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Το ιςτορικό τησ Μάχησ του Κιλκίσ (21θ Ιουνίου 1913) 

*Από το Γενικό Επιτελείο Στρατοφ+ 

 

Μετά τθν ςφναψθ τθσ ςυνκικθσ ειρινθσ ςτο Λονδίνο των Βαλκανικϊν κρατϊν με τθν 

Τουρκία (17 Μαΐου 1913), ιλκε θ ϊρα να ξεκακαρίςουν αυτά τισ μεταξφ τουσ διαφορζσ για 

τθν διανομι των εδαφϊν που κατείχε ςτθν Βαλκανικι θ Τουρκία. 

Οι απαιτιςεισ τθσ Βουλγαρίασ τθν 

εποχι εκείνθ απζβλεπαν ςτθν επζκταςι 

τθσ ς’ ολόκλθρθ τθν Μακεδονία. Η 

Σερβία και θ Βουλγαρία, είχαν ςυνάψει 

ςυμφωνία διανομισ των εδαφϊν, αλλά 

θ Σερβία δεν αναγνϊριηε πλζον τθν 

ςυμφωνία αυτι, διότι, ενϊ υπολόγιηε 

ότι ςτο μερίδιό τθσ κα περιλαμβάνεται 

και θ Αλβανία και ζτςι κα αποκτοφςε 

διζξοδο ςτθν Αδριατικι, τϊρα με τθν 

ίδρυςθ του Αλβανικοφ κράτουσ 

περιορίηονταν τα κζρδθ τθσ προσ 

Δυςμάσ. Η Βουλγαρία όμωσ επζμενε να 

πάρει όλα τα ςυμφωνθκζντα εδάφθ. Οι 

Σζρβοι ανεγνϊριηαν τα δικαιϊματα τθσ 

Ελλάδασ για τα εδάφθ τα οποία είχε 

απελευκερϊςει ο Ελλθνικόσ Στρατόσ, θ 

Βουλγαρία όμωσ επεδίωκε να εκδιϊξει τθν Ελλάδα από τα εδάφθ αυτά και να ιδρφςει τθν 

μεγάλθ Βουλγαρία τθσ ςυνκικθσ του Αγίου Στεφάνου του 1878. 

Η Ελλάδα και θ Σερβία τθν 19θ Μαΐου 1913 ςυνδζονται με αμυντικι ςυμμαχία. Ήδθ θ 

Βουλγαρία είχε πάρει απόφαςθ για αιφνιδιαςτικι επίκεςθ κατά του Ελλθνικοφ και 

Σερβικοφ Στρατοφ. 

 

Τθν νφκτα 16 με 17 Ιουνίου 1913 οι Βοφλγαροι χωρίσ να κθρφξουν τον πόλεμο, επιτίκενται 

αιφνιδιαςτικά κατά των Ελλινων και των Σζρβων. Με τθν αιφνιδιαςτικι τουσ επίκεςθ 

κατορκϊνουν ν’ αρπάξουν τθ Γευγελι και να διακόψουν κάκε επικοινωνία μεταξφ Ελλινων 

και Σζρβων. Ρροςωρινά όμωσ αναςτζλλουν τθν πορεία τουσ προσ τθν Θεςςαλονίκθ, γιατί 

δεν πετυχαίνουν να εκτοπίςουν τουσ Σζρβουσ πζρα από τον Αξιό. Εγκακίςτανται 

υποχρεωτικά ςτα γφρω υψϊματα, ςτθ γραμμι ΚΙΛΚΙΣ – ΛΑΧΑΝΑ. Η τοποκεςία ζχει πολλά 

αμυντικά πλεονεκτιματα. Το ζδαφοσ είναι τελείωσ ακάλυπτο και παρζχει άριςτθ 

παρατιρθςθ και πεδία βολισ. Κρατϊντασ αυτιν τθ γραμμι οι Βοφλγαροι προφυλάςςουν 

τισ ΣΕΕΣ, το ΣΙΔΗΟΚΑΣΤΟ, τθ ΔΟΙΑΝΗ και τθ ΓΕΥΓΕΛΗ , διατθροφν τισ γζφυρεσ του 

Στρυμόνα, που ζχουν ςθμαςία για τον εφοδιαςμό τουσ και εξαςφαλίηουν τθν υπόχωρθςι 

τουσ δια τθσ ΣΤΩΜΝΙΤΣΑΣ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. 

Οι Βοφλγαροι παρζταξαν 32 Τάγματα Ρεηικοφ, 1 Σφνταγμα Ιππικοφ και 62 πυροβόλα. Η 

ςυνολικι δφναμθ του Ελλθνικοφ Στρατοφ, ανερχόταν ςε 73 Τάγματα Ρεηικοφ, 33 Ρεδινζσ 

Ρυροβολαρχίεσ, 9 Ορειβατικζσ, 8 Ιλεσ και 8 Ημιλαρχίεσ. 
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Τθν νφκτα τθσ19θσ Ιουνίου 1913 τζςςερισ (4) Ελλθνικζσ Μεραρχίεσ ( 2θ – 3θ – 4θ – 5θ ) και 

θ Ταξιαρχία Ιππικοφ κινοφνται με αντικειμενικό ςκοπό τθν κατάλθψθ του Κιλκίσ. Συναντοφν 

τισ βουλγαρικζσ προφυλακζσ, οι οποίεσ αμφνονται με πείςμα. Διεξάγεται αγϊνασ ςκλθρόσ 

και πειςματϊδθσ, τα ςτρατεφματα μασ κερδίηουν ςπικαμι προσ ςπικαμι το ζδαφοσ. Το 1ο 

Σφνταγμα Ρεηικοφ μάχεται ςτα υψϊματα του χωριοφ ΜΑΝΔΕΣ. Ανατολικά τθσ 

ΡΙΚΟΛΙΜΝΗΣ μάχεται το 16ο Σφνταγμα Ρεηικοφ. 

Πςο προχωρεί θ θμζρα, θ επίκεςθ γενικεφεται. Οι Μεραρχίεσ υφίςτανται τρομερζσ 

απϊλειεσ, μα ςτο τζλοσ οι Βοφλγαροι υποχωροφν ςτθ γραμμι Λειψυδρίου-Λόφου 

Μαυρονερίου-Γυναικοκάςτρου. Ρζφτει το ςκοτάδι. Οι Βοφλγαροι τθν θμζρα αυτι 

υποχϊρθςαν, αλλά ο αγϊνασ δεν κρίκθκε. 

Ξθμερϊματα τθσ 20θσ Ιουνίου 1913, τα θρωϊκά Συντάγματα τθσ 5θσ Μεραρχίασ , ( 16ο , 22ο 

και 23ο ), φςτερα από ςκλθρό και φονικό αγϊνα καταλαμβάνουν το ςιδθροδρομικό ςτακμό 

ΚΗΣΤΩΝΗΣ, το νότιο τμιμα του χωριοφ ΚΗΣΤΩΝΗ και τα βοθκθτικά του υψϊματα. Πμωσ 

παρά τθν θρωικι τουσ προςπάκεια δεν κατορκϊνουν να προχωριςουν προσ Κιλκίσ, γιατί το 

ζδαφοσ κερίηεται από τα βουλγαρικά πυρά. Η 4θ Μεραρχία μαχόμενθ γενναία, 

καταλαμβάνει το μεςθμζρι τα ανατολικά του χωριοφ ΚΗΣΤΩΝΗ υψϊματα και φκάνει 

μπροςτά από τθν κφρια γραμμι αμφνθσ του εχκροφ. Οι απϊλειζσ τθσ είναι τρομερζσ. Η 2θ 

Μεραρχία προελαφνει κάτω από τα πυρά των Βουλγάρων, ανατρζπει τον εχκρό και 

καταλαμβάνει τα ανατολικά του χωριοφ ΡΟΤΑΜΙΑ υψϊματα. Η 3θ Μεραρχία, μετά από 

ςφοδρό αγϊνα, ανατρζπει επίςθσ τουσ Βουλγάρουσ και καταλαμβάνει τα χωριά 

ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΙ, ΒΑΡΤΙΣΤΗΣ και ΜΕΓΑΛΗ ΒΥΣΗ. 

Η Ταξιαρχία Ιππικοφ προελαφνει προσ τα χωριά ΜΕΓΑΛΗ ΒΥΣΗ και ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ, αλλά λόγω 

τθσ αφίξεωσ εχκρικϊν ενιςχφςεων, αναγκάηεται να αποςυρκεί. 

Ραρϋόλεσ τισ νίκεσ του Ελλθνικοφ ςτρατοφ , το Κιλκίσ βρίςκεται ακόμθ ςτα χζρια των 

Βουλγάρων. Ρρζπει όμωσ οπωςδιποτε να καταλθφκεί. Γεμάτοσ αγωνία ο Αρχιςτράτθγοσ, 

ςτζλνει προσ όλεσ τισ Μεραρχίεσ τθν ιςτορικι διαταγι, που δείχνει και το βάκοσ τθσ 

ανθςυχίασ, αλλά μαηί και τθν αλφγιςτθ κζλθςθ για τθ νίκθ: «ΑΥΙΟ ΑΞΙΩ ΤΗΝ ΡΤΩΣΙΝ ΤΟΥ 

ΚΙΛΚΙΣ». 

Tα χαράματα τθσ 21θσ Ιουνίου 1913, ϊρα 03:30, θ επίκεςθ προσ το Κιλκίσ αρχίηει. Τα 

θρωικά Συντάγματα τθσ 2θσ Μεραρχίασ ( 1ο και 7ο ) ακάκεκτα ορμοφν κατά των 

Βουλγάρων. Εντόσ 15 λεπτϊν πλθςιάηουν τθν πρϊτθ γραμμι αμφνθσ του εχκροφ. Οι 

Βοφλγαροι βάλλουν με πυκνά πυρά κατά των Ελλινων. Μετά ςκλθρό αγϊνα ςτισ 04:10 το 

πρωϊ κυριεφεται θ πρϊτθ γραμμι αμφνθσ. Ρίςω όμωσ από τθν πρϊτθ υπάρχει θ 2θ γραμμι. 

Εναντίον αυτισ ορμοφν τϊρα ακάκεκτα με τθ λόγχθ οι Ζλλθνεσ. Στισ 05:00 το πρωϊ 

καταλαμβάνουν και αυτι τθ γραμμι αμφνθσ και προχωροφν με αλαλαγμοφσ, εναντίον τθσ 

3θσ και ςπουδαιότερθσ γραμμισ των Βουλγάρων. Εδϊ διεξάγεται αγϊν άνιςοσ. Οι Ζλλθνεσ 

προχωροφν απτόθτοι κάτω από τα βουλγαρικά πυρά . Οι Βοφλγαροι αμφνονται με πείςμα. 

Στον αγϊνα εμπλζκεται και το 3ο Σφνταγμα. Οι Βοφλγαροι ενεργοφν ςφοδρζσ αντεπικζςεισ. 

Χάρισ όμωσ ςτθ δραςτθριότθτα των εναπομεινάντων αξιωματικϊν του 1ου και 7ου 

Συντάγματοσ και ςτον απαράμιλλο θρωιςμό των ςτρατιωτϊν μασ, αποκροφονται οι 

αντεπικζςεισ. Ακολουκοφν νζεσ επικζςεισ των Ελλινων. Τα Συντάγματα κερδίηουν διαρκϊσ 

ζδαφοσ, καταλαμβάνουν τα χαρακϊματα τθσ τελευταίασ γραμμισ και διϊχνουν από αυτά 

τουσ Βουλγάρουσ. 



2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 

ΚΙΛΚΙΣ 2015 

Οι άλλεσ προ του Κιλκίσ Μεραρχίεσ ( 4θ,5θ και 3θ ) ςυνεχίηουν από τισ πρωϊνζσ ϊρεσ, τον 

εναντίον των Βουλγάρων αγϊνα. Οι Βοφλγαροι προβάλλουν ιςχυρι αντίςταςθ και με τα 

κανόνια κτυποφν μανιαςμζνα τουσ Ζλλθνεσ. Ο αγϊνασ όμωσ ςυνεχίηεται. Στισ 11:00 θ ϊρα 

το πρωϊ, το Κιλκίσ καταλαμβάνεται και 11:15 θ Ελλθνικι ςθμαία κυματίηει περιφανα ςτο 

φψωμα του Αγίου Γεωργίου. Ραντοφ οι Βοφλγαροι τρζπονται ςε άτακτθ φυγι. 

Η τριιμερθ Μάχθ του Κιλκίσ ζλθξε. Η νίκθ υπιρξε ςθμαντικι και προδίκαςε τθν ζκβαςθ του 

2ου Βαλκανικοφ Ρολζμου. Από το Κιλκίσ τα ελλθνικά ςτρατεφματα προχϊρθςαν ςτθν 

ΔΟΙΑΝΗ, ςτθν ΚΕΚΙΝΗ, ςτθν ΣΤΩΜΝΙΤΣΑ, ςτο ΔΕΛΗ ΙΣΑ, ςτα ςτενά τθσ ΚΕΣΝΑΣ. 

Μεγάλο το μζγεκοσ τθσ νίκθσ του Κιλκίσ, μεγάλο και το τίμθμα τθσ εξαγοράσ τθσ. 5652 

άνδρεσ εκτόσ μάχθσ. Με τζτοιεσ κυςίεσ θ Ελλάδα, απζκρουςε αποφαςιςτικά τθν 

προςπάκεια ανατροπισ των ςυνόρων τθσ και τισ βλζψεισ τθσ γείτονοσ χϊρασ ςτα εδάφθ 

τθσ. Συνζβαλε αποφαςιςτικά ςτθν παγίωςθ του ςχθματιηόμενου τότε χάρτθ τθσ Βαλκανικισ 

και ζδειξε ότι ο ςεβαςμόσ αυτϊν των ςυνόρων και θ ειρθνικι ςυνφπαρξθ, είναι ο μόνοσ 

εφικτόσ δρόμοσ για τισ χϊρεσ τθσ περιοχισ. 

Πηγή: Γενικό Επιτελείο Στρατοφ 


