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Έκδοση του βιβλίου: Νικολάου Μπαλῆ,
Φύλλα πολεμικοῦ ἡμερολογίου Φεβρουάριος-Ἰούλιος 1941
Σημειώσεις-ἐπιμέλεια: Κωνσταντῖνος Θεμελῆς
Με ιδιαίτερη χαρά σας πληροφορούμε ότι μόλις κυκλοφόρησε από τις Eκδόσεις Κερπινή
το βιβλίο

Το ημερολόγιο αρχίζει τον Φεβρουάριο του 1941, όταν ο συγγραφέας, από Διοικητής
Πυροβολικού στην ΥΙ Μεραρχία, στις Σέρρες, μετατίθεται στο Μέτωπο για ν' αναλάβει
Διοικητής Πυροβολικού του Β΄ Σώματος Στρατού. Μια θέση εξαιρετικά δύσκολη και με
υψηλές ευθύνες, σε έναν πόλεμο που μέχρι εκείνη την στιγμή ήταν νικηφόρος για την χώρα
μας. Τη στιγμὴ αυτή εἶναι ὠριμος άνδρας (48 ετών), εμπειροπόλεμος, καθότι πολέμησε ως
λοχαγός Πυροβολικού και αιχμαλωτίστηκε στην Μικρασιατική εκστρατεία (1922-1923),
βραβευμένος ήδη με αρκετά παράσημα ανδρείας και αριστείας, ελληνικά και διεθνή,
πολύγλωσσος και πολυταξιδεμένος – πολλές φορές για υπηρεσιακούς λόγους ως

εκπρόσωπος της Ελλάδας σε ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ιταλία κλπ). Άνθρωπος
λιγομίλητος και καλλιεργημένος, που ως το μεγαλύτερο αγόρι μιας πολύτεκνης
οικογένειας της Καλαμάτας, θεωρεί πάντα καθήκον να καθορίζει τις πράξεις του και την
πορεία της ζωής του – τόσο στη στρατιωτική του καριέρα όσο και στην ευρύτερη οικογένειά
του. Πολλές φορές, όμως, μέσα από τον αυστηρό αξιωματικό, τον αποτελεσματικό και
επιτυχημένο στα στρατιωτικά καθήκοντά του, ξεπροβάλλει και ένας ευαίσθητος,
καλλιεργημένος άνθρωπος με ελληνική και ευρωπαϊκή κουλτούρα, ένας διπλωμάτης και
λάτρης της ζωής και της ειρήνης,
Κι ἔτσι, ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς θὰ βρεθεῖ, τὴν Ἄνοιξη τοῦ 1941, στὴν «πένσα» μεταξύ Ἰταλῶν
καὶ Γερμανῶν, στὸ ἀλβανικὸ μέτωπο. Ὁ συνταγματάρχης Πυροβολικοῦ Νικόλαος Μπαλῆς
θὰ βρεθεῖ ἐκεῖ τὸν Φεβρουάριο, θὰ συμμετάσχει στὶς τελευταῖες μάχες μὲ τοὺς Ἰταλούς, θὰ
ζήσει τὴν ἀγωνία τῆς ἐπικείμενης καταστροφῆς τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ ‒καθὼς οἱ Γερμανοὶ
μπαίνουν στὴν Ἑλλάδα καὶ κατευθύνονται πρὸς τὰ ἐκεῖ‒, θὰ εἶναι πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς
γιὰ τὴ σύνταξη τοῦ πρώτου συμφώνου συνθηκολόγησης μὲ τοὺς Γερμανοὺς ‒ποὺ θὰ
ὑπογραφεῖ τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα, 20 Ἀπριλίου, στὸ Βοτονόσι τῶν Γιαννίνων. Ξέροντας
ὅτι κρατάει προσωπικὸ ἡμερολόγιο, ὁ συνταγματάρχης δὲν «μασάει» τὰ λόγια του.
Οἱ ἀπόψεις του γιὰ τοὺς ἀξιωματοὐχους ‒ἀπὸ τὸν βασιλιὰ Γεώργιο Β' καὶ τὸν ἀρχιστράτηγο
Παπάγο μέχρι τὸν Γεώργιο Τσολάκογλου καὶ ἄλλους διοικητὲς ‒, ἐγγράφονται ρητῶς, οἱ
περιγραφὲς τῆς διάλυσης τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ μέσα στὴν ἴδια τὴ χώρα του εἶναι σ π α ρ α
κ τ ι κ έ ς, ἐνῶ ἡ ἀγωνία του γιὰ τὴν τύχη τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας του ‒ποὺ βρίσκεται
στὴν Ἱταλία κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου‒, ἄκρως συγκινητικές. Τὰ λίγα αὐτὰ Φύλλα
πολεμικοῦ ἡμερολογίου εἶναι μιὰ ἔξοχη μαρτυρία στρατιωτικῆς ἐντιμότητας καὶ
ἀνθρώπινης ἀκεραιότητας.
Το βιβλίο διατίθεται στην τιμή των εικοσι (20) ευρώ με μαλακό εξώφυλλο, 150 σελίδες
διαστάσεων 14cmΧ20cm. ISBN: 9-789609-900980
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