
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΑΛΗ – ΦΥΛΛΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ. 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 1941» ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΚΕΡΠΙΝΗ» 

Σε μια όμορφη εκδήλωση στο φθινοπωρινό αλλά ηλιόλουστο Ρίον, το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021 
πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου «Φύλλα Πολεμικού Ημερολογίου Νικολάου Μπαλή. 
Φεβρουάριος – Ιούλιος 1941» των εκδόσεων “ΚΕΡΠΙΝΗ”.  Το βιβλίο παρουσίασαν ο επιμελητής 
Κωνσταντίνος Θεμελής, ο δικηγόρος – ιστορικός Χρήστος Μούλιας και ο επικεφαλής των εκδόσεων 
«Κερπινή» Φωκίων Ζαΐμης. 

Ο κ. Ζαΐμης εξέφρασε τη βαθιά συγκίνηση που του προσέφερε το «Ημερολόγιο» καθώς αν και βρέθηκε 
τυχαία αναμεταξύ οικογενειακών κειμηλίων, αποτέλεσε ένα σπουδαίο τεκμήριο πρωτογενούς πηγής 
ιστορικών γεγονότων. ‘’Εντυπωσιάστηκα από τις μοναδικές μαρτυρίες, δοσμένες σε απλή και κατανοητή 
γλώσσα, όπως ταιριάζουν σε κείμενο συντεταγμένο από πρόσωπο που έχει εξοικειωθεί να εκδίδει 
στρατιωτικές διαταγές και δεν διστάζει να χρησιμοποιεί απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, όταν πρόκειται 
για πρόσωπα και καταστάσεις που πιστεύει πως έβλαψαν την πατρίδα του ακόμα και για τον ίδιο τον 
Βασιλιά Γεώργιο Β’ , τον οποίο είχε υπηρετήσει προηγουμένως ως υπασπιστής. Ο Συνταγματάρχης 
Μπαλής και διοικητής πυροβολικού στο μέτωπο της Β. Ηπείρου προτάσσει την πατρίδα στην 
προτεραιοποίηση των αποφάσεων του, την τιμή και την ύπαρξη του στρατού, τους συμπολεμιστές του και 
βέβαια δεν ξεχνά ούτε στιγμή την γυναίκα του και τα δυο κοριτσάκια του που είχε αποχωριστεί για την 
ασφάλεια τους πριν τον πόλεμο.Οι στιγμές της αναπόφευκτης αλλά εντίμου πρώτης συνθηκολόγησης το 
41 όπως και οι συνεχείς μετέπειτα απογοητεύσεις ένθεν και ένθεν αποτυπώνονται λακωνικά και με 
σκληρή απλότητα. Είναι μια κατάθεση ψυχής που τσακίζει κόκκαλα.΄΄ 

Το βιβλίο παρουσίασε αναλυτικά ο κ. Μούλιας , γνωστός δικηγόρος και ιστορικός ,ο οποίος τόνισε ότι το 
ιστορικό αυτό ημερολόγιο πρέπει να είναι μέρος της βιβλιοθήκης όλων μας καθότι πρόκειται για τη φωνή 
ενός πρωταγωνιστή , ο οποίος καταγράφει με καθαρότητα και νηφαλιότητα όσα έζησε.  

Ο Νικόλαος Μπαλής δεν εκφράζει προσωπικές απόψεις αλλά μεταφέρει το κλίμα που επικρατούσε στο 
μέτωπο εκφράζοντας πολλές φορές την αγωνία αλλά και την αγανάκτηση του για τη στάση κάποιων 
στρατιωτικών ηγητόρων. 

Για τα γεγονότα που εξιστορεί δεν υπάρχει άλλη ελληνόφωνη πρωτογενής ιστορική πηγή, με εξαίρεση τα 
Απομνημονεύματα κάποιων στρατηγών που πλαισίωσαν την κυβέρνηση Τσολάκογλου, οι οποίοι όμως για 
το μόνο που ενδιαφέρονταν ήταν να δικαιολογηθούν για τις πράξεις τους και να περισώσουν την 
υστεροφημία τους. Ο Νικόλαος Μπαλής δεν είχε λόγο να δικαιολογηθεί και γι’ αυτό δε διστάζει να 
παρουσιάσει ωμή τη πραγματικότητα,  ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μούλιας κλείνοντας την εισήγηση 
του. 

Ο επιμελητής του βιβλίου Κωνσταντίνος Θεμελής αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα των εκτενών ιστορικών 
σημειώσεων που έγραψε για το βιβλίο, οι οποίες -όπως τα συμφραζόμενα μιας πρότασης-, επιτρέπουν 
στον αναγνώστη που αγνοεί τα συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα να κατανοήσει τις θέσεις που παίρνει γι' 
αυτά ο συνταγματάρχης Μπαλής. Επίσης, αποκάλυψε ότι το διάβασμα του συγκεκριμένου ημερολογίου 
τον κλόνισε διότι χάρη στο διάβασμά του, αντιλήφθηκε τη δ ι ά κ ρ ι σ η μεταξύ της αναγκαιότητας για τη 
διάσωση του διαλυμένου ελληνικού στρατού από την καταστροφή της «πένσας» που είχαν δημιουργήσει 
οι Ιταλοί από τη μία πλευρά και οι Γερμανοί από την άλλη και των δωσιλογικών κυβερνήσεων που 
ακολούθησαν. Τέλος, προσέθεσε ότι η διάλυση του ελληνικού στρατού τον Απρίλιο του 1941, όπως την 
περιγράφει ο συνταγματάρχης Μπαλής, του θύμισε οδυνηρά την πανωλεθρία του ίδιου στρατού 19 
χρόνια πριν στο Αφιονκαραχισάρ της Μικράς Ασίας από τον στρατό του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, και 



ότι μετά τους νικηφόρους πολέμους του 1912-13, που διπλασίασαν την έκταση της σημερινής χώρας, ο 
ελληνικός στρατός έχει να επιδείξει μ ό ν ο ν ήττες.» 

Η παρουσίαση έκλεισε σε ευχάριστο και οικείο κλίμα ανταλλαγής απόψεων και προβληματισμών στα 
πεδία αναφοράς του βιβλίου. 
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