απάντησης, για να 

ενημερώσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ..147 Σχετικά με το θέμα της απειλής από τους 

Βορείους γείτονες της η Ελλάδα είχε προσφύγει στον ΟΗΕ και είχε θέσει το ζήτημα 

της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητα της. Επιπλέον το Βελιγράδι σε 

επίδειξη ισχύος και εφόσον επικρατούσε στην Ελλάδα κομμουνιστικό καθεστώς 

                                                           

146 ΥΔΙΑ/ΚΥ,1950, φάκ. 9, υποφάκ. 1, Σημείωμα του Μόνιμου Υφυπουργού Ιωάννη Πολίτη του 

Υπουργείου Εξωτερικών, αρ. 6711-ΙΒ/44143/Α3/ΚΟΡ, Αθήνα 15 Ιουλίου 1950.   Επίσης αναφέρεται 

από Στεφανίδη, Από τον Εμφύλιο…,ό.π., σ. 40. 
147 ΥΔΙΑ/ΚΥ,1950, φάκ. 9, υποφάκ. 1, Σημείωμα από Γραφείο Μόνιμου Υφυπουργού Υπουργείου 

Εξωτερικών, αρ. ΙΒ/39852/Α3/Κορέα, Αθήνα, 15 Ιουλίου 1950.  



 

66 
 

επιζητούσε να ενσωματώσει την ελληνική Μακεδονία στο ενιαίο μακεδονικό 

κράτος.148     

Στις 16 Αυγούστου 1950  ο Μάινορ επισκέφθηκε τον  Αρχιστράτηγο Παπάγο και 

του επανέλαβε ότι η αποστολή στρατιωτικής δύναμης από την Ελλάδα θα προσέφερε 

στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ένα επιπλέον επιχείρημα σε σχέση με τις άλλες χώρες, οι 

οποίες, ενώ είχαν την δυνατότητα να αποστείλουν βοήθεια, έδειξαν να δυστροπούν με 

αυτό.  Ο Παπάγος απάντησε ότι η απόφαση για την αποστολή των έξι (6) μεταφορικών 

αεροπλάνων έγινε μετά από υποδείξεις και συμβουλές προς την ελληνική κυβέρνηση 

τόσο από την εδώ αμερικάνικη στρατιωτική αποστολή όσο και από την Πρεσβεία των 

ΗΠΑ. Επίσης, τότε είχαν  αναγνωρίσει την ανάγκη να διατηρήσει η Ελλάδα ανέπαφη 

τη στρατιωτική της δύναμη, η οποία ήταν απαραίτητη για να  αντιμετωπίσει τη ρευστή  

κατάσταση που επικρατούσε στον βαλκανικό χώρο. Την ανάγκη αυτή, μετά από 

πληροφορίες που είχε ο Παπάγος, είχαν αναγνωρίσει και οι αρμόδιοι γι’ αυτό κύκλοι 

στην Ουάσιγκτον.  Αποτέλεσμα αυτού ήταν η Πρεσβεία της Ουάσιγκτον να διαβιβάσει 

προς την Ελλάδα νεότερες απόψεις του Πενταγώνου, οι οποίες ήταν σύμφωνες με 

αυτές που είχε ανακοινώσει η ελληνική κυβέρνηση. Ο Παπάγος του είπε ότι τελευταία 

έλαβε πληροφορία κατά την οποία η προσφορά της τουρκικής στρατιωτικής αποστολής 

αν και έκανε πολύ καλή εντύπωση στην Ουάσιγκτον, δεν έγινε αποδεκτή, με την 

δικαιολογία ότι οι δυνάμεις της Τουρκίας έπρεπε να παραμείνουν για άμυνα στον 

Ευρωπαϊκό χώρο, εκφράζοντας φόβους για επέμβαση της Σοβιετικής Ένωσης. Εάν η 

πληροφορία ήταν αληθής, θα έπρεπε να συμφωνήσει  ο Μάινορ με τον Παπάγο, ότι 

δημιουργούνταν μία διάκριση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, σε βάρος της Ελλάδας 

και η οποία δύσκολα θα μπορούσε να εξηγηθεί στην ελληνική κοινή γνώμη. Ο Μάινορ 

του απάντησε πως μία προϋπόθεση, εάν ήταν αληθής η πληροφορία, τότε θα υπήρχε 

διάκριση που θα ήταν υπέρ της Ελλάδας, γιατί η προτίμηση των ελληνικών δυνάμεων 

τις δικαιολογούσε το γεγονός ότι αυτές ήταν ετοιμοπόλεμες, πιο μάχιμες και πιο 

έμπειρες από τις τουρκικές δυνάμεις. Στο σημείο αυτό ο Παπάγος του αντέτεινε πως 

θα μπορούσε να δεχθεί την εξήγηση για την απόρριψη της τουρκικής προσφοράς, εάν 

δεν είχαν δώσει την δικαιολογία ότι ήταν απαραίτητες  για την άμυνα στον ευρωπαϊκό 

χώρο. Έτσι δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι ο ελληνικός Στρατός δεν κρίθηκε 

απαραίτητος για τον Ευρωπαϊκό χώρο και ότι ως γνωστόν η Ελλάδα βρισκόταν σε 

τέτοιο  σημείο των Βαλκανίων που ήταν περισσότερο εκτεθειμένη σε σχέση με τους 

                                                           

148 Στεφανίδης, Από τον Εμφύλιο…, ό.π., σσ. 16-18. 
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άλλους και ότι ο κίνδυνος επίθεσης εναντίον της εξακολουθούσε να είναι πιθανός.  Ο 

Μάινορ του είπε πως τον ενοχλούσε αυτή η πληροφορία και ότι θα προσπαθούσε να 

τη διευκρινίσει. Πράγματι, στις 22 Αυγούστου 1950 του ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση 

των ΗΠΑ όχι μόνο δεν απέρριψε την τουρκική δύναμη αλλά ζήτησε να την 

αποστείλουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Για το θέμα αυτό η Ουάσιγκτον εξέδωσε 

επίσημη ανακοίνωση. Η ελληνική κυβέρνηση είχε την ίδια πληροφόρηση και από την 

ελληνική Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον.149 ΟΙ ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο 

θεωρούσαν στρατηγικά σημαντικότερη την Τουρκία σε σχέση με την Ελλάδα και με 

τη στρατιωτική της ενίσχυση πίστευαν ότι θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε μία 

σοβιετική επίθεση και να προστατεύσει τα Στενά και τα συμφέροντά της.150 

Ο Μόνιμος Υφυπουργός σημείωσε ότι πρόσφατα παρατήρησε την επιθυμία των  

Αμερικανών επισήμων να επιταχύνει η ελληνική κυβέρνηση την απάντησή της στο 

αίτημα του ΟΗΕ για αποστολή στρατιωτικής δύναμης το ταχύτερο δυνατό. Επίσης, 

επισήμανε ότι η κατάσταση μπορεί να φαίνεται ότι ήταν απλή αλλά στην 

πραγματικότητα ήταν πάρα πολύ σοβαρή και απαιτούσε καθαρή και σταθερή κρίση. Ο 

κομμουνισμός, αν και νικήθηκε από τον ελληνικό στρατό στο πρόσφατο παρελθόν, δεν 

σταμάτησε να στήνει «ενέδρες» και να αξιοποιεί κατά βούλησή του κάθε πρόσφορο 

σύνθημα. Ο ελληνικός λαός διαισθάνθηκε τον κίνδυνο, ότι μπορούσε να περιπέσει σε 

νέες περιπλοκές, οι οποίες πιθανόν να απαιτούσαν και άλλες θυσίες ίσως και 

περισσότερο αίμα εκ μέρους του. Όλα αυτά όμως επηρέαζαν την κοινή γνώμη, η οποία 

την παρούσα χρονική περίοδο είναι ιδιαίτερα ευπαθής και ευμετάβλητη, οπότε εκ των 

πραγμάτων επιβαλλόταν η κυβέρνηση να είχε περισσότερη σύνεση και προσοχή.151  

Ο Πρέσβης της ελληνικής Πρεσβείας στην Άγκυρα ενημέρωσε την 25η Ιουλίου 

1950 το Υπουργείο των Εξωτερικών για την επίσκεψη στην Τουρκία του Αμερικανού 

Γερουσιαστή κ. George Κanne (Κάννε). Ο εν λόγω Γερουσιαστής μίλησε σε στέλεχος 

της Πρεσβείας και είπε πως ο λόγος της επίσκεψής του ήταν να πείσει την τουρκική 

κυβέρνηση να συμμετάσχει στην εκστρατεία, υπό τον ΟΗΕ, στην Κορέα και να 

αποστείλει μικρή στρατιωτική μονάδα. Κατά τη συνομιλία αυτή ανέφερε ότι ο 

ελληνικός στρατός είναι ένας από τους  καλύτερους στρατούς, από όσους έτυχε να 

                                                           

149 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1950, φάκ. 9, υποφάκ. 1, Σημείωμα του Ιωάννη Πολίτη, Μόνιμου Υφυπουργού 

Υπουργείου Εξωτερικών, αρ. 6711/ΙΒ/44143/Α3/ΚΟΡ, Αθήνα, 23 Αυγούστου 1950.   
150 Στεφανίδης, Από τον Εμφύλιο…, ό.π., σσ. 31, 70. 
151 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1951, φάκ. 103, υποφάκ. 3, Σημείωμα του Ιωάννη Πολίτη, Μόνιμου Υφυπουργού 

Υπουργείου Εξωτερικών προς Πρεσβεία Ουάσιγκτον, αρ. ΙΒ/43801/Α3/ΚΟΡ/1γ, Αθήνα, 24 

Αυγούστου 1950.   
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γνωρίσει. Επιπλέον, πληροφορήθηκε ότι η τουρκική κυβέρνηση εξέταζε τη δυνατότητα 

να συμμετάσχει με κάποια συμβολική στρατιωτική δύναμη στις επιχειρήσεις της 

Κορέας.152  

Ο Πρέσβης στην Ουάσιγκτον, Αθανάσιος Πολίτης, με τηλεγράφημά του 

ενημέρωσε το Υπουργείο των Εξωτερικών, ότι στις 20 Ιουλίου 1950 συνάντησε σε 

φιλικό γεύμα όπου ήταν προσκεκλημένος, τον Υφυπουργό της αμερικάνικης 

κυβέρνησης MacFall και τον Horage Smith και οι δύο, όπως ήταν γνωστό, ήταν πολύ 

φιλέλληνες και διατηρούσε φιλικές σχέσεις, προ πολλού, και με τους δύο.  Ο Mac Fall 

κατείχε την σπουδαιότατη θέση του συνδέσμου μεταξύ του State Department και του 

Κογκρέσου. Τόσο ο Mac Fall όσο και ο Horage Smith του είπαν με κάθε ειλικρίνεια, 

ότι μεταξύ φίλων τους μέσα στο Κογκρέσο υπήρχε μεγάλη απογοήτευση,  γιατί η 

Ελλάδα δεν πρόσφερε κάποια μικρή στρατιωτική μονάδα για την Κορέα.  Επίσης, του 

εξήγησαν ότι γενικά, τόσο μέσα στο Κογκρέσο όσο και στην αμερικανική κοινή γνώμη, 

επικρατεί η εντύπωση πως όλοι επιδοκιμάζουν τη στάση των ΗΠΑ αλλά κανείς δεν 

πρόσφερε κάτι το θετικό. Στην απάντησή του ο Πρέσβης αναφέρθηκε στους πολλούς 

και μεγάλους κινδύνους που διέτρεξε η Ελλάδα στο πρόσφατο παρελθόν, ώστε το 

Γενικό Επιτελείο των ΗΠΑ και Αμερικανοί αρμόδιοι επί στρατιωτικών θεμάτων 

κατενόησαν, ότι οποιαδήποτε μείωση του στρατού τη δεδομένη χρονική περίοδο θα 

ήταν ό,τι χειρότερο για την άμυνα της χώρας. Οι Mac Fall και Horage Smith κατάλαβαν 

το  κρίσιμο της κατάστασης αλλά επέμεναν, ότι οποιαδήποτε προσφορά στρατιωτικής 

μονάδας, έστω και λόχου, θα αποτελούσε για το Κογκρέσο ένδειξη εξαιρετικής 

χειρονομίας και στο τέλος θα ήταν προς όφελος της Ελλάδας, για τα συμφέροντά της. 

Σύμφωνα με τη μορφή του Πολιτεύματος και το Σύνταγμα των ΗΠΑ, το Κογκρέσο 

ήταν ο ισχυρότερος παράγων στην έκφραση της εξωτερικής πολιτικής από την 

κυβέρνηση η οποία συναντούσε πολλές δυσκολίες και αντιδράσεις  στην άσκηση της 

εξουσίας της.153 

Η ελληνική κυβέρνηση δεχόταν  συνεχώς πιέσεις   από την κυβέρνηση των ΗΠΑ 

για την αποστολή δυνάμεων, ιδίως του Στρατού Ξηράς, προς ενίσχυση των 

συμμαχικών δυνάμεων που μάχονταν στην Κορέα. Οι πιέσεις διέρχονταν αφενός μεν 

από την ελληνική Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον και αφετέρου από τη Μόνιμη ελληνική 

                                                           

152 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1950, φάκ. 9, υποφάκ. 3, Σπύρος Καπετανίδης, Υπουργείο Εξωτερικών προς  

Διευθύνσεις Υπουργείου Εξωτερικών, αρ. 40767, Αθήνα, 26 Αυγούστου 1950. 
153 ΥΔΙΑ/ΚΥ,1951, φάκ. 103, υποφάκ. 3, Πολίτης, Ελληνική Πρεσβεία προς Υπουργείο Εξωτερικών,  

αρ. 10556, Ουάσιγκτον, 21 Ιουλίου 1950. 
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Αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ. Με το τηλεγράφημα της 15ης Ιουλίου1950 ο Μόνιμος 

Αντιπρόσωπος  διαβίβαζε την έκκληση του Τρίγκβε-Λη προς την ελληνική κυβέρνηση, 

για να εξετάσει με μεγάλη προσοχή το θέμα της αποστολής, έστω και μικρής 

στρατιωτικής δύναμης ενός Τάγματος και λόγω του ότι επείγει το θέμα θα ανέμενε, 

όσο το δυνατόν πιο σύντομα, την απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης. Ο Τρίγκβε-Λη 

γνώριζε τις συνθήκες και την περιπέτεια της Ελλάδας λόγω του εμφύλιου πολέμου και 

τόνισε ότι μια τέτοια πράξη θα ανέβαζε ακόμη παραπάνω το γόητρο της Ελλάδας στην 

κυβέρνηση των ΗΠΑ και στην αμερικανική κοινή  γνώμη για ευμενή σχόλια αλλά και 

σε περίπτωση κινδύνου, λόγω επίθεσης άλλης χώρας, θα τύγχανε την εγγύηση της 

επέμβασης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.154    

Το ελληνικό Υπουργικό Συμβούλιο και τον Πρωθυπουργό Νικόλαο Πλαστήρα 

συζήτησαν το τηλεγράφημα που έλαβαν στις 14 Ιουλίου 1950 από τον Τρίγκβε-Λη. Η 

απάντηση την οποία απέστειλαν στις 20 Ιουλίου 1950, αρχικά αναφέρθηκαν στον 

αγώνα που επιτελούν τα Ηνωμένα Έθνη στην Κορέα για την απόκρουση της 

απρόκλητης επίθεσης και για την διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας των Εθνών.  

Επίσης τόνιζαν ότι η Ελλάδα πιστή στις παραδόσεις της θα σταθεί αντάξια των 

υποχρεώσεων της και θα αποστείλει στην Κορέα έξι μεταφορικά αεροσκάφη της ΕΒΑ, 

τύπου Dakota, με τα πληρώματά τους. Επιπλέον, όσον αφορά τη διάθεση δύναμης 

Στρατού Ξηράς η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύθηκε να διαθέσει λόγω του περιορισμού 

που της επιβλήθηκε και του νευραλγικού τομέα που καλύπτει  στα Βαλκάνια. Σημείωσε 

ότι οποιαδήποτε μείωση της δύναμης του Στρατού θα υστερούσε στο έργο της 

φρούρησης, της ειρήνης και της ασφάλειας σε επίθεση στα βόρεια σύνορά της. Σε κάθε 

περίπτωση, η ελληνική κυβέρνηση θα κρατήσει επαφή τόσο με τον Τρίγκβε-Λη όσο 

και με την κυβέρνηση των ΗΠΑ ώστε να εξετάσουν από κοινού το ζήτημα.155 

Οι εκκλήσεις του Τρίγκβε-Λη και της κυβέρνησης των ΗΠΑ προς τις κυβερνήσεις 

των κρατών μελών του ΟΗΕ απέφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η τουρκική 

κυβέρνηση αποφάσισε να αποστείλει στον πόλεμο της Κορέας μία Μονάδα Στρατού 

ξηράς επιπέδου Ταξιαρχίας, αποτελούμενη από 4.500 άνδρες. Το γεγονός αυτό έγινε 

γνωστό στην ελληνική κυβέρνηση μέσω τηλεγραφήματος από την ελληνική Πρεσβεία 

στην Ουάσιγκτον. Η κίνηση αυτή της τουρκικής κυβέρνησης σχολιάσθηκε ευμενώς, 

                                                           

154 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1950, φάκ. 9, υποφάκ. 5, Πολίτης, Μόνιμος Αντιπρόσωπος ΟΗΕ προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, αρ. 10520, Νέα Υόρκη, 15 Ιουλίου 1950.  
155 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1950, φάκ. 9, υποφάκ. 5, Byron Theodoropoulos, Permanent Greek Delegation to the 

UN προς Secretary General UN, αρ. 3262, Νέα Υόρκη, 20 Ιουλίου 1950. 
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τόσο μέσα στην Γερουσία όσο και από μερίδα του Τύπου. Κύριος ομιλητής στην 

Γερουσία ο Γερουσιαστής Karl Mundt (Μουντ), ο οποίος σχολίασε με ενθουσιασμό τις 

δηλώσεις του Τούρκου Πρωθυπουργού Adnan Menderes (Μεντερές) και την κίνηση 

της αποστολής τμήματος του στρατού ξηράς στην Κορέα, για να ενισχύσουν τις 

συμμαχικές δυνάμεις στον αγώνα τους. Από την πλευρά του αμερικανικού Τύπου οι 

New York Times δημοσίευσαν ενθουσιώδες εκτεταμένο άρθρο υπέρ της Τουρκίας και 

ο αρθρογράφος έκανε λόγο αφενός για την προσφορά της αποστολής στρατευμάτων 

στην Κορέα και αφετέρου συνηγορούσε υπέρ της τουρκικής συμμετοχής στο 

Ατλαντικό Σύμφωνο και υπέρ της τουρκικής υποψηφιότητας για την αναπλήρωση μίας 

από τις κενές έδρες του Συμβουλίου Ασφαλείας.156  

Ο πρωινός ελληνικός Τύπος της 17ης Αυγούστου 1950 δημοσίευσε ανακοίνωση 

του ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών, στην οποία η Πρεσβεία των ΗΠΑ  

γνωστοποιούσε στην κυβέρνηση του Πλαστήρα, ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκτίμησε 

σε μεγάλο βαθμό την άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας στην αίτηση του Τρίγκβε-Λη 

για  παροχή ουσιαστικής βοήθειας στη Δημοκρατία της Κορέας. Το άρθρο συνέχιζε ότι 

η Ελλάδα είχε επίγνωση της βοήθειας που δέχθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και ως 

πρωτεργάτης της ίδρυσης του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, απέστειλε 

με μεγάλη προθυμία βοήθεια προς έναν άλλο μακρινό και άγνωστο λαό, ο οποίος 

δέχθηκε απρόκλητη επίθεση, που διατάρασσε τη διεθνή ειρήνη και την ανεξαρτησία 

της Κορέας.157   

Τηλεγράφημα της 1ης Σεπτεμβρίου 1950 από τη Μόνιμη ελληνική Αντιπροσωπεία 

του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ανάφερε ότι εφημερίδες στη Νέα Υόρκη δημοσιεύουν άρθρο 

του πρακτορείου United Press, από  Αθήνα,  όπου ο Πρωθυπουργός της ελληνικής 

κυβέρνησης Σοφοκλής Βενιζέλος158 εξέταζε το ενδεχόμενο να αποστείλει ελληνικό 

Τάγμα στην Κορέα. Επιπλέον, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος ζήτησε από την Κυβέρνηση 

να ειδοποιηθεί εγκαίρως, εφόσον υπάρξει οριστική απόφαση για αποστολή δύναμης 

                                                           

156 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1950, φάκ. 9, υποφάκ. 3, Πρέσβης Αθανάσιος Πολίτης, Permanent Greek Delegation, 

προς Υπουργείο Εξωτερικών, αρ. 10559, Ουάσιγκτον, 13 Αυγούστου 1950. 
157 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1950, φάκ. 103, υποφάκ. 3, Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών προς τον πρωινό 

Αθηναϊκό Τύπο, Αθήνα, 17 Αυγούστου .  
158 Στις 21 Αυγούστου 1950 παραιτήθηκε η κυβέρνηση του Πλαστήρα, λόγω των διαφωνιών που είχε 

σχετικά με την αποκατάσταση της ειρήνης ή την τιμωρία των εμπλεκομένων στα γεγονότα του εμφυλίου 

πολέμου. Την ίδια ημέρα ανέλαβε και σχημάτισε νέα κυβέρνηση ο Σοφοκλής Βενιζέλος. Βλ. Γεωργία 

Καρυδάκη, Πτυχιακή Εργασία: Ελληνικές Κυβερνήσεις από το 1940-…, Σεπτέμβριος 2004, σ.14. 

Διαθέσιμο στο: www.greeklaws.com/pubs/uploads/840.pdf. [ημερομηνία πρόσβασης: 15 Οκτωβρίου 

2020]. 
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του Στρατού Ξηράς στην Κορέα, ώστε να προβεί σε περαιτέρω διαφήμιση και 

εκμετάλλευση της είδησης.159 

Η 1η Σεπτεμβρίου 1950 ήταν η οριστική ημέρα κατά την οποία ο Πρωθυπουργός 

και το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού έλαβαν υπόψη τους την εξέλιξη των γεγονότων 

στην Κορέα και για να επιβεβαιώσουν την αλληλεγγύη προς τον ΟΗΕ, αποφάσισαν ότι 

η Ελλάδα θα αποστείλει στρατιωτική δύναμη στην Κορέα για να ενισχυθεί ο αγώνας 

των Ηνωμένων Εθνών στην υπεράσπιση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των 

λαών. Οι λεπτομέρειες για την εκτέλεση της απόφασης θα διευθετηθούν μεταξύ της 

κυβέρνησης και του Αρχιστρατήγου των δυνάμεων του ΟΗΕ στην Κορέα. Την 

απόφαση αυτή απέστειλαν με τηλεγράφημα μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών προς 

τον Τρίγκβε-Λη και σε όλες τις ελληνικές πρεσβείες για ενημέρωσή τους.160 

Η καλύτερη δυνατή διαφήμιση υπέρ της Ελλάδας ήρθε στις 1 Σεπτεμβρίου, όπως 

ανακοίνωσε ο Έλληνας Πρέσβης με τηλεγράφημα του, τη στιγμή που ο Τρούμαν 

διέκοψε σε κάποιο σημείο την προγραμματισμένη βραδινή ραδιοφωνική ομιλία του για 

να αναγγείλει ότι η Ελλάδα πρόσφερε μία Ταξιαρχία για τον αγώνα των Ηνωμένων 

Εθνών στην Κορέα. Επίσης, τόνισε ότι η γενναία αυτή προσφορά έγινε αποδεκτή με 

μεγάλη ευχαρίστηση.161  

Η ελληνική κυβέρνηση στις 10 Σεπτεμβρίου 1950, ενημέρωσε με επιστολή της 

την ελληνική Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον και τη Μόνιμο ελληνική Αντιπροσωπεία του 

ΟΗΕ ότι θα αποστείλει στρατιωτική δύναμη στην Κορέα επιπέδου Ταξιαρχίας. Την  

δύναμη θα την αποτελούσαν 3.500 άνδρες από τους οποίους οι 200 θα ήταν 

αξιωματικοί και οι υπόλοιποι οπλίτες και στρατιώτες που υπηρετούσαν την θητεία 

τους.162 

Ο Έλληνας Πρέσβης από την Ουάσιγκτον απέστειλε τηλεγράφημα προς το 

ελληνικό  Υπουργείο των Εξωτερικών στο οποίο ανάφερε την συνάντηση που είχε στις 

13 Σεπτεμβρίου 1950, στην δεξίωση της  αυστραλιανής Πρεσβείας, με τον Υφυπουργό 

Mac Fall και πολλούς αμερικανούς Γερουσιαστές, οι οποίοι του μίλησαν με χαρά για 

την ελληνική προσφορά υπέρ του αγώνα του ΟΗΕ στην Κορέα. Όλοι τους εξήραν τη 

                                                           

159 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1950, φάκ. 103, υποφάκ. 3, Κύρου, Μόνιμη Αντιπροσωπεία ΟΗΕ προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, αρ. 3924, Νέα Υόρκη, 1 Σεπτεμβρίου 1950.  
160 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1950, φάκ. 9, υποφάκ. 1, κείμενο στη γαλλική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών προς  

Τρίγκβε-Λη και σε όλες τις ελληνικές Πρεσβείες, αρ. 44780, Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 1950.  
161 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1950, φάκ. 9, υποφάκ. 5, Πρέσβης Αθανάσιος Πολίτης Permanent Greek Delegation προς 

Υπουργείο Εξωτερικών, αρ. 10694, Ουάσιγκτον, 2 Σεπτεμβρίου 1950.  
162 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1950, φάκ. 9, υποφάκ. 3, Γ’ Πολιτική Διεύθυνση Υπουργείου Εξωτερικών προς 

Permanent Greek Delegation, αρ. 45568, Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 1950. 
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γενναία πράξη της Ελλάδας. Η προσφορά της έγινε σε μια δύσκολη στιγμή και από μία 

χώρα που την τελευταία δεκαετία υπέφερε παρά πολλά σε σύγκριση με άλλες χώρες, 

που δεν είχαν υποστεί το παραμικρό. Η παρατήρησή τους αυτή αποσκοπούσε στην 

παρότρυνση προς άλλα μέλη του ΟΗΕ που δεν είχαν ανταποκριθεί στο κάλεσμα του  

Γενικού Γραμματέα για αποστολή βοήθειας. Φανερή η αλλαγή του κλίματος και μέσα 

στο Κογκρέσο, μετά την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να αποστείλει 

στρατιωτική μονάδα στην Κορέα. Οι εκκλήσεις των ΗΠΑ και του ΟΗΕ που υπέβαλαν 

στην Ελλάδα απέδωσαν τα αναμενόμενα.163 

 Ο  Τρίγκβε-Λη στις 3 Οκτωβρίου 1950 με τηλεγράφημά του ευχαρίστησε τον 

Σοφοκλή Βενιζέλο για την πολύτιμη προσφορά της ελληνικής κυβέρνησης να 

αποστείλει μονάδα του Στρατού Ξηράς για να πολεμήσει με τις δυνάμεις του ΟΗΕ στην 

Κορέα. Επίσης, βεβαίωσε ότι η προσφορά έγινε άμεσα αποδεκτή και από το Ηνωμένο 

Αρχηγείο στην Κορέα.164  

 

2.2.   Η Δημιουργία του Εκστρατευτικού Σώματος Ελλάδος (ΕκΣΕ)-

Δυνάμεις Στρατού Ξηράς (ΣΞ) και της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας (ΕΒΑ). 

 

Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε τη συγκρότηση της Ταξιαρχίας με την 

ονομασία  «Εκστρατευτικόν Σώμα Ελλάδος – ΕκΣΕ» και περιλάμβανε δυνάμεις του 

Στρατού  Ξηράς και αεροσκάφη με το προσωπικό τους της ΕΒΑ. Η απόφαση αυτή 

λήφθηκε μετά από τις εκκλήσεις και διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης και 

αξιωματούχων των ΗΠΑ καθώς και του Τρίγκβε-Λη. Η Ταξιαρχία θα αποτελείτο από 

3500 άνδρες και ορίσθηκε να συμμετέχει η 42η Ταξιαρχία της 9ης Μεραρχίας, που 

εκπαιδευόταν τότε σε περιοχή της Κοζάνη και τμήματα από την 1η και 3η Μεραρχία. 

Όλη η δύναμη της Ταξιαρχίας και των τμημάτων μετακινήθηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου 

1950 στη Λαμία, για να συγκροτήσουν την τελική δύναμη του ΕκΣΕ και να ξεκινήσουν 

την εκπαίδευση στον αμερικάνικο οπλισμό και τακτικές. Η Διοίκηση του ΕκΣΕ 

ανατέθηκε στον Ταξίαρχο Σόλωνα Γκίκα.165 Ο Γκίκας με προσωπική του αναφορά  είχε 

διεκδικήσει τη διοίκησή του ΕκΣΕ και υποστήριξε από την αρχή την ιδέα για αποστολή 

                                                           

163 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1951, φάκ. 9, υποφάκ. 5, Αθανάσιος Πολίτης Ελληνική Πρεσβεία προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, αρ. 10729, Ουάσιγκτον, 14 Σεπτεμβρίου 1950.  
164 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1950, φάκ. 10, υποφάκ. 1, Κύρου Permanent Greek Delegation UN προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, αρ. 459/01, Νέα Υόρκη, 3 Οκτωβρίου 1950.   
165 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σσ. 29-30. 
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μιας Ταξιαρχίας, ώστε να αναγνωριστεί η Ελλάδα και οι πολεμικοί αγώνες τους 

οποίους είχε κάνει.166 Επίσης, αποφασίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση και η 

αποστολή ειδικού επιτελείου από Ανώτατο αξιωματικό και επιτελείς αξιωματικούς, οι 

οποίοι θα λειτουργούσαν ως σύνδεσμοι στο Γενικό Στρατηγείο των Ηνωμένων Εθνών 

Άπω Ανατολής, που είχε έδρα το Τόκυο.167 

Η παραπάνω απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης ανακοινώθηκε στις 5 

Οκτωβρίου 1950 με έγγραφο προς όλες τις ελληνικές Βασιλικές Πρεσβείες (όπως 

αναφέρεται στο έγγραφο), και Γενικά Προξενεία, ώστε να ενημερωθούν και με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο να εκμεταλλευθούν την απόφαση αυτή της Πατρίδας τους, που 

αφορούσε την  αποστολή της ελληνικής στρατιωτικής βοήθειας υπέρ του ΟΗΕ στην 

Κορέα, για να πάρει μέρος στις εκεί πολεμικές επιχειρήσεις. Παράλληλα με τη  δύναμη 

του Στρατού ξηράς θα αναχωρούσε και δύναμη από έξι (6) μεταφορικά αεροσκάφη, 

τύπου Dakota, μαζί με το προσωπικό τους, για να χρησιμοποιηθούν στην εμπόλεμη 

περιοχή ως  μονάδα διακομιδής και μεταφοράς προσωπικού και υλικών.168 

Οι ευνοϊκές συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί στα μέσα Οκτωβρίου 1950  για τα 

συμμαχικά στρατεύματα του ΟΗΕ στο μέτωπο της Κορέας αναμεταδίδονταν από το 

σύνολο του αμερικανικού Τύπου. Ο Τρίγκβε-Λη μετά τα πρόσφατα δεδομένα από την 

Κορέα επέτρεψε τη μείωση της ελληνικής στρατιωτικής δύναμης από Ταξιαρχία σε 

ενισχυμένο Τάγμα δύναμης 1.000 ανδρών μαζί με το βοηθητικό προσωπικό. Το 

ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώθηκε από τον Πρέσβη της αμερικανικής 

Πρεσβείας στην Αθήνα, για τον περιορισμό της δύναμης της ελληνικής αποστολής. Η 

απάντηση του Πρωθυπουργού Σοφοκλή Βενιζέλου ήταν θετική στη μείωση της 

δύναμης. Η μείωση της δύναμης μετρίασε και τις αντιδράσεις των αντιφρονούντων, 

αυτών που αντιστέκονταν στη διάθεση οποιασδήποτε δύναμης του ελληνικού 

στρατού.169 Το Υπουργείο Εξωτερικών με τηλεγράφημα του μετέδωσε την είδηση στο  

Γενικό Επιτελείο Στρατού και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη. Τελική 

ημερομηνία αναχώρησης ορίστηκε η 15η Νοεμβρίου 1950.170                                                                              

                                                           

166 Καράγιωργας, ό.π., σ. 53.  
167 ΓΕΣ/ΔΙΣ, 1977, ό.π. σσ. 29-30. 
168 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1951, φάκ. 9, υποφάκ. 5, Αθανάσιος Πολίτης, Ελληνική Πρεσβεία προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, αρ. 10729, Ουάσιγκτον, 14 Σεπτεμβρίου 1950.  
169 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1950, φάκ. 9, υποφάκ. 5, Αμερικάνικη Πρεσβεία προς Σοφοκλή Βενιζέλο Υπουργείου 

Εξωτερικών, αρ. 51198, Αθήνα, 06 Νοεμβρίου 1950. 
170 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1950, φάκ. 9, υποφάκ. 5, Κύρου, Ελληνική Μόνιμη Αντιπροσωπεία ΟΗΕ προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, αρ. 5635(18:50), Νέα Υόρκη, 05 Νοεμβρίου 1950.  
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Τελικά, με την ανακοίνωση της νέας σύνθεσης του ΕκΣΕ δόθηκε εντολή στον  

Γκίκα να προετοιμάσει και να οργανώσει αντί της Ταξιαρχίας το ενισχυμένο Τάγμα το 

οποίο και θα αναχωρούσε για την Κορέα. Η στρατιωτική δύναμη μειώθηκε μετά από 

προσεκτική και επιμελημένη επιλογή των ανδρών, αυτών που τελικά θα 

εκπροσωπούσαν την Ελλάδα. Επικεφαλής του ΕκΣΕ τοποθετήθηκε ο Συνταγματάρχης 

Πεζικού Ιωάννης Δασκαλόπουλος και Διοικητής του Τάγματος ο Διονύσιος 

Αρμπούζης.171 

 

2.2.1. Επιλογή των Αξιωματικών και Οπλιτών για τη Στελέχωση του ΕκΣΕ. 

 

Η σύνθεση της Ταξιαρχίας που επρόκειτο να αποσταλεί στην Κορέα θα την 

αποτελούσαν εθελοντές αξιωματικοί και οπλίτες, από τα πιο επίλεκτα και 

εμπειροπόλεμα τμήματα, που ήδη υπηρετούσαν στις τάξεις του ελληνικού Στρατού. Η 

αρχική σκέψη ήταν να καταταγούν εθελοντικά οργανωμένα τμήματα των μονάδων του 

Στρατού και όχι μεμονωμένα άτομα. Μεμονωμένες αιτήσεις κατάταξης θα ίσχυαν και 

θα γίνονταν δεκτές μόνο για αξιωματικούς του Στρατού. Επειδή όμως υπήρχε απ’ όλες 

της μονάδες του Στρατού μεγάλη επιθυμία του στρατιωτικού προσωπικού, όσων 

υπηρετούσαν, να καταταγεί εθελοντικά στην Ταξιαρχία για την Κορέα η ηγεσία του 

Στρατού αποφάσισε πως η επιλογή των αξιωματικών και των οπλιτών να γίνει απ’ όλες 

τις περιφέρειες του κράτους, ώστε η δύναμη  της Ταξιαρχίας να εκπροσωπηθεί  κατά 

το δυνατόν απ’ όλη  την επικράτεια της χώρας.172  

Οι  Μόνιμοι αξιωματικοί του Στρατού δήλωσαν επιθυμία για τη συμμετοχή τους 

στο ΕκΣΕ, γιατί το θεώρησαν ως καθήκον να βοηθήσουν τη μακρινή Κορέα που 

αντιμετώπιζε τα ίδια προβλήματα με αυτά που ζήσανε και οι Έλληνες αξιωματικοί στον 

εμφύλιο πόλεμο. Ομοίως και οι στρατιώτες που πήραν μέρος στον εμφύλιο πόλεμο, 

μετά τις συμφορές και καταστροφές που έπαθε η Ελλάδα εξαιτίας του κομμουνισμού 

το είδαν ως ευκαιρία να πολεμήσουν οι ίδιοι τους στην Κορέα. Επομένως βασικό 

κριτήριο επιλογής ήταν η εμπειρία του ανταρτοπόλεμου και του ορεινού πολέμου. Οι 

δηλώσεις από τους εθελοντές στρατιώτες είχαν ξεπεράσει τις ανάγκες που απαιτούνταν 

                                                           

171 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό. π., σ. 29-30. 
172 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1951, φάκ. 9, υποφάκ. 5, Αθανάσιος Πολίτης, Ελληνική Πρεσβεία προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, αρ. 10729, Ουάσιγκτον, 14 Σεπτεμβρίου 1950. 



 

75 
 

για την αποστολή αντικατάστασης.173 Αρκετοί στρατιώτες την περίπτωση της Κορέας 

την είδαν και από οικονομικής άποψης λόγω της επαγγελματικής αβεβαιότητας και της 

ανεργίας που επικράτησε μετά τον πόλεμο. Το 1950 ο πόλεμος ήταν μέσα στο πετσί 

του Έλληνα και είχε συνηθίσει να βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση από το 1940.174  

Όσο αφορά την Αεροπορία οι πρώτες αποστολές για Κορέα στελεχώθηκαν από 

προσωπικό της Μοίρας των Dakota λόγω της εμπειρίας και της διαθεσιμότητας στον 

τύπο του αεροσκάφους αλλά και για να εκτελέσουν το δρομολόγιο από Ελλάδα προς 

Κορέα. Οι επόμενες αποστολές περιλάμβαναν ιπτάμενους σχετικά σε μικρό βαθμό που 

επιλέγονταν από Μοίρες μαχητικών αεροσκαφών ώστε αρχικά να μετατεθούν στη 

Μοίρα των Dakota να εκπαιδευτούν στο αεροσκάφος και στη συνέχεια να αποσταλούν 

στην Κορέα.175 Από μαρτυρίες επίσης αεροπόρων του Σμήνους που συμμετείχαν στον 

πόλεμο ανέφεραν πως δέχθηκαν ερωτήσεις περί της συμμετοχής τους, αλλά γενικά 

υπήρχε και μεγάλη επιθυμία του προσωπικού, ιπταμένων και τεχνικού, να συμμετάσχει 

στις επιχειρήσεις της Κορέας. 

Οι οπλίτες των πρώτων αποστολών που ήταν ετοιμοπόλεμοι και εμπειροπόλεμοι 

λόγω του εμφυλίου πολέμου, πολλοί από αυτούς δήλωσαν επιθυμία να συμμετάσχουν 

στην Κορέα και άλλοι επελέγησαν είτε γιατί γνώριζαν αγγλικά ώστε να 

χρησιμοποιηθούν ως διερμηνείς είτε υπηρετούσαν ως χειριστές ασυρμάτων, όλμων, 

οχημάτων και πυροτεχνουργοί οι οποίοι χρειάζονταν στις επιχειρήσεις της Κορέας. 

Επίσης, υπήρχε η περίπτωση της αναγκαστικής διάθεσης στρατιωτών από Μονάδα 

Στρατού, ώστε να συμπληρωθεί ο αναγκαίος αριθμός των στρατιωτών των Τμημάτων 

Αντικατάστασης. Την επιθυμία να συμμετάσχουν στο ΕκΣΕ εξέφρασαν και πολλοί 

στρατιώτες πρώην αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού κατά τον πρόσφατο 

ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. Αυτοί δήλωναν εθελοντικά και ζητούσαν να σταλούν με τις 

δυνάμεις του ΕκΣΕ στην Κορέα με τη μόνη ελπίδα να καθαρίσουν το μητρώο τους, να 

αποφύγουν την εξορία στα διάφορα νησιά και να επιστρέψουν στην Ελλάδα με νέα 

ελπίδα. Τα παραπάνω αποτελούν δηλώσεις παλαίμαχων αξιωματικών και στρατιωτών  

που συμμετείχαν στην Κορέα με τις δυνάμεις του ΕκΣΕ και παρουσιάστηκαν στην 

                                                           

173 Γεώργιος Δ. Βακαλόπουλος, Κορέα, 13η Αποστολή, Αθήνα, 1974, σσ. 20,21. Επίσης βλ. Μαγκλίνης 

ό.π. σ. 440. 
174 Νίκος Μελιγκώνης, Οι Αντιδράσεις για την Ελληνική Συμμετοχή στον Πόλεμο της Κορέας. Διαθέσιμο 

στο: 

www.academia.edu/33819735/οι_αντιδράσεις_για_την_ελληνική_συμμετοχή_στον_πόλεμο_της_Κορέ

ας. [ημερομηνία πρόσβασης: 6 Ιουνίου 2020], σ.10.  
175 Ακρίβος Δ. Τσολάκης, Κορέα, Από την εποποιΐα του Σμήνους της ΕΒΑ στην Κορεατική Εκστρατεία, 

1950-1955, Αθήνα , 1969, σσ. 55, 56.  

http://www.akademia.edu/33819735/οι_αντιδράσεις_για_την_ελληνική_συμμετοχή_στον_πόλεμο_της_Κορέας
http://www.akademia.edu/33819735/οι_αντιδράσεις_για_την_ελληνική_συμμετοχή_στον_πόλεμο_της_Κορέας
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εκπομπή η «Μηχανή του Χρόνου», στις 5 Μαΐου 2020,και στο 37ο λεπτό. Επίσης, και ο 

αξιωματικός Σ.Δ. του Στρατού που συμμετείχε στην Κορέα και στην εκπομπή δήλωσε 

στο 40ο λεπτό: «...ότι  και δύο εξ αυτών μάχονταν μαζί μου στον ίδιο Λόχο και στην 

πρώτη γραμμή του μετώπου, ώστε εάν επέστρεφαν από την Κορέα, να δικαιούνταν ένα 

καλύτερο μέλλον στην Ελλάδα..».176 Επίσης, σε συνομιλία που έγινε  με απόστρατο 

αξιωματικό Σ.Β. και μέλος του ΕκΣΕ δήλωσε ότι: «…πολλοί από τους αξιωματικούς 

που εστάλησαν στην Κορέα ανάλογα και με την κυβερνητική πολιτική κατάσταση που 

επικρατούσε στην Ελλάδα, ήταν ταγμένοι υπέρ ή  κατά του Βασιλέα». 

Ο Λουκιανός Ζαμίτ στο βιβλίο του έγραψε για τη δική του περίπτωση επιλογής 

για την αποστολή του στην Κορέα με το 13ο Σμήνος. Η επιθυμία του ήταν να κρατηθεί 

μακριά από την Κορέα. Η υπηρεσία όμως είχε άλλη άποψη και του κοινοποιήθηκε 

μέσω των προϊσταμένων του. «Η συμμετοχή σου» του είπαν «είναι εθελοντική και δεν 

μπορούμε να σε υποχρεώσουμε» αλλά λόγω της επιστασίας που υπηρετούσε ως 

υλικονόμος και της γνώσης των αγγλικών του, οι προϊστάμενοι  τού τόνισαν ότι «η 

στάση που κράτησες μπορεί να έχεις δυσάρεστες συνέπειες όχι μόνο για το υπόλοιπο 

της θητείας σου αλλά και για τη μετέπειτα ζωή σου…». Η επόμενη κίνηση ήταν το 

«φακέλωμά» του με ό,τι συνέπειες μπορούσε να έχει και λόγω  του κλίματος που 

επικρατούσε με τη δίκη των αεροπόρων την εποχή του 1951 στην Αεροπορία. Τελικά 

αποδέχθηκε την πρόταση να υπηρετήσει στην Κορέα.177 

 

2.2.2. Οι Αντιδράσεις για την Αποστολή των Δυνάμεων στην Κορέα. 

 

Η πρώτη αντίδραση προήλθε από την αντιπολίτευση και το Λαϊκό κόμμα του 

Κωνσταντίνου Τσαλδάρη. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν ήταν ξεκάθαρη με τις 

αποφάσεις της και ότι απέφευγε να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις να ενταχθούν στον 

ΟΗΕ. Επόμενες αντιδράσεις προήλθαν από το Πολιτικό Γραφείο του Κομμουνιστικού 

Κόμματος Ελλάδος (ΚΚΕ) μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Σοφοκλή Βενιζέλου 

την 1η Σεπτεμβρίου 1950 να αποστείλει στην Κορέα ελληνικά στρατεύματα. Η 

ανακοίνωση που εξέδωσε κατόπιν απόφασης του είχε τον τίτλο: «Κανένας Έλληνας 

στην Κορέα» και κατήγγελλε την απόφαση της κυβέρνησης ότι θα αποτελέσει αρχή 

                                                           

176 Cosmote History, «Ο Πόλεμος της Κορέας. - Η Ελληνική Συμμετοχή», Η Μηχανή του Χρόνου, 

Αθήνα, 5 Μαΐου 2020.  
177 Λουκιανός Ζαμίτ, Στην Κορέα και την Ιαπωνία, Γαβριηλίδης, Αθήνα 2014, σσ. 16-18. 
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νέας σφαγής για τα παιδιά της Ελλάδας και ζήτησε να ματαιωθεί η απόφαση της. Τα 

συνθήματα τους ήταν: «Η Κορέα ανήκει στους Κορεάτες» και επίσης «Οι Αμερικανοί 

ζητούν να αγοράσουν το αίμα των μικρών λαών με σκοπό να πραγματοποιήσουν τα 

ιμπεριαλιστικά τους σχέδια». Ακολούθησαν ήπιες πιέσεις και απειλές προς την 

κυβέρνηση του Βενιζέλου. Επίσης, αντίδραση υπήρξε και από τον ιεράρχη της Κύπρου 

Μακάριο όπου σε δηλώσεις του ασκούσε έντονη κριτική προς την ελληνική κυβέρνηση 

για την στάση της στο κυπριακό ζήτημα. Απέδιδε την αποστολή του ΕκΣΕ στο  

«νεοελληνικό πολιτικό ρομαντισμό» για την τήρηση της παγκόσμιας ειρήνης, ενώ η 

Κύπρος παρέμενε υπόδουλη.178 Αντιδράσεις υπήρξαν σε πολύ μικρό βαθμό από 

κοινοβουλευτικά πρόσωπα μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Σερρών Γρηγοριάδης 

και διάφορες παρατάξεις.179  

 

2.3.  Συμμετέχουσες Δυνάμεις – Έργα εκστρατείας – Καταφύγια. 

 

Η Ελλάδα ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε αποφάσισε να 

αποστείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην Κορέα και αποτέλεσε ένα από τα 21 κράτη από 

τα συνολικά 53 κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών που ανταποκρίθηκαν στην 

πρόσκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και απέστειλαν μάχιμες και 

υγειονομικές μονάδες από τις 29 Ιουνίου του 1950, ως εξής:180 

ΧΩΡΕΣ του ΟΗΕ ΣΩΜΑΤΑ(ΜΑΧΙ

ΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ) 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΦΙΞΗΣ ΣΤΗΝ 

ΚΟΡΕΑ 

Αιθιοπία Στρατός Ένα (1)Τάγμα -1271 άνδρες  

Αυστραλία Στρατός 

 

Ναυτικό 

Αεροπορία 

Δύο(2)Τάγματα Στρατού-.2.282 

άνδρες. 

Τέσσερα πλοία 

Μία (1) Μοίρα Αεροσκαφών. 

 

28-9-1950 

Βέλγιο Στρατός Ένα (1)Τάγμα-900 άνδρες  

Γαλλία Στρατό 

Ναυτικό 

Ένα (1)Τάγμα -1.185 άνδρες. 

Μία (1) Φρεγάτα 

 

Δημοκρατία 

Νότιας Κορέας 

Στρατός 

 

 

Αεροπορία 

98.000 άνδρες και έφτασαν 

590.911 άνδρες στο τέλος του 

πολέμου. 

F-51D και Τ-6 από μία Μοίρα 

Ιούνιος 1950 

 

 

29 α/φ 1952 

                                                           

178 Μελιγκώνης, ό.π., σσ. 11-12, 26. Επίσης βλ. Μαγκλίνης ό.π., σ. 408.   
179 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1950, φάκ. 103, υποφάκ. 3, Επερώτηση του Βουλευτού Σερρών Γρηγοριάδη προς την 

Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα, 26 Ιουλίου 1950.  
180 English Wikipedia, Korean War, διαθέσιμο στο:  https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_War, 

[ημερομηνία πρόσβασης: 15 Νοεμβρίου 2020]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_War
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Ελλάδα Στρατός 

Αεροπορία 

Ένα (1) Τάγμα-1.263 άνδρες. 

Μεταφορικά Αεροσκάφη (7+2) 

C-47 Dakota και 397 άνδρες. 

9-12-1950 

 

 1- 9-1950 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Στρατός 

Ναυτικό 

 

Δύο (2) Ταξιαρχίες-14.198 

άνδρες. Τέσσερα (4) πολεμικά 

πλοία και Πεζοναύτες 

28-8- 1950 

ΗΠΑ Στρατός 

 Ναυτικό 

Αεροπορία 

Παρείχε το 25% της Δύναμης του 

ΟΗΕ. Έφτασαν 302.483 άνδρες 

επί συνόλου 5.200.000 περίπου. 

10 Μοίρες α/φ F-80-έχασαν 368 

 

Από αρχής 

Πολέμου 30-06-

1950 

Καναδάς Στρατός 

Ναυτικό 

Αεροπορία 

Μία (1) Ταξιαρχία-6.146 άνδρες. 

Τρία (3) αντιτορπιλικά. 

Μία (1) Μοίρα Αεροσκαφών. 

10-11-1950 

12-07-1950 

Κολομβία Στρατό 

Ναυτικό 

Ένα (1) Τάγμα -1068 άνδρες       

Ένα (1) Πολεμικό πλοίο 

 

Λουξεμβούργο Στρατός Ένας (1) Λόχος -44 άνδρες  

Νέα Ζηλανδία Στρατός 

Ναυτικό 

Ένα (1) Τάγμα-1.385 άνδρες.         

Δύο (2) Πολεμικά πλοία 

31-12-1950 

Νότιος Αφρική Αεροπορία 826 άνδρες. 

95 α/φ P-51D-έχασε 74 

22 α/φ F-86C -έχασε 6 

 

Ολλανδία Στρατός 

Ναυτικό 

Ένα (1) Τάγμα-819 άνδρες.        

Ένα (1) Πολεμικό πλοίο 

 

Ταϊλάνδη Στρατός 

Ναυτικό 

Αεροπορία 

Μία (1) Ταξιαρχία-1.204 άνδρες. 

Ένα (1) πολεμικό πλοίο 

 

 Τουρκία Στρατό Μία (1) Ταξιαρχία-5.453 άνδρες  

Φιλιππίνες Στρατό Μία (1) Ταξιαρχία-1.496 άνδρες.  

Δανία Ιατρικό και 

Υγειονομικό Υλικό 

Ένα (1) Πλωτό Νοσοκομείο  

Ινδία Ιατρικό και 

Υγειονομικό Υλικό 

  

Ιταλία Ιατρικό και 

Υγειονομικό Υλικό 

Η Ιταλία αν και δεν ήταν μέλος 

του ΟΗΕ έστειλε το Red Cross 

Field Hospital 68 το 1951. 

 

Νορβηγία Ιατρικό και 

Υγειονομικό Υλικό 

  

Σουηδία Ιατρικό και 

Υγειονομικό Υλικό 

  

Ιαπωνία Ιατρικό και 

Υγειονομικό Υλικό 

  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ 

   

Βόρειος Κορέα Στρατός 

 

Αεροπορία 

135.000 στην αρχή του πολέμου. 

266.000 άνδρες. 

93α/φ IL-10, 79 α/φ Yak-9P. 

Έχασε περίπου 100 MIG-15, 

σύμφωνα με πηγές της Βόρειας 

Κορέας. 

1950 

1952 

25-6-1950 

 

Κίνα Στρατός 1.450.000 άνδρες.  
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Αεροπορία Έχασε περίπου 224 MIG-15 

σύμφωνα με Κινεζικές πηγές. 

 

 

Σοβιετική Ένωση Στρατό 

Αεροπορία 

Διέθεσε 26.000 άνδρες και 22 

Πτέρυγες (5360) α/φ. 

321 α/φ MIG-15. 

Έχασε 335 α/φ MIG-15, 

σύμφωνα με Ρωσικές πηγές. 181 

 

Μαντζουρία. 

(Νοέμβριος 1952) 

 

 

Βουλγαρία Ιατρικό και 

Υγειονομικό Υλικό 

  

Ουγγαρία Ιατρικό και 

Υγειονομικό Υλικό 

  

Πολωνία Ιατρικό και 

Υγειονομικό Υλικό 

  

Ρουμανία Ιατρικό και 

Υγειονομικό Υλικό 

  

Τσεχοσλοβακία Ιατρικό και 

Υγειονομικό Υλικό 

  

 

Την ηγεσία και τη βάση των συμμαχικών δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών 

αποτελούσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.   

 

2.3.1. Δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών 

 

Κατά την έναρξη του πολέμου στις 25-06-1950 οι δυνάμεις της Νότιας Κορέας 

αποτελούνταν από 6-7 Μεραρχίες Πεζικού δίχως πλήρη στρατιωτική εκπαίδευση και 

εξοπλισμό. Η δύναμη αυτή στη διάρκεια των επιχειρήσεων αυξήθηκε στις 11 

Μεραρχίες Πεζικού οργανωμένες σε τρία (3) Σώματα Στρατού. Οι δυνάμεις τους 

εντάχθηκαν επιχειρησιακά υπό τη διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων.  

Η αρχική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών που συμμετείχε στην απόκρουση των 

Βορειοκορεατών ήταν αυτή των αμερικανικών δυνάμεων κατοχής με έδρα την Ιαπωνία 

και αριθμούσε περίπου δύο (2) Μεραρχίες, οι οποίες διαδοχικά ενισχύθηκαν και 

έφτασαν τον Σεπτέμβριο του 1951 στις επτά (7) Μεραρχίες και αποτελούσαν τα τρία 

(3) Σώματα Στρατού. Ενίσχυση αυτών αποτελούσαν μονάδες πυροβολικού, 

                                                           

181 Σύμφωνα με τη παραπάνω πηγή δεν αναφέρεται η ποσότητα των αεροσκαφών που διατέθηκαν στον 

πόλεμο της Κορέας από Σοβιετική Ένωση, Κίνα και Βόρεια Κορέα. Αναφέρονται μόνο οι απώλειες των 

αεροσκαφών που πήραν μέρος στις αερομαχίες με τα αεροσκάφη του ΟΗΕ. Η συμμετοχή της Σοβιετικής 

Ένωσης στη διάρκεια του πολέμου της Κορέας κρατήθηκε μυστική.  
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τεθωρακισμένες μονάδες αρμάτων και ισχυρή αεροπορική δύναμη από μαχητικά, 

βομβαρδιστικά, αναγνωριστικά και μεταφορικά αεροσκάφη. Την οργάνωση της 

επιχείρησης την είχαν αναλάβει οι ΗΠΑ και όλες οι διαθέσιμές μονάδες του ΟΗΕ είχαν 

υπαχθεί κάτω από τις διαταγές της 8ης  Στρατιάς των ΗΠΑ, ενώ οι επιχειρήσεις και ο 

σχεδιασμός αυτών διενεργούνταν κάτω από τον έλεγχο και τις εντολές του  

Αρχιστράτηγου των Ηνωμένων Εθνών και του Επιτελείου του.182 Στις 9 Ιουλίου 1951 

οι δυνάμεις του ΟΗΕ αποτελούνταν κατά 70,4% από αμερικανικές δυνάμεις, 23,3% 

από νοτιοκορεατικές δυνάμεις και 6,3% από το κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Το 1952 η 

αριθμητική δύναμη του Στρατού ξηράς των Συμμάχων ήταν 170.000 άνδρες των ΗΠΑ, 

150.000 άνδρες της Νότιας Κορέας και 20.000 άνδρες των  κρατών-μελών των 

Ηνωμένων Εθνών ο δε συνολικός αριθμός αυτών ήταν 340.000 άνδρες. Στην δύναμη 

αυτή δεν υπολογίζεται η δύναμη των μονάδων πεζοναυτών, η οποία λάμβανε μέρος 

περιστασιακά όταν οι συνθήκες το απαιτούσαν. Τα Ηνωμένα Έθνη είχαν στην διάθεση 

τους και 1.954 αεροσκάφη  εκ των οποίων τα 1031 στην πρώτη γραμμή της μάχης. Από 

αυτά τα 200 ήταν βομβαρδιστικά (Β-26 και Β-29) και τα υπόλοιπα αναχαίτισης, 

δίωξης-βομβαρδισμού, φωτογραφικά, μεταφορικά και  διάσωσης.183 

 

2.3.2. Δυνάμεις της Βόρειας Κορέας και των Κινέζων. 

 

Η δύναμη του στρατού της Βόρειας Κορέας το 1949 αριθμούσε περίπου 10 

Μεραρχίες και περί τους 150.000 έως 200.000 άνδρες πολύ καλά εκπαιδευμένους και 

εξοπλισμένους στα Σοβιετικά πρότυπα. Επίσης διέθετε τμήμα 280 αρμάτων, τμήμα 

αεροπορίας με 210 μαχητικά αεροσκάφη και πυροβολικό. Στα μετόπισθεν διατηρούσε 

δύναμη 30.000 στρατιωτών ως εφεδρεία. Τα αεροσκάφη της ήταν 110 βομβαρδιστικά, 

περίπου 150 μαχητικά τύπου Yak και 35 αναγνωριστικά. Επιπρόσθετα την ημέρα της 

εισβολής διέθετε 114 μαχητικά και 78 βομβαρδιστικά.184 Η Αεροπορία της Βόρειας 

Κορέας διέθετε αρχικά 172 δικά της αεροσκάφη των τύπων 93 IL-10 και 79 Yak-9P. 

Στην συνέχεια αποκαταστάθηκαν και ενισχύθηκαν από τη Σοβιετική Ένωση και τον 

                                                           

182 Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος, «Ο Πόλεμος της Κορέας, Πολιτικά αίτια και αφορμαί του 

Πολέμου», Γενική Στρατιωτική Επιθεώρηση, ΓΕΣ/Έτος Β’/ 5, Μάιος 1956, 3-18.   
183 English Wikipedia, Korean War, διαθέσιμο στο:  https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_War, 

[ημερομηνία πρόσβασης: 15 Νοεμβρίου 2020]. 
184 English Wikipedia, Korean War. Διαθέσιμο  στο: https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_War. 

[ημερομηνία πρόσβασης: 19 Οκτωβρίου 2020].  

https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_War
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Ιούνιο του 1952 έφτασε να έχει 270 αεροσκάφη τα οποία είχαν σταθμεύσει στα 

αεροδρόμια της Μαντζουρίας.185  

Οι κινεζικές δυνάμεις ήταν οργανωμένες σε δύναμη Στρατιάς και ομάδων 

Στρατιάς. Κάθε Στρατιά είχε τρεις (3) Μεραρχίες και κάθε ομάδα Στρατιάς αποτελείτο 

από τρείς (3) Στρατιές. Δεν διέθεταν οργανωμένες μονάδες τεθωρακισμένων αρμάτων 

μάχης αλλά διέθεταν πολύ βαρύ πυροβολικό και όλμους. Οι Κινέζοι ως μεταφορικά 

μέσα για τον εφοδιασμό των μονάδων τους με πολεμικά εφόδια και είδη διατροφής 

χρησιμοποιούσαν ειδικά τμήματα πεζών μεταφορέων που διέθεταν σε αφθονία.186 Οι 

κινεζικές στρατιωτικές δυνάμεις που χρησιμοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 1950, 

εναντίον των δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών, αριθμούσαν από 50 έως 80 Μεραρχίες 

και δύναμη από 500.000 έως και 1.000.000 περίπου άνδρες. Κάθε κινεζική Μεραρχία 

αριθμούσε από 10.000 έως και 12.000 άνδρες. Από το 1951 οι δυνάμεις των Κινέζων 

και Βορειοκορεατών ήταν περίπου 700.000 άνδρες έναντι των 350.000 ανδρών των 

συμμάχων, δίχως να υπολογίζονται οι δυνάμεις εφεδρείας που ήταν στα μετόπισθεν, 

για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση των απωλειών, των 

μαχόμενων μονάδων στη γραμμή του μετώπου.187  

Τον Νοέμβριο του 1950 η πολεμική αεροπορία της Κίνας σύμφωνα με την 

υπηρεσία πληροφοριών  των ΗΠΑ διέθετε 650 μαχητικά αεροσκάφη από τα οποία τα 

250 ήταν συμβατικά και αεριωθούμενα, 175 βομβαρδιστικά αέρος-εδάφους, 150 

δικινητήρια, συμβατικά, ελαφρά βομβαρδιστικά και 75 μεταφορικά αεροσκάφη. 

Επίσης πίστευε η αμερικάνικη αεροπορία ότι κατείχε η Κίνα άλλα 60 μαχητικά 

αεροσκάφη τύπου Yakovlev της Βόρειας Κορέας τα οποία είχε ανακατασκευάσει. 

Επιπρόσθετα υπήρχαν περίπου 400 έως 500 σοβιετικά μαχητικά αεροσκάφη της 

Σοβιετικής αεροπορίας στις βάσεις  γύρω από τη περιοχή Dairen (Ντερέν)-Dalian 

(Νταλιάν) της Κίνας που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην Κορέα. Τον Ιούνιο 

1951 στην Κίνα υπήρχαν 1.050 αεροσκάφη από τα οποία τα 445 ήταν αεριωθούμενα. 

Περίπου 690 από τα 1.050 μαχητικά αεροσκάφη είχαν εγκατασταθεί σε βάσεις στα 

βορειοανατολικά σύνορα της Κίνας. Το Σεπτέμβριο του 1951 τα αεροσκάφη της 

αυξήθηκαν σε 1.255 και από αυτά τα 525 ήταν MIG-15. Τον Ιούνιο του 1952 η Κίνα 

είχε δημιουργήσει 22 Μοίρες αεροσκαφών και διέθετε 1.830 αεροσκάφη από τα οποία 

                                                           

185 USAF Historical Division, Research Studies Institute/USAF Historical Study, United States Air 

Operations in the Korean Conflict, 1 July 1952- 27 July 1953, Air University, 1 July 1956, σσ. 20-21. 
186 Παναγιωτόπουλος, ό.π., σσ. 3-18.   
187 Bongnin, ό.π., σσ. 1-2. 
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τα 1.000 ήταν μαχητικά αεριωθούμενα. Στην Μαντζουρία είχε εγκαταστήσει τα 1115 

αεροσκάφη. Το ίδιο διάστημα του 1952 η Σοβιετική Ένωση είχε ενισχύσει τις Μοίρες 

των αεροσκαφών της στην Άπω Ανατολή με 5.360 αεροσκάφη. Ο συνολικός αριθμός 

των αεροσκαφών Σοβιετικής Ένωσης, Κίνας και Βόρειας Κορέας ήταν περίπου 7.000 

από τα οποία τα 5.000 ανήκαν στην Σοβιετική Ένωση, τα 1.830 ανήκαν στην Κίνα και 

270 αεροσκάφη τα οποία αποκατέστησαν ανήκαν στη Βόρειο Κορέα.188 

Οι κινεζικές δυνάμεις στα μέσα του 1952 είχαν περίπου 207.800 άνδρες στην 

πρώτη γραμμή του μετώπου και αποτελούσαν οκτώ (8) Στρατιές. Αντίστοιχα οι 

δυνάμεις του ΟΗΕ αποτελούνταν από τέσσερα Σώματα του συμμαχικού Στρατού και 

εννέα Μεραρχίες των Νοτιοκορεατών με συνολική δύναμη 247.554 άνδρες. 

Φαινομενικά συγκρινόμενες οι δύο δυνάμεις ήταν περίπου ισοδύναμες.  Αλλά στα 

μετόπισθεν του κινεζικού στρατού υπήρχαν ως εφεδρείες περίπου 422.000 Κινέζοι, 

185.300 Βορειοκορεάτες και περίπου 10.000 σοβιετικοί στρατιώτες. Συνολικά στα 

μετόπισθεν ήταν 617.000 άνδρες και το σύνολο τους για μάχη ήταν 908.100 άνδρες.  

Οι δυνάμεις του ΟΗΕ ήταν λιγότερες από 700.000 άνδρες και από αυτούς περίπου 

453.000 ήταν στα μετόπισθεν ως εφεδρείες.189 

Στις 27 Ιουλίου 1953 την ημέρα που υπογράφηκε η ανακωχή η αεροπορική 

δύναμη της Κίνας αποτελούνταν από 27 air divisions (Διοικήσεις αέρος) που 

ισοδυναμούσαν με 70 regiments ( Συντάγματα-Πτέρυγες Μάχης)  και η δύναμη των 

αεροσκαφών ήταν περίπου 3.000 αεροσκάφη πολλά από τα οποία ήταν τεχνολογικά 

πολύ προηγμένα. Οι Κινέζοι πιλότοι ισχυρίζονται ότι κατέρριψαν 211 F-86s, 72 F-84 

και F-80 και 47 αεροσκάφη άλλων τύπων. Επιπλέον έπληξαν 95 εχθρικά αεροσκάφη 

χωρίς να αναφέρεται το αποτέλεσμα. Από την πλευρά του Ανατολικού συνασπισμού 

αναγνώρισαν ότι  έχασαν 224 MIG-15s, 3 La-IIs και Tu-2, συνολικά 231 αεροσκάφη, 

άλλα 151 αεροσκάφη έπαθαν ζημιές και αλλά 168 αεροσκάφη χάθηκαν από άλλες 

αιτίες. Συνολικά 550 αεροσκάφη. Από το Νοέμβριο του 1950 η συμμετοχή της 

σοβιετικής αεροπορίας ήταν πολύ σημαντική στο πλευρά της κινεζικής αεροπορίας. 

Διέθεσε 13 air divisions για προστασία και εκπαίδευση των κινέζων πιλότων. Επίσης  

με αντικαταστάσεις διέθεσε  12 air divisions που ισοδυναμούσαν με 30 regiments 

μαχητικών αεροσκαφών. Οι σοβιετικοί πιλότοι ισχυρίζονται ότι κατέρριψαν 1.309 

αεροσκάφη του ΟΗΕ από τα οποία 212 κατέρριψαν τα αντιαεροπορικά όπλα. Από την 

                                                           

188 USAF Historical Division, ό.π., σσ. 39-40. 
189 Sandler, ό.π., σ. 255. 
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άλλη ισχυρίζονταν ότι έχασαν 335 MIG την ώρα των εμπλοκών. Δεν έχει γίνει γνωστό 

πόσα αεροσκάφη έχασε η Βόρεια Κορέα. Από την ανάκριση του Κινέζου πιλότου No 

Kum-Sok που αυτομόλησε με το αεροσκάφος MIG-15 bis στις δυνάμεις του ΟΗΕ τον 

Σεπτέμβριο του 1953 ανέφερε ότι από το δικό του regiment, (Πτέρυγα Μάχης) σε ένα 

χρόνο χάθηκαν συνολικά εννέα (9) MIG. Από αυτά τρία χάθηκαν σε εναέρια μάχη και 

τα υπόλοιπα σε ατυχήματα εδάφους ή από βομβαρδισμούς του ΟΗΕ. Σύμφωνα με 

επίσημες πηγές των ΗΠΑ αναφέρεται ότι οι αεροπορικές δυνάμεις του ΟΗΕ έχασαν 

152 αεροσκάφη. Αν και ο συνολικός αριθμός των απωλειών τους έφτασε τα 350 

αεροσκάφη.190 Η Σοβιετική Ένωση δεν επιθυμούσε άμεση εμπλοκή με τις  

αμερικανικές δυνάμεις - ΟΗΕ και το πρόγραμμα της τηρήθηκε με μυστικότητα. Η 

δύναμη που είχε οργανωθεί σύμφωνα με τις σοβιετικές πηγές, στα μέσα του 1952, ήταν 

5.360 αεροσκάφη.191 Ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν πως η κάθε πλευρά επιβεβαίωνε τις 

καταρρίψεις της και καθόριζε τη νίκη της. Χωρίς την επιβεβαίωση παρουσιάζονταν και 

οι παραπάνω αριθμοί.192  

 

2.3.3.  Οχυρωματικά έργα Κινέζων και Βορειοκορεατών στην Κορέα. 

 

Χαρακτηριστικό του πολέμου της Κορέας ήταν η τήρηση των αποστάσεων μεταξύ 

των αμυντικών θέσεων των δύο εμπόλεμων παρατάξεων. Οι αποστάσεις που τηρούσαν 

οι δύο αντίπαλοι τόσο οι συμμαχικές δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών όσο και αυτές 

του ανατολικού συνασπισμού, απείχαν κατά μέσο όρο και ανάλογα με τις εδαφικές 

εξάρσεις από 300 έως 1000 μέτρα. Μεταξύ τους, εάν υπήρχαν υψώματα, αυτά τα 

άφηναν ελεύθερα και τα χρησιμοποιούσαν ως νεκρή ζώνη. Μέσα σ’ αυτή τη ζώνη  

πραγματοποιούσαν μόνο περιπόλους αναγνώρισης για επόπτευση των θέσεων και 

προθέσεων των αντιπάλων. Οι συμμαχικές δυνάμεις του ΟΗΕ ενώ διατηρούσαν κατά 

τη διάρκεια της ημέρας την κατοχή μιας κορυφής, ο αντίπαλος κατά τη διάρκεια της 

νύκτας επιχειρούσε να την καταλάβει και ούτως καθεξής.193  

                                                           

190 Xiaoming, ό.π., σσ. 201-202. 
191 USAF Historical Division, ό.π., σσ. 20-21. 
192 Υπάρχει διαφορά μεταξύ των συγγραφέων, ανάλογα με τις πηγές, όσο αφορά  τους αριθμούς των 

δυνάμεων και τους  αριθμούς των αεροσκαφών που είχαν καταρρίψει. Πιθανόν λόγω της προπαγάνδας 

του Ψυχρού Πολέμου οι αριθμοί να παρουσιάζονται υπερβολικοί στον Ανατολικό συνασπισμό σε σχέση 

με του ΟΗΕ.  
193 Τμήμα Μελετών Σχολής Πεζικού, «Εχθρικά έργα εκστρατείας εν Κορέα», μετάφραση άρθρου από 

Military Review, Επιθεώρηση Όπλων Σωμάτων,  ΓΕΣ/Έτος Δ’/Ιανουάριος – Μάρτιος 1954/ 1-3, Αθήνα, 

51-56.   
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Από τον Νοέμβριο του 1951 η γραμμή του Μετώπου ήταν στατική με πολύ μικρές 

διακυμάνσεις. Η χρήση της πολεμικής αεροπορίας και του πυροβολικού των συμμάχων 

επέφερε μεγάλες ζημιές στον εχθρό, μετά την αποκάλυψη των θέσεων άμυνας του. Οι 

Κινέζοι και οι Βορειοκορεάτες ενώ ανάμεναν πιθανή μεγάλης έκτασης επίθεσης των 

συμμάχων του ΟΗΕ, κατασκεύαζαν αμυντικές θέσεις μάχης με θαυμαστό τρόπο στο 

εσωτερικό των παρυφών των λόφων, ώστε να διαβιούν κάτω από την επιφάνεια του 

εδάφους και για να αποφεύγουν τις απώλειες τους περιόριζαν στο ελάχιστο τις κινήσεις 

τους την ημέρα. Η οργάνωση των θέσεων αποτελούνταν από ατομικές θέσεις μάχης, 

πυροβολεία, θέσεις αναμονής των στρατιωτών επιπέδου Τάγματος και θέσεις 

αποθήκευσης των πυρομαχικών. Επιπλέον, δημιουργούσαν υπόγειες σήραγγες μεταξύ 

των θέσεων αυτών, ώστε να διευκολύνεται η κίνηση και προστασία των στρατιωτών 

τους. Για την καλύτερη προστασία τους από τις βολές του συμμαχικού πυροβολικού 

και της αεροπορίας κάλυπταν τις θέσεις άμυνας στις πλαγιές των λόφων με σκέπαστρα 

αποτελούμενα από σειρές κορμών δέντρων και πάνω από αυτό με χώμα σε ύψος έως 

και πέντε (5) μέτρων. Η παραλλαγή των θέσεων άμυνας σε μέγιστο βαθμό ήταν 

επιτυχημένη και γινόταν με την μεταφύτευση θάμνων και χόρτων, ώστε να αποτελεί 

συνέχεια του φυσικού περιβάλλοντος και να μην αποκαλύπτεται από την παρατήρηση 

των αντιπάλων. Η κατασκευή θέσεων μάχης με τη χρήση σκυροδέματος ήταν 

ελάχιστες, πιθανόν λόγω της δυσκολίας μεταφοράς του υλικού αυτού. Η καταστροφή 

των αμυντικών τους θέσεων επιτυγχάνονταν με απευθείας βολών του Πυροβολικού, με 

ρίψη βόμβας 500 λιβρών και βομβών ναπάλμ από την Αεροπορία και με κατά μέτωπο 

επίθεση με χειροβομβίδες από το Πεζικό.194  

Οι Κινέζοι και οι Βορειοκορεάτες για την άμυνα τους χρησιμοποίησαν νάρκες 

εναντίον του προσωπικού και αντιαρματικές εναντίον των τεθωρακισμένων αρμάτων 

μάχης των συμμάχων του ΟΗΕ. Λόγω της φύσης του πολέμου, ο ανατολικός 

συνασπισμός ήταν ιδιαίτερα επιτήδειος στην κατασκευή καλυμμένων τάφρων εναντίον 

των αρμάτων μάχης πλάτους έως τεσσάρων (4) μέτρων και βάθους έως δύο (2) μέτρων, 

αλλά και παγίδων εναντίον του προσωπικού με τη χρήση διαφόρων βλημάτων, 

χειροβομβίδων, ναρκών και εκρηκτικών ουσιών. Η τακτική που εφάρμοζαν οι Κινέζοι 

εναντίον των βολών του πυροβολικού ήταν να υποχωρούν στις υπόγειες θέσεις 

                                                           

194 Στο ίδιο, ό.π., σσ. 51-56.     
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αναμονής και με τη λήξη των κανονιοβολισμών να αντεπιτίθενται με μεγάλη ταχύτητα 

αιφνιδιάζοντας τις επιτιθέμενες χερσαίες δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών.195    

 

  

                                                           

195 Στο ίδιο, ό.π., σσ. 51-56.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

3.1.Το Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδος. 

 

3.1.1. Η Αναχώρηση του Ελληνικού Τάγματος του ΕκΣΕ για την Κορέα. 

 

Η συγκρότηση και προετοιμασία του ΕκΣΕ μετά και τις τελευταίες εξελίξεις ήταν 

πλέον γεγονός.  Η τελική ημερομηνία αναχώρησης του ελληνικού Τάγματος, μέλος του 

ΕκΣΕ, για την Κορέα αποφασίσθηκε η 15η Νοεμβρίου 1950 και αφού επιβεβαιώθηκε 

από τον Πρωθυπουργό της κυβέρνησης, ενημερώθηκε με τηλεγράφημα του η ελληνική 

Μόνιμη Αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη. H δύναμη του Τάγματος θα επιβιβαζόταν σε 

αμερικάνικο πολεμικό οπλιταγωγό πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά και θα αναχωρούσε 

την ίδια ημέρα για την Κορέα. Το αμερικάνικο οπλιταγωγό πλοίο διατέθηκε από το 

Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και μετά από συμφωνίες που έγιναν με την κυβέρνηση 

των ΗΠΑ στα πλαίσια του ΟΗΕ. Τα ελληνικά οπλιταγωγά πλοία δεν είχαν τη 

δυνατότητα να εκτελέσουν αυτού του μεγέθους υπερπόντια ταξίδια.196   

Η αναχώρηση της δύναμης του ελληνικού Τάγματος πραγματοποιήθηκε στις 16 

Νοεμβρίου του 1950 από το  λιμάνι του Πειραιά και αφού επιβιβάσθηκε στο 

αμερικανικό  οπλιταγωγό πλοίο με την ονομασία General Haan, (Τζένεραλ Χάν) και 

μετά από θαλάσσιο ταξίδι 24 ημερών αποβιβάστηκε  στο λιμάνι του Busan (Πουσάν) 

της Νότιας Κορέας στις 9 Δεκεμβρίου 1950. Το ελληνικό Τάγμα εντάχθηκε οργανικά 

στο 7ο Σύνταγμα Ιππικού της 1ης Αμερικάνικης Μεραρχίας.197  Οι άνδρες του Τάγματος  

μεταφέρθηκαν αρχικά στο αεροδρόμιο Κ-1 του Πουσάν όπου και παρέμειναν για 

τέσσερις ημέρες, ώστε να συντονισθούν με τα νέα δεδομένα , να οργανωθούν  και να 

τους χορηγηθεί ο απαραίτητος συμπληρωματικός εξοπλισμός σε οπλισμό, ιματισμό, 

υποδήματα και άλλα απαραίτητα είδη για προσωπική τους χρήση.  Η επόμενη στάση 

ήταν στην πόλη Suwon (Σουβόν) 22 χιλιόμετρα νότια της Σεούλ.198 

Η ελληνική κυβέρνηση έλαβε την απόφαση να προγραμματίζονται, πριν την 

αναχώρηση των τμημάτων αντικατάστασης για Κορέα,  αγιασμός για κατευόδωμα των 

τμημάτων, κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ανάγνωση της 

                                                           

196 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1950, φάκ. 103, υποφάκ. 3, Βενιζέλος Υπουργείο Εξωτερικών προς Ελληνική 

Αντιπροσωπεία ΟΗΕ, αρ. 52046, Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 1950.  
197 Ονομασία που παρέμεινε από την εποχή που υπήρχαν και τα σώματα Ιππικού.  
198 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σσ. 29-30. 
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Ημερήσιας διαταγής,  επιθεώρηση και παρέλαση  μπροστά στους επισήμους της 

πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Στη συνέχεια ακολουθούσε η αναχώρησή τους 

για το λιμάνι του Πειραιά και η επιβίβασή τους στο πλοίο. Επίσης, με την επιστροφή 

των επαναπατριζόμενων από την Κορέα στρατιωτών στην Αθήνα ακολουθούσε τελετή 

υποδοχής με την ανάγνωση σχετικής διαταγής, κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του 

Αγνώστου Στρατιώτη και απονομή στους δικαιούχους παρασήμων ή μεταλλίων. Όσοι 

συμμετείχαν με το ΕκΣΕ στην Κορέα,  είχαν κάποια ευεργετήματα όπως: οι 

στρατεύσιμοι οπλίτες θα απολύονταν τρεις μήνες νωρίτερα από τους άλλους της σειράς 

(κλάση) τους  και για τους μόνιμους θα υπολογίζονταν διπλός ο χρόνος τόσο ως 

διοίκησης όσο και ως συντάξιμος.199   

Η παραμονή του στρατιωτικού προσωπικού στην Κορέα θα ήταν διάρκειας έξι (6) 

μηνών. Κατά την περίοδο της απουσίας των τμημάτων του ΕκΣΕ και στη διάρκεια του 

εξαμήνου θα συγκροτούνταν στην Ελλάδα τμήματα αντικατάστασης τα οποία, αφού 

θα εκπαιδεύονταν και θα ανεφοδιάζονταν με τον κατάλληλο εξοπλισμό, θα μετέβαιναν 

στην Κορέα με οπλιταγωγά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Με την άφιξή 

τους στην Κορέα θα επαναπατρίζονταν, σε ανάλογο αριθμό, όσοι είχαν συμπληρώσει 

τον χρόνο παραμονής, όσοι απολύονταν, οι ασθενείς και τραυματίες και όσοι είχαν 

δείξει κακή διαγωγή.200 

Ο Στρατάρχης Παπάγος δήλωσε για την αποστολή του ΕκΣΕ στην Κορέα ότι 

αποτελούσε για την Ελλάδα και τους συμμετέχοντες σε αυτό, τιμή, υποχρέωση και 

οφειλή. Τιμή για τον ελληνικό Στρατό που θα αντιπροσώπευε την Ελλάδα σε διεθνή 

επίπεδο και προσδοκούσε την θετική εξασφάλιση της ειρήνης και της συλλογικής 

ασφάλειας. Επίσης, η συμμετοχή της Ελλάδος αποτελούσε υποχρέωση προς τον ΟΗΕ 

του οποίου αποτελούσε ιδρυτικό μέλος..201  

 

3.1.2.  Η Προετοιμασία και Αναχώρηση του 13ου Σμήνους του ΕκΣΕ στην 

Κορέα. 

 

Α. Η Προετοιμασία 13ου Σμήνους. 

 

                                                           

199 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σσ. 30-33. 
200 Στο ίδιο, σσ. 29-30. 
201 Καράγιωργας, ό.π., σ. 5.  
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Η Ελλάδα υπερασπιζόμενη την ελευθερία, την ασφάλεια και τον πολιτισμό στα 

μέσα του Ιουλίου 1950 αποδέχθηκε την πρόσκληση του ΟΗΕ και αποφάσισε να 

αποστείλει στην Κορέα έξι (6) μεταφορικά αεροσκάφη τύπου Douglas C-47/Skytrain, 

Dakota της ΕΒΑ. Τα αεροσκάφη δημιούργησαν ένα Σμήνος που ονομάσθηκε το 13ο 

Σμήνος της ΕΒΑ και  ανήκαν στην 355η Μοίρα Τακτικών Μεταφορών (ΜΤΜ) με έδρα 

την Ελευσίνα Αττικής.202 

Η διέλευση αεροσκαφών πολιτικών ή και στρατιωτικών από χώρα σε χώρα, 

σύμφωνα με τον International Civil Aviation Organization (ICAO), (Διεθνή 

Οργανισμό  Πολιτικής Αεροπορίας), απαιτούσε το 1950 και απαιτείται για την 

ασφάλεια της αεροπλοΐας ειδική άδεια υπέρπτησης του εναέριου χώρου ή και άδεια 

προσγείωσης στη χώρα, τόσο για σκοπούς ανεφοδιασμού και ασφάλειας όσο και 

ενημέρωσης της ενδιαφερόμενης χώρας, μήπως και απαιτηθεί προσγείωση ανάγκης, 

λόγω μηχανικής βλάβης ή άλλων επικίνδυνων καταστάσεων (π.χ. καιρός, ασθένεια 

κλπ.). Στην προετοιμασία της αναχώρησης και πριν την απογείωση πρέπει οπωσδήποτε 

να έχει εξασφαλιστεί η άδεια υπέρπτησης ή και προσγείωσης σε αεροδρόμια μιας 

χώρας, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις. Το Γενικό Επιτελείο 

Αεροπορίας (ΓΕΑ) λόγω της δικαιοδοσίας του εξέδωσε το σχετικό έγγραφο σχεδίου 

πτήσης και απευθυνόμενο στο Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε να ενεργήσει  μέσω των 

Πρεσβειών των χωρών που επηρεάζονταν, και να λάβει την άδεια υπέρπτησης και 

προσγείωσης των  οκτώ (8) αεροσκαφών τύπου Dakota της ΕΒΑ, με τα επιμέρους 

στοιχεία, όπως τα χαρακτηριστικά κλήσης τους, το φορτίο που μετέφεραν, τα όργανα 

επικοινωνίας και κατεύθυνσης που διέθεταν, τον Αρχηγό του σχηματισμού, και τις 

χώρες με τα αεροδρόμια αυτών κύρια και εφεδρικά που θα επηρεάσουν κατά το 

δρομολόγιο τους από Ελλάδα στην Ιαπωνία.203.    

Το Υπουργείο των Εξωτερικών απέστειλε το αίτημα του ΓΕΑ προς όλες τις 

Πρεσβείες και Γενικά Προξενεία των αναφερομένων χωρών. Με τηλεγράφημά της η 

ελληνική  Πρεσβεία από την Ουάσιγκτον ανέφερε ότι παρουσιάστηκε πρόβλημα στην 

Πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Ουάσιγκτον, σχετικά με την έγκριση της άδειας 

υπέρπτησης και προσγείωσης των αεροσκαφών σε αεροδρόμιο της Σαουδικής 

Αραβίας. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Σαουδικής 

                                                           

202 Γενικό Επιτελείο Στρατού/Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων, (στο εξής ΓΕΣ/ΥΣΑ), 1951, Φιλμ Νο 

3, Αθήνα. 
203 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1950, φάκ. 113, υποφάκ. 4, Εμμανουήλ Κελαΐδης Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας προς 

Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, αρ. 5153/Δ.26, 7 Οκτωβρίου 1950. 
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Αραβίας δεν επέτρεπε την υπέρπτηση ή και προσγείωση των αεροσκαφών του 

ελληνικού Σμήνους, εφόσον αυτά προέρχονταν από τον εναέριο χώρο του Ισραήλ. Το 

ζήτημα ήταν πολιτικής αντιμετώπισης λόγω των τεταμένων σχέσεων των δύο χωρών. 

Ο Έλληνας Πρέσβης ζήτησε από τον Πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας να διαβιβάσει 

στην κυβέρνησή του την αλλαγή του σχεδίου πτήσεως,  ότι δηλαδή τα αεροπλάνα θα 

αποφύγουν τον εναέριο χώρο του Ισραήλ και θα  διέλθουν από τον εναέριο χώρο της 

Υπεριορδανίας προς την χώρα τους. Το θέμα παρέμενε σε αναμονή έως ότου 

διευκρινισθούν και τακτοποιηθούν οι λεπτομέρειες και εξασφαλιστεί  η άδεια 

υπέρπτησης και προσγείωσης στη Σαουδική Αραβία.204                                               

Στις 10 Νοεμβρίου 1950 το πρόβλημα λύθηκε και δόθηκε έγκριση άδειας 

υπέρπτησης του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας. Το Υπουργείο των 

Εξωτερικών με τηλεγράφημά του ανακοίνωσε ότι τα αεροπλάνα θα αναχωρήσουν  από 

τη Βάση της Ελευσίνας την 11η Νοεμβρίου 1950. Μετά την απογείωση, εφόσον οι 

καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, τα αεροσκάφη θα ακολουθήσουν το εγκεκριμένο 

σχέδιο πτήσης με τις χώρες διέλευσης και τα αεροδρόμια προσγείωσης και υπολόγιζαν 

σε  περίπου είκοσι ημέρες να προσγειώνονται στο αεροδρόμιο προορισμού που ήταν 

το Ιταζούκε της Ιαπωνίας.205 

 

Β. Η Αναχώρηση του 13ου Σμήνους. 

 

Το 13ο Σμήνος της ΕΒΑ, το πρωί στις 11 Νοεμβρίου 1950 πλαισιώθηκε από 

έμπειρους ιπτάμενους, τεχνικούς και κατάλληλο προσωπικό εδάφους και αφού 

εφοδιάστηκε με όλα τα απαραίτητα υλικά για την αποστολή του, επιθεωρήθηκε από 

τον Υπουργό Αεροπορίας Αναστάσιο Βγενόπουλο και τον Αρχηγό του Γενικού 

Επιτελείου Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.) Αντιπτέραρχο Εμμανουήλ Κελαϊδή και 

αντιπροσωπείες Ελλήνων, Αμερικανών και Άγγλων αξιωματικών. Με τις ευχές των 

Ελλήνων και των παρευρισκόμενων στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας απογειώθηκαν τα 

επτά (7) αεροσκάφη Dakota και σε σχηματισμό πέρασαν πάνω από την Ακρόπολη και 

την πόλη των Αθηνών και πήραν κατεύθυνση προς το μακρινό ταξίδι τους. Διοικητής 

του Σμήνους ορίστηκε ο Επισμηναγός Ανδρέας Γκορέγκο και αρχηγός  της αποστολής 

                                                           

204 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1950, φάκ. 113, υποφάκ 4, Πολίτης Ελληνική Πρεσβεία ΗΠΑ προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, αρ. 10859, Ουάσιγκτον, 11 Οκτωβρίου 1950. 
205 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1950, φάκ. 113, υποφάκ. 4, Βενιζέλος, Υπουργείο Εξωτερικών προς Ελληνική Πρεσβεία 

Ουάσιγκτον, αρ. 51786, Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 1950.   
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ο Επισμηναγός Ιωάννης Χατζάκης. Η αρχική δύναμη του Σμήνους ήταν εξήντα έξι (66) 

αξιωματικοί και οπλίτες. Την αποστολή ακολούθησαν ο Σύνδεσμος του ΓΕΑ ο 

Αντισμήναρχος Νασιόπουλος και ο Αμερικανός Ταγματάρχης Tomson (Τόμσον).206 

 

Φωτογραφία 3. Χάρτης με τη διαδρομή των Αεροσκαφών του ΕκΣΕ από Ελευσίνα προς Κορέα 

καθώς και το δρομολόγιο του πλοίου μεταφοράς των  Στρατιωτών του ΕκΣΕ. Από την Έκθεση του 

πολεμικού Μουσείου Αθηνών. 

Το ταξίδι  προς την Ιαπωνία είχε διαδοχικές από-προσγειώσεις σε αεροδρόμια 

πόλεων σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο πτήσης που είχε κατατεθεί. Πρώτος 

σταθμός το αεροδρόμιο της Λευκωσίας της Κύπρου όπου προσγειώθηκαν στις 11-11-

1950 (04:00), στη συνέχεια υπέρπτηση του Ιράκ και προσγείωση στο αεροδρόμιο της 

πόλης Dhahran (Νταχράν)207 της Σαουδικής Αραβίας στις 12-11-1950, στο Καράτσι 

του Πακιστάν στις 13-11-1950, στο Νέο Δελχί στις 16-11-1950, στο Αλαχαμπάντ στις 

18-11-1950 και στην Καλκούτα των Ινδιών 19-11-1550, στη Μπανγκόκ του Σιάμ 21-

11-1950, στη Σαϊγκόν Γαλλικής Ινδοκίνας 23-11-1950, στη Μανίλα των Φιλιππίνων  

25-11-1950, στη Νάχα της Οκινάουας 27-11-1950 και τελική προσγείωση στον  

προορισμό του Σμήνους στο αεροδρόμιο Itazuke (Ιταζούκε)208 στην πόλη Fukuoka 

(Φουκούοκα) του νησιού Kyushu (Κιουσού) της Ιαπωνίας. Η προσγείωση έγινε στις 1 

                                                           

206 ΓΕΣ/ΥΣΑ, 1951, ό.π, φιλμ Νο 3. 
207 Πόλη της Σαουδικής Αραβίας στην ανατολική της πλευρά προς τον Περσικό κόλπο και απέναντι από 

το Μπαχρέιν. Το αεροδρόμιο της πόλης κτίσθηκε το 1945 και χρησιμοποιήθηκε από την αμερικάνικη 

πολεμική Αεροπορία. Διαθέσιμο στο:  www.britannica.com/place/Dhahran,   [ημερομηνία πρόσβασης: 

21 Οκτωβρίου 2020]. 
208 Το αεροδρόμιο Itazuke (Ιταζούκε) στο νησί Κιουσού το χρησιμοποιούσε η Αεροπορία των ΗΠΑ από 

το 1946 έως το 1972. Στον πόλεμο της Κορέας χρησιμοποιήθηκε από  τις αεροπορικές δυνάμεις του 

ΟΗΕ λόγω της εγγύτητας του με τη χερσόνησο της Κορέας. Διαθέσιμο στο:  

www.en.wikipedia.org/wiki/Fukuoka_Airport . [ημερομηνία πρόσβασης: 21 Οκτωβρίου 2020]. 

http://www.britannica.com/place/Dhahran
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Fukuoka_Airport
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Δεκεμβρίου 1950 μετά από συνεχόμενο ταξίδι πενήντα επτά (57) ωρών και σαράντα 

έξι (46) λεπτών. Το ταξίδι των αεροσκαφών προς την Ιαπωνία χαρακτηρίστηκε ως 

«Οδύσσεια», γιατί οι αεροπόροι με αεροσκάφη  κατασκευής της δεκαετίας του 1930 

και αποκτήθηκαν μεταχειρισμένα από την βρετανική και αμερικάνικη Αεροπορία, 

τόλμησαν και ολοκλήρωσαν το ταξίδι προς το «άγνωστο» ξεπερνώντας τις καιρικές 

συνθήκες και τις δυσκολίες του Ειρηνικού, ειδικά στο σκέλος από Σαϊγκόν προς 

Μανίλα, λόγω των ισχυρών τροπικών καταιγίδων που συνάντησαν.209 

 

3.1.3.   Συνθήκες που επικρατούσαν στην Κορέα. 

 

Η Κορέα αν και βρίσκεται στον ίδιο παράλληλο με την Ελλάδα παρουσιάζει 

σημαντικές διαφορές όσον αφορά στις καιρικές συνθήκες και το κλίμα της. Την 

περίοδο του εκστρατευτικού σώματος στην Κορέα, τους χειμώνες επικρατούσαν 

συνθήκες με αρκετή χιονόπτωση, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και αρκετές ημέρες 

βροχών. Παράλληλα, ο σιβηρικός άνεμος από την Μαντζουρία ήταν ψυχρός και με 

μεγάλη ένταση. Αντίθετα, τα καλοκαίρια στις μισές ημέρες καλύπτονταν από την 

περίοδο των βροχών και στις υπόλοιπες επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες και 

καύσωνες. Χαρακτηριστικό ήταν τον μεν χειμώνα ο πάγος και η παγωνιά, το δε 

καλοκαίρι η λάσπη και η έντονη σκόνη. Την περίοδο των βροχών οι στρατιώτες ήταν 

πάντα βρεγμένοι μέχρι το κόκκαλο, από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Την περίοδο του 

καύσωνα η σκόνη που επικρατούσε λόγω της ξηρασίας ήταν μεγάλο μαρτύριο για τους 

μαχητές. Περιόριζε την ορατότητα, δυσκόλευε την αναπνοή και κολλούσε πάνω στον 

ιδρώτα, κάνοντας τις συνθήκες ακραίες.210 Από τους 28 τυφώνες που αναπτύσσονται 

κατά μέσο όρο στον Βορειοδυτικό Ειρηνικό Ωκεανό δύο ή τρείς επηρεάζουν την 

κορεατική χερσόνησο.211 

Οι Έλληνες στρατιώτες σύμφωνα με την Υγειονομική Υπηρεσία πέραν των 

φυσικών συνθηκών αντιμετώπισαν και ασθένειες που προκαλούνταν από τα τρωκτικά, 

τα κόκκινα ποντίκια, που έφθαναν από τη Μαντζουρία στους ορυζώνες της Νότιας 

Κορέας. Τα μολυσμένα ποντίκια όταν έρθουν σε επαφή με τον άνθρωπο ή μέσω τροφής 

                                                           

209 Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων Αεροπορίας (στο εξής ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ. Α.), Τα Ελληνικά Φτερά 

στον Πόλεμο της Κορέας, Η δράση του13ου Σμήνους Μεταφορών 1950-1955, Μάιος 2005, Αθήνα, σ. 

54. 
210 Καράγιωργας, ό.π., σσ. 40-41.  
211 Καιρικές Συνθήκες στη Χερσόνησο της Κορέας. διαθέσιμο στο: http://www.seve.gr/wp-

content/uploads/2007/08/annualreport2006_korea.pdf.   [ημερομηνία πρόσβασης: 22 Ιουνίου 2020]. 

http://www.seve.gr/wp-content/uploads/2007/08/annualreport2006_korea.pdf
http://www.seve.gr/wp-content/uploads/2007/08/annualreport2006_korea.pdf
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την οποία έχουν προσβάλλει, προκαλούν  τον αιμορραγικό πυρετό που είναι 

μολυσματική ασθένεια και μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο κατά τη διάρκεια του 

στρατωνισμού ή της νοσηλείας.212 Τα κόκκινα ποντίκια ήταν ο φόβος και ο τρόμος των 

στρατιωτών, έρχονταν κατά εκατομμύρια και αποτελούσαν τη μάστιγα του 

καλοκαιριού για τη χερσόνησο της Κορέας. Μετέφεραν ένα θανατηφόρο μικρόβιο που 

προκαλούσε τον αιμορραγικό πυρετό και μόλυνε τον άνθρωπο. Η έγκαιρη διάγνωση 

και θεραπεία ήταν η σωτηρία γι’ αυτόν που είχε προσβληθεί, διαφορετικά τα 

συμπτώματα όπως ο υψηλός πυρετός , το κιτρίνισμα, το πρήξιμο και η εξάντληση, ήταν 

δύσκολα και επώδυνα με αποτέλεσμα τον θάνατο. Η θεραπεία έπρεπε να ξεκινήσει 

άμεσα με τη χορήγηση του αντίδοτου που υπήρχε γι’ αυτή την περίπτωση. Η 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των περιστατικών ήταν πολύ υψηλή και πάντα 

υπήρχε διαθέσιμο μεταφορικό μέσο ελικόπτερο ή όχημα για τη μεταφορά του ασθενή 

στο νοσοκομείο. Η αδυναμία των ποντικιών ήταν οι καραμέλες και τα ζαχαρωτά και 

αυτά υπήρχαν σε όλους τους στρατιώτες. Από τη στιγμή που το κατάλαβαν, απέφευγαν 

να τα έχουν μαζί τους και στις σκηνές τις νυκτερινές ώρες. Τα έδιναν στην ορθόδοξη 

κοινότητα για να μοιραστούν στις οικογένειες. Οι Κορεάτες είχαν συνηθίσει τα 

κόκκινα ποντίκια και δεν ενοχλούνταν.213   

Άλλη ασθένεια ήταν η ελονοσία που την προκαλούσαν τα πολλά μολυσμένα 

κουνούπια που υπήρχαν στις περιοχές των ορυζώνων της κορεατικής πεδιάδας. Για τη 

θεραπεία όσων έτυχε να μολυνθούν, χρησιμοποιήθηκε το αποτελεσματικό φάρμακο η 

χλωροκίνη. Όλοι οι στρατιωτικοί, από τον υψηλότερο μέχρι τον χαμηλότερο σε βαθμό, 

με μέριμνα της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Στρατού, εκτός του ότι  είχαν εμβολιαστεί 

με τα απαραίτητα  εμβόλια, ήταν πολύ προσεκτικοί  στο θέμα της ατομικής υγιεινής 

και έπαιρναν αυστηρά μέτρα προστασίας, ώστε να διατηρούν το αξιόμαχο του Στρατού 

και της Αεροπορίας σε υψηλό βαθμό.  Απώλειες από ασθένειες έστω και λίγων ανδρών 

του ΕκΣΕ θα μείωνε τη μαχητική τους ικανότητα απέναντι σ’ έναν πολυπληθέστερο 

και συνηθισμένο στις καταστάσεις αυτές κινεζικό και βορειοκορεατικό στρατό.214  

  

3.2.  Η πολεμική πορεία του ΕκΣΕ στην Κορέα. 

 

                                                           

212 ΥΣΑ/ΓΕΣ, 1950-1951, φιλμ 5, φάκ. 85. 
213 Κώστας Βελλάδιος, «Κορέα, Μεγάλες Ώρες», Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων, Αθήνα, 1964, σ. 93. 
214 ΓΕΣ/ΥΣΑ, 1950-1951, φιλμ 5, φάκ. 85.  
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3.2.1. Οι Αγώνες του Τάγματος από 18 Δεκέμβριου 1950 έως 28 

Φεβρουάριου 1951. 

 

Το Τάγμα του ΕκΣΕ εντάχθηκε ως 4ο Τάγμα στο 7ο Σύνταγμα Ιππικού της 1ης 

Αμερικάνικης Μεραρχίας. Από την ημέρα που έφτασαν στη Σουβόν χρειάστηκαν λίγες 

ημέρες για να εγκλιματιστούν στην περιοχή. Κλιμάκιο της Μεραρχίας τους βοήθησε 

ώστε να προσαρμοστούν γρήγορα και άνετα στα αντικείμενα της Διοικητικής 

Μέριμνας. Αντίστοιχο κλιμάκιο του Τάγματος ανέλαβε θέση στο Στρατηγείο της 8ης 

Στρατιάς, για να επιλύει κάθε πρόβλημα που θα πρόκυπτε. Επίσης, εφαρμόστηκε 

εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και βολών, παρά τον ψυχρό καιρό του Δεκεμβρίου, 

ανάγνωσης και αναγνώρισης  του περιβάλλοντος και του πεδίου των μαχών και τέλος 

«μελέτης» του αντιπάλου. Όλα αυτά είναι απαραίτητα εφόδια για την επιβίωση του 

μαχητού όταν έχει να αντιμετωπίσει έναν άγνωστο αντίπαλο.215 

Στις 30 Δεκεμβρίου το ελληνικό Τάγμα τοποθετήθηκε, μετά από διαταγή του 7ου 

αμερικανικού Συντάγματος του Συνταγματάρχη William Harris (Ουίλιαμ Χάρρις) στην 

αμυντική θέση του Koumo-Ri (Κούμο-Ρή) 25 χιλιόμετρα Β.Α. της Σεούλ και 

επιχειρησιακά ανήκε στην 24η αμερικανική Μεραρχία Πεζικού που της είχε  ανατεθεί 

ως   αποστολή η άμυνα και η προστασία της πόλης  της Σεούλ. Η 8η Στρατιά είχε 

αναπτυχθεί σε αμυντική θέση κατά μήκος του 38ου παραλλήλου απέναντι από τις θέσεις 

των κινεζικών και βορειοκορεατικών στρατευμάτων. Στη θέση που τοποθετήθηκε το 

ΕκΣΕ ολοκλήρωσε σε τρείς ημέρες τα αμυντικά έργα που απαιτούσε η κατάσταση 

όπως χαρακώματα, καταφύγια, ορύγματα και ατομικές θέσεις μάχης. Η εργατικότητα, 

η πειθαρχεία και η δραστηριότητα των ανδρών του ΕκΣΕ στην τέλεια κατασκευή των 

αμυντικών θέσεων απέσπασαν ευμενή σχόλια από τους προϊσταμένους του 7ου 

Συντάγματος και του Διοικητού της 24ης Μεραρχίας Υποστρατήγου John Church 

(Τζών Τσέρτς). Η επιθετική δραστηριότητα που ανέπτυξαν οι δυνάμεις των Κινέζων 

και των Βορειοκορεατών ΒΔ της Σεούλ στις 2 και 3 Ιανουαρίου 1951, ανάγκασαν τις 

δυνάμεις του ΟΗΕ να αναδιπλωθούν νότια από τον άξονα της Σεούλ-Σουβόν και του 

ποταμού Khan (Χαν). Το ελληνικό Τάγμα  διατάχθηκε να υποχωρήσει στη θέση Junjiu 

(Τσουτζιού) (90 χιλ. Ν.Α. της Σεούλ), όπου βρισκόταν η 1η Μεραρχία και εντάχθηκε 

εκ νέου επιχειρησιακά στη δύναμή της. Στη νέα αυτή θέση λόγω του ψύχους που 

                                                           

215 Ιωάννης Δρακόπουλος, Ταγματάρχης, «Η Συμμετοχή της Ελλάδος εις τον Πόλεμον της Κορέας, 4 

Δεκ 1951 – 11 Δεκ. 1955», Γενική Στρατιωτική Επιθεώρηση, ΓΕΣ, Έτος ΙΗ, Ιούνιος 1967, 6, Αθήνα, 16.   
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επικρατούσε, το Τάγμα είχε και τον πρώτο νεκρό στρατιώτη τον Δρακόπουλο Σταύρο-

Μιχαήλ στις 5 Ιανουαρίου 1951.216     

Η ορμή της κινεζικής επιθετικότητας είχε ανακοπεί από τα μέσα Ιανουαρίου 1951, 

σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν συλλέξει οι υπηρεσίες πληροφοριών. Ο στρατηγός 

Μάθιου Ρίτζγουαιη Διοικητής της 8ης αμερικάνικης Στρατιάς έδωσε εντολή στις 

μονάδες του να εκτελούν αναγνωριστικές επιθέσεις προς Βορρά και αντεπιθέσεις ώστε 

να εντοπίζουν τις θέσεις και τις προθέσεις του αντιπάλου και να του προκαλούν ζημιές. 

Το ελληνικό Τάγμα διατάχθηκε από το 7ο Σύνταγμα και προωθήθηκε προς την πόλη 

Iktson (Ικτσόν) και εγκαταστάθηκε ως εμπροσθοφυλακή του Συντάγματος στην 

τοποθεσία Gwam-Ni (Κουάν-Νί), 6,5 χιλ. δυτικά της Ικτσόν. Στην περιοχή εκτελούσε 

αναγνωριστικές περιπόλους και είχε συμπλοκές με τον Κινεζικό στρατό στην 

κατάληψη ή ανακατάληψη κάποιου υψώματος. Στις 29 -30 Ιανουαρίου 1951 έγινε η 

μάχη του υψώματος 381. Το ύψωμα 381 ήταν σημαντικό γιατί ήταν το πιο ψηλό από 

τα άλλα υψώματα και έλεγχε την γύρω περιοχή. Η τακτική του σημασία αφορούσε και 

τις δύο πλευρές των μαχόμενων δυνάμεων. Τους Κινέζους ενδιέφερε περισσότερο γιατί 

τους εμπόδιζε στην κάθοδό τους προς το νότο. Το Τάγμα διατάχθηκε με τους τρεις 

λόχους του να αναπτυχθεί  στα υψώματα: Ύψωμα 307 ο 1ος Λόχος, ύψωμα 381 ο 3ος 

Λόχος και ύψωμα 258 ο 2ος Λόχος. Η θέση και των τριών υψωμάτων ήταν καίρια 

καθότι έλεγχε τις οδικές διαβάσεις προς τις πόλεις Ικτσόν και Σουβόν, και αποτελούσαν 

άξονες ανεφοδιασμού του κεντροδυτικού μετώπου. Αυτό το σημείο επέλεξε και ο 

αντίπαλος να κτυπήσει. Μετά τα μεσάνυκτα άρχισε η επίθεση των Κινέζων, ενός 

τάγματος από το 334ο κινεζικό Σύνταγμα, προς τις θέσεις των τριών λόχων και κυρίως 

προς το ύψωμα 381. Η επίθεση εκδηλώθηκε με πολύ φασαρία από φωνές, σφυρίγματα 

και σαλπίσματα και σε αλλεπάλληλα κύματα. Παρά τον αιφνιδιασμό των Ελλήνων η 

αντίδραση τους ήταν άμεση και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που διέθεταν νέο 

οπλισμό, αμυντικές χειροβομβίδες και πυροβόλα  απέκρουσαν με επιτυχία το πρώτο 

κύμα των Κινέζων που κινήθηκαν για κατάληψη του 381. Αμέσως ακολούθησε και νέα 

σφοδρότερη κινεζική επίθεση σε δύναμη και ορμή εναντίον των Ελλήνων. Οι Κινέζοι 

εισήλθαν στα χαρακώματα και έδωσαν μάχη σώμα με σώμα με τους Έλληνες 

στρατιώτες. Η μάχη ήταν πολύ δύσκολή και προς στιγμή φαινόταν ότι οι Κινέζοι είχαν 

καταλάβει το ύψωμα 381. Ο Διοικητής του Τάγματος διέταξε τον 2ο Λόχο να ενισχύσει 

τον 3ο Λόχο που βρισκόταν στο 381. Στην προσπάθεια να προσεγγίσουν το ύψωμα 

                                                           

216  ΓΕΣ/ΔΙΣ,  ό.π., σσ. 34-37. 
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σκοτώθηκε ο πρώτος Έλληνας αξιωματικός ο ανθυπολοχαγός Απόστολος Σταθιάς.  Με 

πολύ κόπο και κάτω από τα πυρά του εχθρού έφτασε  και ενώθηκε με το 3ο Λόχο. Όλοι 

μαζί οι άνδρες των Λόχων ενώ φώναζαν τη γνήσια ελληνική ιαχή «Αέρα» άρχισαν την 

αντεπίθεση και  ανακατέλαβαν το 381 χρησιμοποιώντας τη λόγχη και τη μάχη σώμα 

με σώμα. Προς το ξημέρωμα σταμάτησαν τα πυρά και ο 3ος Λόχος ανασυγκροτήθηκε 

και ανασυντάχθηκε πάνω στο ύψωμα 381. Ο απολογισμός των απωλειών του Τάγματος 

ήταν ένας (1) αξιωματικός και δέκα (10) οπλίτες νεκροί καθώς και τρεις (3) 

αξιωματικούς και δέκα(10) οπλίτες τραυματίες, επιπλέον ήταν και ένας οπλίτης 

εξαφανισμένος.217 Οι Κινέζοι είχαν πολλούς περισσότερους νεκρούς στο πεδίο της 

μάχης. Πολλούς νεκρούς και τραυματίες τους έσυραν από το πεδίο της μάχης και αυτό 

το φάνηκε το πρωί από τα πάρα πολλά αυλάκια αίματος που άφηναν πίσω τους. Επίσης, 

οι στρατιώτες βρήκαν στο πεδίο της μάχης 128 νεκρούς και υπολόγιζαν ότι 

σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν περίπου 800 Κινέζοι.218 Η νίκη αυτή των Ελλήνων 

στρατιωτών αναφέρθηκε με πολλές λεπτομέρειες και εγκώμια από τον παγκόσμιο Τύπο 

και το Διοικητή της 8ης Στρατιάς. Επίσης διαπιστώθηκε και η εκπληκτική ικανότητα 

των Ελλήνων μαχητών στον ορεινό αγώνα.219  

Η 8η αμερικάνικη Στρατιά των συμμάχων με επιθέσεις εναντίον των αντιπάλων 

δυνάμεων ήθελε να τους εκδιώξει πέρα από τον ποταμό Χαν και να ελευθερώσει την 

Σεούλ. Ο αντίπαλος όμως  αμυνόταν μέχρι τέλους, επιτίθονταν με σθένος και 

ενεργούσε πάντα αιφνιδιαστικά  και μόνο νύκτα ώστε να αποφεύγει τα πυρά της 

Αεροπορίας και του πυροβολικού. Σκοπός του ήταν να κερδίσει την πρωτοβουλία των 

κινήσεων που είχε χάσει.220 

Το ελληνικό Τάγμα αυτόν τον επιδέξιο αντίπαλο αντιμετώπισε με τους τρείς 

Λόχους του στο διάστημα 8-10 Φεβρουαρίου 1951 στο τελευταίο προγεφύρωμα των 

Κινέζων νότια από τον ποταμό Χαν. Το ελληνικό Τάγμα πήρε την εντολή να επιτεθεί 

εναντίον του υψώματος 402 και στα γύρω ανώνυμα. Το έδαφος των λόφων είχε 

μεγάλες κλίσεις, χαμηλή βλάστηση και λόγου του πάγου η κίνηση ήταν πολύ δύσκολη. 

Ο αντίπαλος για να εδραιώσει την θέση του είχε ναρκοθετήσει με αντιαρματικές νάρκες 

την περιοχή. Οι επιθέσεις των ελληνικών λόχων προς κατάληψη των υψωμάτων, αν 

                                                           

217 Ηλίας Μαγκλίνης, «Κορέα, Ύψωμα 381. Η πρώτη Μεγάλη Μάχη του Ελληνικού Τάγματος», 

Στρατιωτική Ιστορία, 74, Δεκ 2002, 6-17.     
218 Hickey, ό.π., σ. 284. 
219 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σσ. 45-46. 
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και σε πολλές περιπτώσεις πολεμούσαν σώμα με σώμα με τον αντίπαλο, αποτύγχαναν 

λόγω της μεγάλης αριθμητικής υπεροχής του αντιπάλου. Τις πρωινές ώρες της 10ης 

Φεβρουαρίου έγινε συντονισμένη προσπάθεια πυροβολικού, αεροσκαφών της 

Νοτιοαφρικανικής Μοίρας με τη ρίψη βομβών Ναπάλμ και των χερσαίων δυνάμεων 

αποδεκάτισαν την άμυνα του εχθρού στα  υψώματα 402 και στα ανώνυμα. Όσοι από 

τους Κινέζους δεν κάηκαν και έμειναν όρθιοι λογχίζονταν ή συλλαμβάνονταν 

αιχμάλωτοι. Ο αντικειμενικός σκοπός του ελληνικού Τάγματος επιτεύχθηκε αλλά οι 

απώλειες ήταν πολλές. Ο απολογισμός ήταν ένας (1) αξιωματικός και πέντε(5) οπλίτες 

νεκροί καθώς και ένας (1) αξιωματικός και είκοσι  τέσσερις (24) οπλίτες τραυματίες. 

Οι απώλειες του εχθρού ήταν  πολλαπλάσιες και πολλοί από τους αιχμαλώτους είχαν 

γύρω από τη μέση τους υφασμάτινους ρόλους γεμάτους με ρύζι, τροφή για 15 ημέρες. 

Οι Κινέζοι λόγω των πολλών απωλειών που είχαν, αντικατέστησαν τα 334ο και 335ο 

συντάγματα της 38ης Μεραρχίας. Το Τάγμα κατά πρώτον περισυνέλλεξε αρκετά όπλα 

και πολεμοφόδια ρωσικής προέλευσης και δεύτερον αναπτύχθηκε στα καταληφθέντα 

υψώματα και παρέμεινε στις παραπάνω θέσεις μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 1951. Στις 19 

Φεβρουαρίου το Τάγμα μεταστάθμευσε στην περιοχή Τσόν Ντόγκ και παρέμεινε μέχρι 

την 1η Μαρτίου ως εφεδρεία του 7ου Συντάγματος ενώ εκτελούσε περιπόλους 

αναγνώρισης και ελέγχου της περιοχής.221  

 

3.2.2. Οι Αγώνες του Τάγματος από 1 Μαρτίου έως 31Δεκεμβρίου 1951. 

 

Στις 2 Μαρτίου το 7ο αμερικανικό Σύνταγμα και το ελληνικό Τάγμα με διαταγή 

της 1ης αμερικάνικης Μεραρχίας αντικατέστησαν στην πρώτη γραμμή το 5ο 

αμερικάνικο Σύνταγμα και εγκαταστάθηκαν αμυντικά στη περιοχή των υψωμάτων 318 

και 297 που βρίσκονταν 2 χιλιόμετρα νότια από Γιονγκτού Ρί.  Στα δεξιά του Τάγματος 

ήταν εγκατεστημένα τμήματα της 27ης Βρετανικής Ταξιαρχίας  και αριστερά τμήματα 

του 7ου αμερικάνικου Συντάγματος. Η θέση του Τάγματος στην περιοχή του υψώματος 

318 ήταν ακάλυπτη προς τα δυτικά και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα στη φάση της 

αντικατάστασης του 5ου Συντάγματος να φονευθούν 3 οπλίτες και να τραυματιστούν 

άλλοι 7 οπλίτες από τα κινεζικά πυρά. Το προσωπικό του Τάγματος οργάνωσε τις 

θέσεις μάχης και εκτελούσε αποστολές περιπόλων για εξακρίβωση των θέσεων του 

εχθρού. Τις πρώτες μέρες του Μαρτίου το χιόνι είχε καλύψει την περιοχή και 
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ακολούθησε πάρα πολύ κρύο. Η αποστολή της 1ης αμερικάνικης Μεραρχίας και του 

ελληνικού Τάγματος ήταν στον άξονα Yeoju (Γοτζιού) έως Chuncheon (Τσουνκτσόν) 

ώστε να ήταν κοντά στον συγκοινωνιακό κόμβο και να ήταν σε επαφή με τον αντίπαλο. 

Ο αντικειμενικός σκοπός της αμερικάνικης Στρατιάς ήταν να εκδιώξουν τους Κινέζους 

πέρα από ο 38ο παράλληλο και να προωθηθούν πάνω στη γραμμή του ποταμού Imjin 

(Ιμτζίν). Τη περίοδο αυτή έλαβε χώρα και η μάχη του υψώματος 326.  

Στις 5 Μαρτίου το Τάγμα πήρε διαταγή από τη Μεραρχία να επιτεθεί στα υψώματα 

326 και 443. Μετά την προσεκτική προετοιμασία και προπαρασκευή του Τάγματος θα 

επιτίθονταν από δύο κατευθύνσεις ο 2ος και ο 3ος Λόχος στο ύψωμα 326. Οι σκαπανείς 

του Τάγματος άνοιξαν δρόμο για την προώθηση των όλμων και δημιούργησαν αλυσίδα 

ανδρών για την μεταφορά των πυρομαχικών. Επίσης μεγάλος αριθμός Κορεατών της 

περιοχής μετέφεραν μεγάλες ποσότητες χειροβομβίδων για τις ανάγκες της επίθεσης. 

Το πρωί της 7ης Μαρτίου ξεκίνησαν οι δύο λόχοι την συντονισμένη επίθεση προς το 

ύψωμα 326 καλυπτόμενοι και από τα πυρά του φίλιου πυροβολικού. Οι μάχες που 

ακολούθησαν για την κατάληψη του υψώματος έγιναν σώμα με σώμα και πάνω σε 

πυκνό χιόνι. Οι Λόχοι κατέλαβαν το ύψωμα 326 όπου και σταθεροποιήθηκαν, 

ανασυντάχθηκαν και περίμεναν την αντεπίθεση από τους Κινέζους. Αντιμετώπισαν με 

επιτυχία δύο αντεπιθέσεις του αντιπάλου, ενώ το συμμαχικό πυροβολικό κάλυπτε τις 

κινήσεις του Τάγματος. Το Τάγμα πέτυχε την πρώτη νίκη της ημέρας και η κατάληψη 

του υψώματος 326 ήταν αποτέλεσμα της πολύ καλής σχεδίασης και εκτέλεσης με τον 

ανορθόδοξο τρόπο του 2ου Λόχου που αποτελούσε παράδειγμα της ελληνικής τακτικής 

και ικανότητας. Η νίκη σχολιάστηκε ευνοϊκά  από τους συμμάχους και ο Τύπος της 

εποχής ασχολήθηκε με άρθρα για την ελληνική αρετή και ανδρεία.  Την επόμενη ημέρα 

μετά από το βομβαρδισμό των θέσεων του αντιπάλου, ο 2ος και ο 3ος Λόχος 

ολοκλήρωσαν την κατάληψη των 443 και 1015 υψωμάτων. Οι ανθρώπινες απώλειες 

της επιχείρησης ήταν επτά (7) οπλίτες νεκροί και δεκαεννέα (19) οπλίτες τραυματίες.222  

Το ελληνικό Τάγμα διατάσσεται στις 9 Μαρτίου από το 7Ο αμερικάνικο Σύνταγμα 

να μετακινηθεί προς την περιοχή Ουμακτσόν–Νί και 2 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της 

περιοχής Γυαρδογιόν-Νί. Στην περιοχή αυτή μετά από σύντομες μάχες καταλαμβάνει 

τα γύρω ανώνυμα υψώματα και με το 2ο Λόχο του καταλαμβάνει το ύψωμα 325. Στις 

14 Μαρτίου το Τάγμα προωθήθηκε  μέχρι την περιοχή νοτιοδυτικά της καμπής του 

ποταμού Χόνκτσον Γκάν και παράλληλα την ίδια ημέρα τα στρατεύματα του ΟΗΕ 
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κατάφεραν να απελευθερώσουν για δεύτερη φορά τη Σεούλ. Στη νέα αυτή θέση οι 

συμμαχικές δυνάμεις είχαν σε επαφή με τη νέα αμυντική τοποθεσία των Κινέζων κατά 

μήκος των ποταμών Χαν και Χόνκτσον Γκαν. Μέλημα της 1ης αμερικάνικης 

Μεραρχίας ήταν να διαβούν τον ποταμό Χόνκτσον αλλά αντιμετώπιζαν σθεναρή 

άμυνα από τους Κινέζους, καθώς το απέναντι έδαφος δεν ευνοούσε λόγω μεγάλης 

κλίσης που είχε το έδαφος την κίνηση των αρμάτων  για την υποστήριξη του πεζικού. 

Στις 15 Μαρτίου δόθηκε εντολή στο ελληνικό Τάγμα να προετοιμαστεί και να κινηθεί 

αφού διαβεί τον ποταμό να καταλάβει τα υψώματα 325 νότιο, 655 και 352 βόρειο. Η 

διάβαση του ποταμού ήταν δύσκολη εξαιτίας του όγκου νερού που είχε με το λιώσιμο 

του χιονιού. Η 1η αμερικάνικη Μεραρχία ετοιμαζόταν για γενική επίθεση στη νέα 

τοποθεσία του μετώπου. Η επίθεση του Τάγματος άρχισε στις 17 Μαρτίου με τους 

άνδρες του Τάγματος να διαβαίνουν με δυσκολία τον ποταμό  και ο μεν 3ος Λόχος 

εκτέλεσε επιθετική αναγνώριση προς το 325, ο 2ος Λόχος εκτέλεσε επίθεση προς το 

325 και ο 1ος Λόχος προς το 655. Η κίνηση πολύ δύσκολη και τα αντίπαλα πυρά 

δυσκόλευαν περισσότερο την κίνηση τους. Κατέλαβαν με τη σειρά τα ανώνυμα 

υψώματα, εδραίωσαν τη θέση τους και αντιμετώπιζαν τις αντεπιθέσεις των Κινέζων. 

Το απόγευμα με η βοήθεια της αεροπορίας ο 2ος Λόχος με τη λόγχη κατέλαβε το ύψωμα 

325, συνέλεξε το εγκαταλελειμμένο πολεμικό υλικό και εδραίωσε τη θέση τους μέσα 

στις πολύ καλά οργανωμένες θέσεις μάχης του εχθρού. Ο δε 1ος Λόχος, την επομένη 

ημέρα,  χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία κατέλαβε το ύψωμα 655. Το Τάγμα απώλεσε έναν 

(1) νεκρό οπλίτη και έξι (6) τραυματίες οπλίτες. Η σημαντική αυτή νίκη  άνοιξε το 

δρόμο στα συμμαχικά στρατεύματα προς Χονκτσόν-Τσουνκτσόν που αποτελούσε  

σπουδαιότατο κόμβο της Νότιας Κορέας και έγινε η αιτία να κορυφωθούν τα 

εγκωμιαστικά σχόλια προς το ελληνικό Τάγμα.223  

Από τις 19 Μαρτίου το ελληνικό Τάγμα παρέμεινε στην περιοχή και 

μεταστάθμευσε στην περιοχή Κουάμ-Νί 12 χιλιόμετρα βόρεια από το Σουπάν-Νί. Στις 

23 Μαρτίου έφτασε από την Ελλάδα το 1ο τμήμα αντικαταστάσεων που αποτελούνταν 

από επτά (7) Αξιωματικούς και 153 οπλίτες. Επίσης, ο Στρατηγός Ριτζγουαίη απηύθυνε 

συγχαρητήριο μήνυμα προς το Τάγμα για τους  αγώνες που  έδινε για την υπεράσπιση 

της ελευθερίας  στην μακρινή Κορέα. Στο μέτωπο οι αντίπαλοι στρατοί συνέχισαν τις 

περιπόλους και τις αψιμαχίες σε ημερήσια βάση. Από την άλλη, το Τάγμα παρέμεινε 
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στην περιοχή μέχρι τις 27 Μαρτίου καθώς αναδιοργανωνόταν και εκπαιδευόταν με τις 

νέες αφίξεις των στρατιωτικών από την Ελλάδα.224  

Από τα μέσα του μήνα Μαρτίου τα στρατεύματα των Ηνωμένων Εθνών άρχισαν 

να σταθεροποιούνται στη νέα γραμμή του μετώπου κατά μήκος του 38ου παραλλήλου 

καθώς η  πίεση και η αντίσταση του αντιπάλου άρχισε να χαλαρώνει. Σε κάθε επίθεση 

των συμμαχικών δυνάμεων του ΟΗΕ οι Κινέζοι αντιδρούσαν με άμυνα, με την πολύ 

καλή παραλλαγή και την αριστοτεχνική κατασκευή ορυγμάτων. Κατά την υποχώρηση 

τους παγίδευαν δρόμους με νάρκες, κατέστρεφαν τις γέφυρες και τους δρόμους  ώστε 

να δυσκολέψουν  και να καθυστερήσουν τις κινήσεις των Συμμάχων του ΟΗΕ. 

Αποτέλεσμα αυτών των αψιμαχιών ήταν στις 8 Απριλίου, οι βορειοκορεατικές και 

κινεζικές  δυνάμεις να αποχωρήσουν από τη Νότιο Κορέα  και να αναπτυχθούν κατά 

μήκος της γραμμής του 38ου παραλλήλου και να παρατάξουν πολύ ισχυρές δυνάμεις με 

σκοπό την άμυνα στη νέα  αυτή γραμμή του μετώπου. Οι εφεδρικές δυνάμεις των 

Κινέζων που ήταν κοντά στο μέτωπο αποτελούνταν από 12 βορειοκορεατικές και 15 

κινεζικές μεραρχίες και από μεγάλο αριθμό βοηθητικού προσωπικού. Ο Διοικητής της 

8ης αμερικάνικης Μεραρχίας παράταξε τις συμμαχικές δυνάμεις απέναντι από τις 

εχθρικές δυνάμεις και νότια από τη γραμμή που σχηματίζονταν από τις πόλεις  Kaesong 

(Καεζόγκ), Cheorwon (Τσορβόν) και kumhwa (Κουμγιούα), για να αντιμετωπίσει 

οποιαδήποτε επίθεση από βόρεια. Στις 12 Απριλίου μεταστάθμευσε με την 1η 

αμερικάνικη Μεραρχία 20 χιλιόμετρα ανατολικά της Σεούλ ως εφεδρεία της 8ης 

αμερικάνικης Στρατιάς και για να ανασυγκροτηθεί.225 Την ίδια ημέρα ο Στρατηγός 

James Van Fleet (Βαν Φλιτ) ανέλαβε Διοικητής της 8ης αμερικάνικης Στρατιάς από το  

Στρατηγό Μάθιου Ρίτζγουαιη ο οποίος αντικατέστησε τον Μακ Άρθουρ και ανέλαβε 

τα καθήκοντα του Αρχιστρατήγου.226  

Τη νύκτα στις 23 Απριλίου 1951 Κινέζοι και Βορειοκορεάτες εξαπέλυσαν την 

επίθεση τους προς τις συμμαχικές δυνάμεις και τον κύριο όγκο τους τον οδήγησαν προς 

το κέντρο της παράταξης όπου βρίσκονταν η 2η νοτιοκορεατική Μεραρχία και προς τη 

δυτική πλευρά όπου ήταν ανεπτυγμένη η 29η βρετανική Ταξιαρχία. Η συμμαχική 

παράταξη άρχισε να διασπάται και οπισθοχώρησε προς τη Σεούλ ώστε να 

δημιουργήσει δεύτερη γραμμή άμυνας και να προστατεύσει τη Σεούλ. Το ελληνικό 
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Τάγμα κάλυψε την σύμπηξη και οπισθοχώρηση των συμμαχικών δυνάμεων και στην 

περιοχή της Σεούλ εκτελούσε αποστολές κάλυψης και έργα οχύρωσης στον οδικό 

άξονα Καεζόγκ-Σεούλ. Η οπισθοχώρηση των δυνάμεων του ΟΗΕ έγινε σε μεγάλο 

βάθος με αποτέλεσμα οι αντίπαλες δυνάμεις λόγω της απόστασης, δεν μπορούσαν 

εύκολα να αναπληρώσουν τις απώλειες σε στρατιώτες, υλικά και μέσα με αποτέλεσμα 

να διακόψουν την επίθεση και να αρκεστούν σε αυτά που ανακατέλαβαν. Το χρονικό 

διάστημα έδωσε την δυνατότητα στους αντιμαχόμενους να συμπτυχθούν και να 

προετοιμαστούν οι μεν Κινέζοι και Βορειοκορεάτες για μια νέα επίθεση και οι 

συμμαχικές δυνάμεις του ΟΗΕ σε άμυνα.227   

Το διάστημα αυτό της ανάπαυλας εκμεταλλεύτηκαν οι άνδρες του ελληνικού 

Τάγματος για να εορτάσουν την ημέρα του Πάσχα στις 30 Απριλίου 1951 παρουσία 

και της συμμαχικής στρατιωτικής ηγεσίας. Η επιθετική δραστηριότητα αρχές Μαΐου 

άρχισε να κοπάζει και οι συμμαχικές δυνάμεις του ΟΗΕ ανέκοψαν την επίθεση και 

αντεπιτέθηκαν  καταφέρνοντας να φτάσουν στο όριο του 38ου παραλλήλου. Οι 

συμμαχικές δυνάμεις μετά την απώθηση των αντιπάλων δημιούργησαν νέα αμυντική 

γραμμή από το Munsan (Μουνσάν) προς το Τσορβόν, ανατολικά προς Κουμγιουά έως 

τη θάλασσα νότια από το Καεζόγκ, η οποία βρισκόταν 15-20 μίλια βόρεια από το 38ο 

παράλληλο. Πέρα από αυτή τη γραμμή οι κινεζικές δυνάμεις προσπαθούσαν να 

συμπτυχθούν, να οργανωθούν και να υποστηριχτούν από τις εφεδρικές δυνάμεις τους. 

Το ελληνικό Τάγμα ενεργούσε σύμφωνα με τις διαταγές του 7ου αμερικανικού 

Συντάγματος στην ανακατάληψη λόφων, σε αναγνωριστικές και επιθετικές περιπολίες, 

ενώ διαρκούσε η κινεζική επίθεση του Μαΐου του 1951. Στις 17 Μαΐου το Τάγμα 

διατάχθηκε να μεταναστεύσει σε περιοχή  γύρω στα 10 χιλιόμετρα νότια από το  

Uijeongbu (Ουϊζουμπού). Στη θέση αυτή ενισχύθηκε από το 2ο τμήμα αντικατάστασης 

του ΕκΣΕ από 8 αξιωματικούς και 200 οπλίτες και δύο νοσοκόμες. Στις 18 έως στις 22 

Μαΐου το Τάγμα επέστρεψε στα περίχωρα της Σεούλ όπου και ασχολήθηκε με 

ασκήσεις προσαρμογής και εκπαίδευσης των νεοφερμένων. Επίσης, πραγματοποίησε 

έργα οχύρωσης στον αμυντικό τομέα της Σεούλ.228  

Η 8η αμερικάνικη Στρατιά στις αρχές του Ιουνίου 1951 κατάφερε και απομάκρυνε 

τις κινεζικές και βορειοκορετικές δυνάμεις  πάνω από τη γραμμή Τσορβόν-Γιάγκ-

Κουμγουά. Στην τοποθεσία αυτή ασχολήθηκε με την αμυντική της οργάνωση. Η 

                                                           

227 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σσ. 70-75.       
228 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σσ. 70-75.       
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δύναμη του ελληνικού Τάγματος μεταστάθμευσε στην περιοχή του Σαμαέλ από όπου 

ενεργούσε σύμφωνα με τις διαταγές του 7ου Συντάγματος στην περιοχή ευθύνης του. 

Στις 18 Ιουνίου μεταστάθμευσε στην περιοχή Αν Γκόλ, 10 χιλ. Β.Α. από το Γιοκτσόν. 

Στην περιοχή αυτή ασχολήθηκε με την τελειοποίηση της αμυντικής οχύρωσης και 

παράλληλα ενεργούσε αναγνωριστικές και επιθετικές περιπόλους στα γύρω υψώματα, 

ώστε να αποκαλύπτουν τις θέσεις και κινήσεις του αντιπάλου. Στις 30 Ιουνίου το 

Τάγμα αντικαταστάθηκε από τις θέσεις προφυλακής και μεταστάθμευσε στην περιοχή 

του Τσορβόν όπου και παρέμεινε ως εφεδρεία μέχρι τις 14 Ιουλίου 1951. Το διάστημα 

αυτό δέχθηκε το 3ο Τμήμα Αντικαταστάσεων του ΕκΣΕ από 5 αξιωματικούς και 99 

οπλίτες. Το παραπάνω διάστημα το Τάγμα απώλεσε στο πεδίο των μαχών έναν(1) 

αξιωματικό νεκρό και οκτώ (8) οπλίτες. Επίσης, τραυματίστηκαν ένας (1) αξιωματικός 

και είκοσι έξι (26) οπλίτες. Στις 12 Ιουλίου ο Στρατηγός και Διοικητής της 8ης Στρατιάς 

Βαν Φλιτ, παρασημοφόρησε τους αξιωματικούς και οπλίτες που διακρίθηκαν στις 

τελευταίες μάχες.229 

Ο Αύγουστος του 1951 βρίσκει σε κίνηση το ελληνικό Τάγμα και να εγκαθίσταται 

8 χιλιόμετρα από τη πόλη Yoncon (Γιοκτσόν). Στη θέση αυτή το Τάγμα ασχολήθηκε 

με την οργάνωση του εδάφους και κατόπιν διαταγών του 7ου αμερικανικού 

Συντάγματος εκτελούσε περιπολίες αναγνώρισης και επιθετικές και συνεχείς 

μετασταθμεύσεις σε ακτίνα 8-10 χιλιομέτρων γύρω από αυτήν. Επίσης, ο πόλεμος ήταν 

στατικός  χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές, αλλάζοντας κυρίαρχους τα εκάστοτε υψώματα, 

για τα οποία γίνονταν οι μάχες, ώστε ο καθένας να εδραιώσει τη θέση του στα καλύτερα 

σημεία ελέγχου της περιοχής και να τα έχει στην κατοχή του για τις μελλοντικές 

διαπραγματεύσεις ανακωχής. Η σημαντικότερη μάχη που έδωσε το Τάγμα ήταν του 3ου 

Λόχου για το ύψωμα 343 το οποίο κατέλαβαν μετά από μανιώδη αγώνα εναντίον 

υπεράριθμου αντιπάλου σε μάχη σώμα με σώμα. Οι συμμαχικές δυνάμεις του ΟΗΕ  

δεν επιθυμούσαν να επιτεθούν αλλά  ήθελαν να οργανώσουν ισχυρή άμυνα στη θέση 

νότια του 38ου παραλλήλου για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε μία μελλοντική 

ισχυρή επίθεση των Κινέζων.230  

Η εξέλιξη των τοπικών μαχών που σκοπό είχε την κατάληψη εδαφών ζωτικής 

σημασίας για τον καθορισμό της διαχωριστικής ζώνης σε περίπτωση συμφωνίας,  

έφερε στο προσκήνιο δύο υψώματα, το ύψωμα Scotch (Σκότς) 313 και το ύψωμα Neb 

                                                           

229 Δρακόπουλος  ό.π., σσ. 37-39.   
230 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σσ. 84-87.         
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(Νέμπ) 334. Τα υψώματα αυτά λόγω της μορφολογίας του εδάφους σχημάτιζαν πέταλο 

με την κορυφή του προς Νότο, δυτικά της πόλης Τσορβόν, η οποία έμπαινε στον 

αμυντικό τομέα των Συμμάχων του ΟΗΕ. Η περιοχή ήταν ιδανική για άμυνα εξ αιτίας 

του αποτόμου και κεκλιμένου εδάφους των υψωμάτων. Το πλεονέκτημα αυτό 

αναγνώρισαν οι Κινέζοι με τους Βορειοκορεάτες και κατάλαβαν τα υψώματα τα οποία 

τα οργάνωσαν με ισχυρές θέσεις μάχης και ορύγματα που τους έδινε τη δυνατότητα να 

επιτεθούν και με σχετική ευκολία να διασπάσουν το μέτωπο των συμμάχων του ΟΗΕ. 

Το μειονέκτημα του επιτιθέμενου ήταν ότι έπρεπε για να προσπεράσει τις δυσκολίες 

της περιοχής, να προσπαθήσει με πάρα πολλές διαδοχικές επιθέσεις την ανακατάληψη 

των υψωμάτων. Αντίθετα ο αμυνόμενος από το ύψωμα είχε ευκολότερο έργο στο να 

αντιμετωπίσει τις επιθέσεις.231  

Το συμμαχικό στρατηγείο του ΟΗΕ αφού αντιλήφθηκε τη στρατηγική σημασία 

των υψωμάτων σχεδίασε την επιχείρηση για την κατάληψη τους και έδωσε διαταγή στο 

ελληνικό Τάγμα να καταλάβει το ύψωμα Σκότς. Η προσπάθεια των λόχων του 

Τάγματος ξεκίνησε τις πρωινές ώρες στις 3 Οκτωβρίου 1951. Η επιχείρηση ήταν πολύ 

δύσκολη γιατί αντιμετώπιζε αριθμητικά περισσότερους αντιπάλους οι οποίοι ήθελαν 

και αυτοί το ίδιο ύψωμα. Οι μάχες που επακολούθησαν ήταν μέσα σε περιβάλλον 

πυρών από πυροβολικό, χειροβομβίδων και εκρηκτικών.  Την πρώτη ημέρα το ύψωμα 

έμεινε ανέπαφο αλλά το Τάγμα είχε αρκετούς νεκρούς. Την επομένη ημέρα το Τάγμα 

εκτέλεσε παραπλανητικές ενέργειες και με τη βοήθεια του φίλιου πυροβολικού και της 

συμμαχικής αεροπορίας με τις ρίψεις πυρών Ναπάλμ που κατέκαιγαν  το δάσος και τα 

οχυρωματικά έργα του αντιπάλου δεν κατόρθωσε και πάλι να  καταλάβει το ύψωμα. 

Την τρίτη ημέρα με τη βοήθεια του πυροβολικού και της αεροπορίας κατόρθωσε και 

πέρασε τα οχυρωματικά έργα του εχθρού και ολοκλήρωσε την εκκαθάριση του 

υψώματος Σκότς. Παράλληλα κατέκτησε και το ύψωμα Νέμπ 334. Ο σκοπός πέτυχε 

αλλά η δύναμη των ανδρών του Τάγματος από τις 3 έως 10 Οκτωβρίου ελαττώθηκε 

κατά  3 αξιωματικούς και 25 οπλίτες που φονεύθηκαν στις μάχες αλλά και 2 

αξιωματικοί και 75 οπλίτες που τραυματίστηκαν αντίστοιχα. Η μάχη των παραπάνω 

υψωμάτων ήταν από τις πιο αιματηρές που πήρε μέρος το ελληνικό Τάγμα. Η 

στρατηγική σημασία των υψωμάτων ήταν επίσης πολύ μεγάλη γιατί απαγόρευε την 

έξοδο των επιτιθέμενων στρατευμάτων προς την ανοικτή κοιλάδα του ποταμού Γιοκόχ 

                                                           

231 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σσ. 88-94.         
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– Τσον και παρείχε καλύτερες δυνατότητες άμυνας και ελέγχου της περιοχής στον 

αμυνόμενο.232        

Το Τάγμα με τους λόχους του συνέχισε τις επιθετικές και αμυντικές επιχειρήσεις 

σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της 1ης αμερικάνικης Μεραρχίας και του 7ου 

αμερικάνικου Συντάγματος. Καλυπτόμενο από τα πυρά του πυροβολικού και της 

συμμαχικής Αεροπορίας κατάφερνε και έφερνε σε πέρας τις αποστολές του. Η ανδρεία 

και το θάρρος του Τάγματος έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στις μάχες σώμα με σώμα μέσα 

στα χαρακώματα είτε στα δικά του είτε στου αντιπάλου.  Με τις ενέργειες του κατέλαβε 

τα υψώματα 347 και 300 μεγάλης σημασίας για τα συμμαχικό σχεδιασμό στην περιοχή 

δράσης των συμμάχων του ΟΗΕ. Παραμονές της 28ης Οκτωβρίου το Τάγμα 

αντικαταστάθηκε από το 3ο Τάγμα του 8ου αμερικάνικου Συντάγματος και 

μεταστάθμευσε κοντά στην περιοχή Tokmon-Ni (Τοκμούν-Νι) όπου και εόρτασε την 

ημέρα του «ΟΧΙ» με την παρουσία της Στρατιωτικής ηγεσίας πολλών συμμαχικών 

στρατιωτικών Μονάδων.233    

Το ελληνικό Τάγμα στις 1 Νοεμβρίου 1951 αντικατέστησε το βελγικό Τάγμα στην 

περιοχή του Kalgok (Καλγκόκ) 15 χιλιόμετρα από την πόλη Τσορβόν. Λόγω του 

χειμώνα και του δύσκολου καιρού συνεχίστηκαν οι αψιμαχίες με την αποστολή 

περιπόλων και ενεδρών  και όταν το επέτρεπε ο καιρός συνέδραμε και η Αεροπορία με 

το βομβαρδισμό επιλεγμένων κινεζικών θέσεων. Στο ίδιο πλάνο κινήθηκε και το Τάγμα 

με επιθετικές και αμυντικές περιπολίες και ενέδρες για την παρακολούθηση των 

προθέσεων του εχθρού. Παράλληλα εκτελούσε και την αμυντική οχύρωση των θέσεων 

του και βοηθούσε σε αυτό και τις γειτονικές Μονάδες. Το θάρρος, η ανδρεία και το 

μαχητικό πνεύμα του Τάγματος ανέβασαν το ηθικό και την εκτίμηση των συμμάχων 

τους.234    

Η 1η αμερικανική Μεραρχία μαζί με το ελληνικό Τάγμα μπήκε σε εφεδρεία και 

μεταστάθμευσε νοτιότερα του μετώπου.  Στη νέα του θέση το Τάγμα συνέχιζε την 

εκπαίδευση μάχης με τα τμήματα αντικατάστασης που ήρθαν από τη Ελλάδα. Στις 28 

Νοεμβρίου 1951 το ελληνικό Τάγμα άλλαξε την υπαγωγή του  και προσκολλήθηκε 

στην 3η αμερικάνικη Μεραρχία Πεζικού αντί της 1ης Μεραρχίας Ιππικού η οποία και 

αποχώρησε στην Ιαπωνία. Στις 26 Δεκεμβρίου 1951 το Τάγμα μετά από διαταγή του 

                                                           

232 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σσ. 88-94. Επίσης βλ. Μαγκλίνης, Πρωινή…ό.π., σ. 407.        
233 Δρακόπουλος,  ό.π., σσ. 46-48. 
234 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σσ. 100-103.         



 

104 
 

65ου αμερικανικού Συντάγματος Πεζικού της 3ης αμερικάνικης Μεραρχίας 

μεταστάθμευσε στην πρώτη γραμμή του μετώπου 2 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του 

ποταμού Ιμτζίν και απέναντι από τα  υψώματα Μικρό και Μεγάλο Nori (Νόρι), όπου 

και αντικατέστησε το βελγικό Τάγμα.235       

 

3.2.3. Οι Αγώνες του Τάγματος από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 1952. 

  

Το Τάγμα από 1 έως 16 Ιανουαρίου 1952 παρέμεινε στη νέα του θέση και 

εκτελούσε τις συνηθισμένες αλλά επικίνδυνες, αναγνωριστικές και επιθετικές 

περιπόλους καθώς και ενέδρες. Οι πληροφορίες που συνέλεγε για τις θέσεις και 

κινήσεις του αντιπάλου τις χρησιμοποιούσε το συμμαχικό πυροβολικό και η 

Αεροπορία για την προσβολή αυτών. Απέναντι από τους συμμάχους του ΟΗΕ ήταν 

εγκατεστημένη η 39η κινεζική Μεραρχία. Ο σκοπός του Τάγματος ήταν να διατηρήσει 

τη θέση του και να έχει την ετοιμότητα για επιθέσεις εναντίον ζωτικών στόχων. Στις 

18 Ιανουαρίου 1952 το ελληνικό Τάγμα τάχθηκε κάτω από τις διαταγές του 15ου 

αμερικανικού Συντάγματος Πεζικού της 3ης Αμερικάνικης Μεραρχίας και διατάχθηκε 

να μετακινηθεί δυτικά του ποταμού Ιμτζίν και είχε σαν αποστολή να διατηρήσει την 

θέση του απέναντι σε κάθε κινεζική επίθεση.  Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 1952 

επικράτησε σχετική ηρεμία στο μέτωπο. Στις 2 Μαρτίου η περίπολος του 1ου Λόχου 

υπό τον Υπολοχαγό Τόμπρα κινούνταν προς το ύψωμα Kelly (Κέλλυ) μεγάλης 

σημασίας για τους Συμμάχους  όταν αιφνιδιάστηκε από τις κινεζικές δυνάμεις, από 

μεγάλη μάζα πυρών και χειροβομβίδων.  Άμεσα ζήτησε κάλυψη από το πυροβολικό 

και την Αεροπορία. Μετά το πέρας του βομβαρδισμού η περίπολος εκτέλεσε 

αιφνιδιαστική επίθεση προς το ύψωμα ξαφνιάζοντας τον αντίπαλο και μπροστά στην 

ορμητικότητα και τη μαχητικότητα της περιπόλου αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το 

ύψωμα. Η περίπολος είχε τρεις (3) τραυματίες. Πάνω στο ύψωμα οργανώθηκε και 

προετοιμάστηκε να αντιμετωπίσει τυχόν επίθεση από τον εχθρό.236  

Από 4 έως 16 Μαρτίου 1952 υπήρξε ζωηρή κίνηση περιπόλων και από τις δυο 

πλευρές ώστε να αποτυπώνουν κάθε κίνηση του αντιπάλου. Πολλές κινεζικές 

περίπολοι είχαν ως στόχο την τοποθεσία του ελληνικού Τάγματος. Η δύναμη του 

Τάγματος είχε καταλάβει τις θέσεις  στα υψώματα Κέλλυ, Μικρό Νόρι και τη γύρω 

                                                           

235 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σσ. 100-103.         
236 Δρακόπουλος, ό.π., σ. 51.  
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από αυτά περιοχή. Στις 17 Μαρτίου 1952 ελληνική περίπολος ανέφερε κυκλωτικές 

κινήσεις κινεζικών λόχων να προσεγγίζουν το Τάγμα από διάφορες κατευθύνσεις. 

Δόθηκε άμεσα διαταγή από το 15ο Σύνταγμα να συμπτυχθούν ελληνικά τμήματα και 

να αλλάξουν τις θέσεις τους. Οι Κινέζοι κατέλαβαν τις κενές θέσεις που  άφησαν οι 

Έλληνες. Τις κινεζικές κινήσεις το Τάγμα τις αντιμετώπισε με βολές πυροβολικού στις 

οποίες άμεσα απάντησε και ο αντίπαλος. Ταυτόχρονα άρχισε τα πυρά και το συμμαχικό 

πυροβολικό του ΟΗΕ. Οι Κινέζοι επιτέθηκαν τις νυκτερινές ώρες στους τρείς Λόχους 

του ελληνικού Τάγματος και ακολούθησε σκληρός αγώνας μεταξύ των δύο αντίπαλων 

τμημάτων. Οι Έλληνες αντιστέκονταν με αποφασιστικότητα και πείσμα ώστε να 

διατηρήσουν τις θέσεις τους και αντιμετώπισαν όλες τις επιθέσεις του εχθρού. Μετά 

από πολλές ώρες αγώνα οι Κινέζοι εγκατέλειψαν την προσπάθεια τους, αποσύρθηκαν 

από τη μάχη και εγκατάλειψαν νεκρούς, τραυματίες  και πολεμικό υλικό στο πεδίο της 

μάχης. Το Τάγμα απώλεσε στη μάχη αυτή πέντε (5) νεκρούς και επτά (7) τραυματίες 

οπλίτες.237  

Το ελληνικό Τάγμα στις 19 Μαρτίου διατάχθηκε από την 3η αμερικάνικη 

Μεραρχία να μετασταθμεύσει στην τοποθεσία νοτιοδυτικά του ποταμού Ιμτζίν όπου 

και παρέμεινε μέχρι τις 10 Απριλίου 1952. Η αποστολή του ήταν η οργάνωση του 

εδάφους και ο έλεγχος της περιοχής με φυλάκια και περιπόλους. Το επόμενο διάστημα 

και μέχρι τέλους του μήνα Απριλίου το Τάγμα τέθηκε σε εφεδρεία και ασχολήθηκε με 

την εκπαίδευση των νέων τμημάτων αντικατάστασης των 30 αξιωματικών και 369 

οπλιτών  που έφτασαν από την Ελλάδα. Η εκπαίδευση αφορούσε όλους τους τομείς 

της μάχης στο νέο περιβάλλον. Παράλληλα είχε και την ευκαιρία να γιορτάσει 

πατροπαράδοτα και το Πάσχα.238    

Η τακτική της 8ης αμερικάνικης Στρατιάς ήταν η εναλλαγή των μονάδων της από 

τα μετόπισθεν στην πρώτη γραμμή του μετώπου και αντίστροφα στα μετόπισθεν ως 

εφεδρεία και σε ετοιμότητα να επέμβουν σε περίπτωση επίθεσης των κινεζικών 

δυνάμεων σε δεύτερη γραμμή άμυνας. Στις 26 Απριλίου η 3η αμερικάνικη Μεραρχία 

διατάχθηκε να μετασταθμεύσει στην περιοχή Κισανί 65 χιλιόμετρα βορειοανατολικά 

της Σεούλ μαζί της το ελληνικό Τάγμα και να τεθούν σε κατάσταση εφεδρείας. Στην 

νέα τοποθεσία το ελληνικό Τάγμα ασχολήθηκε με την οργάνωση του εδάφους και την 

εκπαίδευση καθώς και με την ασφάλεια της περιοχής από τις δολιοφθορές των 
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ανταρτών. Στις 8 Μαΐου 1952 έγινε η αλλαγή διοίκησης του Στρατηγού της Ανώτατης 

Διοίκησης των συμμαχικών στρατευμάτων της Άπω Ανατολής από τον Στρατηγό 

Ριτζγουαίη στον Στρατηγό  Mathew Clark (Κλαρκ).239 

Το διάστημα της εφεδρείας το 15ο Αμερικάνικο Σύνταγμα  έλαβε διαταγή από τη 

3η Μεραρχία να αποστείλει το 1ο Τάγμα του στο νησί Geoje-Do (Κόγιε-Ντό) ως 

ενίσχυση για την καταστολή της εξέγερσης 6.500 Κινέζων και Βορειοκορεατών 

κρατουμένων από το τμήμα 62 του Prisoner Of War camp (POW), (στρατοπέδου 

αιχμαλώτων πολέμου) που ήταν εγκαταστημένο στο νησί  Κόγιε-Ντό νοτιοδυτικά της 

πόλης του Πουσάν. Τμήμα του 1ου αμερικανικού Τάγματος αποτέλεσε και ο 1ος Λόχος 

του ελληνικού Τάγματος. Η εξέγερση ήταν αποτέλεσμα αφενός της έντονης και 

κατευθυνόμενης προπαγάνδας και αφετέρου της χαλάρωσης των μέτρων ασφαλείας 

από την αμερικάνικη φρουρά. Οι κρατούμενοι στις 7 Μαΐου 1952 έδρασαν 

αιφνιδιαστικά, συνέλαβαν και αφόπλισαν μέρος της φρουράς και αριθμό οπλιτών τους 

οποίους κράτησαν και ομήρους. Ανάμεσα στους ομήρους ήταν και ο Αμερικανός 

Ταξίαρχος Francis Dodd (Ντόντ). Στις 19 Μαΐου 1952, μετά που εξέπνευσε ο χρόνος 

με τις διαπραγματεύσεις, ο Στρατηγός Βαν Φλιτ  επέτρεψε στον συμμαχικό στρατό να 

χρησιμοποίηση βία εναντίον των κρατουμένων στασιαστών. Μόλις έληξε ο χρόνος 

προειδοποίησης που είχαν δώσει στους κρατουμένους να διαλυθούν και να περάσουν 

στα κελιά τους μπήκαν οι ομάδες στρατού. Οι κρατούμενοι ήταν οπλισμένοι με 

μαχαίρια, χαλύβδινους σωλήνες, ξύλα σκηνών και ότι άλλο μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί σαν όπλο. Οι δυνάμεις του πεζικού με τι χρήση δακρυγόνων και 

χειροβομβίδων διέλυσαν την αντίσταση των κρατουμένων, επέβαλαν την πειθαρχία και 

τους διαχώρισαν σε νέα διαμερίσματα του στρατοπέδου. Από την διαδικασία 

σκοτώθηκε ένας κρατούμενος και τραυματίστηκαν άλλοι είκοσι. Από τους στρατιώτες 

τραυματίστηκε ένας στρατιώτης. Τελικά ο όγκος των κρατουμένων διαμοιράστηκε σε 

άλλα στρατόπεδα αιχμαλώτων σε νησιά και στην ενδοχώρα της Κορέας. Το έργο της 

μεταφοράς των αιχμαλώτων επέβλεπαν και οι άνδρες του 1ου ελληνικού Λόχου. Μετά 

το πέρας της αποστολής ο 1ος Λόχος επέστρεψε στις 3 Ιουλίου 1952 στη βάση του 

ελληνικού Τάγματος.240 

                                                           

239 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σ. 113.  
240 English Wikipedia, Geoje-do, Prisoners Of War (POW) camp at Korea. Διαθέσιμο στο:   

https://en.wikipedia.org/wiki/Geoje_POW_camp,  [ημερομηνία πρόσβασης: 14 Νοεμβρίου 2020].  
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Στις 20 Ιουνίου το Τάγμα επισκέφτηκε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού (ΓΕΣ) Αντιστράτηγος Θρασύβουλος Τσακαλώτος με τη συνοδεία των 

Διοικητών της 8ης αμερικάνικης Στρατιάς και 3ης αμερικάνικης Μεραρχίας και άλλους 

Αξιωματικούς των Συμμάχων. Σε μία σεμνή τελετή ο Αρχηγός του ΓΕΣ στο όνομα του 

βασιλέως των Ελλήνων Παύλου παρασημοφόρησε την πολεμική Σημαία του Τάγματος 

με τον Πολεμικό Σταυρό Α’ Τάξης, γιατί με τους ηρωικούς αγώνες που επί διετίας 

έδινε στην μακρινή Κορέα τίμησε και δόξασε την Πατρίδα. Επίσης ο Αρχηγός του ΓΕΣ 

απένειμε στους αξιωματικούς και οπλίτες, του Τάγματος, το Μετάλλιο του 

Αρχιεπισκόπου Αθηνών ως άξιους της Ελληνικής Εκκλησίας και της Χριστιανικής 

Πίστεως.241  

Η νέα θέση που μεταστάθμευσε το Τάγμα στις 5 Ιουλίου ήταν στην γραμμή του 

μετώπου Β.Α. του ποταμού Ιμτζίν στην περιοχή Σουνγκιάν-Νι και αντικατέστησε το 

Βελγικό τάγμα. Η αποστολή του ήταν η φρούρηση ζωτικών στόχων του 1ου 

αμερικανικού Σώματος και η αποστολή περιπόλων μέσα στη γραμμή του μετώπου. Το 

έργο δύσκολο και επικίνδυνο για το Τάγμα αλλά η εκπαίδευση, η ψυχραιμία, η 

ετοιμότητα και το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού είχε θετικά αποτελέσματα στην 

έκβαση των εμπλοκών. Οι Κινέζοι επεδίωκαν να εδραιωθούν στην περιοχή βόρεια και 

δυτικά του ποταμού Ιμτζίν, στον τομέα της 3ης Μεραρχίας. Για να επιτευχθεί ο σκοπός 

τους χρησιμοποίησαν την παραπλάνηση και ανακατέλαβαν το ύψωμα Κέλλυ. Έστειλαν 

επίλεκτο τμήμα το οποίο μεταμφιέστηκε και ακολούθησε τους Νοτιοκορεάτες εργάτες 

που ανέβαιναν στο ύψωμα και χωρίς να γίνουν αντιληπτοί κρύφθηκαν κοντά στα 

χαρακώματα. Σε επίθεση των Κινέζων τις νυκτερινές ώρες οι Αμερικανοί υποστηρικτές 

του υψώματος βρέθηκαν ανάμεσα σε δύο πυρά με αποτέλεσμα να αποδεκατιστούν  και 

το ύψωμα να πέσει πάλι στα χέρια των Κινέζων.  Δεν έγινε δυνατή η ανακατάληψη του  

από τμήμα του Συντάγματος των Πορτορικανών. Επίσης με επίθεση τους  οι Κινέζοι 

κατέλαβαν και το ύψωμα  Big Nori (Μεγάλο Νόρι) που υποστηριζόταν από το ίδιο 

Σύνταγμα.242      

Στις 26 Σεπτεμβρίου το ελληνικό Τάγμα έλαβε διαταγή από την 3η αμερικάνικη 

Μεραρχία να επιτεθεί και να καταλάβει το ύψωμα Μεγάλο Νόρι, όπου βρισκόταν η 

κινεζική διμοιρία που ήταν τμήμα της 116ης κινέζικης Μεραρχίας. Την επίθεση στις 28 

Σεπτεμβρίου ανέλαβε ο 2ος Λόχος του Τάγματος. Μετά από μελέτη και καλό σχεδιασμό 

                                                           

241 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σσ. 113-115. Επίσης βλ. Μαγκλίνης, Πρωινή…ό.π., σσ. 436-437. 
242 Δρακόπουλος ό.π., σσ. 54-55.   
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ξεκίνησε χαράματα την επίθεση και με συντονισμένο σχέδιο πυρών από το συμμαχικό 

πυροβολικό  κατόρθωσε και κατέλαβε το ύψωμα. Άμεσα ξεκίνησαν και οι αντεπιθέσεις 

από τους Κινέζους, τις οποίες οι Έλληνες μαχητές κατάφερναν και απέκρουαν, παρά 

τους τραυματισμούς που είχαν. Στις 07:45 η φίλια συμμαχική  Αεροπορία βομβάρδισε 

με σφοδρότητα τις αντίπαλες θέσεις αλλά οι αντεπιθέσεις των Κινέζων γίνονταν όλο 

και ισχυρότερες τις οποίες και απέκρουσαν οι Έλληνες. Οι επιθέσεις του αντιπάλου με 

το πέρασμα της ώρας άρχισαν να αραιώνουν. Τη στιγμή αυτή από λάθος στόχευσης 

των χειριστών δύο αεροσκαφών, δύο βόμβες έπεσαν ανάμεσα στους Έλληνες μαχητές. 

Ακαριαία σκοτώθηκαν ο Υπολοχαγός Ανδρέας Βοζίκης και τέσσερις (4) Οπλίτες. Οι 

Κινέζοι επωφελήθηκαν από τη σύγχυση και κατέλαβαν το ύψωμα Μεγάλο Νόρι. Το 

Τάγμα ανασύνταξε τις δυνάμεις του και μετά από δύο ημέρες επιτέθηκε και 

ανακατέλαβε το ύψωμα. Αναγκάσθηκε να το εγκαταλείψει έπειτα  από ισχυρές και 

πολυάριθμες αντεπιθέσεις του αντιπάλου με τη συνοδεία πυρών του πυροβολικού και 

όλμων. Οι απώλειες για την επιχείρηση κατάληψης του υψώματος Μεγάλο Νόρι ήταν 

μεγάλες. Φονεύθηκαν δύο (2) Αξιωματικοί και δέκα τέσσερις (14) Οπλίτες και 

τραυματίστηκαν τρείς (3) Αξιωματικοί και τριάντα (30) οπλίτες. Τα τμήματα του 

Τάγματος αντικαταστάθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου μετά από διαταγή της 3ης 

αμερικάνικης Μεραρχίας από το 2ο Τάγμα του 15ου κορεατικού Συντάγματος και 

αναχώρησαν για την προηγούμενη θέση του στην περιοχή Σουνγκιάν –Νι.243    

Το γεγονός της προσβολής των ανδρών του ελληνικού Τάγματος από φίλιες 

δυνάμεις στο ύψωμα Μεγάλο Νόρι απασχόλησε και τον αμερικάνικο Τύπο, τα άρθρα 

του οποίου έγιναν γνωστά στην ελληνική κυβέρνηση μέσω της Πρεσβείας. 

Τηλεγράφημα στις 29 Σεπτεμβρίου 1952 από Ουάσιγκτον ανέφερε στο Υπουργείο των 

Εξωτερικών ότι ο αμερικανικός Τύπος δημοσίευσε την είδηση για  ατυχές επεισόδιο 

που συνέβη  στην Κορέα, όταν συμμαχικά αεροπλάνα στην προσπάθεια τους να 

υποστηρίξουν το ελληνικό Τάγμα  που μαχόταν να καταλάβει το ύψωμα, έριξαν κατά 

λάθος μερικές βόμβες στο μέσο των Ελλήνων στρατιωτών. Δεν υπήρχαν  πληροφορίες 

για θύματα ή τραυματίες. Το State Department (Στέιτ Ντιπάρτμεντ) δεν είχε πάρει 

πληροφορίες για τα θύματα, αλλά πίστευε ότι ο αριθμός αυτών θα ήταν μικρός.  Η 

Κυβέρνηση των ΗΠΑ επρόκειτο να εκφράσει επισήμως τη λύπη της για τα θύματα και 

                                                           

243 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σσ. 120-128.  
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το ατυχές επεισόδιο.244 Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης ενημερώθηκε για το 

ατυχές γεγονός  στο ύψωμα Μεγάλο Νόρι στις 30 Σεπτεμβρίου 1952.245   

Ο Επιτετραμμένος της ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον ενημέρωσε στις 2 

Οκτωβρίου 1952 το Υπουργείο των Εξωτερικών ότι μερίδα του   αμερικάνικου Τύπου 

δημοσίευσαν  σε άρθρα τους την ανακοίνωση της 5ης Αεροπορικής Δύναμης των ΗΠΑ, 

όπου ανήκαν και τα αεροσκάφη F- 84 Shooting Stars, με την οποία ισχυριζόταν ότι τα 

συμμαχικά ελαφρά βομβαρδιστικά δεν έριξαν βόμβες κατά των Ελλήνων στρατιωτών 

που πολεμούσαν πάνω στο ύψωμα  Μεγάλο Νόρι. Επίσης, άλλη μερίδα του 

αμερικάνικου Τύπου δημοσίευσε ότι η ανακοίνωση της 5ης Αεροπορικής Δύναμης 

δημιουργούσε την αντίφαση προς την ανακοίνωση της 8ης αμερικάνικης Στρατιάς, 

όπου υπαγόταν επιχειρησιακά το ελληνικό Τάγμα. Η ανακοίνωση ανέφερε ότι τέσσερα 

(4) φίλια αεροσκάφη F- 84 Shooting Stars έριξαν βόμβες εκεί όπου μαχόταν το 

ελληνικό Τάγμα και σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματικό Σύνδεσμο φονεύθηκαν 

ένας (1) Έλληνας αξιωματικός και τέσσερις (4) στρατιώτες.246    

Αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός ότι το Αρχηγείο της 8ης Στρατιάς συνέχιζε τις 

ανακρίσεις για να εξακριβωθούν τα πραγματικά γεγονότα που προκάλεσαν το 

επεισόδιο. Το δίκαιο ήταν να βρεθούν τα αίτια ανεξάρτητα αν θα αποδοθούν ευθύνες 

ή όχι, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον και να μην επαναληφθεί  αντίστοιχο επεισόδιο. 

Είναι αμφίβολο εάν τα αίτια γίνουν ποτέ επακριβώς γνωστά, εξαιτίας της σύγχυσης  

που επικρατούσε στη διεξαγωγή των έντονων επιχειρήσεων κατά του αντιπάλου τη 

συγκεκριμένη περίοδο. Το άδικο είναι να χάνονται στρατιώτες από φίλια πυρά 

ανεξάρτητα αν αυτά προέρχονται από αεροσκάφη ή πολυβόλα όπλα. Η αποκάλυψη της 

αλήθειας, σε ορισμένες  κρίσιμες περιπτώσεις πιθανόν να εξάψει το μίσος με άγνωστα 

αποτελέσματα.  

Σχετική ανακοίνωση του γραφείου Δημόσιας Ενημέρωσης του Αρχηγείου των 

Ηνωμένων Εθνών στις 11 Οκτωβρίου 1952 ανέφερε ότι μετά από μία διεξοδική έρευνα 

που έγινε από αξιωματικούς του αμερικάνικου Στρατού και της Αεροπορίας δεν υπήρξε 

κάποιο άμεσο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι υπήρξε θάνατος ή τραυματισμός 

στρατιωτών από τον αεροπορικό βομβαρδισμό που έγινε στις 28 Σεπτεμβρίου 1952. Η 

                                                           

244 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1952, φάκ. 103, υποφάκ. 4, Πολίτης, Ελληνική Πρεσβεία, , προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, αρ. 10859, Ουάσιγκτον, 29 Σεπτεμβρίου 1952. 
245 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1952, φάκ. 103, υποφάκ. 4, Ιωάννης Κινδύνης, Υπουργείο Εξωτερικών προς Γενικό 

Επιτελείο Εθνικής Αμύνης, αρ. 49942/ΓΠ/Ζ8, Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 1952. 
246 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1952, φάκ. 103, υποφάκ. 4, Καλλέργης, Ελληνική Πρεσβεία προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, αρ. 3864, Ουάσιγκτον,  2 Οκτωβρίου 1952.  
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αεροπορική κάλυψη είχε ζητηθεί από τους Έλληνες μαχητές για την υποστήριξη της 

επίθεσης εναντίον των κινεζικών θέσεων ενώ παράλληλα επικρατούσε ισχυρός 

βομβαρδισμός από το κινεζικό βαρύ πυροβολικό εναντίον των ελληνικών θέσεων στο 

ύψωμα Μεγάλο Νόρι. Η έρευνα που περιλάμβανε και δηλώσεις Ελλήνων αξιωματικών 

και στρατιωτών απάλλαξε τους ιπταμένους από οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο ή 

τον τραυματισμό των φίλιων στρατευμάτων. Αναγνώρισε, επίσης, η επιτροπή έρευνας 

ότι μία βόμβα που έπεσε μακριά από την αμφισβητούμενη γραμμή της κορυφογραμμής 

ότι δεν υπήρχε λόγος να πιστέψουν ότι η βόμβα αυτή προκάλεσε θύματα.247  

Επιπρόσθετα, ο Έλληνας ανώτατος αξιωματικός και σύνδεσμος των Ηνωμένων 

Εθνών στην Άπω Ανατολή σε επιστολή που έστειλε στο Γραφείο του Αρχηγού του 

ΓΕΣ την 5η Νοεμβρίου 1952 για το βομβαρδισμό των ελληνικών τμημάτων στο 

Μεγάλο Νόρι ανέφερε ότι κατά την επίσκεψή του τόσο στην έδρα του ελληνικού 

Τάγματος όσο και στους τραυματίες του Μεγάλου Νόρι διεπίστωσε ότι κανένας 

τραυματίας δεν έφερε τραύματα από θραύσματα  βόμβας αεροσκάφους. Επιπλέον 

τόνισε ότι την ώρα της μάχης υπήρχε έντονος βομβαρδισμός τόσο των συμμαχικών 

τμημάτων από το βαρύ πυροβολικό των Κινέζων όσο και των κινεζικών δυνάμεων από 

το συμμαχικό πυροβολικό και από τα συμμαχικά αεροσκάφη.248   

Στα πλαίσια της συμμαχικής συνοχής των στρατευμάτων της Κορέας πέρα από τα 

θετικά στοιχεία, η κοινή εκπαίδευση, η ανταλλαγή πληρωμάτων, οι μικτές πτήσεις και 

η επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών είχε και αρνητικά στοιχεία. Ένα παρόμοιο 

γεγονός, με το βομβαρδισμό των Ελλήνων στρατιωτών από συμμαχικά αεροσκάφη στο 

Μεγάλο Νόρι, συνέβη όταν αμερικανικά αεροσκάφη έβαλαν με πυρά κατά του 

βρετανικού Συντάγματος φονεύοντας 20 στρατιώτες. Αν και ο Διοικητής των 

Βρετανών το έλαβε ως ρίσκο της μάχης οι Αμερικανοί θέλησαν να απολογηθούν και 

να επανεξετάσουν το σύστημα τακτικού ελέγχου. Ένα ακόμη θλιβερό γεγονός ήταν 

όταν Αυστραλιανά αεροσκάφη βομβάρδισαν από λάθος οδηγίες ένα τραίνο που 

μετέφερε αμάχους. Στο σχετικό δημοσίευμα δεν αναφέρθηκε ο βομβαρδισμός του 

ελληνικού Τάγματος.249    

                                                           

247 ΓΕΣ/ΔΙΣ, φάκ. 18, Headquarters United Nations Command, Public Information Office, αρ. 1600, 

Τόκιο, 11 Οκτωβρίου 1952.  
248 ΓΕΣ/ΔΙΣ, φάκ. 18γ, Headquarters United Nations Command, Βομβαρδισμός Ελληνικών Τμημάτων 

επί Big Nori, Τόκυο προς Αρχηγό/ΓΕΣ, Τόκιο, 5 Νοεμβρίου 1952. 
249  Peter C. Hunt, Coalition Warfare: Consideration for the Air Component Commander, Air University 

Press, 1 Mar.1998, σσ. 17-18. Διαθέσιμο στο: 

https://www.jstor.org/stable/resrep13805.8?seq=12#metadata_info_tab_contents. [ημερομηνία 

πρόσβασης: 29 Σεπτεμβρίου 2020]. 
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Στις 1 Οκτωβρίου 1952 το Τάγμα τέθηκε σε εφεδρεία σε θέση περί τα 10 

χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από την πόλη Yonchon (Γιοκτσόν). Στη θέση αυτή έφτασε 

το 12ο  τμήμα αντικατάστασης από Ελλάδα που αποτελούνταν από  δέκα τέσσερις (14) 

αξιωματικούς και διακόσιους (200) οπλίτες και παράλληλα αναχώρησε για την Ελλάδα 

το 9ο τμήμα επαναπατριζόμενων από 20 αξιωματικούς και 241 οπλίτες. Για την 

καλύτερη ενσωμάτωση των νέων στρατιωτών εκτέλεσε πρόγραμμα εκπαίδευσης για 

όλο το προσωπικό του, για τις τακτικές και τις συνθήκες του Κορεατικού μετώπου, 

ώστε να καταστεί και πάλι πλήρως ετοιμοπόλεμο. Μετά την περίοδο προετοιμασίας 

μεταστάθμευσε στην περιοχή του Τσορβόν και στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Οι 

αποστολές που ακολούθησε το Τάγμα ήταν η οργάνωση των θέσεων άμυνας, οι 

περίπολοι, το στήσιμο ενεδρών και ακουστικών φυλακίων ώστε να αποκαλύπτουν 

έγκαιρα τον εχθρό και να ενημερώνουν άμεσα τα φίλια τμήματα.250   

Οι Κινέζοι το τρέχον διάστημα άλλαξαν την τακτική τους στην αποστολή 

περιπόλων. Η κανονική περίπολος είχε ως συνοδεία και άλλη περίπολο που 

ακολουθούσε διακριτικά από απόσταση την προπορευόμενη, ώστε σε περίπτωση 

εμπλοκής να δράσουν άμεσα και να βοηθήσουν την περίπολο. Το τέχνασμα αυτό 

αντιλήφθηκαν έγκαιρα οι Έλληνες και σε κάθε περίπολο έστελναν από δίπλα επιπλέον 

τμήμα στρατιωτών για ενίσχυση και αιφνιδιασμό των Κινέζων στρατιωτών. Οι 

αποστολές αυτές είχαν σε πολλές περιπτώσεις εμπλοκές και ανταλλαγή πυρών με τα 

κινεζικά τμήματα στρατού.  

Στις 17 Δεκεμβρίου 1952 το 15ο αμερικάνικο Σύνταγμα αντικαταστάθηκε από το 

65ο αμερικάνικο Σύνταγμα. Το ελληνικό Τάγμα αντικαταστάθηκε από το 1ο Τάγμα του 

65ου Συντάγματος και μεταστάθμευσε βόρεια από την πόλη Γιοντσόν σε 

ικανοποιητικές εγκαταστάσεις όπου τέθηκε σε εφεδρεία.251  

 

3.2.4. Οι Αγώνες του Τάγματος από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 1953. 

 

Ο Ιανουάριος του 1953 βρήκε το ελληνικό Τάγμα στη Missouri line (γραμμή 

Μιζούρι) όπου αντικατέστησε το 14ο αμερικάνικο Τάγμα.  Στην τοποθεσία αυτή 

ενσωματώθηκαν οι άνδρες από το 13ο Τμήμα Αντικαταστάσεων από Ελλάδα που το 

αποτελούσαν 28 αξιωματικοί και 354 οπλίτες και όλοι μαζί ξεκίνησαν  εντατική 

                                                           

250 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σσ. 128-137.   
251 Στο ίδιο, σσ. 128-137.   
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εκπαίδευση σε θέματα μάχης και επιβίωσης στο πολεμικό περιβάλλον. Μαζί τους ήρθε 

και ο νέος Διοικητής του Τάγματος Αντισυνταγματάρχης Γεώργιος Κουμανάκος ο 

οποίος και αντικατάστησε τον Ταμβακά. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης το Τάγμα  

ανέλαβε τη δράση του με περιπόλους, ακουστικά φυλάκια και ενέδρες. Μέχρι τα τέλη 

του Μαΐου 1953 παρέμεινε στην περιοχή πότε στην πρώτη γραμμή και πότε στην 

εφεδρεία. Στη θέση μάχης ακολουθούσε το πρόγραμμά του Συντάγματος, περίπολοι, 

φυλάκια, ενέδρες και στην εφεδρεία το πρόγραμμα των ασκήσεων και της βελτίωσης 

της μαχητικής ικανότητας του.252    

Οι βλέψεις των Κινέζων επικεντρώθηκαν αφενός στην κατάληψη του υψώματος 

Harry (Χάρι) ή Χάρο όπως το ονόμασαν οι Έλληνες και αφετέρου στη διάσπαση της 

γραμμής των Συμμάχων στο κεντρικό τομέα του μετώπου όπου ήταν ανεπτυγμένες οι 

3η Αμερικάνικη και η 2η Νοτιοκορεατική Μεραρχία. Το ύψωμα Χάρι με υψόμετρο 420 

μέτρων ήταν στρατηγικό σημείο και όποιος το κατείχε, είχε το πλεονέκτημα του 

ελέγχου όλου του τομέα που ήταν ανεπτυγμένα τα αντίπαλα στρατεύματα  αλλά και 

τον έλεγχο των οδικών διαβάσεων σε μεγάλο βάθος. Για τις κινεζικές και 

βορειοκορεατικές δυνάμεις το ύψωμα είχε ιδιαίτερη σημασία γιατί θα τους έδινε εκτός 

από τα παραπάνω και τη δυνατότητα να βομβαρδίζουν τις θέσεις των συμμάχων του 

ΟΗΕ. Την περίοδο αυτή οι Κινέζοι προετοιμάζονταν για επίθεση και συγκέντρωναν 

μεγάλο αριθμό δυνάμεων στο κεντρικό τμήμα της παράταξης τους, ίσως ήταν και 

πολλαπλάσιο της δύναμης των συμμάχων ώστε να καταφέρουν διάσπαση του. Οι 

δυνάμεις των Κινέζων που είχαν παραταχθεί απέναντι από την 3η αμερικάνικη 

Μεραρχία ήταν οι τέσσερις (4) κινεζικές Μεραρχίες 69η, 70η, 71η και 74η. Ενώ 

απέναντι από το 15ο αμερικανικό Σύνταγμα ήταν παρατεταμένα  τέσσερα (4) κινεζικά 

Τάγματα και εννέα (9) σε εφεδρεία.253  

Η κατοχή του υψώματος από τις κινεζικές και βορειοκορεατικές δυνάμεις θα τους 

πρόσφερε πλεονεκτήματα καθώς οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της ανακωχής 

είχαν αποφασίσει εκ των προτέρων και ότι η ζώνη αποστρατικοποίησης θα 

ακολουθούσε την γραμμή του μετώπου που θα είχαν οι εμπόλεμοι κατά την ημέρα  και 

ώρα της εφαρμογής της ανακωχής. Το γεγονός αυτό αύξανε τη σημασία του υψώματος. 

Από την άλλη, οι δυνάμεις του ΟΗΕ δεν επιζητούσαν μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις 

και προσανατολίζονταν σε αμυντικές επιχειρήσεις. Το ύψωμα Χάρι ήταν ιδιόμορφο 

                                                           

252 Δρακόπουλος,  ό.π., σελ.61.  
253 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σσ. 145-149.   
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και δεν ευνοούσε την κίνηση  οχημάτων και αρμάτων λόγω των απότομων  κλίσεων 

και των αυλακώσεων που είχαν οι πλαγιές του. Επίσης  δυσκολίες συναντούσαν  και 

τα πεζοπόρα τμήματα  στην κίνηση τους.  Το ύψωμα στις αρχές Ιουνίου το κατείχε το 

2ο Τάγμα του Συντάγματος των Πορτορικανών, οι οποίοι για την απόκρουσή των 

κινεζικών επιθέσεων χρησιμοποίησαν εναλλακτικά και τα τρία Τάγματα τους. Λόγω 

των μεγάλων απωλειών τους το 15ο αμερικάνικο Σύνταγμα διέταξε το ελληνικό Τάγμα 

να αντικαταστήσει τους Πορτορικανούς.254 Το ελληνικό Τάγμα ήταν ανεπτυγμένο 

στην γύρω περιοχή του Χάρι και αντί του συνόλου του Τάγματος ο Διοικητής του 

επέλεξε την αντικατάσταση των Πορτορικανών να την πραγματοποιήσει μόνο ο 3ος 

Λόχος. Ο λόγος αυτής της επιλογής ήταν ότι η κίνηση του συνόλου του Τάγματος θα 

δημιουργούσε αφενός πιο εύκολο στόχο στον αντίπαλο  και αφετέρου θα ήταν πιο 

εύκολη η ανάπτυξη του Λόχου στην κορυφή του υψώματος Χάρι/255 Με πλήρη τάξη 

και μυστικότητα έγινε η αντικατάσταση και αμέσως ο 3ος Λόχος επιδόθηκε στην 

βελτίωση και ενίσχυση των αμυντικών οχυρώσεων και στη σχεδίαση και οργάνωση 

του τρόπου άμυνας και πυρών της περιοχής δίνοντας βαρύτητα  στα σημεία εύκολης 

πρόσβασης. Στις 17 Ιουνίου 1953 και τις νυκτερινές ώρες άρχισε η πρώτη επίθεση του 

αντιπάλου με πυκνές βολές πυροβολικού και από δύο τάγματα στρατιωτών του 221ου 

κινεζικού Συντάγματος. Η επίθεση αυτή πάνω στο ύψωμα αντιμετωπίσθηκε με 

επιτυχία από το 3ο Λόχο. Ακολούθησε αμέσως άλλη επίθεση από τρία κινεζικά τάγματα 

στρατιωτών,  οι οποίοι κατάφεραν και μπήκαν στα χαρακώματα. Ακολούθησε μάχη με 

τη λόγχη και η κατάσταση ήταν υπέρ των Κινέζων αλλά με την έγκαιρη επέμβαση του 

συμμαχικού πυροβολικού η κατάσταση άλλαξε υπέρ των Ελλήνων και ο αντίπαλος 

αναγκάστηκε και εγκατέλειψε την επίθεση. Η τρίτη επίθεση των Κινέζων έγινε με 

δύναμη συντάγματος, πολύ ισχυρότερη από τις προηγούμενες και αποκρούστηκε και 

πάλι από το Λόχο των Ελλήνων μαχητών που αριθμούσαν 150 στρατιώτες. Το ύψωμα 

παρέμεινε στην κατοχή των συμμάχων του ΟΗΕ και οι Κινέζοι εμπρός στο πείσμα των 

Ελλήνων μαχητών δεν πραγματοποίησαν άλλη επίθεση. Οι απώλειες στη μάχη του 

Χάρι ήταν ένας (1) αξιωματικός και πέντε (5) οπλίτες νεκροί καθώς και δέκα εννέα 

(19) οπλίτες τραυματίες. Στη μάχη αυτή χρησιμοποιήθηκε πολύ μεγάλος αριθμός 

                                                           

254 Γεώργιος Παγωμένος, το Ημερολόγιο ενός Έλληνα στρατιώτη στον πόλεμο της Κορέας, Ιανουάριος –

Νοέμβριος 1953, Συγγραφή και Επιμέλεια Γεώργιος Καζαμίας, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κύπρου, 

Αθήνα, 2004, σ. 74-79.      
255 Βακαλόπουλος, ό.π.,  σ.120. 
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βλημάτων τόσο από το κινέζικο όσο και το συμμαχικό πυροβολικό για να 

υποστηρίξουν τις δυνάμεις τους.256   

Οι Κινέζοι και Βορειοκορεάτες με βάση το πολεμικό σχέδιο τους 

πραγματοποίησαν επίθεση με δύναμη τριών Μεραρχιών τη νύκτα στις 13 προς 14 

Ιουλίου, στο δεξιό τμήμα του 9ου αμερικανικού Σώματος Στρατού  στη περιοχή του 

Kumsong (Κουμσόγκ) και στη θέση όπου είχε αναπτυχθεί  η αξιόμαχη νοτιοκορεατική 

Μεραρχία Capitol (Καπιτόλ).  Η Μεραρχία αιφνιδιάστηκε και άρχισε να υποχωρεί προς 

νότια ενώ δημιουργούνταν ρήγμα ανάμεσα στα συμμαχικά στρατεύματα του ΟΗΕ. Την 

κατάσταση ανέλαβε η 3η αμερικάνικη Μεραρχία όπου ανήκε και το ελληνικό Τάγμα 

για να αναχαιτίσει τις αντίπαλες δυνάμεις. Την επόμενη ο αντίπαλος εξαπέλυσε νέα 

νυκτερινή επίθεση στη θέση του Τάγματος. Οι Έλληνες αμύνθηκαν με πείσμα, 

αποφασιστικότητα και γενναιότητα με αποτέλεσμα να αντέξουν τη πρώτη και τη 

δεύτερη επίθεση των Κινέζων. Η επίθεση τους επαναλήφθηκε και στις 25 Ιουλίου, 

νοτιότερα της προηγούμενης μάχης στα υψώματα 532 και 491 στην περιοχή Πικεϊόμγ-

Νιογκ, με μεγαλύτερη σφοδρότητα αλλά και πάλι αποκρούστηκε από το 2ο και 3ο Λόχο 

του Τάγματος. Αυτή ήταν και η τελευταία πολεμική συμμετοχή του ΕκΣΕ στις 

επιχειρήσεις του πολέμου της Κορέας και για μία άλλη φορά δεν υποχώρησε και με 

πείσμα κράτησε τις θέσεις του αλλά είχε απώλειες 7 νεκρούς και 24 τραυματίες.257   

Κινεζικές πηγές ανέφεραν ότι η αεροπορική υπεροχή των δυνάμεων του ΟΗΕ δεν 

έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διακοπή των επίγειων επιθέσεων του Στρατού των Κινέζων 

Εθελοντών το καλοκαίρι του 1953. Τους 30 μήνες του πολέμου αν και τα αεροσκάφη 

του ΟΗΕ πέταξαν πάνω από 26.000 εξόδους δεν κατόρθωσαν να ανακόψουν τη γραμμή 

τροφοδοσίας των 530.000 Κινέζων στρατιωτών που βρίσκονταν στην Κορέα. Στις 13 

Ιουλίου ξεκίνησε η τελευταία επίθεση των Κινέζων και συγκέντρωσαν 1.360 μονάδες 

πυροβολικού που σε μισή ώρα εκτόξευσαν στο μέτωπο 1.900 τόνους βολίδες 

πυροβολικού. Από τις 13 έως 26 Ιουλίου ο εθελοντικός κινεζικός στρατός κατανάλωσε 

πάνω από τη διπλάσια ποσότητα που κατανάλωσε μέσα στους  οκτώ πρώτους μήνες 

του πολέμου. Επίσης τον Ιούλιο του 1953 ο κινεζικός στρατός είχε αποθηκεύσει  

ποσότητες τροφίμων για οκτώ μήνες και είχε βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης και 

μάχης των Κινέζων στρατιωτών.258  

                                                           

256 Παγωμένος, ό.π., σσ.74-79. 
257 Στο ίδιο, σσ. 79-81.  
258 Xiaoming, ό.π., σ. 198. 
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Στις 27 Ιουλίου και ώρα 10:15 υπογράφηκε η ανακωχή και η εφαρμογή της θα 

άρχιζε στις 21:45 την ίδια ημέρα. Μία ώρα περίπου πριν την εφαρμογή της ανακωχής 

και ενάντια στις αποφάσεις της ανακωχής, ο αντίπαλος έριξε τα τελευταία βλήματα με 

όλμους και πυροβολικό στη θέση του ελληνικού Τάγματος με αποτέλεσμα να φονευθεί 

ένας (1) στρατιώτης και να τραυματιστούν ένας (1) αξιωματικός και πέντε (5) 

στρατιώτες. Μετά την ανακωχή στις 21: 45 της 30ης  Ιουλίου 1953, οι συμμαχικές 

δυνάμεις του ΟΗΕ απομακρύνθηκαν δύο (2) χιλιόμετρα από τη γραμμή του 38ου 

παραλλήλου και ασχολήθηκαν με την οργάνωση των οχυρώσεων, την εκπαίδευση των 

μονάδων ενώ ήταν σε επιφυλακή να αντιμετωπίσουν τυχόν επίθεση από παραβίαση της 

ανακωχής. Ομοίως το ελληνικό Τάγμα κινήθηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά στην 

κατεχόμενη περιοχή και ασχολήθηκε με τη αμυντική οργάνωση της θέσης του.259    

Όλοι οι συμμετέχοντες στο ΕκΣΕ, υπέγραψαν δηλώσεις ότι αποδέχθηκαν τους 

όρους της ανακωχής. Το παράπονο του συνόλου του ΕκΣΕ, από το Διοικητή έως το 

τελευταίο στρατιώτη, ήταν ότι η Ελλάδα δεν υπέγραψε την Συνθήκη ανακωχής, όπως 

προβλεπόταν στη συνθήκη, την τελευταία ημέρα των διαπραγματεύσεων στην 

Πιονγιάνγκ. Όρος προέβλεπε ότι η συνθήκη θα υπογραφεί από όλους τους Διοικητές 

των εμπόλεμων τμημάτων. Στη θέση του Διοικητού του ελληνικού Τάγματος 

παρουσιάστηκε ο Στρατηγός Σύνδεσμος στο Στρατηγείο των Ηνωμένων Εθνών από το 

Τόκυο, ο οποίος δεν συμπεριλαμβανόταν ως εκπρόσωπος των δύο παρατάξεων και δεν 

του επιτράπηκε να υπογράψει τη Συνθήκη Ανακωχής. Το αποτέλεσμα ήταν ο 

εκπρόσωπος της Ελλάδος να απουσιάζει από τη συνεδρίαση και να μην υπογραφεί η 

συνθήκη από μέρους της Ελλάδας. Το έγγραφο της Συνθήκης Ανακωχής μοιράστηκε 

σε όλους τους εμπολέμους και ο Τύπος την επόμενη ημέρα δημοσίευσε την συνθήκη 

χωρίς την υπογραφή του εκπροσώπου της Ελλάδας, που τόσα πρόσφερε στα τρία 

χρόνια των αγώνων του Κορεατικού πολέμου.260  

Το ελληνικό Τάγμα για τους αγώνες που έδωσε χωρίς να εγκαταλείπει τις θέσεις 

από όπου επιχειρούσε, πήρε την ονομασία από τους Αμερικάνους στρατιώτες Sparta 

Battalion (Σπαρτιάτικο Τάγμα), σε ανάμνηση των αγώνων που έδιναν οι Σπαρτιάτες 

μέχρι τελικής πτώσης στη μάχη.261 Ήταν χαρακτηριστικό των Ελλήνων μαχητών να 

μην εγκαταλείπουν τη θέση τους στο πεδίο της μάχης και να μην δειλιάζουν μπροστά 

                                                           

259 Παγωμένος,  ό.π., σσ. 81-82.    
260 Βελλάδιος, ό.π., σσ. 154-156. Παρά την έρευνα δεν κατέστη  δυνατόν η τεκμηρίωση της 

πληροφορίας. 
261 Βακαλόπουλος, ό.π.,  σ.118. 
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στον εχθρό. Επίσης απέδιδαν  διαφορετική αξία στο έδαφος το οποίο κατείχαν. Οι 

Έλληνες δεν εγκατέλειπαν τη θέση μάχης χωρίς διαταγή γιατί σε πολλές περιπτώσεις 

έθεταν σε κίνδυνο και τον άμαχο πληθυσμό της περιοχής. Επίσης, η ανακατάληψη της 

περιοχής προϋπόθετε μεγαλύτερες προσπάθειες ίσως και μεγαλύτερες απώλειες από 

μία ισχυρή και παρατεταμένη άμυνα την ώρα της μάχης. Επιπλέον στην μακρινή Κορέα 

εκπροσωπούσαν την τιμή της Ελλάδος262. Η μάχη του ελληνικού Πεζικού στηρίζονταν 

τις περισσότερες φορές σε ενεργητική ή στατική άμυνα με την δυνατότητα ανά πάσα 

στιγμή να εξελιχθεί σε επίθεση. Ακόμη πιστοί στον όρκο τους οι Έλληνες στρατιώτες 

θεωρούσαν υποτιμητική την υποχώρηση και ίσως ισοδυναμούσε με ήττα.263 

Στις 5 Αυγούστου 1953 το ελληνικό Τάγμα μεταστάθμευσε σε νέα θέση μέσα σε 

οργανωμένο καταυλισμό. Στην παρούσα θέση  ασχολήθηκε με την εκπαίδευση των 

ανδρών του και την εκτέλεση ασκήσεων μάχης, ώστε να διατηρήσουν  την ετοιμότητα 

τους και την μαχητικότητα τους για άμεση επέμβαση σε περίπτωση παραβίασης της 

ανακωχής από τις αντίπαλες δυνάμεις.  

Το ελληνικό Τάγμα από 10-12-1950 έως 27-7-1953 έλαβε μέρος σε όλες τις 

επιχειρήσεις που του ανατέθηκαν και με την ηρωική του δράση επιβλήθηκε στη 

συνείδηση των Συμμάχων του ΟΗΕ. Οι άνδρες του Τάγματος απολάμβαναν τόσο την 

εκτίμηση και την εμπιστοσύνη της στρατιωτικής ηγεσίας των συμμάχων για την 

μαχητικότητα και την πειθαρχεία τους την ώρα της μάχης όσο και για τη συνεργασία 

και αλληλεγγύη με τα άλλα στρατεύματα των Ηνωμένων Εθνών στην Κορέα.264  

 

3.2.5. Η αύξηση της δύναμης του Τάγματος σε Σύνταγμα. 

Το φθινόπωρο του 1953 η ελληνική κυβέρνηση, αποδέχθηκε την πρόταση των 

Ηνωμένων Εθνών για να αυξήσει τη δύναμη του ΕκΣΕ λόγω αποχώρησης του γαλλικού 

Τάγματος από την Κορέα για την Ινδονησία. Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να 

διπλασιάσει τη δύναμη του Τάγματος του ΕκΣΕ σε Σύνταγμα. Ο συνολικός αριθμός 

των  ανδρών θα αποτελούνταν από δύο Τάγματα και σε αριθμό θα προσέγγιζαν τις 

2.163 άνδρες. Τα δύο Τάγματα θα τα αποτελούσαν, α) το ένα Τάγμα που βρισκόταν 

στην Κορέα και β) ένα άλλο το οποίο θα συγκροτούσαν στην Ελλάδα και θα το 

απέστελλαν στην Κορέα. Η τελική συγκρότηση του Συντάγματος έγινε στις 14 

                                                           

262 Παγωμένος,  ό.π., σσ. 39-40.    
263 Γενικό Επιτελείο Στρατού/Διεύθυνση Πεζικού, Η Ιστορία του Πεζικού, ΤΥΕΣ, Αθήνα 2014, σ.79. 
264 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σσ. 165-168.  
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Ιανουαρίου 1954 στην Κορέα. Το Σύνταγμα από 28 Ιουλίου 1954 έως τον Μάρτιο του 

1955 τέθηκε σε γενική εφεδρεία στην περιοχή της πόλης Τσορβόν και τέθηκε κάτω 

από τις διαταγές της 3ης αμερικάνικης Μεραρχίας.265 Στις 10 Μαρτίου1955 η 

κυβέρνηση Παπάγου για να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές πιέσεις αποφάσισε να 

αποσύρει το ένα Τάγμα από την Κορέα. Η υλοποίηση έγινε με διαταγή του ΓΕΣ και η 

δύναμη του Συντάγματος περιορίσθηκε σε δύναμη Τάγματος.266 Επίσης στις 12 

Ιουλίου 1955 με νεότερη διαταγή του ΓΕΣ η δύναμη του Τάγματος περιορίσθηκε σε 

ενισχυμένο Λόχο. Τον Οκτώβριο του 1955 η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε την 

οριστική ανάκληση των ανδρών του ΕκΣΕ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις τουρκικές 

βιαιότητες σε βάρος των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και Σμύρνης. Επιπλέον 

αποφάσισε την παραμονή δέκα (10) ανδρών στη Νότια Κορέα ως συμβολική παρουσία 

υπό τα Ηνωμένα Έθνη έως το Μάιο του 1958. Το ΓΕΣ ανέλαβε την υλοποίηση της 

εντολής και ο επαναπατρισμός του ΕκΣΕ έγινε το Δεκέμβριο του 1955 μέσω 

θαλάσσης.267   

Το ελληνικό Τάγμα έλαβε μέρος σε πολλές και αποφασιστικές μάχες. Επέδειξε το 

ιδιαίτερο και απαράμιλλο θάρρος την ώρα της μάχης. Επίσης διακρίθηκε για τον 

ηρωισμό του και την  καρτερία του στα πεδία των μαχών.268 Οι αγώνες του ήταν 

σκληροί και αιματηροί και διεξήχθησαν σε χώρα τελείως άγνωστη και κάτω από 

εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το έδαφος της Κορέας ορεινό και ιδιόμορφο  

αποτελούνταν  από στενές μικρές κοιλάδες, υψώματα με χαρακτηριστικές απότομες 

κλίσεις και συνεχείς στενές κορυφογραμμές, υψηλότερες στα ανατολικά και 

χαμηλότερες προς τα δυτικά. Το μεγαλύτερο υψόμετρο παρατηρείται κοντά στη νότια 

ακτή και είναι 1915 μέτρα. Οι Έλληνες μαχητές υπεράσπιζαν τις θέσεις τους με 

πρωτοφανές πείσμα απέναντι σε έναν σκληρό, πειθαρχημένο και ποτισμένο με τυφλό 

φανατισμό αντίπαλο που εκμεταλλευόταν τις εδαφικές εξάρσεις τόσο για την άμυνα 

του όσο και για τις επιθέσεις του, οι οποίες γίνονταν με μεγάλο αριθμό στρατιωτών και 

μεγάλη μάζα πυρών. Η εμπειρία του εμφυλίου πολέμου της Ελλάδος συνετέλεσε 

σημαντικά γιατί ο ελληνικός Στρατός είχε αποκτήσει γνώση στον ανταρτοπόλεμο με 

αποτέλεσμα να την εφαρμόσει στα πεδίων των μαχών στην Κορέα.269 Αν και 

                                                           

265 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σσ. 169-174.   
266 Στεφανίδης, Ασύμμετροι…, ό.π., σ. 259.  
267 ΓΕΣ/ΔΙΣ, 1977, ό.π., σσ. 169-174.   
268 Hickey, ό.π., σσ. 605-606. 
269 ΥΣΑ/ΓΕΣ, 1950-1951, φιλμ 5, φάκ. 85. 
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βρισκόταν σε μία ξένη χώρα το ηθικό των μαχητών του Τάγματος διατηρήθηκε ακμαίο 

και η μαχητικότητα τους σε πολύ υψηλό επίπεδο, τις δε αποστολές που αναλάμβανε 

τις έφερε σε πέρας με αξιοθαύμαστο τρόπο και  πληρότητα.270   

Η ελληνική αποστολή του ελληνικού Τάγματος στην Κορέα απέδωσε πολύ καλά 

με πίστη και αφοσίωση στο καθήκον του προς την πατρίδα και την ανθρωπότητα, ως 

μέλος των Ηνωμένων Εθνών. Στα πεδία των μαχών θυσίασε το 2% της συνολικής 

δύναμής του σε νεκρούς και 5,5% σε τραυματίες, που αγωνίζονταν για την προάσπιση 

της Διεθνούς ειρήνης και ελευθερίας. Τα ποσοστά αυτά διαφοροποιούνται στο 

διπλάσιο ήτοι 4% ή 11% στα πλαίσια της δύναμης που έλαβε μέρος στην εμπόλεμη 

περίοδο. Η συνολική δύναμη  του Τάγματος σε όλο το διάστημα της παραμονής του 

και με το σύνολο των αντικαταστάσεων ήταν  10.220 στρατιώτες και αξιωματικοί και 

το σύνολο μόνο την εμπόλεμη περίοδο ήταν αντίστοιχα 4.992. Το Τάγμα δόξασε την 

Ελλάδα στην μακρινή Κορέα, άγνωστη μέχρι τότε, εκπλήρωσε στο έπακρον την 

αποστολή του στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και επανάφερε στην Ελλάδα 

τιμημένη την Πολεμική Σημαία της Μονάδας.271   

 

3.3. Το 13ο Σμήνος, η Δράση και οι Αποστολές του στην Κορέα. 

 

Το ελληνικό Σμήνος με την άφιξη του στην Ιαπωνία εντάχθηκε ως σμήνος στην 

21η Αμερικάνικη Μοίρα Μεταφορικών αεροσκαφών της 374ης Αμερικανικής 

Πτέρυγας. Η εξέλιξη του πολέμου την εποχή εκείνη ήταν σε κρίσιμη καμπή και κρίθηκε 

σκόπιμο να εμπλακεί το Σμήνος πολύ γρήγορα στις επιχειρήσεις. Μετά από σύντομη 

περίοδο προσαρμοστικότητας, ενημέρωσης και εκπαίδευσης του ιπτάμενου 

προσωπικού στο επιχειρησιακό περιβάλλον  και στις συνθήκες πτήσης σε Ιαπωνία και 

Κορέα, άρχισε και εκτελούσε τις πολεμικές αποστολές που του ανέθεταν βάσει του 

ημερήσιου προγραμματισμού κι ήταν οι μεταφορές υλικών, προσωπικού και 

τραυματιών από το μέτωπο. Οι ιπτάμενοι του Σμήνους ήδη από τις πρώτες αποστολές 

άρχισαν να αποδεικνύουν τις χειριστικές τους ικανότητες και δυνατότητες που διέθεταν 

προκαλώντας το θαυμασμό και την εκτίμηση των συμμάχων αεροπόρων.272   

                                                           

270 Hickey, ό.π., σσ. 605-606. 
271 ΓΕΣ/ΔΙΣ, 1955, φάκ. 16α, υποφάκ. 22α , Έκθεση του ΕκΣΕ στην Κορέα, Αθήνα. 
272 ΓΕΣ/ ΥΣΑ, 1950-1951, ό.π., φιλμ Νο 3. 
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Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 1950 και από το δελτίο 

Τύπου Νο 177 της Γενικής Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών. Το δελτίο Τύπου έδινε 

πληροφορίες  για την αναμενόμενη άφιξη του ΕκΣΕ, εντός των ημερών, στην Κορέα  

το οποίο αναχώρησε από  την Ελλάδα στις 14 Νοεμβρίου 1950 και ότι ήταν 

ετοιμοπόλεμο και εκπαιδευμένο στον ανταρτοπόλεμο. Επίσης, πληροφορούσε ότι τα 

αεροσκάφη του 13ου Σμήνους ήταν εντός ενέργειας, διαθέσιμα και ότι είχε ενεργό 

συμμετοχή στην αερομεταφορά των τραυματιών της δύναμης του ΟΗΕ, από την 

περιοχή  Chosin.273   

Οι αποστολές που αναλάμβανε το 13ο Σμήνος στα πλαίσια της 21ης Αμερικάνικης 

Μοίρας, αφενός μεν ήταν σε μεταφορές προσωπικού, υλικών και διάσωσης 

τραυματιών από τα πεδία των μαχών και αφετέρου σε ρίψεις εφοδίων και τροφίμων  

για ανεφοδιασμό εγκλωβισμένων τμημάτων μάχης, όπου ήταν επικίνδυνο να 

επιχειρηθεί η προσγείωση των αεροσκαφών. Επίσης η μεταφορά του ταχυδρομείου 

προς τις μονάδες, οι ρίψεις αλεξιπτωτιστών, οι ρίψεις εντύπων ψυχολογικών 

επιχειρήσεων και συλλογής πληροφοριών. Όλες οι αποστολές γίνονταν  νυχθημερόν 

και ήταν εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες, γιατί εκτελούνταν μέσα στα πεδία των 

μαχών, σε άσχημο καιρό (χιόνια, πάγος, παγοποίηση, νέφη και  ολισθηρότητα των 

διαδρόμων)  και χρησιμοποίηση επικίνδυνων διαδρόμων προσγείωσης. Οι πτήσεις 

γίνονταν με βάσει τα όργανα του αεροσκάφους, όμως οι χειριστές εκμεταλλεύονταν 

για την προσέγγιση τους σε δύσκολα αεροδρόμια ή πρόχειρους διαδρόμους 

προσγείωσης την εμπειρία που είχαν αποκτήσει κατά το διάστημα του εμφυλίου 

πολέμου και έφερναν σε πέρας την αποστολή τους κάτω από τα νέφη. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν τα χαρακτηριστικά σημάδια του εδάφους  για τον  

προσανατολισμό τους και την επιτυχή εκτέλεση της αποστολής τους.274 

Το διάστημα του Δεκεμβρίου 1950 τα πληρώματα του Σμήνους είχαν εκτελέσει 

πολλές αποστολές σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και συνέβαλαν τα μέγιστα κατά την 

υποχώρηση των συμμαχικών δυνάμεων του ΟΗΕ, στη μεταφορά υλικών, επιβατών και 

τραυματιών, από προωθημένα και πρόχειρα κατασκευασμένα αεροδρόμια της Κορέας. 

Χαρακτηριστική ήταν η διάσωση των Πεζοναυτών της 1ης αμερικάνικης Μεραρχίας, 

που εγκλωβίστηκαν από τις κινεζικές και κορεατικές δυνάμεις στην περιοχή Koto-ri 

                                                           

273 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1950, φάκ. 9, υποφάκ. 3, Κύρου, Permanent Greek Delegation to the UN προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, αρ. 6414, Νέα Υόρκη, 20 Δεκεμβρίου 1950. 
274 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σ. 185. 
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στη διαδρομή τους προς το λιμάνι Hungnam (Χουάνγκμαν), όπου και θα επιβιβάζονταν 

στα πλοία. Τα μεταφορικά αεροσκάφη ανέλαβαν τον ανεφοδιασμό τους και έκαναν 

ρίψεις τροφίμων, πυρομαχικών και άλλων εφοδίων και παράλληλα μετέφεραν τους 

τραυματίες στα μετόπισθεν. Τα αεροσκάφη που πήραν μέρος ήταν τα αμερικάνικα C-

119 της 314 Σμηναρχίας και C-47 της 21ης Μοίρας και τρία ελληνικά Dakota του 13ου 

Σμήνους και 19 ιπτάμενοι και μηχανικοί ως πληρώματα.  Τα Dakota επιχειρούσαν από 

το αεροδρόμιο στο Yon-Po (Γυόν-πο) μέσα στο εχθρικό έδαφος και μετέφεραν 

γιατρούς, φάρμακα και διάφορα υλικά-εφόδια και τραυματίες. Η προσγείωση τους 

γινόταν σε ένα αεροδρόμιο στο Hagaru-ri που είχε πρόχειρα κατασκευαστεί από τους 

εγκλωβισμένους πεζοναύτες μέσα στα παγωμένα χωράφια. Τα πληρώματα των 

μεταφορικών αεροσκαφών μαζί και τα ελληνικά μετέφεραν με πολλές δυσκολίες και 

κινδύνους τους τραυματίες στα μετόπισθεν όπου τους παρασχέθηκε και η κατάλληλη 

ιατρική βοήθεια. Σε τέσσερις ημέρες διέσωσαν περίπου 4.700 τραυματίες πεζοναύτες. 

Τα ελληνικά πληρώματα απέσπασαν τον θαυμασμό των συμμάχων για την προθυμία, 

το ζήλο τους και την αυτοθυσία τους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Οι Έλληνες 

αεροπόροι και όσοι Αμερικανοί που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις διάσωσης των 

πεζοναυτών, από 4 έως 10 Δεκεμβρίου 1950, τιμήθηκαν για την πολύτιμη συμβολή 

τους με την Προσωπική Ευαρέσκεια του πρόεδρου των ΗΠΑ και παράλληλα 

παρασημοφορήθηκαν  από την Αεροπορική Διοίκηση των Πολεμικών Μεταφορών με 

το Air Medal (Μετάλλιο Αέρος) των ΗΠΑ. Από ελληνική πλευρά έλαβαν το μετάλλιο 

εννέα (9) αξιωματικοί, έξι (6) αρχισμηνίες και τέσσερις (4) σμηνίτες.275  

Η δράση του 13ου Σμήνους συνεχίσθηκε και όλο το 1951. Από αρχής του 

Ιανουαρίου οι πολεμικές αποστολές ειδικά τους μήνες του χειμώνα γίνονταν με πολύ 

ισχυρό ψύχος, έντονες βροχές και χιόνια που κάλυπταν τα αεροδρόμια και δυσκόλευαν 

τις αποπροσγειώσεις των αεροσκαφών. Επίσης και η  παγοποίηση με το σχηματισμό 

πάγου στις αεροτομές και στα πηδάλια χειρισμού του αεροσκάφους δημιουργούσε 

σοβαρά προβλήματα στον έλεγχο του. Τα πληρώματα των αεροσκαφών του Σμήνους 

συνέχιζαν το έργο τους με απαράμιλλο ενθουσιασμό, ζήλο και εργατικότητα, παρά τις 

δύσκολες καιρικές συνθήκες που αντιμετώπιζαν χειμώνα και καλοκαίρι276. Μία 

ασυνήθιστη αποστολή «Special Air Mission» ξεκίνησε το 1951 και την εκτελούσαν 

συνήθως τις νυκτερινές ώρες πάνω από τη Βόρεια Κορέα. Το αεροσκάφος ήταν 

                                                           

275 ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α., ό.π., σσ. 59-60. 
276 ΓΕΣ/ΥΣΑ, 1951, φιλμ Νο 3, Τα Ελληνικά Φτερά εις τον Πόλεμο της Κορέας, Αθήνα.  
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εφοδιασμένο με μεγάφωνα και ασυρμάτους. Από τα μεγάφωνα  μετέδιδαν 

προπαγανδιστικά μηνύματα προς Βορειοκορεάτες και Κινέζους ότι ο πόλεμος που 

έκαναν ήταν άδικος και πως αν παραδίδονταν θα εύρισκαν στη Νότια Κορέα τροφή, 

ρούχα και ζεστασιά. Στην ίδια πτήση κατάλληλο προσωπικό συνέλεγε πληροφορίες για 

τις κινήσεις στρατευμάτων και επιχειρησιακούς στόχους από πράκτορες που δρούσαν 

στην περιοχή του αντιπάλου. Με την κατάλληλη επεξεργασία των πληροφοριών 

ανέθεταν οι αρμόδιοι τις αποστολές βομβαρδισμού των στόχων στα αεροσκάφη του 

ΟΗΕ.277 

Το έργο του 13ου Σμήνους ήταν οι μεταφορές πάσης φύσεως υλικών, τροφίμων  

και καυσίμων για τις ανάγκες των αρμάτων μάχης, επιβατών, τραυματιών και σε 

ορισμένες περιπτώσεις και μεταφορές αιχμαλώτων. Η μεταφορά των αιχμαλώτων με 

το αεροσκάφος είχε τους κίνδυνους της. Σε αρκετές περιπτώσεις οι αιχμάλωτοι 

κατάφερναν να λύσουν τα δεσμά τους και να προκαλέσουν αναταραχή πάνω στο 

αεροσκάφος με τη δυνατότητα να το καταστρέψουν και να οδηγήσουν στο θάνατο 

πλήρωμα και επιβάτες. Ο Κ.Γ. ανέφερε μία περίπτωση που δύο από τους  αιχμάλωτους 

κατά τη μεταφορά τους με το αεροσκάφος κατάφεραν να λυθούν και να κινηθούν προς 

το πιλοτήριο. Έγιναν έγκαιρα αντιληπτοί και εξουδετερώθηκαν από τους συνοδούς  

τους και το πλήρωμα του αεροσκάφους. Αφότου τελείωσε με ασφάλεια το περιστατικό, 

οι αιχμάλωτοι ασφαλίστηκαν στη θέση τους και οι συνοδοί πήραν εκ νέου όλα τα 

προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας. 

Συνεχίζοντας την μαρτυρία του ο Κ.Γ. ανέφερε ότι μία επιπλέον επικίνδυνη 

αποστολή ήταν και το «ψάρεμα των αιχμαλώτων» με τη μέθοδο του λάσου και τη 

χρήση του διαμορφωμένου βαρούλκου που διέθετε το αεροσκάφος. Την αποστολή την 

εκτελούσαν μετά από διαταγή και εφόσον υπήρχε μικρός αριθμός αιχμάλωτων που είχε 

συλληφθεί από τους πράκτορες, σε πεδιάδα ή στους ορυζώνες και δεν υπήρχε άλλος 

τρόπος να περισυλλέγουνε. Το Dakota πλησίαζε την περιοχή με πολλές προφυλάξεις 

και πετώντας πολύ χαμηλά και με μικρή ταχύτητα «ψάρευε» τους αιχμαλώτους. Η 

δυσκολία της επιχείρησης ήταν ότι απαιτούσε αρκετό χρόνο παραμονής του 

                                                           

277 Ακρίβος Δ. Τσολάκης, Αντισμήναρχος (ε.α.), Κορέα. Από την εποποιΐα του Σμήνους της ΕΒΑ στην 
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αεροσκάφους στην περιοχή και με τον κίνδυνο να αποκαλυφθεί και να καταρριφθεί 

από τον αντίπαλο. 278  

Τα αεροδρόμια που χρησιμοποιούσαν σε πολλές περιπτώσεις ήταν πρόχειρα 

κατασκευασμένα πεδία και με ανεπαρκή μήκος προσγείωσης και απογείωσης και πολύ 

κοντά σε εδαφικές εξάρσεις ή παραλίες. Η εμπειρία και η ικανότητα των πληρωμάτων 

του Σμήνους έφερναν σε πέρας την αποστολή που αναλάμβαναν αποσπώντας το 

θαυμασμό των συμμάχων.279   

Η έδρα του Σμήνους τον Ιανουάριο του 1951 ήταν στο αεροδρόμιο Tachikawa 

(Τατσικάουα) κοντά στο Τόκυο της Ιαπωνίας. Κλιμάκιο του Σμήνους που το 

αποτελούσαν από 3 έως 4 αεροσκάφη με ανάλογο αριθμό ιπταμένων και τεχνικών για 

να  υποστηρίξουν τις πτήσεις, μεταστάθμευσαν στο αεροδρόμιο DaeguorTaegu 

[Ταεγκού (Κ-2)280] της Νότιας Κορέας όπου παρέμειναν μέχρι το Μάιο του 1951 και 

εκτελούσαν τις επιχειρησιακές αποστολές που τους ανέθετε η 21η Μοίρα. Στη συνέχεια 

μεταστάθμευσαν, λόγω επιχειρησιακών αναγκών, και συνέχισαν τις αποστολές τους  

από το αεροδρόμιο Kimbo [Κίμπο (Κ -14)] κοντά στη Σεούλ. Στο τέλος του  Ιουλίου 

1951  η έδρα του Σμήνους με όλα τα αεροσκάφη της μεταστάθμευσαν σε νέα 

αεροπορική βάση στο αεροδρόμιο Ashiya (Ασίγια) στο νησί Kyushu(Κιουσού) της 

Ιαπωνίας όπου και παρέμεινε μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου 1952.281  

Η αμερικάνικη 21η Μοίρα Μεταφορικών Αεροσκαφών, όπου εντάχθηκε και το 

13ο Σμήνος, μετονομάστηκε σε 6461η Μοίρα Τακτικών Μεταφορών και η βάση της 

ήταν στο νησί Κιουσού, από όπου και επιχειρούσε. Η Μοίρα λόγω των πολλών 

μετακινήσεων που είχε, της έδωσαν το nickname (παρατσούκλι) Kyushu Gypsies 

«Αθίγγανοι της Κιουσού», εξαιτίας ενός Αμερικάνου υπαξιωματικού που σε κάποια 

μεταστάθμευση έχασε όλα τα ρούχα του και μέσα στον εκνευρισμό του φώναξε: «Δεν 

είμαστε παρά μία χούφτα από αθίγγανους, οι Αθίγγανοι της Κιουσού». Το 

παρατσούκλι αυτό δόθηκε και στους Έλληνες ιπταμένους του 13ου Σμήνους. Στην αρχή 

δεν τους άρεσε το «Γύφτος» αλλά στη συνέχεια το αποδέχτηκαν. Μετά το τέλος του 

                                                           

278 Ιδιωτική συλλογή Προφορικών Μαρτυριών, Δημητρίου Κίτσου, Συνέντευξη με τον απόστρατο 

Σμήναρχο Κωνσταντίνο Γούλα στο Εμπόριο Πτολεμαΐδας στις 16 Ιανουάριου 2020. Η πληροφορία του 

«ψαρέματος» παρά την έρευνα δεν στάθηκε δυνατόν να τεκμηριωθεί.. 
279 ΓΕΣ/ΥΣΑ, 1951, ό.π., φιλμ Νο 3. 
280 Για τη εύκολη αναγνώριση των αεροδρομίων και την αποφυγή συγχύσεων οι Ιπτάμενοι 

χρησιμοποιούσαν αντί των ονομάτων τους, που ήταν σχετικά δύσκολο στην χρήση, το αρχικό γράμμα 

(Κ) για Κορέα και (Ι) για την Ιαπωνία με το αντίστοιχο αριθμό.  
281  ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α., ό.π., σσ. 67-69.   
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πολέμου οι απομείναντες Αμερικανοί πιλότοι ίδρυσαν σύλλογο με την επωνυμία  

Kyushu Gypsies, μέλη του οποίου έγιναν και πολλοί Έλληνες ιπτάμενοι.282   

Ο Σεπτέμβριος του 1951 ήταν ο μήνας με το μεγαλύτερο επιχειρησιακό έργο του 

Σμήνους και εκτέλεσε 82 αποστολές μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Επίσης ισχυρός 

τυφώνας έπληξε την περιοχή του αεροδρομίου της Ασίγια της Ιαπωνίας με καταιγίδες 

και ισχυρούς ανέμους. Το προσωπικό του Σμήνους  ήρθε αντιμέτωπο με ένα άγνωστο 

φαινόμενο, τον τυφώνα, και με υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλε, διατήρησε 

ανέπαφα τα αεροσκάφη από την καταστροφή283. Σύμφωνα με τη μαρτυρία ιπταμένων 

και του αρχιμηχανικού του Σμήνους ο άνεμος του τυφώνα ανέβαινε σε ένταση πολύ 

γρήγορα. Τα πληρώματα δεν πρόλαβαν να μετασταθμεύσουν τα αεροσκάφη σε 

αεροδρόμια που ήταν εκτός της πορείας του τυφώνα. Κατάφεραν έδεσαν και 

ασφάλισαν τα αεροπλάνα, τοποθέτησαν σάκους με άμμο στα φτερά και έβαλαν 

μπροστά από τα αεροσκάφη βαριά αμερικάνικα αυτοκίνητα ώστε να λειτουργήσουν 

ως προπετάσματα και να ανακόψουν την ένταση του ανέμου. Η μεγάλη ένταση του 

ανέμου και παράλληλα η δυνατή βροχή κράτησε τα πληρώματα και τους μηχανικούς 

κοντά στα αεροπλάνα και χρειάστηκε να κάνουν τα σώματά τους αντίβαρα κρατώντας 

τα σκοινιά,  ώστε να μην πάρει ο αέρας τα αεροσκάφη και τα διαλύσει. Μετά το 

πέρασμα του τυφώνα τα αεροπλάνα παρέμειναν άθικτα και συνέχισαν τις αποστολές 

τους. Το προσωπικό του Σμήνους ήρθε πρώτη φορά σε επαφή με τυφώνα, γνώρισε τη 

δύναμη του και απόκτησε εμπειρία. Ο επόμενος τυφώνας που κτύπησε το 13ο Σμήνος 

βρήκε τα πληρώματα έτοιμα και μεταστάθμευσαν έγκαιρα τα αεροπλάνα σε άλλα 

αεροδρόμια.284 

Το μεγάλο επιχειρησιακό έργο που εκτέλεσε το 13ο Σμήνος, μέχρι το τέλος του 

1951, είχε και δυσάρεστες στιγμές για το προσωπικό του. Τα πληρώματα των 

αεροσκαφών στην προσπάθεια τους   να εκπληρώσουν την αποστολή τους με αντίξοες 

συνθήκες, είχαν και δύο (2) ατυχήματα αεροσκαφών και προκλήθηκε ο θάνατος 

τεσσάρων ατόμων του πληρώματος. Το πρώτο ατύχημα συνέβη στο αεροδρόμιο Wonju 

Κ-38 (Πον-Ζου) της Κορέας κατά την προσγείωση του αεροσκάφους στο παγωμένο 

και ολισθηρό έδαφος του διαδρόμου. Το ελληνικό αεροσκάφος Dakota με αριθμό 

                                                           

282 Τσολάκης, ό.π., σ. 48.. 
283 ΓΕΣ/ ΥΣΑ, 1951, φιλμ Νο 3, Τα Ελληνικά Φτερά εις τον Πόλεμο της Κορέας, Αθήνα. 
284 Πανελλήνιος Σύλλογος Βετεράνων Αεροπόρων (ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α), «Οι Αναμνήσεις από το 13ο Σμήνος  

της Κορέας, 1950-1955», DVD ημερίδας (12 Νοεμβρίου 2012), αρχείο ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α, Αθήνα 2012. 

Στο εξής ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α /DVD .    
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σειράς 617 μετέφερε φορτίο 4.000 λιβρών καυσίμου, για μία μονάδα τεθωρακισμένων 

που είχε ακινητοποιηθεί στην γύρω περιοχή του αεροδρομίου. Η προσέγγιση ήταν πολύ 

δύσκολη λόγω των υψωμάτων που υπήρχαν στη περίμετρο του χωμάτινου διαδρόμου. 

Με την επαφή των τροχών στον παγωμένο διάδρομο το αεροσκάφος άρχισε να 

ολισθαίνει και ο κυβερνήτης Ευθύμιος Τζαμτζής αντιδρώντας εξέτρεψε το αεροσκάφος 

με αποτέλεσμα να πάθει ζημία το σκέλος προσγείωσης και να ακινητοποιηθεί. Το 

επικίνδυνο φορτίο που μετέφερε κατόρθωσαν και απομάκρυναν με ασφάλεια από το 

αεροσκάφος. Στη συνέχεια, επειδή έπρεπε ο διάδρομος να ελευθερωθεί, το πλήρωμα 

και το προσωπικό του αεροδρομίου ρυμούλκησαν το αεροσκάφος για να το 

απομακρύνουν. Στη διαδικασία αυτή το αεροσκάφος έπαθε πολλές σοβαρές ζημιές  με 

συνέπεια να μην μπορεί να επιδιορθωθεί. Δυο μέρες αργότερα και αφού πέρασε ο 

άσχημος καιρός οι μηχανικοί του Σμήνους πήγαν στο αεροδρόμιο του Πον-Ζού (Κ-38) 

και αφαίρεσαν από το αεροσκάφος ότι χρήσιμο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως 

ανταλλακτικό σε άλλα αεροσκάφη. Η ενέργεια αυτών θεωρήθηκε παράτολμη γιατί το 

αεροδρόμιο ήταν περικυκλωμένο από Κινέζους και Βορειοκορεάτες και επρόκειτο να 

καταλάβουν. Οι Αμερικανοί που κατείχαν το αεροδρόμιο κατέστρεφαν με φωτιά ότι 

υλικά είχαν απομείνει και δεν είχαν καταφέρει να τα απομακρύνουν. Το Dakota 617 

πυρπολήθηκε με τη σειρά του για να μην πέσει στα χέρια του αντιπάλου.285   

Το δεύτερο ατύχημα του Ελληνικού αεροσκάφους, με αριθμό σειράς 612, συνέβη 

στις 26 Μαΐου 1951 στο δρομολόγιο από το αεροδρόμιο Κ-2 στο Κ-5. Το Dakota 

πετούσε πολύ χαμηλά κάτω από τη βάση των νεφών και λόγω της πολύ κακής 

ορατότητας προσέκρουσε σε λόφο και ανεφλέγη. Το πλήρωμα το αποτελούσαν ο 

κυβερνήτης ανθυποσμηναγός Αναστάσιος Βάμβουκας, ο συγκυβερνήτης 

ανθυποσμηναγός Αναστάσιος Μάμαλης, ο ασυρματιστής αρχισμηνίας Ανδρέας 

Αρτσίτσας, ο μηχανικός υποσμηνίας Σπυρίδων Οικονομόπουλος και ο επιβάτης 

Νοτιοκορεάτης υπολοχαγός Dok Yianik (Ντοκ Υιανικ). Πλήρωμα και επιβάτης 

βρήκαν άμεσο θάνατο. Η ΕΒΑ θρήνησε τα ηρωικά της τέκνα και το προσωπικό του 

13ου Σμήνους τους ενταφίασε με όλες τις τιμές στο νεκροταφείο του ΟΗΕ στο 

Πουσάν.286  

Το ΓΕΑ σε αντικατάσταση των δύο αεροσκαφών που καταστράφηκαν, έδωσε 

εντολή για τη μεταφορά άλλων δύο αεροσκαφών Dakota, ώστε να  συμπληρώσουν τον 

                                                           

285 ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α, ό.π., σσ.72,73.  
286 ΓΕΣ/ ΥΣΑ, 1951, φιλμ Νο 3, Τα Ελληνικά Φτερά εις τον Πόλεμο της Κορέας, Αθήνα. 



 

125 
 

αρχικό αριθμό των επτά (7) αεροσκαφών και να συνεχίσουν το πτητικό τους έργο. Τα 

δύο (2) αεροσκάφη απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας τον Σεπτέμβριο 

του 1951 και ακολουθώντας το προηγούμενο δρομολόγιο προσγειώθηκαν στο 

αεροδρόμιο Ασίγια της Ιαπωνίας μετά από είκοσι δύο ημερών πτήση. Η πληροφορία  

δόθηκε από τον αρχιμηχανικό του Σμήνους Κ.Γ. που ήταν και επιβαίνων σε ένα από τα 

δύο αεροσκάφη που μεταφέρθηκαν στην Κορέα.287   

Η αρχή του 1952 βρήκε το ελληνικό Σμήνος με τέσσερα στελέχη της και δύο 

αεροσκάφη να απουσιάζουν από το δυναμικό του. Η έδρα του Σμήνους στις 15 

Ιανουαρίου 1952 μεταφέρθηκε από το αεροδρόμιο Ασίγια στο αεροδρόμιο Yong 

Dung-po [Γιονγκ Ντούγκ-Πο (Κ-16)] κοντά στη Σεούλ. Τα πληρώματα συνέχισαν να 

επιχειρούν με απαράμιλλο ζήλο και αυτοθυσία τις αποστολές μεταφοράς πάσης φύσης 

υλικών και προσωπικού που τους ανέθεταν.288   

Το εξαίρετο πτητικό έργο που εκτελέσθηκε κατά το 1952,  επισκιάσθηκε από άλλα 

δύο θανατηφόρα ατυχήματα που συνέβησαν το τελευταίο μήνα  του έτους. Το πρώτο 

συνέβη στις 22 Δεκεμβρίου 1952 στο αεροδρόμιο (Κ-13) Suwon (Σουβόν) της Κορέας 

όταν συγκρούστηκαν στη φάση της απογείωσης ένα αμερικάνικο αεροσκάφος   F-80,  

με ένα  ελληνικό αεροσκάφος Dakota με αριθμό σειράς 616 και εκτελούσε την  

αποστολή μεταφοράς τραυματιών. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη με αποτέλεσμα να 

αναφλεγούν και να καταστραφούν και τα δύο (2) αεροσκάφη, τα δε πληρώματα τους 

βρήκαν ακαριαίο  θάνατο. Νεκροί ήταν ο Αμερικανός κυβερνήτης του F-80 καθώς και 

το τετραμελές   πλήρωμα του ελληνικού αεροσκάφους μαζί με τους δέκα τραυματίες 

και συνοδούς νοσηλευτές που μετέφερε. Τα μέλη του πληρώματος του Dakota  ήταν ο 

κυβερνήτης και Διοικητής του Σμήνους επισμηναγός Παναγιώτης Φραγκογιάννης, ο 

συγκυβερνήτης υποσμηναγός Άγγελος Περακάκης που απεβίωσε την επομένη, ο 

ασυρματιστής σμηνίας Αλέξανδρος Ελευθερίου και ο μηχανικός σμηνίτης Γεώργιος 

Τζινάκος.289  

Το δεύτερο ατύχημα έγινε μετά από πέντε ημέρες στις 27 Δεκεμβρίου 1952 όταν  

το ελληνικό Dakota με αριθμό σειράς 632 εκτελούσε τη νυκτερινή αποστολή με κωδικό 

«103 Courier». Η πτήση περιλάμβανε προσγειώσεις σε κάθε αεροδρόμιο για μεταφορά 

Αμερικανών αξιωματικών από το μέτωπο στα μετόπισθεν. Το συγκεκριμένο 

                                                           

287 ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α/DVD, ό.π. 
288 Τσολάκης, ό.π., σσ. 93-94. 
289 ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α, ό.π., σσ. 105-106. Ομοίως βλ. Μαγκλίνης, ό.π.,  σ. 418. 
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αεροπλάνο απογειώθηκε στις 00:30 τα μεσάνυκτα από το αεροδρόμιο Κ-10 του 

Πουσάν και σε ύψος 150 ποδών290 ακούσθηκαν κρότοι και έπιασε φωτιά ο κινητήρας. 

Το πλήρωμα έκανε κράτηση του κινητήρα με αποτέλεσμα να χάσει την ώση το 

αεροσκάφος στη φάση της απογείωσης και στην προσπάθεια τους να αποφύγουν  

εμπόδιο προσέκρουσαν σε λόφο. Το αεροσκάφος πήρε φωτιά και φλεγόμενο  κατέπεσε 

σε παρακείμενη χαράδρα. Όλα τα μέλη του πληρώματος και οι επιβάτες βρήκαν 

τραγικό θάνατο. Το πλήρωμα το αποτελούσαν ο κυβερνήτης Ανθυποσμηναγός 

Βασίλειος Κατσαντώνης, ο συγκυβερνήτης υποσμηναγός Βασίλειος Παπαδάκης, ο 

μηχανικός Παναγιώτης Λάμπρου, και ο ασυρματιστής σμηνίας Γεώργιος  Μπίλιας. 

Επιβάτες στο αεροσκάφους ήταν ένας Αμερικανός μηχανικός, οκτώ (8) Αμερικανοί 

στρατιωτικοί και ένας Φιλιππινέζος.291 

Το 1953 βρήκε το Ελληνικό 13ο Σμήνος αρκετά μειωμένο σε προσωπικό και 

αεροσκάφη. Από το σύνολο των εννέα (9) αεροσκαφών απέμειναν πέντε. Το 

προσωπικό αφού απέτισε τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους αδικοχαμένους 

συναδέλφους τους.  Οι δραστηριότητες  του Σμήνους σταμάτησαν προσωρινά, λόγω 

του χειμώνα και τα πληρώματα άρχισαν με θάρρος και ψυχικό σθένος το έργο τους που 

γνώριζαν και εκτελούσαν με επαγγελματικότητα.  Οι μεταφορές προσωπικού, υλικών 

και εφοδίων, παρά την επικρατούσα κακοκαιρία του χειμώνα εκτελούνταν με επιτυχία 

από το αεροδρόμιο (Κ-16) της Σεούλ. Επίσης έγιναν παρά πολλές ρίψεις υλικών και 

εφοδίων προς ανακούφιση των φίλιων δυνάμεων. Αν και μειωμένη η δύναμη των 

αεροσκαφών του 13ου Σμήνους, το έργο που εκτελέσθηκε, ήταν αυξημένο όπως και τα 

προηγούμενα χρόνια.292 

Η καταπόνηση του προσωπικού από τις συνεχείς πτήσεις δε στάθηκε εμπόδιο στο 

να εκτελέσουν αυξημένο πτητικό έργο κατά το μήνα Μάιο του 1953 το οποίο και 

συνέχισαν κατά του  μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Αυτό είναι ένα δείγμα του πνεύματος 

αυτοθυσίας που επικρατούσε στο προσωπικό του 13ου Σμήνους και την πλήρη 

κατανόηση του έργου που είχε αναλάβει να εκπληρώσει. Το έργο του αφορούσε τη 

μεταφορά και διάσωση τραυματιών, τη ρίψη εφοδίων και υλικών, και εκτέλεση 

δρομολογίων ακόμη και νυκτερινών.  Η αύξηση των αποστολών ήταν αποτέλεσμα της  

                                                           

290 Ένα πόδι (foot - ft), μονάδα μήκους και ισούται με 30,48 εκατοστά του μέτρου. Χρησιμοποιείται από  

διάφορα συστήματα, όπως το Αγγλικό και αυτό των ΗΠΑ. Ήτοι το ύψος του αεροσκάφους ήταν 45 

μέτρα πάνω από το έδαφος.  
291 ΓΕΣ/ ΥΣΑ, 1951, φιλμ Νο 3, Τα Ελληνικά Φτερά εις τον Πόλεμο της Κορέας, Αθήνα.  
292 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π,. σ. 186.   
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μεγάλης κλίμακας επίθεσης που εκδήλωσαν το Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο οι κινεζικές 

και βορειοκορεατικές δυνάμεις εναντίον των δυνάμεων του ΟΗΕ. Το γεγονός αυτό 

δημιούργησε την ανάγκη μεταφοράς πολλών τραυματιών στα μετόπισθεν.  Άξιο λόγου 

ήταν ότι οι περισσότερες πτήσεις εκτελέσθηκαν μέσα στα σύννεφα, αφότου τα 

ελληνικά πληρώματα απέκτησαν εμπειρία και είχαν εκπαιδευτεί για τον σκοπό αυτόν 

από τους Αμερικανούς εκπαιδευτές πτήσεων. Επίσης με την τόλμη και το θάρρος που 

διέθεταν τα ελληνικά  πληρώματα προσέγγιζαν με τα αεροσκάφη τους αεροδρόμια που 

άλλοι χειριστές τα απέφευγαν λόγω επικινδυνότητας.293   

Ο απολογισμός του πτητικού έργου που εκτέλεσε το 13ο Σμήνος από το Δεκέμβριο 

1950 έως το τέλος του 1953 αφορούσε τις εξόδους, τη μεταφορά και ρίψεις 

αλεξιπτωτιστών, πυρομαχικών, τροφίμων και μεταφορά επιβατών και τραυματιών, 

όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:294 

 

Έτος Έξοδοι Ώρες 

Πτήσης 

Μεταφορά 

υλικών 

λίβρες295. 

Μεταφορά 

Προσωπικού 

Μεταφορά 

Τραυματιών 

Συνολικό 

φορτίο 

λίβρες 

1950       67    260,45       154 607    424.767 

1951     741 4.048,45  13.886 3.846 5.168.134 

1952     889 3.613,40   8.300 17.662 1433 3.043.619 

1953     657 3.087,40 12.550 24.838 2.857 1.521.432 

1954       

ΣΥΝΟΛΟ 

1950-53 

2.354 11.010 20.850 56.540 8743 10.157952 

 

Η ασφαλή εκτέλεση μιας αποστολής  από τα ιπτάμενα πληρώματα ήταν το ένα 

σκέλος. Το άλλο σκέλος ήταν ο έλεγχος του αεροσκάφους μετά την προσγείωση,  η 

προετοιμασία, η αποκατάσταση των βλαβών και των ζημιών του αεροσκάφους  που 

τυχόν παρουσιάζονταν κατά την πτήση, ώστε να είναι έτοιμο για την επόμενη πτήση – 

αποστολή. Το έργο αυτό  το είχε αναλάβει  το προσωπικό εδάφους που ήταν οι τεχνικοί 

του  Σμήνους οι μηχανικοί, οι ηλεκτρολόγοι, οι ελασματουργοί, οι υδραυλικοί και οι 

υλικονόμοι, οι οποίοι εργάζονταν στα αεροσκάφη πολλές φορές σε αντίξοες καιρικές 

συνθήκες, πολικού ψύχους, υπερβολικής ζέστης ή ακόμη και βροχής ώστε να τα έχουν 

                                                           

293 ΓΕΣ/ ΔΙΣ, 1977, ό.π., σ. 186. 
294 ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α, ό.π., σσ. 67, 69, 103, 110. 
295 Μία λίβρα(1lb.) ισούται με 450 γραμμάρια, ή= (0,45κιλ.). 
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διαθέσιμα, εν ενεργεία και έτοιμα τα αεροσκάφη για να εκτελέσουν την επόμενη 

αποστολή τους. Ο ζήλος, η εργατικότητα, η επαγγελματικότητα τους και η ασφαλής 

παραγωγή του έργου τους από την ομάδα των τεχνικών και παράλληλα η ροή των 

ανταλλακτικών από τις αμερικάνικες πηγές προμηθειών ήταν χαρακτηριστικά ώστε να 

αποσπάσουν  την ευαρέσκεια και την εκτίμηση των Αμερικανών συναδέλφων τους. 

Ήταν από όλους αποδεκτό ότι, αν δεν ήταν τα αεροσκάφη διαθέσιμα στην ώρα τους, 

δεν θα μπορούσε το Σμήνος να παρήγε τόσο μεγάλο έργο.  Το ίδιο το έργο που εκτέλεσε 

το Σμήνος στο διάστημα παραμονής του στην Κορέα, ήταν  μάρτυρας της ποιοτικής 

εργασίας και του επαγγελματισμού που έδειξε η κάθε ομάδα των τεχνικών και του 

προσωπικού εδάφους του Σμήνους.  

Τα αεροσκάφη Dakota της ΕΒΑ αν και υστερούσαν λόγω παλαιότητας των σε 

σχέση με τα  μεταφορικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που συμμετείχαν στην Κορέα, είχαν 

ιπτάμενο προσωπικό, τους «Έλληνες Ικάρους», που διέθεταν τεράστια ψυχικά 

αποθέματα και αντιμετώπιζαν το θάνατο στις αποστολές τους στωικά και με 

περιφρόνηση. Το 13ο Σμήνος σε ένα μήνα από την άφιξη του στην Κορέα εκτέλεσε 67 

πολεμικές αποστολές μέσα στα πεδία των μαχών. Αξίζει να τονισθεί ότι τα πληρώματα 

αντιμετώπιζαν πάρα πολλές δυσκολίες που οφείλονταν στις ειδικές συνθήκες πτήσεων 

στην Κορέα και Ιαπωνία. Οι πιλότοι του Σμήνους γρήγορα ξεπέρασαν τα εμπόδια αυτά 

και εντάχθηκαν στα ετοιμοπόλεμα πληρώματα των Αμερικανών, σε αντίθεση με 

άλλους συνάδελφους τους των  κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών, που χρειάστηκαν 

παρά πολύ καιρό να προσαρμοστούν και  άλλοι δεν προσαρμόστηκαν μέχρι του τέλους 

του πολέμου. Το γεγονός της γρήγορης ένταξης οφείλεται κατά ένα μέρος στην 

εμπειρία που απόκτησαν τα ελληνικά πληρώματα από τη συμμετοχή τους στον εμφύλιο 

πόλεμο και κατά δεύτερο στην ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων αεροπόρων. Η αποστολή 

που τους ανέθεταν είτε μέρα είτε νύκτα έπρεπε να ολοκληρωθεί όσον το δυνατόν με τα 

καλύτερα αποτελέσματα για τους συμμάχους. Απόδειξη αυτού αποτελεί το γεγονός ότι 

τρείς ημέρες μετά την άφιξή τους στην Κορέα έλαβαν μέρος στις επικίνδυνες 

επιχειρήσεις απομάκρυνσης των Αμερικανών πεζοναυτών από το λεκανοπέδιο του 

Χαγκάρ-Ρή.296 Μπορεί οι απώλειες των συναδέλφων τους να τους στεναχωρούσαν 

γιατί έχαναν εκλεκτούς φίλους και άριστους συνεργάτες, αλλά αυτοί που έμεναν 

                                                           

296 Σκορδίλης, ό.π., σ. 151. 
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συνέχιζαν με τον ίδιο ζήλο και αυταπάρνηση  τον αγώνα που είχαν κληθεί να 

εκτελέσουν.297 

Τα αεροδρόμια στα οποία επιχειρούσαν αποπροσγειώσεις τα ελληνικά πληρώματα 

ήταν πάρα πολλά. Τα πιο ενδιαφέροντα όμως ήταν στα νησιά Paen-Nyone-Dο (Πάεν-

Ντό) και το Ch’o-do (Τσό-ντου), τα οποία βρίσκονταν μέσα στην εχθρική περιοχή. Στα 

αεροδρόμια αυτά οι πιλότοι του Σμήνους προσέγγιζαν μετά από 35΄ λεπτών πτήση στο 

πρώτο και 55΄ λεπτών στο δεύτερο μέσα στο εχθρικό έδαφος. Οι προφυλάξεις που 

έπαιρναν ήταν πάρα πολλές. Χαμηλή πτήση σε ύψος 50 περίπου μέτρων πάνω από τη 

θάλασσα, ώστε να μη γίνονται αντιληπτά από τα ραντάρ και τους παρατηρητές του 

αντιπάλου, που βρίσκονταν στις ακτές. Δεν είχαν συνοδεία μαχητικών αεροσκαφών 

για την προστασία τους μέσα στην αντίπαλη περιοχή, γεγονός που τα έκαμε ευάλωτα 

και τα πληρώματα πετούσαν με τεντωμένες όλες τις αισθήσεις τους για να αντιληφθούν 

έγκαιρα τα αντίπαλα αεροσκάφη που τυχόν προσέγγιζαν. Οι αποστολές στα δύο αυτά 

αεροδρόμια, εκτός από τους κινδύνους της αντίπαλης αεροπορίας και του  

πυροβολικού και το ενδεχόμενο να συμβεί κάποια βλάβη στους κινητήρες των 

αεροπλάνων κατά την χαμηλή πτήση τους πάνω από την Κίτρινη θάλασσα, απαιτούσαν 

και εξαιρετικές ικανότητες και δεξιότητες από τους πιλότους.298 

Η προσγείωση και απογείωση στο νησί Πάεν-Ντό  για το οποίο συνήθως 

χρησιμοποιούσαν την συνθηματική ονομασία λεοπάρδαλης λόγω του σχήματός του, 

γινόταν στην παραλία του σε μία πολύ μικρή, σκληρή και στενή λωρίδα αμμουδιάς της 

ακτογραμμής. Τα πληρώματα των αεροσκαφών εκμεταλλεύονταν το φαινόμενο της 

παλίρροιας και εκτελούσαν με  ασφάλεια την αποστολή τους κατά τη φάση της 

άμπωτης η οποία διαρκούσε περίπου έξι (6) ώρες. Διαφορετικά με την πλημμυρίδα το 

θαλασσινό νερό σε μικρό χρονικό διάστημα κάλυπτε την ακτογραμμή του διαδρόμου 

προσγείωσης και επομένως ήταν αδύνατον να επιχειρήσουν εκεί τα αεροπλάνα. Η 

χρήση του διαδρόμου αυτού απαιτούσε  τέλειο συγχρονισμό, ώστε να εκμεταλλευτούν 

τον διαθέσιμο χρόνο της άμπωτης, γιατί οποιαδήποτε καθυστέρηση θα είχε δυσάρεστα 

αποτελέσματα. Τη λύση για τη χρησιμοποίηση αυτών των νησιών Πάεν-Ντό και Τσό-

ντου την έδωσε ένα  από τα ενδιαφέροντα συγγράμματα ενός Κορεάτη καθηγητή του 

                                                           

297 Στο ίδιο, σ. 147.  
298 Στο ίδιο, σ. 156. 
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Υδρολογικού Ινστιτούτου της Σεούλ, ο οποίος είχε ασχοληθεί για πολλά χρόνια με τα 

παλιρροιακά φαινόμενα των νησιών της Κορέας.299   

Ο διάδρομος στο νησί Τσό-ντου δεν παρουσίαζε αυτά τα προβλήματα, ήταν 

πρόχειρα κατασκευασμένος και  πάρα πολύ κοντός, περίπου 500 μέτρα. Μήκος 

διαδρόμου πολύ μικρό από το διπλάσιο που απαιτείται για να επιχειρήσει το Dakota. 

Εκτός αυτού στο άκρο του διαδρόμου υπήρχε και λόφος ικανός να δημιουργήσει 

σοβαρά προβλήματα στους πιλότους, εάν δεν κατόρθωναν να τον αποφύγουν με 

επιδέξιους χειρισμούς που απαιτούνταν κάθε φορά.300 Το ίδιο ανέφερε και ιπτάμενος 

του Σμήνους Β.Κ. χαρακτηρίζοντας το ακόμη χειρότερο από το αεροδρόμιο του νησιού 

Πάεν-Ντο. Ο διάδρομός του στην άμμο ήταν πολύ μικρότερος σε μήκος και στην 

απογείωση πολύ κοντά στο τέλος του διαδρόμου υπήρχε ύψωμα 1000’ ποδιών, 

(περίπου 300 μέτρα), που δυσκόλευε την απογείωση και σε ορισμένες περιπτώσεις 

λόγω του ανέμου και την προσγείωση. Οι ιπτάμενοι κατάφερναν με τις κατάλληλες 

τεχνικές που προσάρμοσαν την αποφυγή του εμποδίου και έφερναν σε πέρας τις 

αποστολές τους.301 

Ο δημοσιογράφος Κίμων Σκορδίλης αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στο βιβλίο του  

για τις δύο αποστολές που συμμετείχε ως παρατηρητής με τα ελληνικά αεροσκάφη στα 

αεροδρόμια των νησιών Πάεν-Ντό και Τσό-ντου.  Δήλωσε ότι ανησύχησε πάρα πολύ 

και στις δύο αποστολές αλλά ο θαυμασμός που ένιωσε για τα ελληνικά πληρώματα 

ήταν πολύ μεγάλος.302  

Το ελληνικό 13ο Σμήνος με τα 5 αεροσκάφη του, μετά από διαταγή της ελληνικής 

Κυβέρνησης,  αναχώρησε από την Κορέα στις 8 Μαΐου 1955 και προσγειώθηκε στην 

Ελευσίνα στις 23 Μαΐου 1955.303     

  

3.4. Φιλανθρωπικό έργο του ΕκΣΕ στην Κορέα. 

 

Το ΕκΣΕ με το σύνολο του προσωπικού του, Στρατού και Αεροπορίας, συμμετείχε 

και επέδειξε σημαντικό φιλανθρωπικό και πολιτιστικό  έργο προς όφελος των 

Νοτιοκορεατών. Με προσφορές σε χρήμα όλου του προσωπικού του ΕκΣΕ και 

                                                           

299 Τσολάκης, ό.π., σ. 82. 
300 Σκορδίλης, ό.π., σ. 156. 
301 ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α/DVD, ό.π.  
302 Σκορδίλης, ό.π., σ. 157. 
303 Τα στοιχεία στάλθηκαν μέσω email από το Μουσείο Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας, (ΜΙΣΠΑ), 

Αθήνα στις 22-11-2020/08:57. 
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προσωπικής εργασίας όλων  έκτισαν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο κέντρο 

της Σεούλ για να θυμίζει ότι από την υπέροχη αυτή χώρα και πόλη πέρασαν Έλληνες 

μαχητές και έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία της Κορέας. Τα εγκαίνια του Ιερού 

Ναού έγιναν στις 29 Νοεμβρίου 1953, παρουσία του Κορεάτη Υπουργού Παιδείας. 

Εξίσου σημαντική ήταν και η προσφορά του υγειονομικού, ιατρικού και 

οδοντιατρικού, προσωπικού του ΕκΣΕ που παρείχε ιατροφαρμακευτική και 

οδοντιατρική περίθαλψη στους τραυματίες Κορεάτες και στον άμαχο πληθυσμό. 

Επίσης, το προσωπικό του ΕκΣΕ είχε αναλάβει υπό την προστασία του τα παιδιά 

Κορεατών που είχαν μείνει ορφανά. Από μέρους του προσωπικού του ΕκΣΕ έγιναν 

πολλές βαπτίσεις ορφανών παιδιών  κορεατικών οικογενειών τα οποία παρέμειναν στη 

συνέχεια στο χώρο της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.304 Σχετικό ήταν και το 

έγγραφο που αναφερόταν στα κέρδη από λαχειοφόρο αγορά και έρανο που έκαμαν 

μεταξύ τους το προσωπικό του ΕκΣΕ και δαπάνησαν 480 δολάρια των ΗΠΑ για αγορά 

βαπτιστικών ειδών τα οποία και χρησιμοποίησαν για τις βαπτίσεις των παιδιών. 

Επίσης, δύο χωριά της περιοχής της Σεούλ τα ονομάτισαν με τα ονόματα των 

ελληνικών πόλεων Αθήνας και Σπάρτης. Στα χωριά αυτά έδιναν οι Έλληνες στρατιώτες  

προμήθειες σε τρόφιμα, ιματισμό, υπόδηση και  στέγαση, σε  όλη τη διάρκεια της 

παραμονής τους στην Κορέα.305 

Πέρα από τα παραπάνω σημαντική ήταν η προσφορά και η συμβολή τους, το 

διάστημα της παραμονής του ΕκΣΕ στην Κορέα, των πέντε (5) στρατιωτικών ιερέων 

που υπηρέτησαν στις τάξεις του Στρατού ως έφεδροι από ένα έως και ενάμιση χρόνο. 

Η αποστολή αυτών ήταν η ποιμαντική διακονία και η πνευματική και ηθική 

συμπαράσταση των μαχητών του ΕκΣΕ. Οι ιερείς συμμετείχαν και στο μέτωπο δίπλα 

στους Έλληνες στρατιώτες, τους οποίους σε πολλές περιπτώσεις ενθάρρυναν, 

λειτουργούσαν, εξομολογούσαν και τους κοινωνούσαν πριν από μία δύσκολη μάχη. 

Επίσης, στην έδρα του Τάγματος συνεχείς ήταν οι Θείες Λειτουργίες για το 

στρατιωτικό προσωπικό που ήταν σε εφεδρεία μετά από συνεχείς ημέρες στη γραμμή 

του μετώπου. Οι στρατιωτικοί ιερείς, κυρίως οι Αρχιμανδρίτες Χαρίτων Συμεωνίδης, 

Θεοφάνης Τρατώλος και Ανδρέας Χαλκιόπουλος εκτός από το κύριο έργο τους που 

ήταν η τόνωση του ηθικού του στρατεύματος και η θεία μετάληψη στη γραμμή του 

                                                           

304 Ιωάννης Γεμενετζίδης, «Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα στην Κορέα (1950-1955)», Στρατιωτική 

Επιθεώρηση,  ΓΕΣ/7Ο ΕΓ, Μαρ.-Απρ. 2004.  
305 ΓΕΣ/ΥΣΑ, 1951, φιλμ Νο 4, Αθήνα. 
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μετώπου, δεν ξέχασαν και το ιεραποστολικό τους έργο. Οι ίδιοι συνέχισαν να 

λειτουργούν τις Κυριακές στην έδρα του Τάγματος στη Σεούλ και παράλληλα 

ανασυγκρότησαν τη διαμελισμένη λόγω του πολέμου Ορθόδοξη κοινότητα στη 

Σεούλ.306 

Στις 4 Απριλίου 1955 οι άνδρες του ΕκΣΕ (Στρατού και Αεροπορίας) βάπτισαν 

εικοσιπέντε (25) παιδιά κορεατικών οικογενειών στον Ορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου 

Νικολάου στη Σεούλ. Στη συνέχεια, μετά το μυστήριο της βάπτισης, ακολούθησε η 

τελετή των εγκαινίων και της παράδοσης του Σχολείου που ανακαινίσθηκε με εισφορές 

και προσωπική εργασία από τους άνδρες του ΕκΣΕ. Το Μυστήριο και την τελετή 

παρακολούθησαν αντιπροσωπεία των Στρατιωτικών μας και επίσημοι από την πλευρά 

της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Νότιας Κορέας.307 

 

3.5.  Η οικονομική Κάλυψη της Αποστολής του ΕκΣΕ. 

 

Η απόφαση και η αποδοχή από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης της αποστολής 

των έξι (6) μεταφορικών αεροσκαφών Dakota στην Κορέα έφερε στο φως την 

οικονομική ανάγκη εξυπηρέτησης αυτών, (ανταλλακτικά, καύσιμα κλπ.), και του 

προσωπικού τους, (αφορά τους πιλότους, τεχνικούς και το βοηθητικό προσωπικό), 

στην μακρινή αυτή χώρα της Άπω Ανατολής. Το γεγονός προέκυψε στη μέση του 1950 

και οι δαπάνες αυτές δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έτους. Το 

πρόβλημα άρχισε να γίνεται εντονότερο, όταν η ελληνική κυβέρνηση την 1η 

Σεπτεμβρίου 1950 αποφάσισε να αποστείλει και δύναμη του Στρατού Ξηράς για να 

συμμετάσχει στις επιχειρήσεις του ΟΗΕ στην Κορέα.308 

Η ανάγκη εξεύρεσης των κονδυλίων για την κάλυψη των εξόδων της αποστολής 

(μισθοί, τροφή, ανταλλακτικά αεροπλάνων) ήταν επείγουσα. Η κυβέρνηση 

απευθύνθηκε προς τα Ηνωμένα Έθνη και τις ΗΠΑ, καθότι το ελληνικό τμήμα των 

αεροπλάνων ήταν για τις ανάγκες των Ηνωμένων Εθνών. Ο Μάινορ αφού εξέτασε το 

σχετικό αίτημα της Ελληνικής Κυβέρνησης, απάντησε ότι τα έξοδα της αποστολής 

                                                           

306 Μελέτιος Κουράκλης, Αρχιμανδρίτης,  Θρησκευτικοί Λειτουργοί στο Στράτευμα δια μέσου των 

αιώνων, Ιδιωτική, Αθήνα 2010, σσ. 596-605. Επίσης για το  Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα στην Κορέα 

αναφέρεται σε άρθρο του Ευάνθη Χατζηβασιλείου στο ΣΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ, «Επιβιώνοντας στον 

μεταπολεμικό κόσμο,», Μιχάλης Κατσιγεράς (επιμ.), Εμείς οι Έλληνες, Πολεμική Ιστορία της Σύγχρονης 

Ελλάδας, Γ’ Τόμος, ΙΒ’ Μέρος,  ΣΚΑΙ, Αθήνα, Νοε. 2008, σσ. 65-97. 
307 ΓΕΣ/ΔΙΣ, 1955, φάκ. 16α, υποφάκ. 22 α, Έκθεση του ΕκΣΕ στην Κορέα, Αθήνα.  
308 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1950, φάκ. 103, υποφάκ. 4, Αμερικάνικη Πρεσβεία, Χαρολδ Ε. Μάϊνορ, (Minor), 

Επιτετραμμένος προς Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, 28 Αυγούστου 1950. 
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στην Κορέα για την ενίσχυση των Ηνωμένων Εθνών πιθανόν να είναι υψηλά λόγω της 

καταβολής, βάσει των νόμων του Κράτους, σημαντικών ημερήσιων αποζημιώσεων 

στους αξιωματικούς και άνδρες της αποστολής στην Κορέα. Πρότεινε να συζητηθεί το 

θέμα της καταβολής των εξόδων από αξιωματικούς του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 

Αμύνης με τους αρμόδιους αξιωματικούς της αμερικάνικης Στρατιωτικής Αποστολής 

στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα των δύο επιτροπών να κατατεθεί από κοινού με 

υποδείξεις προς έγκριση από την ελληνική κυβέρνηση. Η υπόδειξή του πίστευε ότι θα 

εξυπηρετούσε τα συμφέροντα και των δύο, τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ελλάδας.309 Ο  

Αρχηγός της αμερικάνικης αποστολής Roger Lapham (Λάπαμ)  στις 21 Δεκεμβρίου 

1951  ενημέρωσε τον Υπουργό Συντονισμού Ιωάννη Καρτάλη ότι η οικονομική 

βοήθεια στήριξης των ΗΠΑ ήταν  182 εκατομμύρια δολάρια για τις στρατιωτικές 

δυνάμεις που διατηρούσε η Ελλάδα με τη δέσμευση να συνεχίσει να έχει τις ίδιες 

δυνάμεις και με την ίδια μαχητική αποτελεσματικότητα.310 

Η εμπλοκή της χώρας μας στο πλαίσιο του ΟΗΕ έγινε με τη δήλωση της 

αποστολής των στρατιωτικών και αεροπορικών δυνάμεων για το μέτωπο της Κορέας.  

Καθότι η οικονομία της Ελλάδος λόγω του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και του εμφυλίου 

είχε φτάσει στα όρια κατάρρευσης, έψαχνε τρόπους για να καλυφθούν τα έξοδα των 

στρατιωτικών δυνάμεων, που ήταν στην διάθεση των Ηνωμένων Εθνών. Σε 

τηλεγράφημα του Υπουργείου Εξωτερικών την 19η  Οκτωβρίου 1950 προς τον Μόνιμο 

Υφυπουργό και  την ελληνική αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη αναφερόταν η συνομιλία 

που είχε η ελληνική πλευρά με τον πρεσβευτή των  Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα 

και γινόταν η προτροπή να έλθουν σε συνεννοήσεις με τον αντιπρόσωπο της Κορέας 

στην Ουάσιγκτον και αν απαιτηθεί να ζητήσουν σε βοήθεια την παρέμβαση του 

Τρίγκβε-Λη, για να  αποφασισθεί και κανονισθεί η καταβολή των εξόδων των 

ελληνικών στρατιωτικών τμημάτων να γίνει από την κορεατική κυβέρνηση. Επιπλέον, 

διευκρίνιζε ότι η μεν Ελλάδα με μεγάλη προθυμία έθεσε τις στρατιωτικές της δυνάμεις 

στη διάθεση των Ηνωμένων Εθνών για τη βοήθεια της Κορέας, αδυνατούσε όμως λόγω 

συναλλαγματικών δυσχερειών να ολοκληρώσει τη διαδικασία της μεταφοράς 

                                                           

309 Στο ίδιο ό.π..  
310 Θάνος Ντόκος, «Η Προσχώρηση της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ (1952)», Ευάνθης Χατζηβασιλείου (επιμ.), 

Τετράδια Κοινοβουλευτικού Λόγου, Κοινοβουλευτική Συζήτηση, Τετράδιο 7, Ίδρυμα της Βουλής των 

Ελλήνων, Αθήνα, 2013, σσ. 12, 13, 64, 65, 67.  
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(Transfer) σε συνάλλαγμα των διατεθειμένων ποσών. Τόνιζε, ότι έπρεπε ο τελικός 

διακανονισμός να γίνει με τη λήξη της στρατιωτικής αποστολής στην Κορέα.311    

Ο Έλληνας Πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον, με την ανησυχία που τον διακατείχε 

για την κάλυψη των εξόδων του εκστρατευτικού σώματος, ενημέρωσε στις 18 

Οκτωβρίου 1950 την ελληνική κυβέρνηση με το (υπ. αριθ. 10808 έγγραφό του), ότι το 

Υπουργείο των Οικονομικών των ΗΠΑ ήρθε σε συνεννόηση με την ελληνική 

Πρεσβεία και ζήτησαν να μάθουν εάν η ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί να συνάψει 

ιδιαίτερη συμφωνία με την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ή προτιμά να επωφεληθεί 

της συμφωνίας που έχει ήδη συναφθεί στις 28 Ιουλίου 1950 από τις κυβερνήσεις των 

ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας. Η συμφωνία προέβλεπε ότι η κυβέρνηση της Νότιας 

Κορέας να θέσει στη διάθεση του Αρχιστρατήγου των  Ενόπλων δυνάμεων του ΟΗΕ 

εγχώριο χαρτονόμισμα και πιστώσεις για τα έξοδα των  στρατιωτικών  επιχειρήσεων 

στην Κορέα. Επίσης και όσα άλλα έξοδα προβλεπόταν ότι ο Αρχιστράτηγος θα 

παραχωρούσε στα στρατεύματα των άλλων συμμαχικών κρατών του ΟΗΕ που 

τελούσαν υπό τις διαταγές του.312  

Η ευθύνη για τον τελικό διακανονισμό του συνόλου των χαρτονομισμάτων και 

των πιστώσεων που θα έχουν παραχωρηθεί από τον Αρχιστράτηγο για τις ανάγκες του 

ΕκΣΕ θα αποτελούσαν  αντικείμενο μελλοντικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των 

κυβερνήσεων Ελλάδας και Νότιας Κορέας. Προβλεπόταν δε στη συμφωνία ότι ο 

τελικός διακανονισμός θα αναβαλλόταν σε χρόνο μέχρις ότου αποφασίσουν για την 

εκτέλεσή του και οι δύο κυβερνήσεις. Επιπλέον, ο Πρεσβευτής της Κορέας στην 

Ουάσιγκτον ανάφερε ότι δεν είχε υπόψη του άλλη συμφωνία εκτός αυτής που 

μνημονεύθηκε παραπάνω, μεταξύ των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας, 

για την καταβολή των εξόδων του συνόλου των στρατευμάτων του ΟΗΕ. Επίσης, από 

έγκυρες πληροφορίες που είχε, ενημέρωσε ότι και η  κυβέρνηση της Τουρκίας μέσω 

της Πρεσβείας της διεξήγαγε ταυτόχρονα αντίστοιχες συνεννοήσεις με την κυβέρνηση 

των ΗΠΑ.313  

Η ελληνική κυβέρνηση στις 30 Οκτωβρίου 1950 ενημέρωσε το Υπουργείο 

Οικονομικών των ΗΠΑ ότι αποδεχόταν την οικονομική συμφωνία της 18ης Ιουλίου 

                                                           

311 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1950, φάκ. 103, υποφάκ. 3, Βενιζέλος, Υπουργείο Εξωτερικών προς Μόνιμο Ελληνική 

Αντιπροσωπεία ΟΗΕ, αρ. 49603, Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 1950.  
312 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1950, φάκ. 103,υποφάκ. 3, Πολίτη, Πρεσβεία Ουάσιγκτον προς Μόνιμο Υφυπουργό  

Υπουργείου Εξωτερικών, αρ. 10867, Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 1950.  
313 Στο ίδιο, ό. π.   
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1950, που είχε συναφθεί μεταξύ των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και της Δημοκρατίας της 

Νότιας Κορέας και αφορούσε τις δαπάνες του Εκστρατευτικού σώματος. Η ελληνική 

κυβέρνηση έκρινε ότι η συμφωνία ήταν η πλέον συμφέρουσα για τις δυνατότητές της  

και δεν προτίθετο να επωφεληθεί από άλλη συμφωνία.314  

Επιπρόσθετα, υπήρχε και η άποψη ότι τα οικονομικά κονδύλια δεν τα χορηγούσε 

ο ΟΗΕ αλλά η κυβέρνηση των ΗΠΑ η οποία είχε συνάψει διμερή συμφωνία με την 

κυβέρνηση του κάθε κράτους-μέλους του ΟΗΕ και αφορούσε την κάλυψη των εξόδων 

συντήρησης των στρατιωτικών δυνάμεων που απέστειλαν στην Κορέα. Η συμφωνία 

προέβλεπε ότι κάθε χώρα θα πλήρωνε στην κυβέρνηση των ΗΠΑ 14,70 δολάρια την 

ημέρα για τα εφόδια που παρέχονταν σε κάθε στρατιώτη που συμμετείχε στην Κορέα. 

Η ρύθμιση του χρέους αναβλήθηκε να γίνει μετά την υπογραφή της ανακωχής315. 

Επίσης, ο οπλισμός, ο ιματισμός και κάθε άλλο είδος που χορηγούνταν στους 

στρατιώτες του ΕκΣΕ, εκτός αυτών που έφεραν από την Ελλάδα, ήταν από τον 

αμερικάνικο εφοδιασμό.316  

 

3.5.1. Στρατιωτικό Νόμισμα που Εκδόθηκε κατά τη Διάρκεια του Πολέμου 

της Κορέας. 

 

Για τις ανάγκες του κορεατικού πολέμου εκδόθηκαν ειδικά χαρτονομίσματα τα 

οποία ήταν  τα Military Payment Certificate ( MPC), Στρατιωτικά Πιστοποιητικά 

Πληρωμής (ΣΠΠ) και εκδόθηκαν για τις ανάγκες του στρατιωτικού προσωπικού που 

υπηρετούσε το διάστημα του πολέμου στην Κορέα. Η σειρά έκδοσης ήταν της  481 

Military Payment Certificate (481 MPC) και αφορούσε μόνο την Κορέα και για όσο 

διάστημα θα διαρκούσε ο πόλεμος. Τα MPC Notes χρησιμοποιήθηκαν από το 

στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ και των συμμάχων των κρατών-μελών του ΟΗΕ, ως 

μέσο ανταλλαγής εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και εντός των στρατιωτικών 

εγκαταστάσεων και των πόλεων της Νότιας Κορέας, όπως η Πουσάν, η Σεούλ, η Ιντσόν 

και το Τσοσίν. Δεν είχαν καμία απολύτως αξία στην Ιαπωνία. Η σειρά των 

χαρτονομισμάτων 481 MPC  εκδόθηκε από τις ΗΠΑ τον Ιούνιο του 1951 έως τον Μάιο 

του 1954 και κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας. Το πακέτο 

                                                           

314 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1950, φάκ. 103, υποφάκ. 3, Βενιζέλος, Υπουργείο Εξωτερικών προς Ελληνική 

Αντιπροσωπεία ΟΗΕ, αρ. 50257, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 1950. 
315 Παγωμένος, ό.π., σ. 48. 
316 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σ. 178. 
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αποτελούνταν από χαρτονομίσματα των 5 σεντς, 10 σεντς, 25 σεντς, 50 σεντς, 1$ και 

10$. Κάθε χαρτονόμισμα διέθετε σημείωση με περίπλοκα χαρακτικά και μια 

σημαντική αποποίηση ευθυνών που ανάφερε: «Για χρήση μόνο σε στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών από εξουσιοδοτημένο προσωπικό των 

Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς».317 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφία: 4.   Χαρτονόμισμα Δέκα Σεντς δολαρίου για χρήση στον πόλεμο της Κορέας 1951-1954 

 

 

  

 

 

 

 

Φωτογραφία: 5.   Η κοινή πίσω όψη των χαρτονομισμάτων. 

Οι συμμετέχοντες στις επιχειρήσεις της Κορέας Σ.Β., Γ.Κ., Μ.Δ και από το 

Σύλλογο των Παλαίμαχων Πολεμιστών στην Κορέα ανέφεραν πως οι πληρωμές 

γίνονταν με «κόκκινα δολάρια» κατά την άποψη του ενός και σε «σκρίπ δολάρια» του 

άλλου. Σημασία έχει το γεγονός ότι και οι δύο αναφέρονταν στο ίδιο νόμισμα και ότι 

των δύο οι απόψεις συνέτειναν στο ότι η τιμή του κόκκινου ή σκρίπ δολαρίου ήταν στο 

μισό του αυθεντικού «πράσινου» αμερικάνικου δολαρίου. Η ισοτιμία που επικρατούσε 

ήταν περίπου δύο δολάρια πολέμου με ένα κανονικό. Επίσης, είπαν ότι «μπορούσαμε 

να τα αλλάξουμε με αμερικάνικα, ένα πράσινο με δύο περίπου κόκκινα, επίσης είχαν 

                                                           

317Στοιχεία χαρτονομισμάτων κορεατικού πολέμου. Διαθέσιμο στο:  https://www.govmint.com/5pc-

1951-1954-5c-1-mpc-481-note-set-fine-vf.  [ημερομηνία πρόσβασης: 01 Ιουλίου 2020]. 

https://www.govmint.com/5pc-1951-1954-5c-1-mpc-481-note-set-fine-vf
https://www.govmint.com/5pc-1951-1954-5c-1-mpc-481-note-set-fine-vf
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και αντίκρισμα στις στρατιωτικές αμερικάνικες εγκαταστάσεις και στην αγορά της 

Κορέας. Οι τράπεζες τα δέχονταν κανονικά. Το πρόβλημα ήταν ότι πληρώναμε πολλά 

περισσότερα για την αγορά ενός πράγματος σε σχέση με τους Αμερικάνους».  

       Επίσης, από μαρτυρίες στρατιωτών που συμμετείχαν στο εκστρατευτικό σώμα 

στην Κορέα ή «απουσίας» αυτών από τα συγγενικά  πρόσωπα των στρατιωτών, 

ανέφεραν πως «τα χρήματα τα οποία έπαιρναν στο εξωτερικό δεν τους έφταναν και 

ορισμένοι έκαναν χρήση του ευεργετήματος της προκαταβολής του 25% από το μισθό 

τους στην  Ελλάδα».  Επίσης είπαν ότι « η ζωή στις πόλεις της Κορέας και Ιαπωνίας 

ήταν ακριβή ειδικά την περίοδο της άδειας που έπαιρναν μετά την επιβίωσή τους από 

τις πολυήμερες μάχες στα υψώματα της Κορέας. Η ακρίβεια συγκρινόταν με τα 

ελληνικά δεδομένα αλλά και οι προκλήσεις που αντιμετώπιζαν ήταν πάρα πολλές». 

Παραδέχονταν ότι «πολλά έξοδα έκαναν για αγορά ειδών που συνήθως δεν υπήρχαν 

στην Ελλάδα, όπως είδη πορσελάνης, σερβίτσια με τη χαρακτηριστική φυσιογνωμία 

της Γκέισας,  ηλεκτρονικά και δώρα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα που άφησαν πίσω 

στα χωριά τους ή τις πόλεις τους».      

       O ιπτάμενος ανθυποσμηναγός Β.Κ. ήταν στη δεύτερη σειρά αντικατάστασης των 

ιπταμένων στον πόλεμο της Κορέας για το διάστημα από τον Ιούνιο του 1951 έως τον 

Νοέμβριο του 1952. Σχολίασε ότι «τα χρήματα που έπαιρναν ως ανθυποσμηναγοί της 

δεύτερης σειράς αντικατάστασης ήταν ένα δολάριο την ημέρα και συνολικά 28 

δολάρια Αμερικής τον μήνα». Στη συνέχεια, συμπλήρωσε ότι «η πρώτη σειρά έπαιρναν 

αντίστοιχα 10 δολάρια την ημέρα. Ο μισθός στην Ελλάδα ήταν 840 δραχμές τον μήνα». 

Αρκετοί νεαροί αξιωματικοί παραδέχθηκαν ότι πληρώνονταν εξήντα δολάρια των 

ΗΠΑ ανά μήνα. Η πληρωμή αυτών γινόταν σε δολάρια των ΗΠΑ,  γιατί είχαν ως έδρα 

του Σμήνους την Ιαπωνία, όπου τα χαρτονομίσματα της σειράς 481 MPC δεν είχε 

αντίκρισμα. Μετά τη μεταστάθμευση του Σμήνους σε αεροδρόμιο της Κορέας πιθανόν 

να τέθηκε σε ισχύ η σειρά 481 MPC των χαρτονομισμάτων.318   

Φωτογραφίες χαρτονομισμάτων των «κόκκινων» δολαρίων επιδείχθηκαν στους 

στρατιωτικούς που είχαν λάβει μέρος στον πόλεμο της Κορέας, ώστε να πιστοποιήσουν 

εάν πρόκειται για τα «αυθεντικά» και απάντησαν ότι «αυτά ήταν τα κόκκινα δολάρια 

που χρησιμοποιούσαμε τότε που ήμασταν στην Κορέα, αλλά δεν καταφέραμε να 

κρατήσουμε ως ενθύμιο κάποιο χαρτονόμισμα».  

                                                           

318 ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α/DVD, ό.π.  
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3.5.2. Οι Αποδοχές και Αποζημιώσεις του 13ου Σμήνους και Προσωπικού του 

Ελληνικού Τάγματος στην Κορέα. 

 

Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και των 

Οικονομικών καθόριζαν το ύψος των αποζημιώσεων και εξόδων των αξιωματικών και 

οπλιτών  που υπηρετούσαν στην Άπω Ανατολή και Κορέα. Σύμφωνα με την απόφαση, 

καθοριζόταν η εφάπαξ καταβολή αποζημίωσης σε δραχμές, πριν την αναχώρηση για 

την Κορέα των αξιωματικών και αρχισμηνίων που θα στελέχωναν το 13ο Σμήνος, για 

αντιμετώπιση των εξόδων προπαρασκευής του ταξιδιού ως εξής:  

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ 

ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί 2.000 

Κατώτεροι Αξιωματικοί 1.500 

Αρχισμηνίες 1.000 

 

Η αποζημίωση σε ξένο νόμισμα, δολάρια, για τις ημέρες παραμονής στην Κορέα 

ή στην Ιαπωνία και για τις ημέρες ταξιδιού από Ελλάδα προς Κορέα και Άπω Ανατολή  

καθώς και για το αντίστροφο ταξίδι της επιστροφής και μέχρι το τέλος του επόμενου 

μήνα από την επιστροφή τους στην Ελλάδα, η αποζημίωση οριζόταν ανάλογα με τον 

βαθμό, ως εξής: 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (ΔΟΛΑΡΙΑ) ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΚΟΡΕΑ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΣΤΕΛΕΧΩΝ       

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ 

ΚΟΡΕΑ 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ 

ΙΑΠΩΝΙΑ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ  ΑΝΑ 

ΜΗΝΑ 

Σμήναρχος   60 

Αντισμήναρχος 85 140 50 

Επισμηναγός 75 120 40 

Σμηναγός 65 90 36 

Υποσμηναγός 62 80,5 34 

Ανθυποσμηναγός 60 75 32 

Αρχισμηνίας 53 60 30 

Επισμηνίας 47 48 26 

Σμηνίας 42 42 24 

Υποσμηνίας 36 36 22 

Σμηνίτης 30 30 20 
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Επιπλέον, προβλέπονταν αποζημιώσεις για ημέρες εκτός έδρας εκτέλεσης υπηρεσίας, 

για νοσηλεία σε Νοσοκομείο.319 

Οι Υπουργοί των Οικονομικών και Εθνικής Αμύνης με  κοινή υπουργική απόφασή 

(ΚΥΑ) τους καθόριζαν τις αποδοχές και αποζημιώσεις των αξιωματικών και των 

ανδρών που ανήκουν στις Μονάδες των Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων και υπηρετούν 

στην Κορέα και Άπω Ανατολή. Συγκεκριμένα στο 1ο άρθρο της ΚΥΑ αναφέρονταν οι 

μηνιαίες αποδοχές, ανάλογα με το βαθμό, των μονίμων και εφέδρων αξιωματικών και 

ανθυπασπιστών καθώς και των μονίμων και εθελοντών οπλιτών του Εκστρατευτικού 

Σώματος  Ελλάδας σε δραχμές και ξένο νόμισμα (δολάρια) ως εξής: 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΚΟΡΕΑ 

ΒΑΘΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΩΤΙΚΩΝ-

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ 

ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (ΔΟΛΑΡΙΑ) 

Συνταγματάρχης 1.440.000 60 

Αντισυνταγματάρχης 1.200.000 50 

Ταγματάρχης 1.020.000 40 

Λοχαγός    840.000 36 

Υπολοχαγός    750.000 34 

Ανθυπολοχαγός    630.000 32 

Ανθυπασπιστής    540.000 30 

Επιλοχίας    480.000 26 

Λοχίας    450.000 24 

Δεκανέας    420.000 22 

Στρατιώτης    390.000 20 

 

Επίσης, στο άρθρο 2 της ΚΥΑ αναφέρεται ο μηνιαίος μισθός σε δραχμές των 

εφέδρων και κληρωτών οπλιτών του ΕκΣΕ και η μηνιαία αποζημίωση σε ξένο νόμισμα 

(δολάρια) ως εξής:    

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΚΟΡΕΑ 

ΒΑΘΜΟΣ  ΕΦΕΔΡΩΝ ΚΑΙ 

ΚΛΗΡΩΤΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ 

ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (ΔΟΛΑΡΙΑ) 

Επιλοχίας    840.000 26 

Λοχίας    720.000 24 

Δεκανέας    660.000 22 

Στρατιώτης    600.000 20 

                                                           

319 ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/Δ3, φ. 4364/ΧΡΗ,  Αποδοχαί και Αποζημιώσεις εν γένει προσωπικού 13ου Σμήνους 

Κορέας, αρ.129453, Αθήνα, 4 Ιουνίου 1954. 
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             Οι παραπάνω αποδοχές και αποζημιώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 7, δεν είχαν 

καμία κράτηση και δεν φορολογούνταν και οι αποζημιώσεις σε ξένο νόμισμα 

καταβάλλονταν στο εξωτερικό. Οι υπηρετούντες στην Κορέα μπορούσαν να 

λαμβάνουν σε ξένο νόμισμα προκαταβολή το 25% των τακτικών αποδοχών τους σε 

δραχμές του εσωτερικού.  

Το υπόλοιπο των αποδοχών τους του εσωτερικού σε δραχμές των αξιωματικών 

και των μονίμων και εθελοντών οπλιτών θα πληρώνονταν στις οικογένειές τους, στην 

Ελλάδα ή θα τα κατέθεταν σε λογαριασμό τους στην Τράπεζα του Μετοχικού Ταμείου 

Στρατού ή σε λογαριασμό άλλης ελληνικής Τράπεζας.320 

Το τμήμα Χρηματικού του ΕκΣΕ φρόντιζε, όπως αναφερόταν στη σχετική 

έκθεση, πριν από τον επαναπατρισμό των Λόχων, να ανταλλάσσει τα κατοχικά δολάρια  

στην Μητροπολιτική Τράπεζα με δολάρια Αμερικής. Τα χρήματα ήταν όσα είχαν 

απομείνει στα χέρια των στρατιωτών και στο ταμείο του Χρηματικού και θα κάλυπταν 

τις ατομικές ανάγκες των στρατιωτών και του ταμείου του Χρηματικού για τις ανάγκες 

των Λόχων.321   

 

3.6. Η Διατροφή των  Δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών στην Κορέα. 

 

Σημαντική είναι η καλή φυσική κατάσταση των εμπόλεμων στρατευμάτων, η 

οποία κατά ένα μέρος παρέχεται από τη σωστή και μελετημένη διατροφή τους, τόσο 

στην πρώτη γραμμή του μετώπου όσο και στα μετόπισθεν. Η αλυσίδα διατροφής και 

εφοδιασμού των στρατιωτικών δυνάμεων του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια του Κορεατικού 

πολέμου ανήκε σε  μονάδα αξιωματικών του Αμερικανικού στρατού, που ήδη υπήρχε 

στην Ιαπωνία για τη σίτιση των δυνάμεων κατοχής στην Άπω Ανατολή  και το καθήκον 

τους ήταν η συνεχής τροφοδοσία των δυνάμεων του ΟΗΕ (Αμερικανών και άλλων 

εθνικοτήτων), με τρόφιμα και ατομικά είδη. Το έργο τους ήταν δύσκολο, καθότι  λόγω 

των ιδιαίτερων θρησκευτικών πεποιθήσεων (χριστιανοί, μουσουλμάνοι κλπ.), 

διατροφικών συνηθειών και προτιμήσεων υπήρχε μεγάλη ποικιλία στην προετοιμασία 

του φαγητού τους. Στο μεγάλο αριθμό αυτών πρόσθεταν και τους αιχμαλώτους που 

συλλαμβάνονταν στα πεδία των μαχών από τις δυνάμεις του ΟΗΕ. Ο υπεύθυνος 

                                                           

320 ΚΥΑ/Υπουργείου Οικονομικών/Γ.Δ.Δ. Λογιστικού και Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, Γ.Ε.ΕΘ. 

ΑΜΥΝΗΣ/  Καθορισμός Αποζημιώσεων κ.λπ. εξόδων αξιωματικών και οπλιτών των εν Άπω Ανατολή 

Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αρ. ΓΓΔΑ/ 422900, Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 1953. 
321 ΓΕΣ/ΔΙΣ, 1955, φάκ. 16α, υποφάκ. 22α, Έκθεση του ΕκΣΕ,  Κορέα, Αθήνα.  
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τροφοδοσίας και εφοδιασμού το γνώριζε και  προσπαθούσε να ικανοποιήσει στο 

μέγιστο  δυνατό βαθμό τις προτιμήσεις, αν και ήταν αδύνατο να ευχαριστήσει τους 

πάντες. 

Η ιδιαίτερη αυτή μονάδα διατροφής και εφοδιασμού απαριθμούσε έναν 

σημαντικό αριθμό προσωπικού ανδρών και γυναικών, ίσως να ήταν ίσος με τις 

εκστρατευτικές δυνάμεις και το έργο αυτών άρχιζε από την προμήθεια των ειδών, τον 

έλεγχο, την επιθεώρηση, τη συσκευασία, τη συντήρηση και μεταφορά τους στην πρώτη 

γραμμή του μετώπου. Η προετοιμασία των συσσιτίων ήταν ανάλογη με τη θέση και τις 

απαιτήσεις του καθενός στο μέτωπο και τη δυνατότητα μεταφοράς αυτών. Οι μερίδες 

του συσσιτίου παρασκευάζονταν σε τέσσερις τύπους και η χορήγηση του ενός ή του 

άλλου τύπου εξαρτιόταν από την εγγύτητα των στρατιωτών από την πρώτη γραμμή και 

την ικανότητα ανάπτυξης μαγειρείου Μονάδας για παρασκευή συσσιτίου. Η μερίδα 

τροφίμων του Α΄ τύπου, η πιο δημοφιλής, αποτελούνταν από νωπά λαχανικά, κρέας 

και αυγά και τη διέθεταν στα νοσοκομεία και σε όσες Μονάδες μπορούσαν να 

φτάσουν. Η μερίδα τροφίμων τύπου Β΄ ήταν παρόμοια με την Α΄ τύπου αλλά 

αποτελούνταν από  μη αλλοιούμενα και αφυδατωμένα τρόφιμα. Περιλάμβανε τα τρία 

κύρια ημερήσια γεύματα και τη χρησιμοποιούσαν στην πρώτη γραμμή, κοντά στην 

κύρια πυροβολαρχία, όπου δεν μπορούσαν να εγκατασταθούν μαγειρεία αλλά ούτε και 

να χρησιμοποιηθούν νωπά τρόφιμα. Σε περίπτωση που ομάδα στρατιωτών ή 

μεμονωμένος στρατιώτης αναχωρούσε για περιπολία ή σκοπιά κοντά στη γραμμή του 

μετώπου και μακριά από τα μαγειρεία της Μονάδας εφοδιάζονταν με τρόφιμα ομάδας 

πέντε ατόμων ή μεμονωμένη μερίδα τύπου C΄. Η μερίδα αποτελούνταν από 

κονσερβοποιημένα τρόφιμα. Εκτός απ’ αυτά υπήρχαν πακέτα τροφίμων για τους 

Κορεάτες και δέματα ατομικής χρήσης για τους στρατιώτες που αποστέλλονταν στη 

γραμμή του μετώπου. Οι μερίδες των τροφίμων στην περίοδο του πολέμου ήταν 

κατώτερες ποιοτικώς από τη μαγειρική της «μάνας», αλλά, αν και σε πολλές 

περιπτώσεις υπήρχαν διακοπές εφοδιασμού τους λόγω των επιχειρήσεων, του καιρού 

και του εδάφους, οι στρατιώτες του ΟΗΕ ήταν οι καλύτερα  τρεφόμενοι μέχρι τότε.322 

 Μαρτυρίες επιζώντων του κορεατικού πολέμου ανέφεραν ότι το φαγητό ήταν  

πολύ καλό, τόσο στη γραμμή του μετώπου, όσο και στην περίοδο της ανάπαυλας στα 

μετόπισθεν. Επιπλέον, οι Έλληνες μαχητές ζητούσαν από την Ελλάδα να τους 

                                                           

322 Νικόλαος Λιαπάκης, Ταγματάρχης (ΣΕΜ), «Η Διατροφή των Δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών στην 

Κορέα», Επιθεώρηση Όπλων Σωμάτων, ΓΕΣ, Έτος Β’,79, Ιούλιος – Σεπτέμβριος 1952, Αθήνα, 94-98.  
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στείλουν, μέσω του στρατιωτικού ταχυδρομείου, δέματα τροφίμων τα οποία 

λαχταρούσαν να γευθούν. Τα επιθυμητά τρόφιμα ήταν το ελαιόλαδο, η παστή ρέγκα, 

τα φασόλια, η φακή και οι ελιές, αυτά που δεν περιλαμβάνονταν στο διαιτολόγιο της 

εκστρατείας. Αντίστοιχα και οι υπόλοιποι στρατιώτες των συμμάχων έψαχναν για 

τοπικά τους τρόφιμα και εδέσματα.   

  

3.7.   Οι Διευκολύνσεις και οι Σχέσεις με τα Συμμαχικά Στρατεύματα των 

Ανδρών του ΕκΣΕ.    

 

Η Διεύθυνση Τύπου της Προεδρίας της κυβέρνησης συνέστησε στη Διεύθυνση 

εκπομπών και προγραμμάτων του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας να συνεργαστεί με 

το αντίστοιχο τμήμα του BBC για τη δημιουργία καθημερινής ενημερωτικής εκπομπής 

προς τους Έλληνες μαχητές στην Κορέα. Επιθυμία της κυβέρνησης ήταν η Φωνή της 

Ελλάδας να βρίσκεται δίπλα στους αγωνιστές της στη μακρινή Άπω Ανατολή. Μετά 

την επίτευξη της συμφωνίας με το BBC, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας ενημέρωσε με 

έγγραφο του τη Διεύθυνση Τύπου της Προεδρίας της κυβέρνησης, ότι ο ραδιοφωνικός 

σταθμός των Αθηνών  καθιέρωσε τακτική εκπομπή ψυχαγωγίας και ενημέρωσης για 

τους Έλληνες πολεμιστές επτά λεπτών, η οποία θα μεταδιδόταν μέσω του  

ραδιοφωνικού προγράμματος του BBC. Το μαγνητοφωνημένο επτά λεπτών κείμενο 

της εκπομπής θα προετοιμαζόταν  στα εργαστήρια του σταθμού, θα καταγραφόταν σε 

ταινία και θα αποστελλόταν στο BBC  για εκπομπή στην καθιερωμένη τακτική ώρα.323  

Το υπουργείο των Εξωτερικών σε συνεργασία με τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην 

Αθήνα,  συμφώνησαν ύστερα από συζητήσεις στις 2-1-1952 και με κοινή διακοίνωση 

τους ανέφεραν ότι άρχισε η μεταφορά όλων των ειδών γραμμάτων, φακέλων (airmail), 

(letter mail and parcel post) και δέματα δώρων από τα ελληνικά ταχυδρομεία μέσω του 

Αμερικανικού ταχυδρομείου προς το ΕκΣΕ που μαχόταν στην Κορέα. Το ίδιο ίσχυε 

και από την Κορέα προς την Ελλάδα. Η κίνηση αυτή, όσο απλή και να φαινόταν, έδινε 

χαρά και ελπίδα στους Έλληνες στρατιώτες όταν παραλάμβαναν την αλληλογραφία ή 

κάποιο δέμα από τα αγαπημένα πρόσωπά τους  από την Ελλάδα.324     

                                                           

323 ΥΔΙΑ/ΚΥ,1951, φάκ. 113, υποφάκ. 3, Δημήτριος Πουρνάρας, Εθνικό  Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, προς 

Διεύθυνση Τύπου της Προεδρίας Κυβερνήσεως, αρ. 822/Π, Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 1951.  
324 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1952, φάκ. 46, υποφάκ. 9, Καψαμπέλης, Υπουργείου Εξωτερικών προς Γενικό 

Επιτελείο Στρατού/ΑΚΕΟ, αρ. 18948, Αθήνα 18 Ιανουαρίου 1952. 
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Οι σχέσεις του προσωπικού του 13ου Σμήνους με τους Αμερικανούς πιλότους 

και τεχνικό προσωπικό ήταν πολύ καλές. Υπήρχε σύμπνοια, αγάπη και πολύ καλή 

συνεργασία, γιατί σε πολλά θέματα λειτουργούσαν μικτά πληρώματα καθώς και στις 

επισκευές των αεροσκαφών σε περιπτώσεις συντήρησης ή ακόμη και βλάβης. Ο 

ιπτάμενος του Σμήνους  Β.Κ. αναφερόμενος στον «ελεύθερο χρόνο» του, την ημέρα 

που δεν ήταν προγραμματισμένος για πτήσεις μαζί με έναν ακόμη συνάδελφό του, στον 

οποίο  άρεσε επίσης το κυνήγι, ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 1952 και βγήκαν εκτός της 

περιμέτρου του στρατοπέδου, μέσα σε άγνωστη περιοχή για κυνήγι. Δεν είχαν 

υπολογίσει τους κινδύνους που διέτρεχαν ανά πάσα στιγμή από τους αντάρτες που ήταν 

ανάμεσα στους φιλήσυχους  Κορεάτες.  Το έπαθλο του κυνηγιού ήταν τρία τρυγόνια.  

Με την ασφαλή επιστροφή τους στο στρατόπεδο τα ετοίμασαν για να τα ψήσουν σε 

σούβλα στο πίσω μέρος της σκηνής. Η μυρωδιά του ψητού τους πρόδωσε και πρώτοι 

έφτασαν δύο Αμερικανοί. Σε λίγο χρονικό διάστημα τους πλησίασαν αρκετοί Έλληνες 

και Αμερικανοί. Το κυνήγι ήταν ελάχιστο για τόσα στομάχια. Οι επιτήδειοι έδρασαν 

αμέσως. Άλλοι έφεραν κασόνια με μπύρες και άλλοι πήγαν στα εστιατόρια, όπου 

προετοίμασαν και επέστρεψαν με διάφορα κρέατα. Τότε ξεκίνησε το γλέντι και 

κράτησε για αρκετή ώρα.325    

Επίσης, οι Έλληνες στρατιώτες, τόσο στα πεδία των μαχών όσο και τις ώρες 

ανάπαυλας, διατηρούσαν καλές σχέσεις με τους Αμερικανούς συναδέλφους τους, τους 

Βέλγους και τους Πορτορικανούς, γιατί συνυπηρετούσαν στην ίδια Μεραρχία. Αυτό 

τους έδενε περισσότερο και ο ένας θα υποστήριζε και θα βοηθούσε τον άλλον στο πεδίο 

της μάχης. Οι Έλληνες με τους Άγγλους ήταν επιφυλακτικοί λόγω της διαφορετικής 

τους νοοτροπίας. Γενικά, ήταν δύσκολοι και δύστροποι στο να δημιουργήσουν καλές 

σχέσεις, αλλά στα επιχειρησιακά πλαίσια ήταν  κοντά μεταξύ τους. Όσο αφορά τους 

Τούρκους στρατιώτες τα πράγματα διέφεραν. Η μακρόχρονη αντιπαλότητα των δύο 

λαών αντανακλούσε και στις σχέσεις τους. Διατηρούσαν μεταξύ τους αποστάσεις και 

ήταν επιφυλακτικοί. Τον τελευταίο χρόνο παραμονής τους στην Κορέα και με αφορμή 

τα επεισόδια ωμοτήτων  σε βάρος των Ελλήνων  της Πόλης και της Σμύρνης, οι δύο 

Στρατοί κρατήθηκαν σε απόσταση, λόγω των τεταμένων καταστάσεων που 

επικρατούσαν στις χώρες τους.  

 

  

                                                           

325 ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α/DVD, ό.π. 
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

4.1  Οι Απώλειες στον Πόλεμο της Κορέας. 

 

4.1.1. Οι απώλειες των Ανδρών της Ελληνικής Συμμετοχής. 

 

Οι απώλειες του ΕΚΣΕ σε προσωπικό και μέσα ήταν: 186 νεκροί, εκ των οποίων 

οι 12 ήταν από το Σμήνος αεροσκαφών, και 610 τραυματίες (Αξιωματικοί και Οπλίτες).  

Πέραν αυτών καταστράφηκαν και τέσσερα (4) αεροσκάφη τύπου Dakota, τα οποία 

κατέπεσαν τον Ιανουάριο του 1951, τον Μάιο του 1951 και δύο τον Δεκέμβριο του 

1952.326 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την αναλογία των πεσόντων στον πόλεμο της 

Κορέας, ανά γεωγραφικό διαμέρισμα επί του συνόλου του  πληθυσμού τους κατά το 

Έτος 1954.327 

Α/Α ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΠΛHΘΥΣΜΟ

Σ 

ΠΕΣΟΝΤΕ

Σ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΠΕΣΟΝΤΩΝ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1.700.835 30 16,12% 0,00176% 

2 ΗΠΕΙΡΟΣ 330.543 5 2,68% 0,00151% 

3 ΘΡΑΚΗ 336.954 6 3,22% 0,00178% 

4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 628.911 8 4,3% 0,00127% 

5 ΣΤΕΡΕΑ 

ΕΛΛΑΔΑΣ & 

ΕΥΒΟΙΑ 

2.287.019 46 24,73% 0,00201% 

6 ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ 1.129.022 46 24.73% 0,00403% 

7 ΚΡΗΤΗ 462.124 19 10,21% 0,00411% 

8 ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 228.597 5 2,68% 0,00216% 

9 ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 528.766 21 11,29% 0,00397% 

                                                           

326 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σσ. 180-184.  
327 Από την ιδιωτική συλλογή του Δημητρίου Ματσούκα, αδελφού φονευθέντος Αξιωματικού και μέλος 

του Πανελλήνιου Συνδέσμου  Παλαίμαχων Πολεμιστών Κορέας. 
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 ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΛΑΔΑΣ328 

7.632.801 186 100% 0,00243% 

 

       Οι σοροί των νεκρών του Στρατού που έπεσαν στα πεδία των μαχών της Κορέας 

και των δώδεκα (12) φονευθέντων της Αεροπορίας, ενταφιάστηκαν αρχικά στο 

Διασυμμαχικό Νεκροταφείο των Ηνωμένων Εθνών στο Πουσάν της Κορέας.  

Η επιθυμία της ελληνικής κυβέρνησης ήταν να επιστρέψουν οι σοροί των 

Ελλήνων πολεμιστών στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό δόθηκε εντολή στη Διοίκηση του 

ΕκΣΕ να φροντίσει για την εκταφή και να προετοιμάσει τα λείψανα σε φέρετρα, ώστε 

να μεταφερθούν με το πλοίο που θα επέστεφε και το τμήμα επαναπατρισμού του ΕκΣΕ 

από την Κορέα στην Ελλάδα. Κατά την προετοιμασία της διακομιδής των λειψάνων 

στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 1954, δε βρέθηκαν οι σοροί στο ελληνικό 

νεκροταφείο του Πουσάν των δεκατεσσάρων (14) φονευθέντων (δύο αξιωματικών και 

δώδεκα οπλιτών) κατά τη διάρκεια των μαχών του ελληνικού λόχου στο ύψωμα 

Μεγάλο Νόρι. Η Διοίκηση του Ελληνικού Συντάγματος, με έδρα την Κορέα, ζήτησε  

να πληροφορηθεί από τον Έλληνα Σύνδεσμο στο Τόκυο, εάν γνώριζε που βρίσκονταν 

ενταφιασμένοι οι σοροί των φονευθέντων στο ύψωμα Μεγάλο Νόρι, εάν 

ενταφιάστηκαν πάνω στο ύψωμα ή σε κάποιο άλλο νεκροταφείο. Η απάντηση που 

έλαβε τον Νοέμβριο του 1954 η Διοίκηση του ΕκΣΕ από το γραφείο του Συνδέσμου 

στο Τόκυο ανέφερε ότι δεν υπήρχαν ενταφιασμένοι νεκροί σε άλλα κοιμητήρια ούτε 

και σε αυτό του Πουσάν. Οι νεκροί του Μεγάλου Νόρι, που έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι 

κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, δεν βρέθηκαν και παρέμειναν θαμμένοι στο 

ύψωμα κάτω από τόνους χώματος και πυρομαχικών, τα οποία έπεσαν κατά την 

διάρκεια της μάχης.329  

Στις 30 Ιανουαρίου 1955 έγινε επιμνημόσυνος δέηση στο πεδίον ασκήσεων του 

ελληνικού Συντάγματος στην Κορέα για την ανακομιδή των λειψάνων των πεσόντων 

στον πόλεμο της Κορέας αξιωματικών και οπλιτών του ΕκΣΕ. Η αποστολή των 172 

φέρετρων των στρατιωτικών, εκτός των δεκατεσσάρων (14) πεσόντων του Μεγάλου 

Νόρι που δεν βρέθηκαν, προγραμματιζόταν να γίνει  στις  2 Φεβρουαρίου 1955 με το 

                                                           

328 Ο μεγαλύτερος αριθμός πεσόντων εμφανίζεται στα γεωγραφικά διαμερίσματα Στέρεας Ελλάδας & 

Ευβοίας, καθώς και της Πελοποννήσου. Πιθανόν οι σειρές αντικατάστασης να είχαν αναλογικά 

περισσότερους στρατιώτες από τις περιοχές αυτές. Επίσης η Κρήτη εμφανίζει την μεγαλύτερη αναλογία 

πεσόντων ανά συνολικού αριθμού κατοίκων. 
329 ΓΕΣ/ΥΣΑ, 1954, φιλμ 6, Νο 96, Αθήνα.  
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πλοίο που θα μετέφερε την αποστολή επαναπατρισμού τμήματος του ΕκΣΕ από το 

Πουσάν της Κορέας. Η αναχώρηση των φέρετρων τους έγινε στις 5 Φεβρουαρίου 1955 

από το λιμάνι Μόντζι Χό της Ιαπωνίας μετά την απόδοση των τιμών από το Στρατό, 

την Εκκλησία  και τιμητικά αποσπάσματα των Συμμάχων. Η αναμενόμενη άφιξη τους 

στην Ελλάδα υπολογιζόταν για τις 4 Μαρτίου 1955 στην Ακτή Βασιλειάδη του 

Πειραιά.330   

Τα 172 φέρετρα των νεκρών επέστρεψαν στην Ελλάδα, στην ακτή Βασιλειάδη,  

στις 15 Μαρτίου 1955, κατά άλλους η ημερομηνία που δίνεται είναι 4 Μαρτίου 1955.331 

με το αμερικανικό πλοίο USS General R.M. Blatchford (AP-153). Ακολούθησε η 

υποδοχή των λειψάνων και έγινε επιμνημόσυνη δέηση παρουσία του Βασιλιά Παύλου, 

του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Παναγιώτη Κανελλόπουλου και πλήθος συγγενών 

και φίλων. Μετά το πέρας της τελετής, τα φέρετρα μεταφέρθηκαν για ενταφιασμό, των 

μεν αξιωματικών και των Αεροπόρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, των δε οπλιτών 

στο Γ’ Νεκροταφείο Νίκαιας.332 Αργότερα, μετά από χρόνια, τα οστά των μεν 

αξιωματικών και των αεροπόρων τοποθετήθηκαν σε οστεοθήκες και φυλάσσονται στο 

«Μαυσωλείο Πεσόντων Εν Πολέμω Στρατιωτικών» στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, τα 

δε οστά των οπλιτών τοποθετήθηκαν και φυλάσσονται στο Οστεοφυλάκιο, σε ιδιαίτερο 

χώρο, του Γ΄ Νεκροταφείου Νίκαιας που έχει παραχωρηθεί προς ταφή των 

Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας. Στο Μαυσωλείο του Α΄ Νεκροταφείου 

Αθηνών και στο τμήμα της Κορέας υπάρχουν τα οστά, σε μία οστεοθήκη, των δώδεκα 

(12) πεσόντων ιπτάμενων της ΕΒΑ και επιπλέον μία με το όνομα ενός από τους 12 

πεσόντες αεροπόρους. Υπάρχουν ακόμη τέσσερις οστεοθήκες για τους τέσσερις (4) 

αξιωματικούς του Στρατού και επιπλέον τρεις (3) οστεοθήκες με την ένδειξη 

«ΑΓΝΩΣΤΟΣ». Αντίστοιχα στο Μαυσωλείο του Γ΄ Νεκροταφείου Νίκαιας 

φυλάσσονται  σε ξεχωριστές οστεοθήκες τα οστά των τριάντα ενός (31) πεσόντων 

οπλιτών.  Λεπτομερή στοιχεία των νεκρών δεν τηρούνται από τις διευθύνσεις των δύο 

κοιμητηρίων. Τα βιβλία τήρησης των ονομάτων και στοιχείων των νεκρών δεν 

υπάρχουν στο νεκροταφείο Γ΄ της Νίκαιας πριν το 1960, γιατί σύμφωνα με τον 

                                                           

330 ΓΕΣ/ΥΣΑ, 1951-1952, φιλμ 5, Αθήνα. 
331 Σύμφωνα με το ΓΕΣ/ΔΙΣ, σ. 171, τα φέρετρα αφίχθηκαν στην Ελλάδα στις 4 Μαρτίου 1955 και 

μετά  την επιμνημόσυνη δέηση παραδόθηκαν τα φέρετρα στους οικείους των νεκρών καλυμμένα με 

την γαλανόλευκη Σημαία. 
332 Γεώργιος Δελαστίκ, «Έλληνες Πεσόντες», Καθημερινή, Επτά Ημέρες, Κυριακή 27 Ιουλίου 2003, 

Αθήνα. 
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υπεύθυνο του  κοιμητηρίου  καταστράφηκαν από πυρκαγιά.333 Τα υπόλοιπα οστά, 

σύμφωνα με τις μαρτυρίες επιζώντων και συγγενών, τα έχουν μεταφέρει οι συγγενείς 

στους τόπους καταγωγής αυτών. Σε σχετική τηλεφωνική έρευνα που έγινε στα 

ληξιαρχεία μερικών ονομάτων από τη λίστα των φονευθέντων  σύμφωνα με τον τόπο 

καταγωγής τους, ενώ υπήρχαν καταχωρημένες οι γεννήσεις αυτών δεν βρέθηκαν 

διαγραμμένοι από  τα αντίστοιχα μητρώα του Δήμου ή του κοινοτικού διαμερίσματος 

που ανήκαν.   

 

4.1.2.  Oι Απώλειες Συγκριτικά με τα άλλα Συμμαχικά Στρατεύματα. 

 

Οι θάνατοι στον πόλεμο της Κορέας ήταν περίπου 2,5-3 εκατομμύρια άνθρωποι, 

από αυτούς οι περισσότεροι ήταν άμαχοι.334  Την μεγαλύτερη φθορά θανάτων υπέφερε  

ο πληθυσμός της Βόρειας Κορέας σε ποσοστό περίπου 10% έως 15% του πληθυσμού 

της. Μία από τις αιτίες ήταν και η λιμοκτονία των κατοίκων λόγω της καταστροφής 

των φραγμάτων της Βόρειας Κορέας από τους συμμαχικούς βομβαρδισμούς. Οι 

απώλειες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ 27-6-1950 ΕΩΣ 27-7-1953. 335, 336 

ΧΩΡΑ ΟΠΛΟ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΕΣ ΝΕΚΡΟΙ ΝΕΚΡΟΙ 

ΜΑΧΗΣ 

ΝΕΚΡΟΙ 

ΑΛΛΗΣ 

ΑΙΤΙΑΣ 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 

ΗΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΤΡΑΤΟΣ 

ΝΑΥΤΙΚΟ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

5.720.000 

2.834.000 

1.601.000 

1.258.000 

36.574 

29.856 

  5.166 

  1.552 

33.769 

27.731 

  4.770 

  1.238 

2.835 

2.125 

   396 

   314 

103.281 

  77.596 

  25.310 

       368  337 

ΝΟΤΙΑ 

ΚΟΡΕΑ 

ΣΤΡΑΤΟΣ 602.902  113.248-

137.899 

 24.495 

ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΡΑΤΟΣ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

  174-182 

  12 

 610 

                                                           

333 Τα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί μετά από  αλληλογραφία με το Γενικό Επιτελείο Στρατού 

(ΓΕΣ/Β1/5), τη Διεύθυνση του Α΄ Νεκροταφείου Αθηνών, του Μουσείου Ιστορίας Πολεμικής 

Αεροπορίας και με την επιτόπου επίσκεψη του γράφοντα σε Α΄ και Γ΄ νεκροταφείο Αθηνών-Νίκαιας. 
334 Casualties in Korean War, διαθέσιμο στο:  https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_War, [ημερομηνία 

πρόσβασης: 17 Νοεμβρίου 2020]. 
335 Casualties in Korean War, διαθέσιμο στο:  https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_War, [ημερομηνία 

πρόσβασης: 16 Νοεμβρίου 2020]. 
336 The PRIO battle Deaths Dataset 1946-2008. Documentation of Gooding Decision, by Lacina Bethany 

and Gabriel Variate, Oslo, September 2009, διαθέσιμο στο:     

https://files.prio.org/ReplicationData/BattleDeathsDataset/PRIO, σσ. 359-362, [ημερομηνία 

πρόσβασης: 16 Νοεμβρίου 2020]. 
337 American Casualties in Korean War, διαθέσιμο στο:  https://fas.org/sgp/crs/natsec/RL32492.pdf,  

[ημερομηνία πρόσβασης: 25 Οκτωβρίου 2020]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_War
https://files.prio.org/ReplicationData/BattleDeathsDataset/PRIO
https://fas.org/sgp/crs/natsec/RL32492.pdf
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ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΡΑΤΟΣ 5.453  721-889  2.111 ΤΡ. 

168 

ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ 

ΟΗΕ    178.927  566.434 ΤΡ. 

32.585 

ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ 

ΒΟΡΕΙΑ 

ΚΟΡΕΑ 

ΣΤΡΑΤΟΣ   294.151-

350.000 

 229.849 ΤΡ. 

91.206 

ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ 

ΚΙΝΑ    114.000-

422.162 

34.000 340.000 338 

25.621 

ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ    271-281 1.161  

ΒΕΛΓΙΟ    97-104 350  

ΚΑΝΑΔΑΣ    309-516 1.042  

ΚΟΛΟΜΒΙΑ    140-210   

ΑΙΘΙΟΠΙΑ    120-122 566  

ΓΑΛΛΙΑ    271-288 1.008  

ΟΛΛΑΝΔΙΑ    111-120   

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ    92-128   

ΤΑΥΛΑΝΔΗ    114-136   

ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

   710-1078   

ΣΟΒΙΕΤΙΚΉ 

ΕΝΩΣΗ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 72.000 άνδρες μόνο 

το 1952 ήταν 26.000 

 282 (120 

πιλότους) 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΝΕΚΡΩΝ 

   909.833-

995.000339 

  

 

Ο τριετής πόλεμος ήταν καταστροφικός για τη χερσόνησο της Κορέας, τόσο για 

τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, όσο και για τις υποδομές και εγκαταστάσεις που 

καταστράφηκαν από την εκτεταμένη χρήση των βομβαρδισμών και τη χρήση των 

εμπρηστικών βομβών Napalm. Οι ζημιές αφορούν και την Βόρειο και την Νότιο 

Κορέα. Η Σεούλ άλλαξε τέσσερις φορές χέρια στο διάστημα του πολέμου και οι μάχες 

διαδραματίσθηκαν κυρίως στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της χερσονήσου. 

Υποστηρίζεται ότι περίπου 2.5 με 3 εκατομμύρια Κορεάτες σκοτώθηκαν ή 

                                                           

338 Casualties in Korean War, διαθέσιμο στο: https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_War, [ημερομηνία 

πρόσβασης: 17 Νοεμβρίου 2020]. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Γραφείο Πληροφορίων 

του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας, ανέφερε ότι 114.084 στρατιώτες σκοτώθηκαν στην μάχη και 

25.621 έχουν εξαφανιστεί. Άλλα περίπου 70.000 θύματα πέθαναν από τραύματα και άλλες αιτίες. Επίσης 

έχουν καταγραφεί από τα τμήματα αστικών υποθέσεων Κίνας  183.108 θύματα  του πολέμου. 
339 Η διαφορά των νεκρών οφείλεται στα διαφορετικά στοιχεία που παρέχονται από τους διάφορους 

ερευνητές σύμφωνα με το Peace Research Institute Oslo PRIO, (Ινστιτούτο Ερευνών  Ειρήνης του 

Όσλο), σσ. 359-362. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_War
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τραυματίσθηκαν ή αναφέρονται ως αγνοούμενοι και περίπου 900.000 Κινέζοι 

σκοτώθηκαν ή τραυματίσθηκαν. Ενώ από την πλευρά των συμμάχων 33.000 

Αμερικανοί σκοτώθηκαν και περίπου 3.000 από τους υπόλοιπους στρατιώτες των 

Ηνωμένων Εθνών. Σωστά έχει χαρακτηρισθεί από πολλούς ιστορικούς ως τον πιο 

αιματηρό πόλεμο. Οι αριθμοί δείχνουν το μέγεθος της παραφροσύνης που είχε 

καταλάβει τους ιθύνοντες και από τις δύο πλευρές, Ανατολής και Δύσης. Μετά από 

τρία χρόνια που κράτησε ο πόλεμος μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας, η 

διαχωριστική γραμμή μεταξύ τους κατέληξε κατά μήκος του 38ου παραλλήλου, 

ουσιαστικά εκεί από όπου ξεκίνησε ο πόλεμος. Τελικά, κανείς από τους δύο αντιπάλους 

δεν κατάφερε να πετύχει τον σκοπό του, την εξολόθρευση του αντιπάλου του και την 

επανένωση της διαιρεμένης χερσονήσου.340 

 

4.2. Διακρίσεις – Μετάλλια – παράσημα του ΕκΣΕ. 

 

Για το πολεμικό έργο που εκτέλεσε το προσωπικό του ΕκΣΕ του απονεμήθηκαν 

ιδιαίτερες τιμητικές διακρίσεις, ελληνικές και συμμαχικές. Ιδιαίτερη τιμητική διάκριση 

δόθηκε και στην Πολεμική του Σημαία. Επίσης, πολλοί αξιωματικοί και οπλίτες 

τιμήθηκαν με ηθικές αμοιβές όπως προαγωγές επ’ ανδραγαθία και απονομές ελληνικών 

και ξένων παρασήμων, μεταλλίων και εύφημες μνείες. Πλέον αυτών, ο παγκόσμιος 

Τύπος εξύμνησε τα κατορθώματα των Ελλήνων μαχητών όσο κανενός άλλου από τους 

συμμετέχοντες στον πόλεμο της Κορέας. Με όλα αυτά αναγνωρίστηκε και επισήμως η 

επάξια αντιπροσώπευση του ελληνικού Στρατού από το ΕΚΣΕ, για τον αγώνα του υπέρ 

της ελευθερίας και ασφάλειας των λαών. Η φήμη που απέκτησαν οι Έλληνες μαχητές 

στα πεδία των μαχών στη μακρινή Κορέα ήταν τόση μεγάλη όσο και οι σελίδες της 

μακραίωνης ελληνικής ιστορίας. Σε κάθε μάχη που διεξήγαγαν, είτε αυτή ήταν 

αμυντική είτε επιθετική, πάντα οι Έλληνες μαχητές ήταν οι νικητές και οι σύμμαχοι 

ήταν βέβαιοι για την έκβαση της μάχης, ότι αφενός θα κρατήσουν τα υψώματα που 

κατείχαν και αφετέρου θα εκδιώξουν τους αντιπάλους από τις θέσεις μάχης αυτών.    

Ο Πρέσβης Αθανάσιος Πολίτης από την Ουάσιγκτον πληροφορούσε με  

τηλεγράφημα του το Υπουργείο των Εξωτερικών, ότι το περιοδικό Evening Post που 

κυκλοφορούσε  το Σάββατο και η κυκλοφορία του άγγιζε τα τέσσερα (4) εκατομμύρια 

                                                           

340 Tom O΄neill «Divided Korea, face-off along the DMZ (Demilitarization Zone) » National 

Geographic, Washington D.C. July 2003, 6-18. 
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αντίτυπα, δημοσίευσε άρθρο του Harold Martin (Χάρολντ Μάρτιν) «The Greeks Know 

How to Die» με ανταποκρίσεις και φωτογραφίες από τις επιχειρήσεις των Ελλήνων 

στρατιωτών στην Κορέα. Στο άρθρο περιέγραφε ζωηρότατα κατά τον πρώτο χρόνο του 

πολέμου, την ψυχή, το θάρρος, την αξία, τη μαχητική ικανότητα των Ελλήνων 

Στρατιωτών, τον ενθουσιασμό, την αγάπη για την πατρίδα και τις υπέροχες παραδόσεις 

αυτών. Το άρθρο άρχιζε: «Έκαστος Έλληνας που παρενοχλεί τους κόκκινους στους 

κορεάτικους λόφους έχει πίσω του παράδοση 2.500 ετών».341   

H εφημερίδα Ατλαντίς, ελληνικής έκδοσης στη Νέα Υόρκη, σε κύριο άρθρο της 

στις 23 Δεκέμβριου 1951, με τίτλο: «Brave Greek Wins Praise Silver Star», 

αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στην παρασημοφόρηση του Έλληνα υπολοχαγού 

Χρήστου Μπουκουβάλα. Το κείμενο στάλθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης 

(ΥΠΕΘΑ), περιγράφοντας την παρασημοφόρησή του με το Ασημένιο Αστέρι από τον 

Διοικητή της 1ης Μεραρχίας Ιππικού, υποστράτηγο Thomas Harrold (Χάρολντ), για την 

ηρωική πράξη του, που έλαβε μέρος στις 9 Ιουνίου 1951, κοντά στο Yonchon 

(Γιοκτσόν) της Κορέας. Το μετάλλιο αυτό δίδεται από τις ΗΠΑ σε μαχητές που έκαναν 

ανδραγαθίες την ώρα της μάχης.342  

Σύμφωνα με τον πολεμικό ανταποκριτή ο πρώτος διοικητής του ΕκΣΕ ήταν ο τότε 

συνταγματάρχης Ι. Δασκαλόπουλος και Διοικητής και ψυχή  του Τάγματος ήταν ο 

αντισυνταγματάρχης Διονύσιος Αρμπούζης. Θετικά ήταν τα σχόλια των ξένων 

δημοσιογράφων για την θεαματική και αγωνιστική δράση  του θρυλικού τάγματος. 

Επίσης, ο Αρμπούζης λόγω της επιχειρησιακής του κατάρτισης και της πολεμικής του 

εμπειρίας ήταν φτιαγμένος για τη μάχη. Ο Αμερικανός διοικητής του 7ου Συντάγματος 

συνταγματάρχης Harrys (Χάρις), έλεγε: «Αυτός ο Έλληνας αξιωματικός, στις 

δύσκολες στιγμές που καταστρώνονταν τα σχέδια για άμυνα ή επίθεση και ο καθένας 

έλεγε την άποψη του, τελευταίος μιλούσε και το δικό του σχέδιο το παραδέχονταν 

όλοι». Το αποτέλεσμα ήταν να οδηγούνται από νίκη σε νίκη οι Αμερικανοί του 7ου 

Συντάγματος και το ελληνικό Τάγμα.343   

Η τοπική εφημερίδα Ashiya Press που εκδιδόταν στην Aσίγια της Ιαπωνίας, 

δημοσίευσε στις 12 Μαρτίου 1953 τις δηλώσεις του Διοικητή της 313ης  αμερικάνικης 

                                                           

341 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1951,  φάκ. 113, υποφάκ. 3, Πολίτης, Ελληνική Πρεσβεία προς Υπουργείο Εξωτερικών, 

αρ. 501/ΙΣΤ/6, Ουάσιγκτον, 7 Σεπτεμβρίου 1951.  
342 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1950, φάκ. 46, υποφάκ, 9, Σπύρος Καπετανίδης του Υπουργείου Εξωτερικών προς 

Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, αρ. 17890, Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 1952. 
343 Καράγιωργας, ό.π., σ. 55. 
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Αεροπορικής Μεραρχίας, για το 13ο ελληνικό Σμήνος. Το 13ο Σμήνος με τα ελληνικά 

πληρώματα συμμετείχε ενεργά στις επιχειρήσεις με την 6461η αμερικανική Μοίρα 

Τακτικών Μεταφορών της οποίας ήταν μέλος από το 1950. Οι Έλληνες αεροπόροι στον 

κοινωνικό τομέα διατηρούσαν άριστες σχέσεις με τους Αμερικάνους συναδέλφους 

τους και στον επιχειρησιακό  τομέα έφεραν σε πέρας κάθε αποστολή.344 

Επίσης, και ο Ταξίαρχος Mc Carty, Διοικητής της Δύναμης Αερομεταφορών στο 

θέατρο επιχειρήσεων της Κορέας, χαιρέτισε τους άνδρες του 13ους Σμήνους ως μία 

πολύ καλή ομάδα πιλότων που έτυχε να συνεργαστεί. Έμεινε πολύ ευχαριστημένος από 

τον επαγγελματισμό τους και τη συνεργασία τους με τους Αμερικάνους στην οργάνωση 

και εκτέλεση των πολεμικών μεταφορών.345           

 Η εκτίμηση που είχαν οι προϊστάμενοι των Αμερικανικών υπηρεσιών για την 

απόδοση  στις πτήσεις του μικρού αλλά αεικίνητου ελληνικού Σμήνους εκδηλωνόταν 

με πολλούς τρόπους. Ο Διοικητής της 6461ης Μοίρας κοινοποίησε στις 16 Απριλίου 

1953 σήμα προς όλο το προσωπικό του και εξέφρασε την ικανοποίηση του για το 

βραβείο που κέρδισε το 13ο Σμήνος ως η καλύτερη «Τακτική Μοίρα του Μήνα 

Φεβρουαρίου 1953» που ήταν αποτέλεσμα της προθυμίας και της σκληρής εργασίας 

του.346 

Οι υπηρεσίες και οι θυσίες που προσέφερε το 13ο Σμήνος στον αγώνα των 

Ηνωμένων Εθνών στην Κορέα για την Ελευθερία και την Ασφάλεια αναγνωρίστηκαν 

και το προσωπικό του τιμήθηκε με πάρα πολλές ηθικές αμοιβές. Δίκαια το προσωπικό 

του απόλαυσε την εκτίμηση και αγάπη των Αμερικανών, των Κορεατών και των άλλων 

συμπολεμιστών τους στον πόλεμο της Κορέας.347 

Στις 2 Φεβρουαρίου 1952 ο Διοικητής της 8ης Στρατιάς Στρατηγός Βαν Φλιτ σε 

επίσημη τελετή διαβίβασε στο ελληνικό Τάγμα την Εύφημο Μνεία του Προέδρου των 

ΗΠΑ Τρούμαν για τις διακεκριμένες επιχειρήσεις που διεξήγαγε από 3 έως 10 

Οκτωβρίου 1951 (μάχες στα υψώματα Σκοτς και Νέμπ) εναντίον των κινεζικών 

τμημάτων.348  

Στις 24 Μαρτίου 1952 ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης της Δημοκρατίας της Νότιας 

Κορέας, ως εκπρόσωπος του προέδρου Σήνγκμαν-Ρη, σε σεμνή τελετή απένειμε στο 

                                                           

344 ΓΕΣ/ΥΣΑ, ό.π., φιλμ Νο 5. 
345 Παναγιώτης-Βαρδής Παπαδάκης, «Η δράση του 13ου Σμήνους Αεροσκαφών C-47 Dakota στον 

πόλεμο της Κορέας», Πόλεμος και Ιστορία, αρ. 88, Αθήνα, 2005, 8. 
346 ΓΕΣ/ΥΣΑ, ό.π., φιλμ Νο 5. 
347 ΓΕΣ/ΥΣΑ, ό.π., φιλμ Νο 5. 
348 Δρακόπουλος, ό.π., σ. 51.  
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Τάγμα την προεδρική  ευαρέσκεια «για την εξαίρετη και διακεκριμένη υπηρεσία στο 

πεδίο της μάχης από 3 έως 10 Οκτωβρίου 1951 στην περιοχή Σκοτς και Νέμπ».349    

Ο Στρατηγός Μάθιου Ρίτζγουαιη τον Μάϊο του 1952 σε συνέντευξη που έδωσε 

στον πολεμικό ανταποκριτή Κίμωνα Σκορδίλη μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι, οι 

Έλληνες στρατιώτες στην Κορέα κέρδισαν το σεβασμό από τους συμπολεμιστές τους 

των Ηνωμένων Εθνών καθώς και την ευγνωμοσύνη του ελεύθερου κόσμου για την 

επιμονή τους στο  δικαίωμα του να πολεμά κάποιος για την ειρήνη, την ελευθερία και 

την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.350  

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Σήνγκμαν-Ρη στις 23 Οκτωβρίου 1953 σε μία 

μακροσκελή διαμνημόνευση του εξήρε την υπέροχη δράση και θαυμαστή απόδοση του 

13ου Σμήνους κατά τη διάρκεια των τριών ετών παραμονής του στην Κορέα από 1ης 

Δεκεμβρίου 1950 μέχρι της 31ης Μαρτίου 1953. Ιδιαίτερα τόνισε την αφοσίωση στο 

καθήκον του, την αυτοθυσία του, τον ηρωισμό του, την αποφασιστικότητα του να 

παρακάμπτει όλες τις δυσχέρειες που παρουσιάζονταν στο έργο του και την αμέτρητη 

συνεισφορά του στη Δημοκρατία της Κορέας.351  

 

4.2.1. Μετάλλιο των Ηνωμένων Εθνών /United Nations – Korean Medal. 

 

Το μετάλλιο των Ηνωμένων Εθνών είχε εξουσιοδοτηθεί να δίνεται σε όλα τα έθνη 

που υπερασπίσθηκαν τις πολεμικές προσπάθειες της Νότιας Κορέας απέναντι στην  

κομμουνιστική επίθεση. Προϋπόθεση αυτού ήταν η παραμονή τριάντα (30) ημερών 

στην εμπόλεμη περιοχή από 27 Ιουνίου 1950 έως τον Ιούλιο 1954. Βραβεία 

απονεμήθηκαν στο προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών που υπηρέτησε στις χερσαίες, 

στις εναέριες και στις θαλάσσιες επιχειρήσεις, εφόσον ήταν διατεταγμένες υπό το 

πρίσμα του ΟΗΕ.352 Το μετάλλιο είχε παραχθεί σε δέκα (10) γλώσσες κατόπιν αίτησης 

των χωρών που συμμετείχαν στον πόλεμο της Κορέας. Εκδόθηκαν 9000 μετάλλια και 

απονεμήθηκαν 7.050. Η Ελλάδα δεν απένειμε το Μετάλλιο Υπηρεσιών της Κορέας,  

αλλά υπήρχε χάραξη με ελληνική γραφή στο μετάλλιο των Ηνωμένων Εθνών. Η 

εμπρόσθια όψη μεταλλίου είχε τη χερσόνησο της Κορέας  μέσα στο σήμα του ΟΗΕ και 

                                                           

349 Στο ίδιο, σσ. 52-53.   
350 Σκορδίλης, ό.π., σ.11. 
351 ΓΕΣ/ΥΣΑ, ό.π., φιλμ Νο. 5.  
352 Kevin R. Ingraham, Honors, Medals and Awards of the Korean War, Johnson City Publishing, 

Binghamton, New York, 1993, σ. 2. 
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η πίσω όψη είχε γραμμένο στα ελληνικά σε έξι (6) σειρές το εξής: «ΔΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ 

ΠΡΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΙΝ/ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ/ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ / ΧΑΡΤΟΥ ΤΩΝ/ 

ΕΘΝΩΝ».353 

 

Φωτογραφία: 6. Μετάλλιο των Ηνωμένων Εθνών για Έλληνες Μαχητές. Οι δύο όψεις. 

Το ΕκΣΕ για την πολεμική του δράση κατά τη διάρκεια του Κορεατικού Πολέμου 

τιμήθηκε με Εύφημο μνεία και Ευαρέσκεια του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών 

και του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κορέας. Επίσης, η κυβέρνηση της 

Δημοκρατίας της Κορέας παρασημοφόρησε τους Έλληνες με το Μετάλλιο Πολεμικής 

Υπηρεσίας  της Δημοκρατίας της Κορέας. Το ελληνικό Τάγμα ήταν το πιο βαριά 

παρασημοφορημένο τάγμα πεζικού στον πόλεμο, σύμφωνα με την αμερικάνικη 

δήλωση στη συνεδρίαση  των Ηνωμένων Εθνών στις 8 Δεκεμβρίου 1953. Ο πρώτος 

που τιμήθηκε με το Χρυσό Aστέρι της Τιμής, λόγω ηρωικής πράξης, ήταν ο 

Δρακόπουλος Σταύρος, ο οποίος ήταν και ο πρώτος Έλληνας στρατιώτης που έπεσε 

στο καθήκον στις 5 Ιανουαρίου 1951, στις επιχειρήσεις του  πολέμου της Κορέας. Η 

κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών απένειμε στην Πολεμική Σημαία και σε 

Διοικητές του ΕκΣΕ έξι (6) Πολεμικούς Σταυρούς διακεκριμένης Υπηρεσίας. Επίσης 

απονεμήθηκαν τριάντα δύο (32) Ασημένιους Σταυρούς  (Silver Star), εκατό δέκα (110) 

                                                           

353 Ingraham, ό.π., σ. 60. 
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Χάλκινους Σταυρούς (Bronze Stars) και δεκαεννέα (19) Αεροπορικά Μετάλλια (Air 

Medals) σε άνδρες του 13ου Σμήνους.354   

 

4.3. Η επιστροφή των Στρατευμάτων – Ζητήματα Απόμαχων Πολεμιστών.  

 

Η επιστροφή των στρατευμάτων από την Κορέα γινόταν σε τακτά χρονικά 

διαστήματα ή όταν προκύπταν λόγοι αντικατάστασης στρατιωτών, που επρόκειτο να 

απολυθούν  και όταν μειωνόταν ο αριθμός λόγω απωλειών (τραυματισμοί και νεκροί) 

στην μάχη. Η επιστροφή γινόταν από το λιμάνι του Πουσάν (Pousan) της Κορέας βάσει 

του προγραμματισμένου δρομολογίου που εκτελούσε το αμερικάνικο οπλιταγωγό 

πλοίο που διέθετε το πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ για την μεταφορά των 

στρατευμάτων, αντικατάστασης ή τραυματιών, όσων χωρών μπορούσαν να 

εξυπηρετηθούν από το δρομολόγιο αυτό. Το δρομολόγιο του πλοίου ήταν 

προγραμματισμένο να εκτελείται συγκεκριμένες ημερομηνίες και αναχωρούσε από 

λιμάνι των ΗΠΑ με προορισμό το λιμάνι της Δημοκρατίας της Κορέας ή της Ιαπωνίας. 

Το συγκεκριμένο πλοίο εξυπηρετούσε βάσει συμφωνίας  όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, 

που είχαν διαθέσει στρατιωτικές δυνάμεις στο μέτωπο της Κορέας. 

Πολλοί εκ των αξιωματικών που επέστρεψαν από τον πόλεμο της Κορέας είχαν 

πολύ καλή εξέλιξη στην ιεραρχία του Στρατού και της Αεροπορίας. Ο ταγματάρχης 

Διονύσιος Αρμπούζης, ο πρώτος Διοικητής του Ελληνικού Τάγματος, διορίστηκε 

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ το 1974 έως το 1976, καθώς και ο Ιωάννης Γεννηματάς ο πρώτος 

Διοικητής του Συντάγματος, 1953-1954, διορίστηκε ως Αρχηγός ΓΕΣ το 1964 έως το 

1965.355 Επίσης, πολλοί έφτασαν σε ανώτατες διοικητικές θέσεις όπως και αυτή του 

Υπαρχηγού ΓΕΣ. Το ίδιο συνέβη και στην Αεροπορία καθώς πολλοί διορίστηκαν σε 

πολλές ανώτατες διοικητικές θέσεις και ο Δημήτριος Κωστάκος, Διοικητής του 13ου 

Σμήνους, διορίστηκε στη θέση του Αρχηγού ΓΕΑ από 1967 έως το 1972.356 Πολλοί 

ιπτάμενοι του 13ου Σμήνους αποστρατευόμενοι από τις τάξεις της ΕΒΑ έγιναν δεκτοί 

λόγω της εμπειρίας που απόκτησαν στον κορεατικό πόλεμο ως πιλότοι της τότε 

Ολυμπιακής Αεροπορίας του Αριστοτέλη Ωνάση. Η εταιρεία το 1957 χρησιμοποιούσε 

                                                           

354 Ingraham, ό.π., σ. 90.     
355 Διατελέσαντες Αρχηγοί ΓΕΣ, διαθέσιμο στο:    

http://army.gr/sites/default/files/pdf_diatelesantes_arhigoi_ges_-_antigrafo.pdf,, [ημερομηνία 

πρόσβασης: 22 Οκτωβρίου 2020].     
356Διατελέσαντες Αρχηγοί ΓΕΑ, διαθέσιμο στο:  https://www.haf.gr/history/former-chiefs-haf/, 

[ημερομηνία πρόσβασης: 22 Οκτωβρίου 2020].  

https://www.haf.gr/history/former-chiefs-haf/
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αεροσκάφη τύπου DC-3 το οποίο ήταν η πολιτική έκδοση του Dakota C-47 Douglas 

και με δυνατότητα μεταφοράς 27-32 επιβατών. Επίσης διέθετε το Douglas DC-4 και 

DC-6 τα οποία ήταν τετρακινητήρια.357 

Επιπλέον, σε επικοινωνία που έγινε με το σύλλογο Διεύθυνσης Εφέδρων 

Πολεμιστών Αγωνιστών Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ) με έδρα την 

Αθήνα και στην ερώτηση: ποια η μέριμνα που έχουν οι ανάπηροι του πολέμου της 

Κορέας; Απάντησε υπάλληλος αυτού και είπε, ότι όλοι οι έφεδροι τραυματίες 

αξιωματικοί και οπλίτες των πολέμων, τόσο της Εθνικής Αντίστασης όσο της Κορέας 

και Κύπρου, παίρνουν σύνταξη λόγω της αναπηρίας τους. Επίσης, έχουν και άλλα 

οφέλη από  το Κράτος, όπως εισιτήρια σε θεατρικές και άλλες παραστάσεις, 

υγειονομική περίθαλψη και στους πολύ βαριά αναπήρους, με 100% ακινησία, 

διαθέτουν νοσηλεύτρια στο σπίτι. 

 

4.4. Διαχείριση μνήμης του πολέμου και των Απόμαχων Πολεμιστών.  

 

Η Ελλάδα τιμώντας τους πεσόντες πολεμιστές της, ζήτησε από τη Νότια Κορέα 

να παραχωρήσει σε κατάλληλη τοποθεσία έκταση γης για την ανέγερση μνημείου υπέρ 

των πεσόντων Ελλήνων μαχητών στον υπέρ της ελευθερίας της αγώνα. Με την 

αποδοχή της ελληνικής πρότασης από τη Δημοκρατία της Κορέας και την παραχώρηση 

της έκτασης γης, η ελληνική κυβέρνηση εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς την 

κυβέρνηση της Νότιας Κορέας μέσω των πρεσβειών τους στην Ουάσιγκτον.358  

Η Δημοκρατία της Νότιας Κορέας το 1974 σε αναγνώριση της θυσίας των 186 

Ελλήνων μαχητών που έπεσαν στο έδαφός της και τον αέρα, των 610 τραυματιών και 

των συνολικά 4.992 Ελλήνων στρατιωτών που υπερασπίστηκαν την ελευθερία της,  

ανήγειρε στην τοποθεσία Daeyeon-dong, Nam-gu, Busan, (Γιοντζού Κυούν Τζι Ντό) 

κοντά στη πόλη Πουσάν, στην περίφημη κοιλάδα των Ηρώων, μεγαλοπρεπές Μνημείο. 

Σε μία πλάκα αναγράφεται «Οι γενναίοι αυτοί στρατιώται της Ελλάδος, ενσάρκωσαν 

το εύδαιμον  το ελεύθερον, το δ’ έλεύθερον το εύψυχον. Τιμή και δόξα τοις πεσούσι 

πολεμισταίς!». Σε μία άλλη πλάκα έχει χαραχθεί σε συντομία η εξιστόρηση της 

συμμετοχής του ΕκΣΕ στον πόλεμο της Κορέας. Τα ονόματα των Ελλήνων στρατιωτών 

                                                           

357 Ολυμπιακές Αερογραμμές, διαθέσιμο στο:  https://el.wikipedia.org. [ημερομηνία πρόσβασης: 22 

Οκτωβρίου 2020].   
358 ΥΔΙΑ/ΚΥ, 1952, φάκ. 46, υποφάκ. 9, Χρήστος Διαμαντόπουλος Υπουργείο Εξωτερικών προς 

Ελληνική Πρεσβεία, αρ. 18-3-1952, Αθήνα 18 Μαρτίου 1952. 

https://el.wikipedia.org/
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που έπεσαν στον πόλεμο της Κορέας έχουν γραφεί μέσα στο πολεμικό μουσείο της 

Σεούλ. Στον προαύλιο χώρο του πολεμικού μουσείου έχουν αναγείρει αναθηματική 

στήλη προς τιμή της Ελληνικής συμμετοχής στον Πόλεμο της Κορέας.  

Όλοι οι στρατιωτικοί της πολυεθνικής δύναμης του ΟΗΕ που έχασαν τη ζωή τους 

στον πόλεμο της Κορέας από το 1950-1953 ενταφιάστηκαν στο κοιμητήριο του ΟΗΕ 

που βρισκόταν στην τοποθεσία Γιοντζού Κυούν Τζι Ντό, στην κοιλάδα των νεκρών, 

κοντά στη πόλη Πουσάν. Η τοποθεσία καλύπτει έκταση 135.000 τετραγωνικών μέτρων 

και δημιουργήθηκε για τις ανάγκες των θυμάτων του πολέμου από τις 16 χώρες του 

ΟΗΕ που απέστειλαν στρατιωτικές δυνάμεις. Το Αναμνηστικό Νεκροταφείο του ΟΗΕ 

στην Κορέα είναι το μοναδικό στον κόσμο αφιερωμένο στους στρατιωτικούς του ΟΗΕ. 

Το νεκροταφείο αρχικά διατηρούσε περίπου 11.000 τάφους αλλά μετά από πιέσεις των 

οικογενειών των θυμάτων πολλά λείψανα των νεκρών επαναπατρίστηκαν στις 

διάφορες χώρες. Παραμένουν περίπου 2.300 τάφοι. Στον χώρο επίσης υπάρχουν η 

αίθουσα Μνήμης, η αίθουσα Μνημείων, μνημεία όπως της Ελλάδας, της Τουρκίας, της 

Αυστραλίας, Βρετανίας και άλλων χωρών.359 

Φωτογραφία 7. Το Μνημείο υπέρ των Ελλήνων πεσόντων στην Κορέα. 

Η ελληνική κυβέρνηση, μετά την ανακομιδή των λειψάνων των Ελλήνων 

Στρατιωτών το 1955 από το κοιμητήριο των Ηνωμένων Εθνών στην Κορέα, ανήγειρε 

με έξοδά της, το 1961, σε ανάμνηση της ελληνικής συνεισφοράς στον Πόλεμο της 

                                                           

359 Νεκροταφείο των Ηνωμένων Εθνών στην Κορέα, UN Memorial Cemetery in Korea, διαθέσιμο στο: 

www.english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI/. [ημερομηνία πρόσβασης: 23 Οκτωβρίου 2020]. 

http://www.english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI/
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Κορέας, μαρμάρινο μνημείο στην τοποθεσία  όπου  υπήρχαν οι τάφοι των Ελλήνων 

πολεμιστών. Επάνω στο μνημείο τοποθετήθηκε επιγραφή με τη φράση: «Η Ελλάς 

τιμώσα τα τέκνα της».360 

Οι 462 από τους 721 νεκρούς Τούρκους ή μάρτυρες που σκοτώθηκαν κατά τον 

κορεατικό πόλεμο παρέμειναν ενταφιασμένοι στον χώρο του μνημειακού 

νεκροταφείου του ΟΗΕ. Οι σοροί των νεκρών παραμένουν στο νεκροταφείο του ΟΗΕ 

και δεν έγινε καμία προσπάθεια ανακομιδής των λειψάνων και μεταφοράς αυτών στην 

Τουρκία, γιατί σύμφωνα με την πίστη τους, οι νεκροί ανήκουν εκεί όπου μαρτύρησαν 

και έχασαν τη ζωή τους. Επίσης, στο μνημειακό νεκροταφείο υπάρχει και ο τοίχος 

Μνήμης όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των στρατιωτών της πολυεθνικής δύναμης 

του ΟΗΕ που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια του πολέμου και δε βρέθηκαν οι σοροί  

τους.361 

Επίσης, το 1993 αναγέρθηκε ένα ακόμα μνημείο από τον Σύλλογο Βετεράνων 

Πολεμιστών Μακεδονίας-Θράκης, Παγόδα, στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, 

όπου στις μαρμάρινες στήλες που το περικλείουν  αναγράφονται τα ονόματα των 186 

νεκρών, του Στρατού Ξηράς και της Αεροπορίας, για να τους θυμούνται και να τους 

μνημονεύουν οι επισκέπτες και οι περαστικοί. Η παγόδα, σύμβολο της Δημοκρατίας 

της Κορέας, που κοσμεί το μνημείο, είναι από χυτοσίδηρο, έχει βάρος έντεκα (11) 

τόνους και είναι προσφορά των επιχειρηματιών της Νότιας Κορέας. Συνδυάζεται με τα 

λευκά μάρμαρα, που θυμίζουν την Ελλάδα, για να συνθέσουν με τον καταλληλότερο 

τρόπο το Μνημείο των πεσόντων στον πόλεμο της Κορέας.362 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παλαίμαχων Πολεμιστών Κορέας στην Ελλάδα 

ανήγειρε το 2004 καλαίσθητο μαρμάρινο μνημείο σε χώρο που διέθεσε ο Δήμος 

Παπάγου, προσφορά και αυτό των επιχειρηματιών της Νότιας Κορέας, όπου 

αναφέρονται τα ονόματα  των 186 πεσόντων του Στρατού και της Αεροπορίας.  

 

                                                           

360 Μνημείο προς τιμή της συμμετοχής του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος στον Πόλεμο της 

Κορέας, διαθέσιμο στο:   www.mfa.gr/missionsabroad/republic-of-korea,  [ημερομηνία πρόσβασης: 25 

Οκτωβρίου 2020]. 
361 Τουρκικό Μνημείο Πεσόντων στον πόλεμο της Κορέας, περιοχή Πουσάν, διαθέσιμο στο: 

www.trt.tr/greek/toyrkia/2017/12/05/to -tourkiko-nekritapheio-sto-mpousan-episkephteke-o-gilntirim-

861568, [ημερομηνία πρόσβασης: 25 Οκτωβρίου 2020].   
362 Γεώργιος Θ. Παπαϊωάννου, Η Ιστορία του Μνημείου, 1999, Θεσσαλονίκη. 

http://www.mfa.gr/missionsabroad/republic-of-korea
http://www.trt.tr/greek/toyrkia/2017/12/05/to%20-tourkiko-nekritapheio-sto-mpousan-episkephteke-o-gilntirim-861568
http://www.trt.tr/greek/toyrkia/2017/12/05/to%20-tourkiko-nekritapheio-sto-mpousan-episkephteke-o-gilntirim-861568
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Φωτογραφία: 8. Το μνημείο των Πεσόντων στον πόλεμο της Κορέας στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης. 

Από το βιβλίο του Γ. Παπαϊωάννου, «η Ιστορία του μνημείου»,1999. 

Φωτογραφία: 9. Το μνημείο των Πεσόντων στον πόλεμο της Κορέας στο Δήμο Παπάγου στην Αθήνα.  

Από την ιδιωτική συλλογή του κ. Ματσούκα. 

Η ελληνική Τηλεόραση στα πλαίσια της εβδομαδιαίας εκπομπής η «Μηχανή 

του Χρόνου» με τον δημοσιογράφο Χρήστο Βασιλόπουλο στις 5 Νοεμβρίου 2018 

έφερε στην επιφάνεια τον ξεχασμένο πόλεμο της Κορέας. Η εκπομπή  αφιερώθηκε στη 

μνήμη όσων συμμετείχαν σ’ αυτόν προς ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης. 

Παρουσιάσθηκαν με κινηματογραφικό υλικό τα γεγονότα και οι καταστάσεις της 

εποχής εκείνης και μέσω συνεντεύξεων από τα εν ζωή μέλη του Εκστρατευτικού 

Σώματος, Στρατού και Αεροπορίας, καλύφθηκαν οι συνθήκες των μαχών και  οι 

συνθήκες επιβίωσης στην πρώτη γραμμή του μετώπου και στα μετόπισθεν.  

Ο πόλεμος τείνει να λησμονηθεί, η ελληνική κυβέρνηση όμως, προς τιμή αυτών 

των πολεμιστών που χάθηκαν υπερασπιζόμενοι Θερμοπύλες, ανέγραψε στο μνημείο 

του Αγνώστου Στρατιώτη στη Βουλή των Αθηνών και το όνομα της «ΚΟΡΕΑΣ», για 

να υπενθυμίζει στις νέες γενεές το σύνολο των μαχών που έδωσε ο Ελληνικός Στρατός 
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στην μακραίωνη ιστορία του για την Ελευθερία και την ανεξαρτησία της Ελλάδας 

καθώς και για την παγκόσμια Ειρήνη και ασφάλεια των λαών. Υπάρχουν ακόμη 

πυρήνες δημοσιογράφων και συγγραφέων οι οποίοι με άρθρα τους σε περιοδικά και 

εφημερίδες προσπαθούν να φέρουν στην επιφάνεια τις ένδοξες ημέρες των μαχών στη 

μακρινή Κορέα.  

Το έπος της Κορέας δεν έχει απασχολήσει τους Έλληνες λογοτέχνες και ποιητές 

γι’ αυτό και δεν υπάρχουν λογοτεχνικά κείμενα και ποιήματα. Το γεγονός ότι έφυγε 

από την Ελλάδα το άνθος των στρατιωτών, για να πολεμήσει σε μια μακρινή και 

άγνωστη χώρα, μέχρι τότε φάνταζε εξωπραγματικό. Ίσως το γεγονός να λησμονήθηκε 

από τους αγώνες που έδωσε ο ελληνικός λαός κατά των Γερμανών την περίοδο της 

Κατοχής και του μετέπειτα εμφυλίου.  

Σύμφωνα με δηλώσεις Βρετανού αξιωματούχου η Κομινφόρμ διακήρυττε ότι 

οι ΗΠΑ ήθελαν τους Έλληνες ως μισθοφόρους ή τροφή για τα πυροβόλα. Από μερίδα 

Ελλήνων, οι μέτοχοι του πολέμου της Κορέας θεωρούνταν ως «μισθοφόροι», γιατί 

συμμετείχαν σ’ έναν πόλεμο ξένων συμφερόντων και τόσο μακριά από την Ελλάδα.363  

Έχουν γραφεί αρκετές μονογραφίες από στρατιώτες και μόνιμους 

αξιωματικούς με την επιστροφή τους από την Κορέα. Συνοπτικά παρατίθενται όσα 

ήταν διαθέσιμα για την εργασία, όπως το βιβλίο του Ακριβού Τσολάκη με θέμα 

«Κορέα», του Γ.Δ. Βακαλόπουλου «Κορέα, η 13η Αποστολή», του Επαμεινώνδα 

Σχοινά «ΚΟΡΕΑ-Το Ημερολόγιο ενός Έλληνα Στρατιώτη», του Γεωργίου Παγωμένου 

«Το ημερολόγιο ενός  Έλληνα στρατιώτη στον πόλεμο της Κορέας» και στις σελίδες 

30 έως 43 του βιβλίου του αναφέρονται οι βιβλιογραφίες και τα άρθρα ξένων και 

Ελλήνων συγγραφέων και αρθρογράφων που ασχολήθηκαν με τον πόλεμο της Κορέας, 

του Νίκου Καλίδη «Δέκα χρόνια με πολέμους», του Κώστα Βελλάδιου, ψευδώνυμο 

που χρησιμοποίησε ο Κωνσταντίνος Χαλβατζής πολεμιστής της Κορέας και μετέπειτα 

ιερέας «Κορέα: Μεγάλες Ώρες», του Χαράλαμπου Γκόλια «Τα Ηρωικά Κατορθώματα 

του Ελληνικού Στρατού στην Κορέα». 

Το  Γενικό Επιτελείο Στρατού μέσω της  Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού έχει 

εκδώσει το 1977 το ιστορικό βιβλίο με θέμα, «Το Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδος εις 

Κορέαν (1950- 1955)» με αναφορές στην επιλογή, οργάνωση και εκτέλεση του έργου 

του ΕκΣΕ. Σε νεότερη έκδοση του δεύτερου τόμου έχει συμπεριλάβει όλους τους 

μετέχοντες του ΕκΣΕ. 

                                                           

363 Στεφανίδης, Από τον Εμφύλιο…, ό.π., σ. 223. Επίσης βλ. Μαγκλίνης ό.π., σ. 439,441. 
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Τα περιοδικά που εκδίδονται με μέριμνα του ΓΕΣ/ΔΙΣ όπως η Γενική 

Στρατιωτική Επιθεώρηση και η Επιθεώρηση Όπλων Σωμάτων έχουν φιλοξενήσει 

πολλά άρθρα στα τεύχη τους που είναι αφιερωμένα στη συμμετοχή της Ελλάδας στον 

πόλεμο της Κορέας.  

Το ΓΕΑ επίσης εκδίδει το περιοδικό «Αεροπορική Επιθεώρηση» και «Πτήση», 

τα οποία κατά καιρούς έχουν φιλοξενήσει άρθρα, κυρίως από το έργο και τη ζωή των 

ανδρών του 13ου Σμήνους που πήγε στην Κορέα.  

Επίσης και το περιοδικό «Πόλεμος και Ιστορία», έχει αφιερώσει πολλά άρθρα 

στο ιστορικό του Πολέμου της Κορέας και στη σημασία της Ελληνικής Αποστολής. 

Εφημερίδες έχουν φιλοξενήσει άρθρα, που αναφέρονται στην ελληνική 

συμμετοχή στον πόλεμο της Κορέας καθώς και επετειακά αφιερώματα με το ίδιο θέμα. 

Η εφημερίδα « Η Ηχώ των Πολεμιστών της Κορέας», που εκδίδεται από τα 

μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Παλαίμαχων Πολεμιστών Κορέας, 

συμπεριλαμβάνει άρθρα με τις μάχες που έχουν δώσει στην μακρινή Κορέα, καθώς και 

ανησυχίες των μελών του από την μετά του πολέμου εποχή.    

Ο Μ.Δ. μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Παλαίμαχων Πολεμιστών της 

Κορέας, λάτρης της ποίησης, έχει μεταφράσει αρκετά ποιήματα ξένων ποιητών, κυρίως 

Αμερικανών και πολλά απ’ αυτά έχουν δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Ηχώ του 

πολεμιστή»364, και «Ηχώ των Πολεμιστών της Κορέας», που εκδίδεται από τον 

σύλλογο των Παλαίμαχων Κορέας. Επίσης, έχει γράψει και δικά του ποιήματα με θέμα 

την Κορέα. 

 

Στους Ηρωικούς Νεκρούς του ΕκΣΕ 

Στον χώρο αυτόν εδώ τον ιερό, 

η μνήμη δύο ένδοξων λαών 

το γόνυ, ευλαβικά της κλείνει. 

Στεφάνι δάφνης καταθέτει στο βωμό 

των εκατόν ογδόντα έξι επιφανών 

ανδρών, που έπεσαν για την παγκόσμια ειρήνη. 

Σ’ αυτήν την πύλη από μάρμαρο λευκό, 

ενός  ναού που εκτείνεται στα ύψη, 

                                                           

364 Ονομασία της αρχικής έκδοσης η οποία από το 2012 μετονομάστηκε σε «Ηχώ των πολεμιστών της 

Κορέας». 
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η Δόξα στέκει με τ’ αθάνατο  νερό, 

τ’ αντρίκεια τα κορμιά σας για να νίψει, 

κι αθάνατους να σας δεχθεί η Ιστορία 

μεσ’ των ηρώων τα Ηλύσια Πεδία.365 

 

Ο Αρχιμουσικός του ΕκΣΕ Γεώργιος Μαύρος το διάστημα στην Κορέα ήταν  

μαέστρος της Μπάντας και στις 15 Αυγούστου του 1954 εκτέλεσε ένα μουσικό 

πρόγραμμα στην έδρα του Ελληνικού Τάγματος. Επίσης, ο ίδιος μελοποίησε το Θούριο 

του ΕκΣΕ και το Ελεγείο για τους πεσόντες στον πόλεμο της Κορέας.  

Ποίημα έγραψε και ο Στρατιώτης του 3ου Λόχου του ΕκΣΕ στην Κορέα Ηλίας 

Ρηγόπουλος, με θέμα το Εκστρατευτικό σώμα στην Κορέα, το οποίο δημοσιεύτηκε 

στην εφημερίδα «Η Ηχώ του Πολεμιστή». 

Επίσης, είναι και το μυθιστόρημα του Ηλία Μαγκλίνη, με τίτλο «Η Πρωινή 

Γαλήνη», αναφερόμενο στην επιλογή, στην προετοιμασία, στην αποστολή και δράση 

των στρατιωτών στην Κορέα. Στην αφήγηση του συγγραφέα δεν είναι όλα ρόδινα, 

καθότι σκοτώνεται πάνω στη μάχη και ο ήρωας του. 

Ο Ζαμίτ Λουκιανός, που υπηρέτησε στην Αεροπορία, ως σμηνίτης και 

συμμετείχε με το Σμήνος στην Κορέα, περιγράφει στο βιβλίο του με τίτλο «Στην Κορέα 

και την Ιαπωνία», την επιλογή του και τις περιπέτειές του στην Κορέα και Ιαπωνία.  

Ο Μελέτιος Κουράκλης, Αρχιμανδρίτης, στο  βιβλίο με τίτλο «Θρησκευτικοί 

Λειτουργοί στο Στράτευμα δια μέσου των αιώνων», αναφέρει στις σελίδες 596-605 για 

τους ιερείς που συμμετείχαν στον πόλεμο της Κορέας καθώς και το έργο που 

επιτέλεσαν. 

Ο Τάκης Παπαγιαννόπουλος, δημοσιογράφος και Γενικός Γραμματέας του 

Ελληνικού ομίλου των φίλων της Κορέας, στο βιβλίο του με θέμα « Ελλάς- Κορέα» 

αναφέρεται στη μακρινή χώρα της Άπω Ανατολής, συγκρίνοντάς την με την Ελλάδα 

για τον γενναίο και ευγενή λαό της και τους αγώνες που έδωσε στο διάβα των αιώνων.  

Επίσης, κάνει εκτενή αναφορά και στην ελληνική συμμετοχή στον πόλεμο της Κορέας 

1950-1955.   

                                                           

365 Ποίημα που έγραψε ο Δημήτριος Ματσούκας, μέλος του Συλλόγου και αδελφός Αξιωματικού που 

έπεσε στην Κορέα, για το Μνημείο Πεσόντων στου Παπάγου και αφιερωμένο στους ηρωικούς νεκρούς  

της Κορέας. 
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Οι πολεμικοί ανταποκριτές και δημοσιογράφοι Κίμων Σκορδίλης, Γεώργιος 

Καράγιωργας και Philip Deane (Γεράσιμος Τσιγάντε) με την επιστροφή τους από την 

Κορέα, ο καθένας έγραψε σε βιβλίο αυτά που είδε και έζησε την περίοδο του πολέμου 

κοντά στους Έλληνες στρατιώτες και αεροπόρους. Ο πρώτος έγραψε και εξέδωσε το 

1954 το βιβλίο με τίτλο «Πεθαίνω για την Ελλάδα», τα τελευταία λόγια ενός Έλληνα 

αξιωματικού που έπεσε νεκρός στη μάχη, ο δεύτερος το βιβλίο «Οι Έλληνες εις την 

Κορέαν» και ο τρίτος αντίστοιχα το βιβλίο «Αιχμάλωτος στην Κορέα», σε μετάφραση 

του Κ. Σφαέλου. 

Ο Άγγλος αξιωματικός γιατρός του Κορεατικού πολέμου Michael Hickey το  

1999 εξέδωσε το βιβλίο με τον τίτλο «Τhe Korean War»,  το οποίο μεταφράστηκε από 

το Δημήτριο Π. Κωστελένο το 2002 με τον τίτλο «Ο Πόλεμος της Κορέας», όπου κάνει 

αναφορά και για την ελληνική συμμετοχή. 

 Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων Αεροπόρων/ΠΑΣΥΒΕΤΑ εξέδωσε το 

βιβλίο με τίτλο τα «Ελληνικά Φτερά στον Πόλεμο της Κορέας, η Δράση του 13ου 

Σμήνους Μεταφορών 1950-1955» τον Μάιο του 2005, κάνοντας εκτενή αναφορά στη 

ζωή και δράση  των ανδρών του Σμήνους. 

Το Υπουργείο Βετεράνων και Πατριωτικών Υποθέσεων Κορέας εξέδωσε 

βιβλίο, ως φόρο τιμής, το Δεκέμβριο 2006, το οποίο μεταφράστηκε από τον John Po 

Kim, και η επιμέλεια της μετάφρασης έγινε από τον κ. Δημήτριο Ματσούκα με τον 

τίτλο «ΟΙ Απόγονοι της Αθηνάς. Η Ιστορία της Συμμετοχής του Εκστρατευτικού 

Σώματος Ελλάδος στον Κορεατικό Πόλεμο», όπου περιγράφει τη δράση των 

συμμαχικών δυνάμεων που πήραν μέρος στον πόλεμο για την Ελευθερία της Νότιας 

Κορέας. 

4.5. Επιμνημόσυνες δεήσεις. 

 

Οι επιμνημόσυνες δεήσεις τελούνται υπέρ αναπαύσεως των ψυχών αυτών που 

μετείχαν, πολέμησαν και άφησαν την ψυχή τους και το αίμα τους για τα γνήσια 

ελληνικά ιδεώδη της φυλής μας σε τόπο ξένο και μακρινό, ως ακολούθως: 

 Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων Πολεμικής Αεροπορίας 

(ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α) κάθε έτος, συνήθως το πρώτο Σάββατο του Ιουνίου τελεί στο μνημείο 

πεσόντων Αεροπόρων στο αεροδρόμιο της Δεκέλειας (Τατόι) το μνημόσυνο υπέρ των 

ψυχών των πεσόντων Αεροπόρων του 13ου Σμήνους Μεταφορών, που με αεροσκάφη 

C-47 Dakota συμμετείχαν στον πόλεμο της Κορέας. Στην τελετή παρευρίσκονται ο 

πρόεδρος του ΠΑΣΥΒΕΤΑ, ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας, ο Αντιπρόσωπος 
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της Πολεμικής Αεροπορίας, Ενώσεις Αποστράτων, αντιπροσωπεία Στρατιωτικού 

προσωπικού, Βετεράνοι  και συγγενείς αυτών. Με το πέρας της τελετής ακολουθεί 

κατάθεση στεφάνων από τους εκπροσώπους των συλλόγων.366 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παλαίμαχων Πολεμιστών Κορέας τελεί το ετήσιο 

μνημόσυνο στα πλαίσια του συλλόγου, στο Μνημείο που έχει ανεγερθεί στο Δήμο του 

Παπάγου. Παρόντες είναι οι εν ζωή παλαίμαχοι Βετεράνοι, ο Πρέσβης της Κορέας 

στην Αθήνα, ο Δήμαρχος Παπάγου, αντιπροσωπεία από το Στρατό και συγγενείς και 

φίλοι των φονευθέντων.367  

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού έχει καθιερώσει να τελείται ετήσιο μνημόσυνο 

στα μνημεία και νεκροταφεία όπου φυλάσσονται τα οστά των αξιωματικών και 

στρατιωτών που φονευθήκαν στους  πολέμους υπέρ της ελευθερίας και της 

ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Στην περίπτωση  μας στο Α΄ νεκροταφείο Αθηνών και Γ΄ 

Νεκροταφείο Νίκαιας. Ειδικά στο Γ΄ νεκροταφείο κάθε έτος το πρώτο ψυχοσάββατο, 

το Σάββατο προ της Κυριακής της Απόκρεω, συγκεντρώνεται αντιπροσωπεία από το 

Στρατό και συγγενείς των νεκρών στον ιδιαίτερο χώρο που έχει διατεθεί για την ταφή 

των στρατιωτικών και των σωμάτων Ασφαλείας. Στον ίδιο χώρο υπάρχει και το 

Μαυσωλείο, όπου φυλάσσονται τα οστά των νεκρών. Η πληροφορία δόθηκε από τον 

υπεύθυνο της Μονάδας Στρατού που έχει αναλάβει την επίβλεψη και φροντίδα του 

Στρατιωτικού τμήματος του Νεκροταφείου. 

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας σε ειδική τελετή, που λαμβάνει χώρα την 8η 

Νοεμβρίου κάθε έτους, τιμά τους Πολιούχους της Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ, 

και στη συνέχεια γίνεται μνημόσυνο υπέρ των πεσόντων Αεροπόρων από τη 

δημιουργία του όπλου τόσο από τους πολέμους που έχουν λάβει μέρος όσο και στην 

περίοδο της ειρήνης κατά την εκτέλεση της αποστολής των. Ενδεικτικά αναφέρεται ο 

Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η εκστρατεία στη Μικρά Ασία, 

στη Μέση Ανατολή, στον Εμφύλιο και στον πόλεμο της   Κορέας.     

 

4.6.  Μαθήματα στις Στρατιωτικές Σχολές. 

 

                                                           

366  Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας, (ΕΑΑΑ),  «Το 13ο 

Σμήνος Μεταφορών στην Κορέα … 1955-2019 … 64 χρόνια από την επιστροφή του στην Ελλάδα» 

Εφημερίδα, Ηχώ των Αιθέρων, ΈΑΑΑ, 565, Μάιος – Ιούνιος 2019, Αθήνα, 2. 
367 Ιδιωτική συλλογή Προφορικών Μαρτυριών Δημητρίου Κίτσου, Συνέντευξη με το Δημήτριο 

Ματσούκα στην έδρα του συλλόγου, Ερμού 6, 2ος όροφος,, Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2018.  
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Από σχετική έρευνα στις στρατιωτικές σχολές των Ευέλπιδων και Ικάρων δεν 

μνημονεύεται στα μαθήματα τους ως τακτική, η ελληνική συμμετοχή στον πόλεμο της 

Κορέας. Η εμπειρία του ελληνικού Τάγματος του ΕκΣΕ, λόγω της εμπλοκής των 

στελεχών του στον δεκαετή πόλεμο, φάνηκε στην άψογη  κατασκευή ορυγμάτων, 

θέσεων μάχης και αποτελεσματικότητας του στον ορεινό πόλεμο. Αποτέλεσμα αυτών 

ήταν η ασφάλεια των στρατιωτών του. Ο συγχρωτισμός του με τα συμμαχικά 

στρατεύματα του ΟΗΕ του τροφοδότησαν νέες τακτικές μάχης και τη χρήση νέων  

οπλικών συστημάτων που θα εφάρμοζε και θα χρησιμοποιούσε με την επιστροφή του 

στην Ελλάδα. Επίσης, την εμπειρία που απόκτησαν τα ελληνικά πληρώματα στην 

πτήση δια οργάνων, έστω αυτών των πενιχρών που υπήρχαν πάνω στα αεροπλάνα, και 

στη χρήση του ραντάρ προσέγγισης για προσγείωση στα μεγάλα αεροδρόμια  της 

Κορέας και της Ιαπωνίας, τη χρησιμοποίησαν για εκπαίδευση των πληρωμάτων όλων 

των τύπων αεροσκαφών στην Ελλάδα. Εκδόθηκαν και τυποποιήθηκαν οι διαδικασίες 

πτήσεως δια οργάνων σε συνθήκες νεφών και νύκτας.   

Οι παλαίμαχοι του 13ου Σμήνους παραδέχθηκαν ότι οι επιχειρήσεις του Σμήνους 

στην Κορέα βοήθησαν την Αεροπορία να τυποποιήσει τις ανύπαρκτες μέχρι τότε 

διαδικασίες πτήσης δια οργάνων. Οι παλαιότεροι αεροπόροι πετούσαν με κανόνες 

πτήσης εξ’ όψεως, (Visual Flight Rules-VFR), όταν ο καιρός ήταν καλός αποφεύγοντας 

τα σύννεφα και τη νύκτα, ενώ οι νεότεροι, που εκπαιδεύθηκαν στην Αμερική, 

διδάσκονταν και χρησιμοποιούσαν τις διαδικασίες πτήσης με όργανα (Instrument 

Flight Rules-IFR), μέσα σε νέφη και τη νύκτα. Στην Κορέα μετά από σχετική 

εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων από τους Αμερικάνους εκπαιδευτές στις πτήσεις με 

όργανα και σε καιρό, εκτελούσαν τις αποστολές τους ημέρα και νύκτα. Όλοι οι 

παρευρισκόμενοι αποδέχτηκαν ότι οι επιχειρήσεις στην Κορέα ήταν ένα πολύ καλό 

μάθημα, ώστε ν’ αλλάξει η νοοτροπία των πτήσεων και να αποδέχονται την πτήση δια 

οργάνων. Τα ραδιοβοηθήματα που τότε υπήρχαν ήταν πενιχρά. Επίσης, παραδέχθηκαν 

ότι η «Κορέα άλλαξε τις πτήσεις της Ελλάδος από VFR σε IFR».368     

 Ο πόλεμος της Κορέας ήταν το πεδίο όπου χρησιμοποιήθηκαν νέου τύπου 

αεροσκάφη, αεριωθούμενα (τζετ), αλλάζοντας το δόγμα της μέχρι τότε γνωστής 

τακτικής στον εναέριο πόλεμο. Καταγράφηκε και η πρώτη αερομαχία αεριωθουμένων 

μεταξύ MIG-15 ρωσικής κατασκευής και F-86 αμερικάνικης κατασκευής.  Η τακτική 

που χρησιμοποιήθηκε στην εκμετάλλευση των αεροσκαφών σε αερομαχίες και 

                                                           

368 ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α/DVD, ό.π.  
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βομβαρδισμούς, άλλαζε τακτικά καθώς εξελίσσονταν και οι πιλότοι αυτών αλλά και οι 

δυνατότητες των αεροσκαφών. Μέσα στο χρονικό περιθώριο του πολέμου, από εποχή 

σε εποχή, η τακτική θεωρούνταν ξεπερασμένη πόσο μάλλον στη σημερινή εποχή, λόγω 

χρησιμοποίησης  σύγχρονων τελευταίας τεχνολογίας αεροσκαφών και μοντέρνων, 

νέων και έξυπνων οπλικών συστημάτων που χρησιμοποιούν οι εξελιγμένες Ένοπλες 

Δυνάμεις. Άγνωστα μέχρι τότε τα αεριωθούμενα αεροσκάφη για την ΕΒΑ η οποία στα 

πλαίσια εκσυγχρονισμού του στόλου της απέστειλε στην Κορέα εμπειρογνώμονες και 

πιλότους να μελετήσουν τα νέα αυτά αεροσκάφη, ( F-84 Thunderjet και F-86 Sabre)  

τα οποία και προστέθηκαν στο οπλοστάσιο της κατά τη διάρκεια του πολέμου το 1952 

και 1954, και μετά από τον κορεατικό πόλεμο.369  

 

4.7. Υπουργείο Βετεράνων και Πατριωτικών Υποθέσεων Κορέας. 

 

Στα πλαίσια της εργασίας προγραμματίσθηκε και επίσκεψη στην Πρεσβεία της 

Δημοκρατίας της Κορέας με έδρα την Αθήνα, όπου υπήρξε συζήτηση και ενημέρωση 

από μέλος αυτής για τις δραστηριότητες της Πρεσβείας όσο αφορά τους παλαίμαχους 

της Κορέας. Δόθηκε σχετική αλληλογραφία και στη συζήτηση αναφέρθηκε ότι η 

Δημοκρατία της Κορέας για την εξυπηρέτηση των παλαίμαχων του πολέμου της 

Κορέας ίδρυσε  Υπουργείο Υποθέσεων Πατριωτών και Βετεράνων με την ονομασία 

Ministry of Patriots and Veterans Affairs (MPVA), το οποίο ασχολείται με τις 

υποθέσεις των Βετεράνων του Πολέμου όλων των χωρών που έλαβαν μέρος στις 

επιχειρήσεις κατά την περίοδο 1950-1955 και να διατηρεί ζωντανή τη μνήμη τους. 

Παράλληλα έχει εκδοθεί και βιβλίο, το οποίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από μέλος 

της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σεούλ και η επιμέλεια της μετάφρασης έγινε από μέλος 

του Πανελληνίου Συνδέσμου Παλαίμαχων Κορέας.   

Μέσω του Υπουργείου Βετεράνων της Κορέας, δημιουργήθηκε πρόγραμμα 

επισκέψεων και επανεπισκέψεων στην Κορέα. Οι προσκλήσεις δίνονται μέσω της 

Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Κορέας και όσοι παλαίμαχοι ή απόγονοι απόμαχων 

του πολέμου επιθυμούν, δηλώνουν συμμετοχή στο πρόγραμμα επίσκεψης. Τα έξοδα 

του ταξιδιού καλύπτονται από την Κορέα ή σε ορισμένες περιπτώσεις  υπάρχει μικρή 

συμμετοχή στα έξοδα από τους απόμαχους.  

                                                           

369 Κωνσταντίνος Μελέτης, «Κορέα- Ο Αεροπορικός Πόλεμος, Ιούνιος 1950-Δεκέμβριο 1951», 

Πολεμική Ιστορία, (Α. Μέρος),102,  Ιανουάριος 2007, Αθήνα, 56-67. 
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Επίσης η Πρεσβεία της Κορέας αναζητά απόμαχους ή απόγονους απόμαχων 

για την επίδοση προσκλήσεων για την ετήσια τελετή μνήμης και κατάθεσης στεφάνου 

κατά τον μήνα Μάιο ή σε άλλες εκδηλώσεις σε ένδειξη ευγνωμοσύνης  προς τους 

παλαίμαχους ανά την Ελλάδα. Δημιούργησε πρόγραμμα υποτροφίας για απογόνους 

των απομάχων σε πανεπιστήμια της Κορέας. Διαθέτει προσκλήσεις για διάφορες 

πολιτιστικές εκδηλώσεις και  προσκλήσεις για εκδηλώσεις σχέσεων φιλίας και 

συνεργασίας. Επιπλέον προγραμμάτισε επέκταση το 2021 του εκθεσιακού χώρου στο 

πολεμικό Μουσείο.    

Σημαντικό γεγονός ήταν η ημερίδα με θέμα τον Κορεατικό Πόλεμο, που 

φιλοξενήθηκε στην πόλη των Αθηνών από 1η έως 4η  Αυγούστου 2019. Τον συντονισμό 

και την οργάνωση της διάσκεψης ανέλαβε το Ίδρυμα για την Κληρονομιά του 

Κορεατικού Πολέμου (Korean War Legacy Foundation-KWLF), με πρόεδρο τον 

Κορεάτη Πανεπιστημιακό καθηγητή Jong woo Han. Συμμετείχαν ιστορικοί, ερευνητές 

και στρατιωτικοί αναλυτές από δώδεκα (12) χώρες, που έλαβαν μέρος υπό τον ΟΗΕ 

στην πολεμική προσπάθεια εφαρμογής των αποφάσεων του στην Κορέα.  Σύμφωνα με 

τον Han η επιλογή της Ελλάδος ως έδρα για τη σύσκεψη έγινε γιατί: « Η Ελλάδα 

μοιράζεται μεγάλο μέρος της Ιστορίας με την Κορέα. Η Ελλάδα έστειλε την 5η δύναμη 

σε αριθμό ανδρών στην Κορέα, μολονότι είχε εμπλακεί σε εμφύλιο πόλεμο με τους 

κομμουνιστές από το 1946-1949. Βρέθηκε υπό Γερμανική κατοχή, όπως ακριβώς η 

Κορέα υπό Ιαπωνική κατοχή και υπέφερε επίσης, έναν πόλεμο μέσω αντιπροσώπου 

εναντίον του κομμουνισμού». Στη σύσκεψη οι παρευρισκόμενοι αντάλλαξαν απόψεις  

και παρουσίασαν τον τρόπο διδασκαλίας στις βαθμίδες εκπαίδευσης της περιόδου 

εκείνης του Ψυχρού πολέμου στις χώρες τους. Χαρακτήρισαν τον πόλεμο «ξεχασμένο 

πόλεμο» καθώς βρέθηκε στο περιθώριο μιας μακράς ψυχροπολεμικής περιόδου και 

«θερμό» αφού ήταν ο πρώτος που έλαβε μέρος στην ψυχροπολεμική Ιστορία. Η 

επιστημονική συνάντηση «για μια σελίδα της Παγκόσμιας Ιστορίας» προσπαθεί να 

αναδείξει τα πολεμικά γεγονότα του πολέμου της Κορέας, τις σκοπιμότητες και τη 

σωστή επανεξέταση των ιστορικών γεγονότων.370    

 

  

                                                           

370 Γεώργιος Κουρκουτάς, φιλόλογος, «Ο Ξεχασμένος Πόλεμος» Ηχώ των Πολεμιστών της Κορέας, 

Εφημερίδα του Πανελληνίου Συνδέσμου Παλαίμαχων Πολεμιστών Κορέας, 88, Οκτ-Νοε-Δεκ. 2019, 

Αθήνα, 3. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

         Η συμμετοχή της Ελλάδος στον πόλεμο της Κορέας συνέβαλε στην πολιτική 

γραμμή και προσήλωση που είχαν ακολουθήσει οι τελευταίες διαδοχικές  κυβερνήσεις 

της εποχής, που έδειξαν πίστη στις αρχές του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της 

ασφάλειας και εκφράστηκαν με τον προσανατολισμό τους προς τους δυτικούς διεθνείς 

οργανισμούς και με την επιλογή τους να εναντιωθούν στις δυνάμεις του Άξονα στον 

Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσης, βαρύτητα είχε και η ανταπόδοση των μετεμφυλιακών 

Ελληνικών κυβερνήσεων προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη βοήθεια που έλαβαν 

μέσω του Δόγματος Τρούμαν το 1947 και από το σχέδιο Μάρσαλ το 1948.  

Η στρατιωτική συμμετοχή της Ελλάδος στον Κορεάτικο πόλεμο μπορεί να 

κατανοηθεί εφόσον η Ελλάδα υπήρξε  από τα ιδρυτικά μέλη του ΟΗΕ. Από την άποψη 

αυτή είναι δικαιολογημένη η στήριξη του Οργανισμού στα πρώτα βήματά του, ώστε 

να λειτουργήσει σωστά ο καταστατικός χάρτης  για την εφαρμογή της παγκόσμιας 

ειρήνης και ασφάλειας των λαών. Η εμπειρία των λαών ήταν αρκετά δυσάρεστη από 

τον προκάτοχο του, την Κοινωνία των Εθνών, η οποία λόγω της δομής, της αδράνειας 

ή ατολμίας, και της ασυνεννοησίας μεταξύ των μελών της, δεν κατάφερε να αποτρέψει 

τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα πλαίσια αυτά, η κυβέρνηση της Ελλάδας  θεώρησε ότι 

ήταν προς το συμφέρον της να ενισχύσει την απόφαση του ΟΗΕ με τη συμμετοχή της 

στην αντιμετώπιση της απρόκλητης επίθεσης της Βόρειας Κορέας  εναντίον της 

Δημοκρατίας της Νότιας Κορέας. Επιπλέον, η συμμετοχή της θα αποτελούσε εγγύηση 

από την πλευρά του Οργανισμού σε μια ενδεχόμενη επίθεση κάποιας από τις βόρειες 

κομμουνιστικές χώρες εναντίον της Ελλάδας. Επιπρόσθετα η επιλογή της να συνταχθεί 

με τις χώρες της Δύσης της έδινε το πλεονέκτημα της ένταξής της στο ΝΑΤΟ, καθότι 

η προηγούμενη αίτησή της του 1950 είχε απορριφθεί από τους Αμερικανούς και τους 

Βρετανούς. Το 1952 η Ελλάδα, μετά την έξοχη παρουσία της στο κορεατικό μέτωπο 

και την υποστήριξη των ΗΠΑ λόγω των συμφερόντων των στην περιοχή, κατόρθωσε 

την είσοδο της στο ΝΑΤΟ.  

Ένας εξίσου σημαντικός λόγος που οδήγησε τις διαδοχικές κυβερνήσεις, αρχικά 

του Σοφοκλή Βενιζέλου και στη συνέχεια του Νικολάου Πλαστήρα,  να ταχθούν υπέρ 

της στρατιωτικής βοήθειας στην Κορέα και την αποστολή του ελληνικού 

εκστρατευτικού σώματος, ήταν ο προβληματισμός που τους διακατείχε, μήπως αυτός 

ο πόλεμος ήταν μόνο μία εστία στον παγκόσμιο χάρτη, και ενδεχομένως η Σοβιετική 

Ένωση να σχεδίαζε επέμβαση μέσω των δορυφόρων της σε άλλα σημεία του πλανήτη, 
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ένα από τα οποία θα μπορούσε, δυνητικά, να ήταν και η Ελλάδα. Τους πρώτους μήνες 

μετά την έναρξη του Κορεατικού πολέμου, ο ελληνικός Τύπος δημοσίευε ειδήσεις και 

άρθρα για πολεμική προετοιμασία και τις συνεχείς προκλήσεις από τους Βούλγαρους 

και τους Αλβανούς. Η αρχική διστακτικότητα μπορεί να οφειλόταν στην αρχική 

εκτίμηση, ότι πίσω από την επίθεση του Λαϊκού Στρατού της Βόρειας Κορέας ήταν ο 

σοβιετικός ηγέτης Στάλιν και όχι ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Ιλ-Σουνγκ. 

Η αποστολή ελληνικού τμήματος στην Κορέα το 1950  προκάλεσε έντονες 

αντιδράσεις, κυρίως από τον αριστερό ιδεολογικό χώρο. Για να περιοριστούν όμως οι 

κοινωνικές αντιδράσεις ακολουθήθηκε η εθελοντική συμμετοχή, όσο μπορούσε να 

τηρηθεί η διαδικασία αυτή των στρατιωτικών στο εκστρατευτικό σώμα της Κορέας. 

Επίσης  τα προνόμια που τους δινόταν έκαναν δελεαστική την αποστολή των  Ελλήνων 

«μισθοφόρων» σε ένα από τα πιο θανατηφόρα μέτωπα του Ψυχρού Πολέμου στη 

διαμάχη του Ανατολικού και Δυτικού συνασπισμού. Αν αναλογιστούμε  την 

οικονομική κατάσταση των Ελλήνων εκείνης της εποχής, την πολιτική αβεβαιότητα 

που υπήρχε, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και το γεγονός ότι ο πόλεμος δεν ήταν κάτι 

άγνωστο στον ελληνικό λαό, μπορούμε να εξηγήσουμε τον μεγάλο αριθμό εθελοντών, 

που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στον πόλεμο ελπίζοντας για κάτι καλύτερο.  

Η αποστολή της τουρκικής δύναμης στην Κορέα τον Ιούλιο του 1950 έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο για την αποστολή και ελληνικών δυνάμεων προς υπεράσπιση των 

δυνάμεων του ΟΗΕ. Η Ελλάδα και η Τουρκία ήταν εξίσου αποδέκτες της αμερικάνικης 

βοήθειας στα πλαίσια του δόγματος Τρούμαν και παράλληλα ήταν και οι δύο χώρες 

υποψήφιες για την ένταξη τους στο ΝΑΤΟ. Σημαντικό ρόλο για να αποστείλει δυνάμεις 

και η Ελλάδα, διαδραμάτισαν και οι πιέσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ, του Γενικού 

Γραμματέα του ΟΗΕ, και μέρους του αμερικάνικου Τύπου με την έντονη προβολή και 

διαφήμιση της τουρκικής αποστολής και την δίκαιη προώθησή της για ένταξη στο 

ΝΑΤΟ. 

Η επάξια εκπροσώπηση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων από το ΕκΣΕ, 

Στρατός και Αεροπορία, στις επιχειρήσεις της Κορέας είχε παγκοσμίως και επισήμως 

αναγνωριστεί, η δε Πολεμική Σημαία αυτού παρασημοφορήθηκε επάξια από τον 

Ανώτατο Διοικητή των Δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών Στρατηγό Μάθιου 

Ριτζγουαίη. Το προσωπικό του ΕκΣΕ απέδειξε στο έδαφος και στον αέρα ότι ήταν 

ακούραστο, ακατάβλητο και χωρίς φόβο αλλά με σεβασμό αντιμετώπιζε τον αντίπαλο. 

Επίσης, ήταν πειθαρχημένο, αισιόδοξο, ελπιδοφόρο, και συνδεόταν φιλικά με τους 

συναδέλφους του των άλλων κρατών-μελών του ΟΗΕ. Επιπλέον πρέπει να 
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σημειώσουμε ότι ήταν η πρώτη φορά που αεροσκάφη της ελληνικής Αεροπορίας 

εκτελούσαν έναν τόσο μεγάλο άθλο. Ήταν τα μόνα από τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, εκτός 

των ΗΠΑ, που πραγματοποίησαν ένα τόσο μεγάλο ταξίδι για να συμμετάσχουν στον 

πόλεμο της μακρινής Κορέας. Οι κίνδυνοι και οι αντιξοότητες του ταξιδιού πάρα 

πολλές, αλλά ο επαγγελματισμός και η άψογη συνεργασία των πληρωμάτων  έφεραν 

σε πέρας την αποστολή. Οι εντυπώσεις όμως που άφησε στους συμμάχους το ελληνικό 

Εκστρατευτικό Σώμα ήταν αντιστρόφως ανάλογες με το μέγεθος του, όπως μαρτυρούν  

οι εύφημες διαμνημονεύσεις και οι τιμητικές διακρίσεις που απονεμήθηκαν στο 

ελληνικό Τάγμα και Σμήνος από Αμερικανούς και Κορεάτες στρατιωτικούς και 

πολιτικούς. Το ηθικό φρόνημα, το θάρρος, η υπομονή και η μαχητικότητα του ΕκΣΕ 

εξυμνήθηκαν τόσο από τους Διοικητές των μονάδων που είχαν υπαχθεί όσο και από 

τον ξένο Τύπο. 

Οι απώλειες που είχε το ΕκΣΕ σε σχέση με τις υπόλοιπες μονάδες που 

συγκροτούσαν την 1η Αμερικάνικη Μεραρχία Ιππικού και των άλλων Συμμαχικών 

Μονάδων, διαπιστώθηκε ότι είναι πολύ μικρές, παρά τις σημαντικές και σκληρές μάχες 

που διεξήγαγε. Πιθανόν, σ’ αυτό να συντέλεσε η επιμελής οχύρωση της θέσης μάχης, 

η πολύ καλή οργάνωση και ο σχεδιασμός της κάθε μάχης, η καλή και προσεκτική 

διεξαγωγή της και επιπλέον η μάχη σώμα με σώμα με τον αντίπαλο, που την γνώριζαν 

και εξασκούσαν πολύ καλά οι Έλληνες. Επίσης, συντέλεσε και η εμπειρία που 

απόκτησαν τα μόνιμα στελέχη και οι στρατιώτες του Τάγματος, ειδικά των πρώτων 

σειρών, στο μακροχρόνιο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στον εμφύλιο πόλεμο. Τις 

εμπειρίες αυτές μετέδωσαν και στα επόμενα τμήματα αντικατάστασης, που δεν είχαν 

εμπλοκή στον πόλεμο, ώστε να είχαν κατά το δυνατό νικηφόρο αποτέλεσμα στις μάχες 

με τις λιγότερες απώλειές τους.     

Όλοι οι παράμετροι οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δίκαια οι ελληνικές 

κυβερνήσεις επέλεξαν να προσφέρουν βοήθεια μέσω του ΟΗΕ στη Δημοκρατία της 

Νότιας Κορέας. Οι συνθήκες της εποχής εκείνης ήταν αρκετά αντίξοες για την Ελλάδα, 

η οποία από τη μια αντιτάχθηκε στις δυνάμεις του Άξονα επιλέγοντας μ’ αυτό τον 

τρόπο και το στρατόπεδο που ήθελε να κινηθεί, και, από την άλλη βγήκε από τον 

πόλεμο αρκετά αδύναμη  στρατιωτικά και οικονομικά. Η γεωστρατηγική της θέση 

επίσης  δεν της άφηνε πολλά περιθώρια άλλης επιλογής από το να ακολουθήσει το 

Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια τις ΗΠΑ που έλεγχαν την Ανατολική Μεσόγειο 

και τη Μέση Ανατολή. Σε όλα τα βόρεια σύνορά της υπήρχαν φιλοσοβιετικές 

Κυβερνήσεις, οι οποίες εποφθαλμιούσαν τη θέση της Ελλάδας και την έξοδό τους στο 
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Αιγαίο. Η αμερικανική βοήθεια στήριξε την οικονομία της Ελλάδας και βοήθησε στην 

αναδιοργάνωση και την ανάπτυξής της.  

Η Δημοκρατία της Κορέας αναγνώρισε τη βοήθεια και τις θυσίες που πρόσφεραν 

τα συμμαχικά στρατεύματα υπερασπιζόμενα την ελευθερία της και την ανεξαρτησία 

της. Προς τιμή των πεσόντων στρατιωτών ανήγειρε μνημείο σε χαρακτηριστική θέση, 

κοντά στην πόλη του Πουσάν, όπου υπήρχαν και τα κοιμητήρια των Ηνωμένων Εθνών. 

Επίσης, δημιούργησε Πολεμικό Μουσείο της περιόδου 1950-1953 στη Σεούλ, όπου 

τοποθετήθηκαν εκθέματα από τα συμμετέχοντα στρατεύματα και πολεμικό υλικό που 

χρησιμοποιήθηκε. Σε περίοπτη θέση στο Μουσείο, τιμής ένεκεν, έχουν αναγραφεί τα 

ονόματα των πεσόντων στον κορεατικό πόλεμο. Προγραμματίζει, επίσης, ετήσιες 

επισκέψεις βετεράνων πολεμιστών ή συγγενών αυτών στην Κορέα και στους τόπους 

όπου έγιναν οι επιχειρήσεις. Η Ελλάδα γνώρισε μία άγνωστη χώρα στην Άπω Ανατολή 

και αντίστοιχα η Νότια Κορέα γνώρισε τα Βαλκάνια, δημιούργησαν σχέσεις φιλίας και  

συνδέθηκαν με  κοινούς αγώνες και θυσίες για τη διατήρηση της ελευθερίας και της 

ανεξαρτησίας τους, έως και σήμερα.  

Τα δύο τμήματα της χερσονήσου της Κορέας δοκιμάστηκαν από τον αιματηρό και 

αδελφοκτόνο πόλεμο αν και είχαν πάνω από δύο εκατομμύρια θύματα συμπατριωτών 

τους δεν κατάφεραν να επανενωθούν. Τα καθεστώτα με διαφορετική αντίληψη που 

επιβλήθηκαν από τις εγγυήτριες δυνάμεις ΗΠΑ και Σοβιετική Ένωση αντί να 

αμβλύνουν την ένταση μεταξύ της Βόρειας και Νότιας Κορέας την όξυναν παραπάνω 

και αυτό έγινε η αφορμή να ξεσπάσει ο εμφύλιος πόλεμος. Μετά την συμφωνία της 

ανακωχής που υπέγραψαν τον Ιούλιο του 1953 οι αντιμαχόμενες δυνάμεις, ο πόλεμος 

δεν  τελείωσε αφού η Νότια Κορέα δεν υπέγραψε τη συνθήκη ειρήνης. Η επανένωση 

δεν ήταν εφικτή και η ένταση συνεχίστηκε. Η μεν Λαϊκή Δημοκρατία της Βόρειας 

Κορέας απομονώθηκε και ακολούθησε ένα σταλινικού τύπου καθεστώς, η δε 

Δημοκρατία της Νότιας Κορέας που ακολούθησε τη δυτική ιδεολογία  αναπτύχθηκε 

οικονομικά, τεχνολογικά  και εξελίχθηκε σε ένα σύγχρονο κράτος. Ο 38ος παράλληλος 

δεν αποτελούσε την αιτία αλλά την αφορμή του πόλεμου στην περιοχή αυτή της Άπω 

Ανατολής που και πάντα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.  

Οι ΗΠΑ στα πλαίσια του Ψυχρού Πολέμου δεν ήθελαν να αναλάβουν άμεσα την 

υπεράσπιση της Νότιας Κορέας. Με την κάλυψη  του καταστατικού και με τις αρχές 

διακήρυξης του ΟΗΕ οργάνωσαν και εκτέλεσαν την στρατιωτική υπεράσπιση της 

Νότιας Κορέας ενάντια στην εισβολή της Βόρειας Κορέας.  Με τη στρατηγική αυτή ο 

ΟΗΕ ανέλαβε για  πρώτη φορά πολεμική αποστολή για να προασπίσει την διεθνή 
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ειρήνη και να εγγυηθεί την παγκόσμια ελευθερία και ασφάλεια. Το τελικό αποτέλεσμα 

της αναμέτρησης στον κορεατικό πόλεμο ήταν χωρίς νικητή και κατέληξε σε διαμάχη 

μεταξύ της Κίνας και τις ΗΠΑ. Η Κίνα με την επικράτηση του κομμουνισμού διέκοψε 

τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και στην αρχή του Ψυχρού Πολέμου ήρθε πολύ κοντά με 

την Σοβιετική Ένωση. Τα νέα δεδομένα ανάγκασαν τις ΗΠΑ να αλλάξουν την πολιτική 

τους στον Ειρηνικό και στην Βορειοανατολική Ασία. Στον κορεατικό πόλεμο 

εκδηλώθηκε και ο καταλυτικός ρόλος των ουδετέρων χωρών της Ασίας. 

Όλα τα ανωτέρω συνηγορούν στην ορθότητα της απόφασης της ελληνικής 

κυβέρνησης για συμμετοχή στον Πόλεμο της Κορέας δεδομένου ότι τα οφέλη και τα 

πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή αυτή ήταν πολλαπλάσια από τα μειονεκτήματα. 
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