
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ 2020 
Χρήστος Σπίγκος 

Κυριακή 21 Ιουνίου 2020 
Μητροπολιτικός Ναός Μεταµορφώσεως του Σωτήρος 

Σεβασµιότατε, Αξιότιµε κ. Δήµαρχε, Αξιότιµε κ. Υπουργέ Παναγιώτη Θεοδωρικάκο,  
Κύριε Υφυπουργέ Γιώργο Γεωργαντά, Κυρία και Κύριε Βουλευτά, Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, 
Κύριε Πρόεδρε της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Κεντρικής Μακεδονίας, Κύριε 

Αντιστράτηγε Διοικητά του Γ’ Σώµατος Στρατού, Κύριε Ταξίαρχε και Διοικητά της 71ης 
Αεροµεταφερόµενης Ταξιαρχίας ‘’Πόντος’’, Κύριε Πρόεδρε του Δηµοτικού Συµβουλίου, 
Κυρίες και Κύριοι Περιφερειακοί και Δηµοτικοί Σύµβουλοι, Κύριε Πρόεδρε της Κοινότητας 
Κιλκίς, κ.κ. Εκπρόσωποι πολιτικών, στρατιωτικών, πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων, 
Κυρίες και Κύριοι

Αποδεχόµενος την τιµητική πρόταση του Δηµάρχου Κιλκίς κ. Δηµήτρη Κυριακίδη, 
επιτρέψτε µου να καταθέσω και τον δικό µου οβολό στη σηµερινή απότιση φόρου τιµής 
στους ηρωικώς πεσόντες και όλους τους συντελεστές της Πολιτειακής, Πολιτικής και 
Στρατιωτικής ηγεσίας που, στο µέτρο της ευθύνης του καθενός, συνετέλεσαν στο ηρωικό 
αποτέλεσµα της Μάχης του Κιλκίς την 21η Ιουνίου 1913.

Τα γεγονότα είναι γνωστά.
Ο βουλγαρικός αναθεωρητισµός, και η διπλωµατικά ευεξήγητη αοριστία των όρων της 

Συνθήκης Ειρήνης του Λονδίνου της 17ης/30ης Μαΐου 1913, που επισφράγισε το τέλος του 
Α’  Βαλκανικού Πολέµου,  προκαλούν τον Β’ Βαλκανικό  Πόλεµο. Το ανικανοποίητο όνειρο 
της Μεγάλης Βουλγαρίας της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου στρέφει στις 17/30 Ιουνίου 
1913 τα όπλα της Βουλγαρίας εναντίον των χθεσινών της συµµάχων, της Ελλάδας και της 
Σερβίας.

Η Ελλάδα, µε Αρχηγό του Στρατού τον Βασιλέα Κωνσταντίνο και επιτελάρχη τον Βίκτωρα 
Δούσµανη, βρίσκεται στο πλευρό του Αρχιστράτηγου Σέρβων και ευάριθµων Μαυροβούνιων 
βοεβόδα Πούτνικ, µετά την υπογραφή της Ελληνοσερβικής Συνθήκης Αµυντικής Συµµαχίας που 
υπεγράφη, έπειτα από µακρές διαπραγµατεύσεις, στη Θεσσαλονίκη στις 19 Μαΐου / 1 Ιουνίου 
1913. Απέναντί τους, η βουλγαρική στρατιωτική µηχανή του Αρχιστράτηγου Ράτκο 
Δηµήτριεφ, η ισχύς της οποίας έδωσε τότε στην Βουλγαρία το προσωνύµιο «Πρωσία των 
Βαλκανίων».

Κατά την πρώτη φάση του αγώνα οι Βούλγαροι είχαν την πρώτη επιτυχία τους µε την 
κατάληψη της Γευγελής. Η ελληνική επίθεση που ακολούθησε, εστρέφετο προς την 
αµυντικήν οργάνωση του εχθρού περί το Κιλκίς, και, ανατολικά µεν προς Λαχανά και 
Νιγρίτα, δυτικά δε προς Καλίνοβο (Σουλτογιαννέικα). Οι ελληνικές επιθέσεις υπήρξαν 
ορµητικές. Ακολούθησε σκληρή µάχη εκ παρατάξεως, συχνά  σώµα µε σώµα, γνωστή ως 
µάχη του Κιλκίς - Λαχανά - Καλινόβου, η οποία κατέληξε στη νίκη των Ελλήνων την 21η 
Ιουνίου (4 Ιουλίου) 1913.
Το ίδιο βράδυ, η Θεσσαλονίκη απέστειλε τηλεγράφηµα νίκης στο Υπουργείο Στρατιωτικών, 
απόσπασµα του οποίου ευθύς αµέσως σας διαβάζω, όπως ακριβώς δηµοσιεύτηκε στην 
εφηµερίδα ΕΜΠΡΟΣ της 22ας Ιουνίου 1913.

«Εκ πληροφοριών προς Στρατηγείον περί δυνάµεως εχθρού, νίκη Κιλκίς εξαίρεται ως 
πολεµικόν µεγαλούργηµα. Αµυνόµενοι οι Βούλγαροι ήσαν ισάριθµοι προς τους 
επιτιθεµένους, διότι τα αντιστάντα προ του Κιλκίς εχθρικά στρατεύµατα απετελούντο εκ 
µιας ταξιαρχίας και άλλων ανεξαρτήτων τµηµάτων.
Εν τούτοις, η ηµετέρα επίθεσις ηδυνήθη να καταβάλη την ισόπαλον αριθµητικώς άµυναν 
διεξαγοµένην από της, αληθώς φρουριακής, αµυντικής γραµµής υποστηριζοµένης προσέτι 



διά τοποµαχικών τηλεβόλων.
Μόνον δι’ ηρωισµού ήτο δυνατόν να εκτελεσθή τοιούτο µεγαλούργηµα.
Ο αυτός χαρακτηρισµός δύναται να δοθή και εις την ηµετέραν προέλασιν και προς τα άλλα 

µέτωπα. Τα τοσούτον θριαµβευτικώς και ραγδαίως προχωρήσαντα ηµέτερα στρατεύµατα 
είχον να αλώσουν {θέσεις} οχυρωτάτους φυσικώς, ενισχυθείσας δια σειράς χαρακωµάτων 
και  προστατευοµένας σχεδόν παντού δι’ εδαφικών δυσχερειών, αι οποίαι παρεκώλυον την 
ταχείαν και ελευθέραν χρήσιν του πυροβολικού. Δια να ενεργήση το πυροβολικόν εδέησε 
να κατασκευασθώσι δρόµοι υπό του µηχανικού, αναπτύξαντος αξιοθαύµαστον και επιτυχή 
δραστηριότητα. Επί πλέον καθ’ όλον το µήκος των δύο τούτων µετώπων ο εχθρός ηµύνετο 
εν αριθµητική ισότητι ισοδυνάµως. Είς τινα δε σηµεία και εν υπεροπλία.

Αι λεπτοµέρειαι περί ανδρείας των ηµετέρων καθ’ όλην την έκτασιν του αγώνος συγκινεί 
την ψυχήν διά της ευγενεστέρας υπερηφανείας. Έκαστος αξιωµατικός, έκαστος οπλίτης ήτο είς 
ήρως. Οι στρατιώται ικέτευον τους αξιωµατικούς να µην εκτίθενται εις την πρώτην 
γραµµήν, οι δε αξιωµατικοί µαταίως παρώτρυνον τους στρατιώτας να προχωρούσι 
προκαλυπτόµενοι. Εν τώ πυρετώ της εφόδου η προέλασις αυτών ήτο η τελευταία σκέψις 
πάντων.»
(Γραφείον Στρατιωτικών πληροφοριών).

Στις 10.30 το πρωί της 21ης Ιουνίου ανυψώνεται η γαλανόλευκος στο Κιλκίς.
Η πολύνεκρη Μάχη του Κιλκίς συνετέλεσε καθοριστικά στο τελικό αποτέλεσµα των 

Βαλκανικών πολέµων, που επικυρώθηκε µε την υπογραφείσα Συνθήκη Ειρήνης του 
Βουκουρεστίου στις 28 Ιουλίου / 10 Αυγούστου 1913, και την οιονεί συµπληρωµατική 

ελληνο-τουρκική Συνθήκη των Αθηνών την 1η / 14η Νοεµβρίου του ιδίου έτους. 
Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι συνιστούσαν σαφώς δύο από τις τελευταίες εκφάνσεις του 

Ανατολικού Ζητήµατος, µιας και οδήγησαν στον κατακερµατισµό του µεγαλύτερου τµήµατος 
της ευρωπαϊκής Τουρκίας, θέτοντας έτσι τις βάσεις και για µεταγενέστερες εδαφικές 
ρυθµίσεις και γεωπολιτικές ανακατατάξεις, ο απόηχος των οποίων φτάνει ως τις µέρες µας. 
Οι εδαφικές εκκρεµότητες της Συνθήκης του Βουκουρεστίου διευθετήθηκαν αργότερα µε 
την Συνθήκη της Λωζάνης του 1923, υπό το βάρος της Καταστροφής του 1922. 

Αν συµµεριστούµε προς στιγµή, την άποψη του ιστορικού κοινωνιολόγου Charles Tilly, 
ότι ο πόλεµος φτιάχνει τα κράτη και τα κράτη φτιάχνουν τα έθνη, το πρόβληµα της 
καθυστέρησης του εκσυγχρονισµού στα Βαλκάνια, και της απόκτησης σύγχρονων, 
ισχυρών, γραφειοκρατικών και συγκεντρωτικών κρατών στην περιοχή, είχε να κάνει µε την 
έλλειψη µεγάλων και µαζικών πολέµων µέχρι τους Βαλκανικούς Πολέµους του 1912-1913. 

Με άλλα λόγια, οι πρώτοι σύγχρονοι πόλεµοι στη Βαλκανική, που σηµατοδοτούν το 
πέρασµα στη νέα εποχή, είναι οι Βαλκανικοί Πόλεµοι, µε την τεράστια πολεµική 
κινητοποίηση των εµπλεκόµενων στρατών, τις αιµατηρότατες µάχες µε τους χιλιάδες 
νεκρούς και την προσφυγοποίηση και κακοποίηση χιλιάδων αλλοεθνών αµάχων. Οι 
Βαλκανικοί Πόλεµοι ήταν οι πρώτοι πραγµατικοί ευρωπαϊκοί πόλεµοι των βαλκανικών 
λαών και, υπό αυτή την έννοια, σηµατοδότησαν τον όποιο επιτυχή «εξευρωπαϊσµό» της 
περιοχής.

 Ως αποτέλεσµα των δύο Βαλκανικών Πολέµων, η ελληνική επικράτεια σχεδόν 
διπλασιάστηκε σε έκταση, µε άµεση παρεπόµενη συνέπεια την εξασφάλιση σηµαντικών 
στρατηγικών πλεονεκτηµάτων για την χώρα σε σχέση µε τον ανταγωνισµό των γειτόνων 
της. Η πρόσκτηση των νέων εδαφών ενίσχυαν αποφασιστικά τη γεωπολιτική σηµασία της 
Ελλάδας. Το ελληνικό κράτος ανεδεικνύετο πλέον σε σηµαντική συνιστώσα της 
διαµόρφωσης των ισορροπιών ισχύος, όχι µόνο στη χερσόνησο του Αίµου, αλλά και στον 
ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου.  

Η συνοµολόγηση της Συνθήκης του Βουκουρεστίου υποδηλώνει µια καίρια τοµή 
στην εξέλιξη της αλυτρωτικής πολιτικής, η οποία δεν εντοπίζεται σε µόνη, ή καθεαυτή, την 
πρόσκτηση εκτεταµένων εδαφών. Η σηµασία της είναι, ακόµη, συναρτηµένη µε το 
µεταβολισµό της ελλαδικής εθνικής ιδέας, ως ενιαίας εθνικής στρατηγικής, στους κόλπους 



του αλύτρωτου ελληνισµού της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, µέχρι τα ακρότερα όριά του
Μέσα σε διάστηµα λίγων µόνο µηνών η Ελλάδα είχε πραγµατοποιήσει σηµαντικό µέρος του 

αλυτρωτικού προγράµµατος που ευαγγελίζονταν οι οπαδοί της Μεγάλης Ιδέας, εξασφαλίζοντας τα 
εδαφικά εφαλτήρια για την πραγµατοποίηση του ακόµα πιο φιλόδοξου - αλλά τελικά 
µοιραίου - άλµατος προς τα δυτικά παράλια της Ιωνίας.

Ο Έλληνας αφήνει πίσω του τη χρεοκοπία του 1893 και την ταπείνωση του 1897, και 
βρίσκεται στη θέση του θριαµβευτή, αποδεικνύοντας ότι η προσεκτική προετοιµασία, η 
συνετή διαχείριση, η εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής  συναίνεσης στο εσωτερικό ως 
προς τον επιδιωκόµενο στόχο, η προσεκτική στάθµιση των στρατηγικών δεδοµένων και η 
επιδέξια εκµετάλλευση της διεθνούς συγκυρίας αποτελούσαν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την επίτευξη οποιουδήποτε µακρόπνοου σχεδίου. Ήταν οι πρώτοι 
νικηφόροι πόλεµοι στην ιστορία του ελληνικού κράτους, αλλά και οι πρώτοι που είχαν 
κηρυχθεί µε απόφαση της υπεύθυνης πολιτικής ηγεσίας της χώρας και όχι ως απόρροια 
ανεύθυνων ιαχών του µαζικού θυµικού. 
 Στις δύο αυτές βαλκανικές συρράξεις αναδείχθηκαν δύο προσωπικότητες της 
ελληνικής ιστορίας.

Ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος, οι οποίοι 
πιστώνονται εξίσου το νικηφόρο αποτέλεσµα.

Ο πρώτος, ως πολιτικός µε σπάνια οξυδέρκεια, απέδειξε την εξαιρετική διπλωµατική 
του δεινότητα, η οποία, συνδυαζόµενη µε τις νίκες των ελληνικών όπλων στα πεδία των 
µαχών, υπήρξε παράγων αποφασιστικής σηµασίας για την εξασφάλιση των µέγιστων 
δυνατών εδαφικών κερδών για την Ελλάδα. 

Ο δεύτερος, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ως στρατιωτικός ηγέτης των Βαλκανικών 
Πολέµων, απέκτησε µέσα από την πολεµική του δράση το 1912-1913 σχεδόν θρυλική 
διάσταση για µέγιστο µέρος της ελληνικής κοινής γνώµης. Και µόνο το όνοµα του 
στρατηλάτη διαδόχου και κατόπιν βασιλιά αρκούσε για να ανασύρει από το συλλογικό 
εθνικό υποσυνείδητο µύθους και προσδοκίες που συνοδεύουν την πτώση της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας.

Οι καταπληκτικές επιτυχίες του Ελευθερίου Βενιζέλου στη διπλωµατική κονίστρα, έτειναν 
να του ενισχύσουν όχι απλώς την απόλυτη πίστη στις - πράγµατι εξαιρετικές - ικανότητές 
του, αλλά παράλληλα και την πεποίθηση για το αλάθητο της κρίσης του.

Το γεγονός ότι ο Κωνσταντίνος είχε ηγηθεί προσωπικά των στρατιωτικών επιτυχιών των 
δύο Βαλκανικών Πολέµων και είχε έρθει, την ώρα της αναµέτρησης µε τον εχθρό, σε άµεση 
επαφή µε τους απλούς στρατιώτες, εµπέδωσε την αντίληψή του για την αδιαµεσολάβητη 
σχέση του µε τον ελληνικό λαό, µε ότι αυτό συνεπάγεται στη διαµόρφωση των σχέσεών 
µεταξύ Πολιτειακής και υπεύθυνης Πολιτικής ηγεσίας.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ και σ’ ένα αξιοµνηµόνευτο γεγονός που ήλθε 
να συµπληρώσει τον στρατιωτικό θρίαµβο. Κι αυτό δεν έλαβε χώρα σε πεδίο µάχης αλλά 
στο ναό της Δηµοκρατίας, στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Την ίδια εκείνη ηµέρα, και αµέσως µετά την απελευθέρωσης του Κιλκίς,  την κλαγγή 
των όπλων διαδέχεται ο πολιτικός λόγος της εποχής.

Το απόγευµα της Παρασκευής 21 Ιουνίου 1913 επαναλειτουργεί, έστω και 
καθυστερηµένα εξαιτίας των εξελίξεων που οδήγησαν στην έναρξη του Β´ Βαλκανικού 
Πολέµου, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, που είχε αναστείλει τη λειτουργία του λόγω των 
προηγηθεισών εορτών του Πάσχα της χρονιάς εκείνης.
Διαβάζοντας τα πρακτικά της Βουλής, διαπιστώνουµε ότι επρόκειτο, όπως ήταν φυσικό, 
για µια συνεδρίαση άκρως πανηγυρική. Στο βήµα συναντήθηκαν εν οµονοία όλοι οι τότε 
πολιτικοί αρχηγοί εξυµνούντες το θαύµα. Παρόντες όλοι οι Βουλευτές, και πλήθος κόσµου 
στα θεωρεία. Μοναδικός απών ο Αρχηγός του Ελληνικού Στρατού, ο Βασιλεύς 
Κωνσταντίνος ο οποίος έπρεπε να παραµείνει στο πεδίο της µάχης συντονίζων την 
καταδίωξη του Βουλγαρικού Στρατού µετά την ήττα που υπέστη στο Κιλκίς. Η αδυναµία 



αυτή αντιµετωπίστηκε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όταν ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος 
Βενιζέλος, πριν κατέλθει του βήµατος της Βουλής, ανέγνωσε διάγγελµα του Ανώτατου 
Άρχοντος προς τον Ελληνικό Λαό, µετά το τέλος του οποίου τόνισε: 

«Εις τας ζητωκραυγάς του Βασιλέως υπέρ του Λαού και του Έθνους, νοµίζω ότι πρέπει 
να ανταποκριθή η αντήχησις εν τή Βουλή υπέρ του Βασιλέως, του Στρατηλάτου και των 
Στρατών Αυτού». Στο σηµείο αυτό ο πρακτικογράφος αναφέρει: «Πάντες οι Βουλευταί 
εγείρονται όρθιοι και ζητωκραυγάζουν υπέρ του βασιλέως και του στρατού, µε 
παρατεταµένα χειροκροτήµατα εκ της αιθούσης και των θεωρείων».

Με τον τρόπο αυτό, ο Ανώτατος Άρχων, µέσα από το στόµα του Πρωθυπουργού, 
συµµετέχει στην πανηγυρική συνεδρίαση της Βουλής συνεχώς επευφηµούµενος µε την 
προτροπή του τελευταίου.

Εικόνα  απόλυτης σύµπνοιας και συνεννόησης του Πολιτειακού Παράγοντος µε τον 
Πολιτικό κόσµο της χώρας. Μια ελπιδοφόρα εικόνα, αντάξια των αγώνων και των θυσιών του 
ελληνικού λαού. 

Έτσι λοιπόν, η 21η Ιουνίου 1913 ήταν µια µέρα νίκης εν όπλοις και πολιτικής 
σύµπνοιας εν πολιτική συµπεριφορά των ηγετών του Ελληνικού Λαού, και σαν τέτοια 
µπορούµε να την εορτάζουµε και να την µνηµονεύουµε, υποδεικνύοντας την πολιτική 
συνεννόηση ως τον µοναδικό οδηγό χάραξης µιας εθνικής εξωτερικής πολιτικής, που θα 
κληθεί να απαντήσει µε αποφασιστικότητα στον συνεχιζόµενο προκλητικό νεοοθωµανικό 
αναθεωρητισµό της πολιτικά οπισθοδροµούσας Τουρκίας.

Δυστυχώς, παρά την, εκ µέρους µας, διαρκώς δηλούµενη πρόθεση για ειρηνική 
συνύπαρξη και συνεργασία στο πλαίσιο της µεγάλης ευρωπαϊκής µας οικογένειας, ο εξ 
ανατολών γείτονάς µας καθηµερινά επιδιώκει την ένταση ως διπλωµατική διέξοδο των 
εσωτερικών πολιτικών του αδιεξόδων. 

Η ιστορία διδάσκει, ότι η ενδεδειγµένη απάντηση στις προκλήσεις µεταξύ κρατών 
προϋποθέτει ψυχραιµία, νηφαλιότητα και εσωτερική συναίνεση. Το πολιτικό µας σύστηµα, 
ενδυναµωµένο πλέον και από την εµπειρία της πρόσφατης οικονοµικής κρίσης, διαθέτει τα 
πολιτικά εργαλεία για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της γειτονικής διπλωµατικής 
αφροσύνης. 

Το επιχείρηµα και η συνεννόηση, χωρίς να ακυρώνουν ή να υποβαθµίζουν τον πολιτικό 
διάλογο σε προσχηµατική διαδικασία, αποτελούν συνειδητοποίηση εθνικού καθήκοντος.

Στο χέρι µας είναι να το καταφέρουµε!
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