
4Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   ΤΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ   
ΤΑΞΗ: Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015-2016 
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• Οι οικονομικές συνθήκες της 
εποχής 

•  Οι επεκτατικές βλέψεις      
των διαφόρων κρατών με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία 
ανταγωνισμού μεταξύ τους. 
 

ΑΙΤΙΕΣ
του  

πολέμου  



Ειδικότερα: 

• Η οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας, εξαιτίας της ραγδαίας 
ανάπτυξης της βιομηχανίας, οδήγησε στην όξυνση του ανταγωνισμού 
της με την Αγγλία για την εξασφάλιση του μονοπωλίου των διεθνών 
αγορών. 

• Η Αυστροουγγαρία βρισκόταν σε ανταγωνισμό με τη Ρωσία για την 
κυριαρχία στα Βαλκάνια.  

• Η Ρωσία επιθυμούσε να βρει διέξοδο στη Μεσόγειο, υποστήριζε την 
κίνηση του πανσλαβισμού και θεωρούσε τον εαυτό της φυσικό 
προστάτη των ορθόδοξων λαών των Βαλκανίων. Σ΄ αυτό ήταν αντίθετες 
η Γερμανία και ην Αυστροουγγαρία 
 



Ο πολεμικός ανταγωνισμός 

• Στη Βρετανία οι στρατιωτικές δαπάνες αυξήθηκαν σχεδόν κατά 30% 
μέσα στη δεκαετία 1890-1900. Το 1913 ήταν 140% υψηλότερες από ότι 
το 1887.  

 

• Η Γερμανία, στα μέσα της δεκαετίας του 1890, δαπανούσε 90 περίπου 
εκατομμύρια μάρκα κάθε χρόνο για το πολεμικό της ναυτικό. Το 1913 
είχε ξεπεράσει τα 400 εκατομμύρια μάρκα. 

 

• Όλοι  προετοιμάζονταν πυρετωδώς για τον Μεγάλο Πόλεμο. 
 



Δημιουργία 

Συμμαχιών 

 

• Από τα τέλη του 19ου αιώνα κιόλας οι Μεγάλες 
Δυνάμεις εξασφάλισαν φίλους και συμμάχους, 
δημιουργώντας έτσι δύο μεγάλους συνασπισμούς. 

• Το 1882 η Αυστρία, η Γερμανία και 
η Ιταλία υπέγραψαν ένα σύμφωνο «αμοιβαίας 
συνεργασίας» τη λεγόμενη «Τριπλή Συμμαχία». 

• Το 1907 η Γαλλία, η Ρωσία και η Μεγάλη 
Βρετανία συνέστησαν την «Τριπλή Συνεννόηση» 
την λεγόμενη   «Αντάντ».  

 



Τη σπίθα του πολέμου άναψε η δολοφονία του διαδόχου του θρόνου 
της Αυστροουγγαρίας Φραγκίσκου Φερδινάνδου και της συζύγου 
του Σοφίας από τον νεαρό σερβοβόσνιο εθνικιστή Γκαβρίλο 
Πρίντσιπ στο Σαράγεβο της Βοσνίας στις 28 Ιουνίου 1914. Για τη 
δολοφονία οι Αυστριακοί θεώρησαν υπεύθυνη την κυβέρνηση της 
Σερβίας και της κήρυξαν τον πόλεμο στις       28 Ιουλίου 1914. 

Η αρχή του πολέμου 
 







Τ Α   Μ Ε Τ Ω Π Α  
 

Το κύριο και 
αποφασιστικότερ

ο μέτωπο του 
πολέμου.  

Γαλλία,  
Βρετανία,  
Βέλγιο και 

αργότερα  ΗΠΑ. 

Μακρές γραμμές 
χαρακωμάτων και  

εκατοντάδες 
χιλιάδες νεκρών. 

Ο πόλεμος με μορφή 
χαρακωμάτων 

μήκους 900 χλμ., 
από τον ποταμό 

Νιέμεν ως τα 
ρουμανικά σύνορα. 



 26 Απριλιου 1915:  

Η Ιταλία  στον πόλεμο 
στο πλευρό της  Αντάντ. 

Πολέμησε  κατά 
της Αυστροουγγαρίας 

χωρίς  ιδιαίτερες 
επιτυχίες. 

Ιταλικό Μέτωπο 



Η  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  ΣΤΟΝ  
Α΄  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ  ΠΟΛΕΜΟ 



μεταξύ 
• Ελευθερίου Βενιζέλου • Βασιλιά Κωνσταντίνου 

 Υποστήριζε τη    
συμμετοχή της Ελλάδας 
στον πόλεμο στο πλευρό 
της  Αντάντ. 

 Υποστήριζε την 
τήρηση ουδετερότητας, 
κίνηση που ευνοούσε 
τις Κεντρικές Δυνάμεις. 



  Επίμονη  προσπάθεια του Βενιζέλου για 
ένταξη  στον  πόλεμο  με  την  Αντάντ. 

   Ο βασιλιάς  Κωνσταντίνος εναντιώνεται 
στην  πρόταση του  Βενιζέλου για συμμετοχή 
της Ελλάδας στην επιχείρηση των Βρετανών 
εναντίον     των Τούρκων    στα    Δαρδανέλια               

(1915)  



 Δημιουργείται κλίμα πόλωσης από τις 
φιλοβασιλικές κυβερνήσεις. 

 Διαιρείται η Ελλάδα σε δυο 
παρατάξεις:  των φιλοβασιλικών και   
των  φιλοβενιζελικών. 

 Εθνικός Διχασμός. 

 16 Αυγούστου 1916: δημιουργείται  το 
κίνημα της Eθνικής Αμύνης με 
επικεφαλής το Βενιζέλο. 



Η  ΕΛΛΑΔΑ  ΤΟ 1916   ΕΙΧΕ  ΚΟΠΕΙ  ΣΤΑ  ΔΥΟ 
 
 
 
 
 
 
Από τη μια μεριά το κράτος  της 
Θεσσαλονίκης με επικεφαλής 
το Βενιζέλο αποφάσιζε να 
διενεργηθεί στρατολογία σε 
μεγάλη κλίμακα.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Από την άλλη μεριά η κυβέρνηση 
των Αθηνών αντιπαρατασσόταν 
στους οπαδούς του Βενιζέλου. 
 

Οι Σύμμαχοι προσπάθησαν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τη νότια Ελλάδα. Έτσι, τα 
Γαλλικά θωρηκτά μπήκαν στον Πειραιά και αποβίβασαν 3000 άνδρες. Βομβάρδισαν 
περιοχές της Αθήνας γύρω από το Στάδιο και κοντά στα Ανάκτορα. 
 



28 Ιουνίου 1917: Η Ελλάδα θα μπει στον 

πόλεμο μετά την αναχώρηση του Βασιλιά 

Κωνσταντίνου, ο οποίος αυτοεξορίστηκε 

στο Παλέρμο. 

Η κυβέρνηση του Ελευθέριου 

Βενιζέλου συγκέντρωσε 300.000 

στρατιώτες που εντάχθηκαν κατά το 

μεγαλύτερο μέρος τους στο αγγλογαλλικό 

στράτευμα που πολεμούσε στην Μακεδονία. 



Η  ΣΕΡΒΙΑ  ΚΑΙ  Η  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΗΣ  ΣΤΟΝ  
Α΄  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ  ΠΟΛΕΜΟ 

Ο Α΄ παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε τον Ιούλιο 1914 όταν η Αυστροουγγαρία κήρυξε 
πόλεμο στη Σερβία  

 



 
 
 

Βασίλε ιο  της  
Σερβίας    

 

• Το Βασίλειο της Σερβίας ήταν ένα ανεξάρτητο 
κράτος στα Βαλκάνια που δημιουργήθηκε 
το 1882    και  καταργήθηκε  στη                       
1 Δεκεμβρίου 1918. 

• Το Μακεδονικό Μέτωπο, γνωστό και 
ως Μέτωπο της  Θεσσαλονίκης,   

     σχηματίστηκε από τις δυνάμεις της  Αντάντ . 
Ήθελαν  να βοηθήσουν το Βασίλειο της 
Σερβίας, το φθινόπωρο του 1915, να 
αντιμετωπίσει τη συντονισμένη επίθεση 
της Γερμανίας, της Αυστροουγγαρίας και 
της Βουλγαρίας.  

     Όμως η βοήθεια της Αντάντ έφθασε αργά. 
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•  Το 1914 οι Αυστριακοί επιτέθηκαν   εναντίον της Σερβίας και σημείωσαν 
αρχικά  επιτυχίες.  Νίκησαν   στους   ποταμούς  Σάβο   και  Δρίνο           και  
στην  Κολουμπάρα  και ανάγκασαν τους Σέρβους να εκκενώσουν 
το Βελιγράδι (30 Νοεμβρίου). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Οι Σέρβοι, όμως, υπό την αρχηγία του Ραντομίρ Πούτνικ, πέρασαν στην 
αντεπίθεση. Νίκησαν τους  Αυστριακούς  στη  μάχη του  Ρούδνικ  και  
ανακατέλαβαν  την  πρωτεύουσά τους  (15 Δεκεμβρίου). 



Τριπλή εισβολή και πτώση της Σερβίας 
• Μετά τη νίκη του σερβικού στρατού το Δεκέμβριο του 

1914, το σερβικό μέτωπο είδε μια ανάπαυλα μέχρι το 
φθινόπωρο του 1915. 

 
• 6 Οκτωβρίου 1915: Νέα επίθεση κατά της Σερβίας από 

την Αυστροουγγρική Βαλκανική στρατιά και       την  
11η Γερμανική Στρατιά. 

 
• Στις 15 Οκτωβρίου 1915: Επίθεση Βουλγάρων κατά των 

σερβικών δυνάμεων στην κοιλάδα του Νότιου Μοράβα 
κοντά στο Βράνιε που έληξε με συντριπτική ήττα των 
Σέρβων στις 22 Οκτωβρίου 1915. 

 
• Ο Στρατάρχης Πούτνικ διέταξε ολοκληρωτική 

υποχώρηση, προς τα νότια και προς τα δυτικά μέσω του 
Μαυροβουνίου προς την Αλβανία.  
 

Ραντομίρ Πούτνικ 
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• Συμβούλιο στη Θεσσαλονίκη Άγγλων-Γάλλων 
για την τύχη των Σέρβων στρατιωτών.  

• Ιδέα του Piarron de Mondesiv για τη μεταφορά 
των Σέρβων από Αλβανία στη Θεσσαλονίκη με 
πλοία.  

• Οι Σέρβοι αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες: 
κακοκαιρία, κακούς δρόμους , αδιάφορη ή και 
εχθρική αντιμετώπιση από τους ντόπιους. 

150.000 Σέρβοι ξεκινούν προς το άγνωστο μέσω Αλβανίας 



 
• Άφιξη Άγγλου πρέσβη στην Αλβανία, για να τους καθησυχάσει για 

την ύπαρξη μεγάλου ξένου στρατού. Οι Σέρβοι φοβούνται 
παράλληλα για επίθεση  του αυστριακού στόλου, όταν φτάσουν στα 
παράλια της Αλβανίας. 

• Απόφαση τελευταίας στιγμής για μεταφορά Σέρβων από το 
Δυρράχιο        της Αλβανίας στην Κέρκυρα. 

• Στην Αθήνα ενημερώνεται ο Στέφανος Σκουλούδης ότι η Κέρκυρα θα 
γίνει βάση των συμμάχων με τη δικαιολογία του κινδύνου από 
γερμανικά  υποβρύχια. 

14 Δεκεμβρίου 1915  

• 11 Ιανουαρίου 1916 δίχως ελληνική συγκατάθεση η Κέρκυρα περνά  
υπό γαλλική κατοχή. 



Ο σερβικός στρατός από τη βόρεια 
προς τη νότια Σερβία 

240.000  περίπου  άνθρωποι  χάθηκαν  στο  δρόμο  
προς  τα  παράλια  της  Αλβανίας… 



Ένας λαός διώχνεται από 
την πατρίδα του, από τα 
σπίτια του, από τη ζωή του… 



Η Κέρκυρα θα γίνει το νησί της 
σωτηρίας για χιλιάδες Σέρβους 



 Από τις 150.000 μονάχα  
125.000 Σέρβοι 
στρατιώτες έφθασαν 
στην ακτή της 
Αδριατικής και 
μεταφέρθηκαν με ιταλικά 
πλοία στην Κέρκυρα. 

• Λίγο μετά  καταφθάνουν και ο βασιλιάς 
Πέτρος με το διάδοχό του Αλέξανδρο. 
Εγκαθίστανται  στο  Μον Ρεπό. 



Ο διάδοχος του 
σερβικού θρόνου 

Αλέξανδρος  
ήρθε στην Κέρκυρα  
για να εξετάσει την 

κατάσταση  
του στρατεύματος 

 αλλά και  
για να ανυψώσει  

το ηθικό του. 



Ο κατατρεγμένος σερβικός στρατός  και  λαός 
βρίσκει καταφύγιο στην Κέρκυρα,  
        το «Νησί της Σωτηρίας» 



Οι Κερκυραίοι 
παρακολουθούν την 

αποβίβαση  
των στρατευμάτων  
και του υλικού της 

ΑΝΤΑΝΤ. 



Είναι  
ένας  
στρατός 
εξαντλημένος 



Δεκάδες χιλιάδες σέρβοι 
στρατιώτες αναζητούν τη 
σωτηρία και την επιβίωση… 





Κούρεμα και πλύσιμο στη 
θάλασσα μετά από μήνες 
απίστευτης ψυχικής και 
σωματικής ταλαιπωρίας  

Η θάλασσα είναι 
ανάγκη και χαρά… 



Σέρβοι στρατιώτες στους δρόμους της Κέρκυρας 



Η Κέρκυρα γίνεται για λίγο 
μια νέα πατρίδα 



Πώς αντιμετωπίστηκαν οι Σέρβοι από 
Γάλλους και Βρετανούς 

Краљевина Србија 
Βασίλειο  της Σερβίας 

Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία 



ΓΕΝΙΚΑ:  

• Η συμβολή των Γάλλων και 
των Βρετανών στην 
αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που προέκυψαν 
με τον ερχομό του σέρβικου 
στρατού και των μελών της 
σερβικής κυβέρνησης στην 
Κέρκυρα υπήρξε καθοριστική. 

 

 



Αναλυτικότερα:  
   Την τροφοδοσία τους ανέλαβε  η  Μ. Βρετανία      

και η Γαλλία παρέχοντας περιορισμένες 
ποσότητες τροφίμων. Ήταν πολύ σημαντική, 
καθώς ο σερβικός στρατός είχε  φτάσει στις 
αλβανικές ακτές χωρίς τίποτα.  

  Για πάνω από τρεις μήνες οι Σέρβοι στρατιώτες 
τρέφονταν με γαλέτες και κρέας σε κονσέρβα 
αλλά οι μερίδες δεν ήταν ούτε αρκετές ούτε 
τακτικές.  

 
 

   Εκτός από τα 
τρόφιμα οι σύμμαχοι 
ανέλαβαν και το 
θέμα της ένδυσης. 
  



• Η πείνα οδήγησε πάρα πολλούς  σε 
προβλήματα πέψης ή διάρροιας, 
κυρίως διότι όταν έφθασαν στην 
Κέρκυρα πήραν  απότομα τροφή. 
Αυτό προκάλεσε σε πολλούς  

     ακόμη και το θάνατο. 
• Ακόμη στην Κέρκυρα υπάρχει η λέξη 

χλεμπονιάρης, που σημαίνει τον 
αδύναμο και πεινασμένο άνθρωπο 
από τη σέρβικη λέξη που σημαίνει 
ψωμί (хлеб) και την οποία άκουγαν 
συχνά από τα στόματα των Σέρβων 
στρατιωτών. 

 

 



• Γαλλική Στρατιωτική Αποστολή Υγείας: Οι Γάλλοι στήνουν 
βακτηριολογικό εργαστήριο και αρχίζουν εξετάσεις και εμβολιασμούς. 
Λαμβάνονται μέτρα χλωρίωσης του πόσιμου νερού.  

 

 

 

 

 

• Τη Γαλλική αποστολή βοήθησαν ο Ερυθρός Σταυρός, το Ινστιτούτο 
Παστέρ και Κερκυραίοι γιατροί, όπως ο Σπυρίδων Παξινός και ο 
Κωνσταντίνος Παλατιανός. 

Υγειονομική περίθαλψη 



• Το  νησάκι  Λαζαρέτο 
μετατράπηκε στο πρώτο κέντρο 
υποδοχής και εξετάσεων.  

• Αργότερα δεχόταν  τους 
χολερικούς και τα θύματα του 
εξανθηματικού τύφου 

• Οι νεκροί είναι πολλοί. 

 

 

 

 

•  Προβλήματα ενταφιασμού. 
•  Ανεπαρκής χώρος με αποτέλεσμα 
καινούργιες μεταδοτικές αρρώστιες. 
•  Τελικά  πετάνε τα πτώματα στη 
θάλασσα  ( Μπλε  τάφος). 



 

 

•  Όλοι οι άρρωστοι από τα στρατόπεδα του Γκοβίνο και του Υψου 
μεταφέρονται στο Βίδο, το νησί του Θανάτου, όπως το είχαν ονομάσει οι 
ίδιοι οι Σέρβοι.  

• Κάθε πρωί ένα πλήθος μαζευόταν στην αποβάθρα  στα Γουβιά, για να 
μεταφερθούν στο Βίδο.  

• Ο αριθμός που μεταφερόταν  ήταν ανάλογος με τον αριθμό των νεκρών της 
προηγουμένης.   

• Οι υπόλοιποι αδιαμαρτύρητα έμεναν εκεί, κάτω από τις ελιές, χωρίς 
δύναμη να επιστρέψουν πίσω. Πολλές φορές έμεναν μέρες κάτω από 
δυνατή βροχή και κρύο. Κάθε μέρα έρχονταν όλο και περισσότεροι. 

     

•  Βίδο, το "Νησί του Θανάτου" 



•  Κάθε πρωί η βάρκα  Notre Dame de salut φόρτωνε τα πτώματα των  
στρατιωτών που είχαν πεθάνει την προηγούμενη, για να τα ξεφορτώσει στην 
ανοικτή θάλασσα. 

 

 

 

 

•      Ο σωρός των πτωμάτων φαινόταν από μακριά. Το γεγονός αυτό έκανε τους 
Σέρβους να διαμαρτυρηθούν. Αλλά δεν υπήρχε η δυνατότητα να σκάψουν 
τάφους, καθώς δεν υπήρχαν εργατικά χέρια και το έδαφος στο Βίδο ήταν 
ιδιαίτερα βραχώδες.  

•      Αργότερα στα στρατόπεδα στη νότια Κέρκυρα θα φτιαχτούν νεκροταφεία και 
οι ταπεινοί τάφοι θα είναι πολύ φροντισμένοι και στολισμένοι με φρέσκα 
λουλούδια. 



•  20 Φεβρουαρίου 1916: το Αχίλλειο μετατρέπεται  σε νοσοκομείο με 
110 κρεβάτια. Μετονομάζεται σε νοσοκομείο Tribondeu. Άλλο 
νοσοκομείο  στο  λόφο  Αβραμίου. Σε σκηνές  στο Βίδο  και στα Γουβιά. 
Εξασφαλίζονται  1600 κρεβάτια και 2 πλωτά νοσοκομεία.  



Τ ο  Ν α υ τ ι κ ό  π ρ ό σ φ ε ρ ε  κ ά π ο ι ε ς   τ έ ν τ ε ς  
κ α ι  έ σ τ ρ ω σ α ν  σ τ ο  έ δ α φ ο ς  π α λ ι ά  
ρ ο ύ χ α ,  α υ τ ο σ χ έ δ ι α  κ ρ ε β ά τ ι α  μ ε  
σ α ν ί δ ε ς  σ κ ε π α σ μ έ ν ε ς  μ ε  χ ό ρ τ α .  

Κ ά π ο ι ε ς  ν ο σ ο κ ό μ ε ς  α π ό  τ ο  β ρ ε τ α ν ι κ ό  π λ ο ί ο  
S p h i n x   μ α ζ ί  μ ε  τ ο  γ ι α τ ρ ό  τ ο υ  ν α υ τ ι κ ο ύ  
P o r t m a n  π ρ ό σ φ ε ρ α ν  β ο ή θ ε ι α  σ τ ο υ ς  
δ υ σ τ υ χ ι σ μ έ ν ο υ ς  κ α ι  ε ξ α θ λ ι ω μ έ ν ο υ ς  σ τ ρ α τ ι ώ τ ε ς .  





             Η θνησιμότητα ήταν πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα στην αρχή : 
 

•  23η Ιανουαρίου 1916:  αποβιβάστηκαν 5.000 άνδρες . Πέθαναν 180 . 

• 28η Ιανουαρίου: αποβιβάστηκαν 6.200 . Πέθαναν οι 150 . 

• 2η Φεβρουαρίου: αποβιβάστηκαν  24.000.  Πέθαναν 177.  

• 5η και 6η Φεβρουαρίου: αποβιβάστηκαν 36.000 ανδρών. Πέθαναν 285. 

• Τις μέρες που ακολούθησαν  πέθαναν άλλοι 531. 

 

• Από τα μέσα Φεβρουαρίου ωστόσο, η θνησιμότητα άρχισε να μειώνεται. 



Τα 15.000 από 
αυτά πέθαναν 

μέχρι να 
φθάσουν στα 
παράλια της 

Αλβανίας 

Τελικά  
μεταφέρθηκαν 

στο νησί 
περίπου 7.000 

παιδιά 

Γύρω στα 6.000 
πέθαναν κατά 

την διάρκεια της 
αναμονής για 
την Κέρκυρα, 
καθότι ήταν 

άσιτα και 
καταβεβλημένα 

Περίπου 30.000 
παιδιά, 12-18 

ετών, 
ακολούθησαν 

την 
οπισθοχώρηση 

1 2 

3 4 



        Επιδημίες  
 

Σέρβοι και ντόπιοι κάτοικοι 
ταλαιπωρήθηκαν και έχασαν  
τη ζωή τους  από  τις  
επιδημίες   της  χολέρας,  
της  δυσεντερίας  και  
του εξανθηματικού τύφου,  
ο οποίος είναι η ασθένεια  
της φτώχειας και της πείνας  



Αναπτύσσεται κίνημα αλληλεγγύης για τους σέρβους πρόσφυγες  







Η εξόριστη σερβική Κυβέρνηση 
 

• Μαζί με το επιτελείο του στρατού, 
ήρθε στην Κέρκυρα και η σερβική 
κυβέρνηση του Πρωθυπουργού 
Νικόλα Πάσιτς με πολλούς 
βουλευτές της Βουλής του 
Βελιγραδίου. 

•  Έμειναν στην Κέρκυρα μέχρι το 
τέλος του πολέμου. Έφυγαν στις                
11 Ιανουαρίου 1918 

 



Η Σερβική 
Κυβέρνηση 

εγκαταστάθηκε 
στο ξενοδοχείο 
‘’BellaVenezia” 

Το ξενοδοχείο όπως 
είναι σήμερα 



•  Η Λαϊκή Βουλή εγκαταστάθηκε στο 

κτίριο του Δημοτικού Θεάτρου της 
Κέρκυρας κηρύσσοντας την Κέρκυρα 
ανεπίσημα Πρωτεύουσα της Σερβίας.  

 

• Εκεί η τακτική σύνοδος της Βουλής 
άρχισε τις συνεδριάσεις της στις         
10 Σεπτεμβρίου 1916   και τις συνέχισε  
για  τα  επόμενα  3  χρόνια.  

 

• Έτσι το συνταγματικό καθεστώς της 
Σερβίας εξακολούθησε να λειτουργεί 
μακριά από την πατρίδα. 

 

Το Δημοτικό Θέατρο 
της Κέρκυρας τότε. 
Σήμερα δεν υπάρχει. 



Η κυβέρνηση 

της Σερβίας 

εργάστηκε 

πυρετωδώς.  



• Σημαντικές ήταν οι συναντήσεις του Αντιβασιλέα Αλέξανδρου 
Καραγεώργεβιτς  και  του  Προέδρου  της  Κυβέρνησης  Νίκολα Πάσιτς,  

    με διακεκριμένες προσωπικότητες και κρατικούς παράγοντες                  
στο  Παρίσι,  τη Ρώμη,  το Λονδίνο  αλλά  και στην  ίδια  την  Κέρκυρα.  



Έγιναν  διαπραγματεύσεις και  επετεύχθη η  Συμφωνία της Κέρκυρας. 

Η Γιουγκοσλαβική Επιτροπή του Λονδίνου συναντήθηκε στο Παρίσι με τον 

πρίγκιπα Αλέξανδρο.  

Οι ειδήσεις για τη Γιουγκοσλαβική τραγωδία έγιναν σύντομα γνωστές σε όλη 

την Ευρώπη. Το κοινό ευαισθητοποιήθηκε αμέσως.  

 

Μια σημαντική σελίδα της πολιτικής ιστορίας της Σερβίας 
γράφτηκε στην Κέρκυρα 



     Υπογράφεται στις 20 Ιουλίου 1917. 

       Η συμφωνία διακήρυσσε τη θέληση 
των Σέρβων, Σλοβένων και Κροατών να 
ζήσουν σ' ένα ενιαίο ανεξάρτητο κράτος με 
βάση την αρχή της αυτοδιάθεσης των 
λαών.  

       Η Διακήρυξη της Κέρκυρας θεωρείται 
ιδρυτική διακήρυξη της Γιουγκοσλαβίας, 
καθώς οδήγησε  στη  1  Δεκεμβρίου 1918 
στην ίδρυση του Βασιλείου των Σέρβων, 
Κροατών και Σλοβένων, το οποίο 
μετονομάστηκε το 1929 σε Βασίλειο της 
Γιουγκοσλαβίας. 

Η Διακήρυξη της Κέρκυρας 

https://el.wikipedia.org/wiki/Γιουγκοσλαβία
https://el.wikipedia.org/wiki/Βασίλειο_των_Σέρβων,_Κροατών_και_Σλοβένων
https://el.wikipedia.org/wiki/Βασίλειο_των_Σέρβων,_Κροατών_και_Σλοβένων


Η επίσκεψη του Ελευθέριου Βενιζέλου 

• Την 1η Νοεμβρίου του 1917, εμφανίστηκε στην σερβική Βουλή της 
Κέρκυρας ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Ελευθέριος Βενιζέλος, ο 
οποίος καταχειροκροτήθηκε.  Δήλωσε ότι θα βοηθούσε με όλα τα μέσα 
που διέθετε.  



• Μια κουβέντα του Ελευθερίου Βενιζέλου, την οποία κατέγραψε η 
ιστορία, ήταν η απάντηση που έδωσε  στη Βιέννη, όταν του πρότειναν  
να χτυπήσει τη Σερβία προκειμένου να εξασθενίσει  τη θέση της την 
εποχή εκείνη:  «Η Ελλάδα είναι πολύ μικρή χώρα για να διαπράξει μια 
τέτοια ατιμία».  

                    Νίκολα Πάσιτς                                         Ελευθέριος Βενιζέλος 



• Ανάμεσα στους βουλευτές ήταν και 
πολλοί σοσιαλιστές οι οποίοι έμεναν 
πιστοί στις επαναστατικές τους 
ιδέες και κατήγγελλαν  με κάθε 
ευκαιρία το Σέρβικο σωβινισμό.  

  

• Πολλές φορές στη Βουλή 
δημιουργούνταν επεισόδια και δύο 
φορές το Θέατρο ζώστηκε από 
αποσπάσματα  του γαλλικού 
στρατού.  



•   Με το Σερβικό στρατό είχε έλθει στην 
Κέρκυρα ο   επαναστάτης Ηλία Γιοβάνοβιτς       
ο οποίος λιποτάκτησε, πριν ο στρατός 
αναδιοργανωθεί, και έμεινε στην Κέρκυρα μέχρι 
το 1920.  

•   Ο Γιοβάνοβιτς ανήκε στην άκρα αριστερά του 
Σερβικού Σοσιαλιστικού Κόμματος και είχε 
σοβαρή θεωρητική κατάρτιση. Γύρω του είχε 
συγκεντρωθεί ένας αριθμός νεαρών Κερκυραίων  
που διαπαιδαγωγήθηκε από αυτόν στις αρχές 
του προλεταριακού διεθνισμού.  

•   Εκτελέστηκε λίγα χρόνια αργότερα στη 
Γιουγκοσλαβία.  



  Οι δημοτικές αρχές της Κέρκυρας έδωσαν προσωρινά 
ένα τυπογραφείο στους Σέρβους, το οποίο είχε τον πιο 
σύγχρονο εξοπλισμό εκτύπωσης και είχε προσφερθεί από 
τους Γάλλους. 
 
  Έτσι, η σερβική Κυβέρνηση ίδρυσε το εθνικό κρατικό 
τυπογραφείο της στο λιμάνι της Κέρκυρας.  
 
  Με τη βοήθεια ενός Κερκυραίου τυπογράφου 
εκδόθηκαν τα σερβικά χαρτονομίσματα εκείνης της 
εποχής.  
 



Κυκλοφόρησε τρεις φορές 
την εβδομάδα η εφημερίδα 
«Srpske Novine» (Σερβικά 
Νέα) με 10.000 αντίγραφα. 
Παράλληλα, εκείνη τη 
σημαντική στιγμή για την 
ιστορία του σερβικού 
έθνους, είδαν το φως της 
δημοσιότητας πολιτικές, 
επιστημονικές και 
λογοτεχνικές εκδόσεις. 



                                                                                          Η φροντίδα για τα παιδιά 
ήταν μεγάλη και από τις 

Συμμαχικές Δυνάμεις και από 
τούς Κερκυραίους.  

Σιγά σιγά οι Σέρβοι ανακτούν 
τις δυνάμεις τους και  

οργανώνονται.  

Ιδρύουν δύο σερβικά σχολεία 
για τα παιδιά τους. Ένα 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
με 290 μαθητές και ένα 

γυμνάσιο με 120 μαθητές.  

Τα σχολικά σερβικά βιβλία 
τυπώνονται στο εθνικό τους 
τυπογραφείο στην Κέρκυρα.  

1 

2 

3 

4 

http://www.corfu-museum.gr/images/remote/http--www.corfu-museum.gr-images-stories-istoria-istorika-seimiomata-image209.jpg
http://www.corfu-museum.gr/images/remote/http--www.corfu-museum.gr-images-stories-istoria-istorika-seimiomata-image209.jpg


  Οι Σέρβοι είχαν πολύ ζωηρή πολιτιστική ζωή στην Κέρκυρα. 
 

  Παρουσίαζαν θεατρικές παραστάσεις       Οργάνωναν μουσικές συναυλίες 
  Δημιούργησαν αθλητικές ενώσεις .   
  Γίνονταν  αγώνες ποδοσφαίρου με τις τοπικές κερκυραϊκές ομάδες. 
 
 

  Δημιούργησαν 
ακόμη και δική τους 
ταχυδρομική 
υπηρεσία. 

   Άνοιξαν πολλά 
σερβικά εστιατόρια 
και καταστήματα. 



Ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου των Γερόντων,  
San Nicolo dei Vecchi.  

Παραχωρήθηκε στους Σέρβους ως Μητροπολιτικός Ναός,  όταν 
μεταφέρθηκε στην Κέρκυρα η εξόριστη κυβέρνηση και τα 
απομεινάρια του Σερβικού στρατού (1916). 
Η λειτουργία γινόταν από σέρβους ιερείς στη σερβική γλώσσα. 
 



«Ο σερβικός 
εθνικός χορός. 
Οι χορευτές 
περιστρέφονται 
γύρω από τους 
μουσικούς» 

«Γυμναστικές επιδείξεις 
Σέρβων στην Κέρκυρα» Οι ξένες εφημερίδες για τους Σέρβους  

στην Κέρκυρα 



•  Με την οργάνωση, τον τρόπο της ζωής τους, την κουλτούρα και τον πολιτισμό         
τους  κέρδισαν  τη  συμπάθεια  των  Κερκυραίων. 
 
•  Αντιμετώπισαν την κατάστασή τους με καρτερικότητα και αξιοπρέπεια.              
Είναι αλήθεια ότι παρά την άσχημη κατάστασή τους κανένα επεισόδιο βίας                   
ή  παρανομίας  δεν  αναφέρεται  κατά  την  παραμονή  τους  στο  νησί.  



  Από το 1914 έως και το 1921 δήμαρχος της 
Κέρκυρας ήταν  ο Ιωάννης Μαυρογιάννης, ο οποίος 
εκπροσωπούσε το θεοτοκικό κόμμα.  
Οι αποφάσεις που πάρθηκαν από το Δημοτικό 
Συμβούλιο της εποχής εκείνης, αποτελούν 
αδιάψευστα στοιχεία των φιλοσερβικών αισθημάτων 
του Δήμου της Κέρκυρας και κατ' επέκταση όλου    
του Κερκυραϊκού λαού.  



 

• Αξίζει να αναφερθεί ότι ο στρατηγός Στογιάνοβιτς, μετέπειτα 
πρωθυπουργός μέχρι την εμφάνιση του Τίτο, και ο επιτελικός του 
αξιωματικός Ίλιτς, παντρεύτηκαν τις δύο Κερκυραίες αδελφές, 
θυγατέρες του  Φωτίου Γαζή, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης του 
ξενοδοχείου "Μπέλλα Βενέτσια".  

• Και αρκετοί άλλοι ακόμη γάμοι έγιναν στο νησί μεταξύ Σέρβων και 
Κερκυραίων. 

• Κάποιοι δεν έφυγαν ποτέ από το νησί, όπου σήμερα ζουν οι απόγονοί 
τους. Είναι ολοφάνερο και από μερικά επώνυμα κερκυραίων: 
Μπορτς, Πέτροβιτς, Δραγομάνοβιτς κ.ά. 

 
 

 



Κατά τις ημέρες της πλήρης απόγνωσης ένας 
Σέρβος στρατιώτης έγραψε ένα τραγούδι το 
οποίο και τραγουδούσε μαζί με τους 
εξαθλιωμένους συναδέλφους του. 
Ο τίτλος του τραγουδιού:  TAMO  DALEKO. 
Έγινε το εθνικό τραγούδι της Σερβίας για όλη 
την περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.  
Τραγουδιέται και σήμερα θυμίζοντας τις 
κακουχίες που πέρασε τότε ο σερβικός λαός. 



 
Μιλτιάδης Μαργαρίτης : ο επίτιμος πρόξενος 

 

• Αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο μεταξύ Ελλήνων              
και Σέρβων σε πολλές κρίσιμες και σοβαρές συναντήσεις.   

• Ο Μ. Μαργαρίτης συγκινήθηκε ιδιαίτερα από το δράμα   
του Σερβικού λαού. Όταν χρειάστηκε περισσότερος χώρος     
για τη διαμονή των προσφύγων,  προσφέρθηκε να δώσει         
τα  κτήματά  του  στην  περιοχή  Κουλίνες  της  Κέρκυρας. 

Μιλτιάδης Μαργαρίτης:  Δημοτικός Σύμβουλος. Άνθρωπος αυτοδημιούργητος και    
αρκετά τολμηρός.  

Πολιταξιδεμένος και καλός γνώστης της Βαλκανικής κουλτούρας. 

 Διετέλεσε επίτιμος Πρόξενος της Σερβίας στην Κέρκυρα την περίοδο των δύσκολων 
χρόνων.  



  Ο σερβικός στρατός έφυγε από την Κέρκυρα τον Απρίλιο-Μάιο 
του 1916, για να επιστρέψει στο Μέτωπο. Έφυγε προτού υπογραφεί  
η   διακήρυξη της ανεξαρτησίας   της νέας μεγάλης Γιουγκοσλαβίας. 

 
  Οι Γάλλοι που είχαν αναλάβει την ανασυγκρότηση και την 
αναδιοργάνωσή του  επέλεξαν τη μεταφορά του στη Χαλκιδική.  Οι 
Γάλλοι, επίσης, τους χορήγησαν πυροβολικό, ζώα, οπλισμό και 
ιματισμό. Για την ασφαλή   μεταφορά  του στρατού επιλέχτηκε  η 
μετάβαση στην Πάτρα και από εκεί στον τελικό προορισμό 
σιδηροδρομικά διαμέσου Θεσσαλίας.  

 
  Μεταφέρθηκαν 130.000 άντρες και 34.000 ζώα. 

 





Το Βίδο, το «νησί του Θανάτου», όπως το έλεγαν 
οι Σέρβοι.  
Ένα μνημείο στο λιμανάκι του συγκινεί και 
προβληματίζει  τον επισκέπτη.  
Ο πόλεμος γεννά καταστροφή και θάνατο.        
Η προσφυγιά είναι ξεριζωμός, βάσανα, πόνος, 
εξαθλίωση, θάνατος.  
Ο αντιπολεμικός και φιλειρηνικός αγώνας από 
τη μια και η αλληλεγγύη από την άλλη ίσως 
μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. 



Οι  νεκροί  έφτασαν 

περίπου  τους  10.000,    

εκ των οποίων               
οι  5.000   ήταν  νεαροί 

στρατιώτες,                   
ηλικίας  20  χρόνων. 
 

  Στη μνήμη των νεκρών το 1939 ανεγέρθη στο Βίδο  μεγαλοπρεπές Μαυσωλείο  (kosturnica) 
από το Βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας. Είναι έργο του αρχιτέκτονα Nikola Knjazev. 
  Μέσα στους μαρμάρινους τοίχους του Μαυσωλείου, υπάρχουν 1.232 κιβώτια (κάσες), τα οποία 
περιέχουν τα οστά των στρατιωτών που είχαν θαφτεί σε 27 νεκροταφεία της Κέρκυρας και  τα 
ονόματα των οποίων ήταν γνωστά.  
  Τα οστά  των 1.532  άγνωστων σέρβων στρατιωτών έχουν ενταφιαστεί σε δύο παράπλευρους 
εξωτερικούς τάφους.  
 



Από εδώ ξεκινούσε ο «Μπλέ Τάφος» και χανόταν 
στη γύρω θάλασσα… 





Οι προσκυνητές   
και  

οι επισκέπτες 
του Μαυσωλείου 

αποτυπώνουν 
σκέψεις  

και 
συναισθήματα… 



  Στην Κέρκυρα, υπήρχαν 28 νεκροταφεία 
δίπλα στα στρατόπεδα των σερβικών 
μεραρχιών. 
  Στον  Άγιο  Ματθαίο  (520 τάφοι)        

   και στο Κατωμέρι (500).  
  Αμέτρητοι άλλοι τάφοι βρίσκονται 
«σπαρμένοι» στο νησί.  Στον Ύψο,  στα 
Γουβιά, στα Βραγανιώτικα,  στο Γαστούρι,    
στη  Στρογγυλή, στη  Μεσογγή. 



 
                  Το νεκροταφείο στον Άγιο Ματθαίο 

 • Ο Γιάννης Γιαννούλης, ένας χωρικός από τα 
Επισκοπιανά που  κατοικούσε στον Άγιο Ματθαίο, 
περιμάζεψε πτώματα Σέρβων, τα οποία ενταφίασε 
στο κτήμα του δημιουργώντας ένα μικρό 
νεκροταφείο. 

 

• Οι Σέρβοι τίμησαν ιδιαίτερα αυτό τον άνθρωπο. 
Έστησαν την προτομή του και αναμνηστική πλάκα 
στο προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Ματθαίου 
που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του χωριού. 

 



Το σέρβικο μνημείο στα Γουβιά 



   Ο δήμος Κέρκυρας τιμώντας την ιστορία  και 
τους ισχυρούς δεσμούς του με το φίλο σερβικό 
λαό  παραχώρησε το 1993 στους Σέρβους ένα 
δημοτικό κτήριο, ένα τριώροφο νεοκλασικό στην  
«καρδιά»  της  παλιάς πόλης της Κέρκυρας 
   Εκεί στεγάζεται το Μουσείο Σερβικών 
Ενθυμημάτων ή «Σέρβικο Σπίτι», όπως οι ίδιοι το 
αποκαλούν και το σερβικό προξενείο. 
   Μέσα από φωτογραφίες, έγγραφα και άλλα 
εκθέματα ξεδιπλώνεται λεπτομερώς η ιστορία του 
σερβικού έθνους  από τον Σεπτέμβριο του 1915 
έως και τη λήξη του πολέμου το 1918. 
 



Η Κέρκυρα είναι για τους Σέρβους μια μικρή δεύτερη πατρίδα.  
Κάθε χρόνο έρχονται επίσημες  αποστολές, συγγενείς των νεκρών 

και απλοί πολίτες από τη Σερβία, για να τελέσουν  μνημόσυνο και να 
αποτίσουν φόρο τιμής στους νεκρούς τους.  

Την πόλη μας, το Βίδο και άλλα σημεία μνήμης επισκέπτονται, 
επίσης, σέρβικες αντιπροσωπείες παλαιών πολεμιστών,  σπουδαστές 
από τη στρατιωτική Ακαδημία, τη Σχολή της Αστυνομίας και 
μαθητές Λυκείων.  

Στις δημοτικές κατασκηνώσεις στο Βίδο φιλοξενούνται το 
καλοκαίρι σέρβοι μαθητές.  

Υπάρχει στην Κέρκυρα ο Σύνδεσμος Ελληνοσερβικής Φιλίας, που 
κρατά ζωντανή την ιστορική μνήμη και την αδελφική σχέση 
Κερκυραίων και Σέρβων.   

 



Έναν αιώνα περίπου μέχρι σήμερα,              
οι σχέσεις Κερκυραίων και Σέρβων, 
παραμένουν ισχυρές και χρόνο με το χρόνο 
γίνονται ακόμα ισχυρότερες.  

 
Σε εποχές που δοκιμάστηκε ο σέρβικος 

λαός, οι Κερκυραίοι συνέχισαν να στηρίζουν 
την ιστορική τους φιλία και τάχθηκαν στο 
πλάι του. Επισφράγισμα αυτής της φιλίας 
είναι η αδελφοποίηση του δήμου Κέρκυρας με 
πόλεις της Σερβίας, όπως το Βελιγράδι,          
το Κρούσεβατς, το Αλεξάντροβατς,               
το  Ζέμουν,  η  Τσαγέτινα  και  η  Παλιλούλα. 

 

Το έμβλημα της Κέρκυρας 

Η σερβική σημαία 
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