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ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΤΣΟΝ 
(15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1950)
Κείµενο: Θωµάς Σίµος  Εφ. Π/Ν / Ιστορικός
Η Κορεατική χερσόνησος θεωρείται από πολλούς ένας τόπος

πιθανής σύγκρουσης , µε απρόβλεπτες συνέπειες , ανάµεσα στους

Βορειοκορεάτες και τους Νοτιοκορεάτες, οι οποίοι

υποστηρίζονται από αµερικανικές στρατιωτικές δυνάµεις. Ο

φόβος ενός πυρηνικού ολέθρου έχει προκαλέσει έντονες

ανησυχίες σε πολλά κράτη της υφηλίου.

Παρόµοια ανησυχία στην ίδια περιοχή

του πλανήτη έχει εγείρει και η

πολεµική σύρραξη , ανάµεσα στους

ίδιους πρωταγωνιστές , το 1950 – 1953
στα πλαίσια του Ψυχρού Πολέµου

ανάµεσα στις δύο υπερδυνάµεις της

εποχής τη Σοβιετική Ένωση και τις

Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Η

Βόρεια Κορέα είχε τη στήριξη της

Σοβιετικής Ένωσης και της Κίνας ενώ

η Νότια Κορέα τη στήριξη των

Ηνωµένων Πολιτειών και των

συµµάχων τους (στα πλαίσια του

Ο.Η.Ε µέχρι και η χώρα µας έστειλε
εκστρατευτικό σώµα στον πόλεµο της

Κορέας).
Με τη συνθήκη της Γιάλτας το 1945
(Φεβρουάριος) η κορεατική

χερσόνησος χωρίστηκε σε δύο κράτη

(όριο ορίστηκε ο 38ος παράλληλος).

Το βόρειο τµήµα υπό την αρχηγία του 
Κιµ Ιλ Σουνγκ είχε βοήθεια από τους 
Σοβιετικούς, ενώ το Νότιο υπό την 
αρχηγία του Σινγκµαν Ρι είχε βοήθεια 
από τους Αµερικανούς

Το 1950 οι Β. Κορεάτες µε 
αιφνιδιαστική επίθεση κατέλαβαν 
σχεδόν ολόκληρη τη Ν. Κορέα , εκτός 
από το λιµάνι του Πουσάν και την

περίµετρο που είχε στηθεί γύρω από 
αυτό 

Ο στρατός της Ν. Κορέας δεν ήταν

ισχυρός και οι δυνάµεις των

Αµερικανών σίγουρα δεν θύµιζαν το

στρατό που είχε θριαµβέυσει λίγα

χρόνια πριν στην Ευρώπη και στα νησιά

του Ειρηνικού Ωκεανού.

Οι δυνάµεις των Αµερικανών µαχόταν

σκληρά στο θύλακα του Πουσάν

περικυκλωµένες από τις δυνάµεις των

αντιπάλων τους. Μπροστά στο αδιέξοδο
που διαφαινόταν και την πιθανότητα

καταστροφής τους , ο στρατηγός Μακ
Άρθουρ εµπνεύστηκε ένα εξαιρετικά

παράτολµο σχέδιο. Να αποκόψει τις

δυνάµεις του εχθρού από τις γραµµές

ανεφοδιασµού τους, χτυπώντας σε ένα
µέρος όπου ήταν το λιγότερο πιθανό ,
στο λιµάνι της Ιντσόν στη δυτική

πλευρά της κορεατικής χερσονήσου.
Άµυνας Λ. Τζόνσον .

Για το σκοπό χρησιµοποίησε τις

δυνάµεις των πεζοναυτών που

υπερασπιζόταν το Πουσάν. Το Σώµα

των Πεζοναυτών υπέφερε από τις

µειώσεις της κυβέρνησης Τρούµαν και

του Γραµµατέα Άµυνας Λ. Τζόνσον .
Το Σώµα κατά τη διάρκεια του Β΄

Παγκοσµίου Πολέµου είχε δύναµη

τριακόσιες χιλιάδες άνδρες , ενώ στην
αρχή του κορεατικού πολέµου µόλις

είκοσι επτά χιλιάδες. Μέχρι και τα

αποβατικά σκάφη είχαν είτε διαλυθεί για

σκραπ είτε είχαν δοθεί στον

Αµερικανικό στρατό (U.S. ARMY). Ο
εξοπλισµός τους επίσης απείχε πολύ από

το να χαρακτηρισθεί σύγχρονος, καθώς

απόβαση στην περιοχή Πεντεµίλι δυτικά 
της Κυρήνειας. Αποβατικός στόλος 33 
πλοίων (και τουλάχιστον 30 τανκς) 
(news.bbc.co.uk) που είχε ξεκινήσει από 
το λιµάνι της Μερσίνας έφτανε στις 
ακτές της Κύπρου . Την αποβατική αυτή 
δύναµη αποτελούσαν περίπου 3500 
άνδρες του 50ου Συντάγµατος Πεζικού 
καθώς και ένα τάγµα Πεζοναυτών (400 
άνδρες). Η απόβαση αυτή έγινε σε µη 
κατάλληλο σηµείο καθώς τα νερά ήταν 
βαθειά και χωρούσαν ταυτόχρονα µόνο 
δύο πλοία τη φορά για να αποβιβάζουν 
δυνάµεις και εφόδια (kypros.org).

Το πολεµικό υλικό των Τουρκικών 
δυνάµεων ήταν Αµερικανικό (αντίθετα 
µε τις συνθήκες παραχώρησης για µη 
χρήση του). Το βασικό τυφέκιο των 
Τούρκων ήταν το G3 (διαµέτρηµα 762). 
Αντίθετα ο βασικός εξοπλισµός της 

Κυπριακής Εθνοφρουράς ήταν τα 
Mauser 1899 (kypros.org). Στο σηµείο 
αυτό αξίζει να παραθέσουµε έναν 
ενδεικτικό πίνακα των δυνάµεων της 
Ε.Φ. που διατέθηκαν για τη ν καταδίωξη 
του Μακαρίου κατά την διάρκεια του 
πραξικοπήµατος και για την 
αντιµετώπιση του προγεφυρώµατος στο 
Πέντεµιλι (Πόρισµα Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Κύπρου για το Κυπριακό 
Ζήτηµα). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι αρχικά ο 
αποβατικός στόλος κατευθυνόταν 
προς την ακτή της Γλυκιώτισσας

Φωτο 1: Χαρτης Απόβασης (Πηγή: 
Ελλήνων Νέα)
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οι περικοπές ήταν συνεχείς και

αυξηµένες στον

αριθµό(newworldencyclopedia.org).

Η περιοχή που επέλεξε ο Μακ Άρθουρ

ήταν, όπως αναφέρθηκε, η Ίντσον, ένα
λιµάνι κοντά στη Σεούλ. Εικοσιπέντε
µίλια τη χώριζαν τη Σεούλ και 100από
το 38ο παράλληλο που χώριζε τη

Βόρεια και τη Νότια Κορέα. Σε

περίπτωση που ο Μακ Άρθουρ

πετύχαινε το σχέδιό του, οι Αµερικανοί
θα κατάφερναν να αποκόψουν τις

γραµµές του ανεφοδιασµού των

Βορειοκορεατών και θα µπορούσαν να

προελάσουν προς το βορρά.

Η απόβαση πήρε τη κωδική ονοµασία

«Chromite» (rokdrop.com).Όλοι οι

στρατηγοί όµως των Αµερικανών -
εκτός βέβαια από το Μακ Άρθουρ -
πίστευαν ότι το πιο καλό σηµείο

απόβασης ήταν το Kunsanή το Osan,
από τη στιγµή που η ακτή απόβασης

είχε µια σειρά από µειονεκτήµατα: το
κανάλι προσέγγισης ήταν στενό,

υπήρχαν ισχυρά ρεύµατα και άγριος

κυµατισµός καθώς επίσης υπήρχαν

κυµατοθραύστες που τους καθιστούσαν

ισχυρές αµυντικές τοποθεσίες. Το

µεγάλο πλεονέκτηµα όµως της Ιντσόν

ήταν ακριβώς αυτό. Τα µειονεκτήµατα
αυτά έκαναν τον εχθρό να θεωρεί την

περιοχή αυτή τη λιγότερο πιθανή για

απόβαση. Οι Κινέζοι, σύµµαχοι την

Βορειοκορεατών, που είχαν µελετήσει

τις τακτικές του Μακ Άρθουρ στο Β΄

Παγκόσµιο Πόλεµο , τους

προειδοποίησαν για επερχόµενη επίθεση

στην Ιντσόν αλλά αυτοί δεν

προετοιµάστηκαν κατάλληλα.
Θεωρούσαν ότι η απόβαση θα γινόταν

στο Kunsan (pbs.org).

Η αποβατική δύναµη που

δηµιουργήθηκε ονοµάστηκε X Corps
(10ο Σώµα). ∆ιοικητής ήταν ο φίλος του
Μακ Άρθουρ , στρατηγός Έντµοντ

Όλµοντ. Ο αποβατικός στόλος

αποτελούνταν από διακόσια εξήντα ένα

πλοία (σύµφωνα µε άλλες πηγές

τριακόσια είκοσι) και περίπου

εβδοµήντα χιλιάδες άντρες . Από αυτούς
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πολεµική εµπειρία είχε µόνο το 5ο

Σύνταγµα Πεζοναυτών . Η 7η Μεραρχία
Πεζικού που θα προστάτευε τα νώτα των

Πεζοναυτών ήταν σε πολύ άσχηµη

κατάσταση . Η µεραρχία αυτή ήταν

υπεύθυνη για την κατοχή της Ιαπωνίας

και µεταφέρθηκε στην Κορέα για την

επικείµενη απόβαση. Στις τάξεις αυτής
της µεραρχίας πολέµησαν και οχτώ

χιλιάδες Νοτιοκορεάτες (από τα

προσφυγικά στρατόπεδα του Πουσάν )
πολλοί από τους οποίους αγύµναστοι

χωρίς γνώσεις αγγλικών και αρκετοί

φορώντας µόνο σανδάλια

(rokdrop.com).

Μία εβδοµάδα πριν από την κύρια

αποβατική ενέργεια προηγήθηκε µία

µυστική επιχείρηση του στρατού και

της C.I.A. µε κωδικό όνοµα «Trudy
Jackson» (kmike.com).Μία οµάδα µε

πράκτορες της C.I.A. και ντόπιους

συνεργάτες αποβιβάστηκε στο νησί

Yong hung – Do στην είσοδο του

λιµανιού της Ιντσόν. Από εκεί

παρατηρούσαν το λιµάνι και

µετέφεραν σηµαντικές πληροφορίες

στο αποβατικό σώµα (κινήσεις
στρατευµάτων , κατάσταση θάλασσας
και ανέµων κτλ).

Οι Αµερικανοί είχαν πλέον τις

πληροφορίες για να αρχίσουν την

απόβασή τους , την πρώτη µετά από

αυτή της Οκινάουα την 1η Απριλίου
1945. Η πρώτη επίθεση έγινε στο

οχυρωµένο νησί Wolmi – Do (Green
Beach) στην είσοδο του λιµανιού της
Ιντσόν Το πρωί της 15ης Σεπτεµβρίου
1950στις 06:30Αµερικανοί Πεζοναύτες
αποβιβάστηκαν στο µικρό νησί και

συγκρούστηκαν µε τη Βορειοκορεατική

φρουρά του. Το ίδιο βράδυ το νησί είχε
κυριευθεί µε απώλειες περίπου

διακόσιους Βορειοκορεάτες και µόνο

δεκαεπτά Αµερικανούς (kmike.com).

Η κύρια αποβατική ενέργεια έγινε την

ίδια ηµέρα στη Red Beachτης Ιντσον
στις 17:30 το απόγευµα. Οι καιρικές
συνθήκες δεν ήταν τόσο ευνοϊκές

καθώς υπήρχε κυµατισµός στη

θάλασσα. Οι δυνάµεις των Κορεατών
(NKPA) δεν ανέµεναν την επίθεση

καθώς θεωρούσαν ότι (όπως
αναφέρθηκε) η πιθανότερη περιοχή

επίθεσης θα ήταν το Kunsan. Η
επίθεση των Πεζοναυτών αν και έγινε

χωρίς δοκιµαστικές αποβάσεις και

ιδιαίτερη προετοιµασία ήταν επιτυχής
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Η σαρωτική επίθεση αιφνιδίασε τους

αµυνόµενους που γρήγορα άρχισαν να

υποχωρούν. Παρά το µειωµένο αριθµό
τους, εξαιτίας των περικοπών , οι

Πεζοναύτες είχαν εξαιρετική επίδοση.

Οι δυνάµεις των Αµερικανών και των

συµµάχων τους (Ο.Η.Ε) είχαν 566
νεκρούς και 2713τραυµατίες .

Γρήγορα προωθήθηκαν προς τη Σεούλ,
την οποία και κατέλαβαν στις 29
Σεπτεµβρίου 1950. Ο πόλεµος όµως

κλιµακώθηκε και µέχρι το τέλος του,
τον Ιούλιο του 1953κόστισε τη ζωή σε
περίπου 100.000 Νοτιοκορεάτες και

συµµάχους τους καθώς και σε περίπου

400.000 Βορειοκορεάτες και δικούς

τους συµµάχους.

Ο αναγνώστης του άρθρου εκτός από

τα ιστορικά στοιχεία και γεγονότα που

παρουσιάζονται καλό θα είναι να έχει

στο νου του και το εξής: Στην ιστορία
µένουν αυτοί που τολµάνε και όχι

αυτοί που µένουν αδρανείς και

περιµένουν απλά να συµβεί το

µοιραίο……
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