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Η ομάδα μας αποτελείται από τους μαθητές του τμήματος Α2 
του 2ου Γενικού Λυκείου Κερκύρας και την υπεύθυνη 
καθηγήτρια του σχολείου μας  για το μάθημα “Ερευνητική 
Εργασία” Ελεονώρα Γαβριηλίδου. Ακολουθούν τα στοιχεία 
των συμμετεχόντων, τα περιεχόμενα και μια μικρή εισαγωγή 
σχετικά με τους σκοπούς της εργασίας μας. Στην ερευνητική 
εργασία του προγράμματος που εφαρμόστηκε κατά το 
σχολικό έτος 2018-2019 συμμετείχαν μαθητές από το τμήμα 
Α2 του 2ο Γ.Ε.Λ Κέρκυρας. 

ΑΛΙΤΣΙΣ 

ΑΒΡΙΑΜΩΤΗ  ΟΛΓΑ

 

ΑΣΠΙΩΤΗ  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ  

 ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΝΑΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 

ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΗ 

ΕDITORIAL 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
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Κατά τα τέλη του 1915 και αρχές του 1916 υπό την πίεση της 
αυστροουγγρικής, γερμανικής και βουλγαρικής επίθεσης ο σερβικός 
στρατός και ένα μέρος του λαού αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν δια 
μέσω του Μαυροβουνίου και της Αλβανίας. Κατά την διαδρομή αυτή, 
ο σερβικός λαός έζησε μια από τις μεγαλύτερες εξόδους στην ιστορία 
του. Στην επίσημη αναφορά του υπουργού και στρατηγού Μπόζινταρ 
Τέρζιτς, προς τον πρόεδρο της κυβέρνησης Νίκολα Πάσιτς, 
αναφέρεται ότι στην Αλβανία χάθηκαν 243.877 άνθρωποι, από την 
πείνα, το δριμύ χειμώνα, ενώ άλλοι σκοτώθηκαν και συμπλοκές 
μεταξύ τους. Από την 18 Ιανουαρίου 1916 μέχρι την 21 Φεβρουαρίου 
1916 μεταφέρθηκαν με συμμαχικά πλοία από το λιμάνι της Αλβανίας 
Αυλώνα στην Κέρκυρα 151.828 στρατιώτες και απλοί πολίτες. Το 
πρώτο λιμάνι αποβίβασης ήταν στα Γουβιά , έξι χιλιόμετρα βόρεια 
της πόλης της Κέρκυρας. Οι κακουχίες του στρατού και των πολιτών 
δεν τερματίστηκαν αμέσως με τον ερχομό τους στο «Νησί της 
Σωτηρίας», όπως οι Σέρβοι ονόμασαν την Κέρκυρα. Οι σύμμαχοι δεν 
είχαν αρκετό χρόνο για την κατάλληλη υποδοχή τόσων πολλών 
ανθρώπων. Δεν υπήρχε τροφή, ενδύματα, μέσα θέρμανσης για την 
αντιμετώπιση του ψύχους και εξοπλισμός για πρόχειρα καταλύματα. 
Οκτώ ημέρες έπεφτε παγωμένη βροχή. Οι στρατιώτες, 
ταλαιπωρημένοι και χωρίς σκηνές πέθαιναν μαζικά. Το Δημοτικό 
θέατρο στην Κέρκυρα παραχωρήθηκε από τις αρχές του νησιού για 
τις συνεδριάσεις του σερβικού Κοινοβουλίου από την 19 Ιανουαρίου 
1916 μέχρι την 16 Νοεμβρίου 1918. Στο ξενοδοχείο «Bella Venezia» 
βρήκε φιλοξενία η σερβική κυβέρνηση. 

Το ΤΑΜΟ ΝΤΑΛΕΚΟ είναι σέρβικο παραδοσιακό τραγούδι του Α’ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Γράφτηκε γύρω στα 1915-16, από άγνωστο 
Σέρβο στρατιώτη στην Κέρκυρα. Το τραγούδι θεωρούταν από 
πολλούς «ύμνος», γιατί το τραγουδούσαν πριν πάνε να πολεμήσουν, 
έχοντας στο μυαλό τους εικόνες και αναμνήσεις από την πατρίδα 
τους. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 



 6 

 
 
 
 

 
 
Το πρώτο τετράμηνο της φετινής σχολικής χρονιάς ασχοληθήκαμε με 
την έλευση και παραμονή των Σέρβων στην Κέρκυρα το 1916-1918. 
Θεωρούμε σημαντικό η αναζήτησή μας να ξεκινήσει από τον Α’ 
παγκόσμιο πόλεμο, που στιγμάτισε την ελληνική ιστορία και 
διαμόρφωσε το μεταπολεμικό σκηνικό στην Ελλάδα. Με την παρούσα 
έκθεση και τη χρήση διαδραστικών μέσων επιθυμούμε με τον πλέον 
σύγχρονο τρόπο να προσελκύσουμε την προσοχή των διάφορων 
επισκεπτών της Κέρκυρας και να καταδείξουμε τη μεγάλη σημασία 
που είχε η Κέρκυρα στην ιστορία του σερβικού λαού κατά τη διάρκεια 
του Α’  Παγκοσμίου πολέμου. 
 
 
 
 

 

  

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
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    Μετά την παρουσίαση του θέματος από την καθηγήτριά μας, 
χωριστήκαμε σε ομάδες και επιλέξαμε τις θεματικές ενότητες με 
τις οποίες  θέλαμε να ασχοληθούμε. Σε κάθε μέλος ανατέθηκε 
μία συγκεκριμένη ερευνητική δραστηριότητα. Έπειτα, 
διατυπώσαμε τα ερευνητικά ερωτήματα και προχωρήσαμε στη 
συλλογή των δεδομένων από διάφορες πηγές. Στο πλαίσιο της 
παρουσίασης της εργασίας δημιουργήσαμε ένα PowerPoint. Η 
ερευνητική μας εργασία διεξάγεται στα πλαίσια του μαθήματος 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Α’ Λυκείου του 2ου ΓΕΛ Κέρκυρας. 
Σκοπός της εργασίας είναι να ερευνηθεί μια σημαντική περίοδος 
της Κερκυραϊκής ιστορίας. Έτσι, η εργασία μας επικεντρώνεται 
στην έλευση και παραμονή των Σέρβων στην Κέρκυρα το 1916-
1918. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της εποχής που ερευνούμε;  
Πώς έφτασαν οι Σέρβοι στην Κέρκυρα ; Υπάρχουν ομοιότητες 
εκείνης της χρονικής περιόδου με τη σημερινή; Με ποιο τρόπο η 
μετανάστευση των σέρβων και η φυγή από έναν τόπο που 
μαστίζεται από φτώχια, εκμετάλλευση, πόλεμο και απογοήτευση 
συνέβαλε στη δημιουργικότητα των ανθρώπων αυτών; Υπάρχουν 
τέτοια παραδείγματα σήμερα; 
    Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε εκείνη την περίοδο και να 
διδαχθούμε από την ιστορία του τόπου μας. Για να το κάνουμε 
αυτό, θεωρούμε απαραίτητο να περιγράψουμε τις συνθήκες στις 
οποίες έλαβε χώρα η διαφυγή των Σέρβων  νέων οι όποιοι 
έφυγαν από την πατρίδα τους με σκοπό ένα καλύτερο μέλλον. Οι 
διαδρομές που ακολούθησαν οι Σέρβοι ανέδειξαν την  
γενναιότητα και επίμονη του λαού αυτού. Μπορούμε λοιπόν να 
πούμε ότι όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά κατάφεραν να 
δημιουργήσουν ένα μέλλον αντάξιο των  κόπων τους. Για να το 
κάνουν αυτό, έπρεπε στην πιο παραγωγική τους ηλικία να 
εγκαταλείψουν τον τόπο τους και να κάνουν ένα ταξίδι που θα 
τους άλλαζε για πάντα. 
 
    Ας τους ακολουθήσουμε… 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
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Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές μεταφράσεις αυτού του τραγουδιού 
στην ελληνική γλώσσα, εκ των οποίων επιλέξαμε την τέταρτη. 

Tamo Daleko (Prvobitna Verzija) 

Tamo daleko, daleko od mora,                                            
tamo je selo moje, tamo je Srbija 
Tamo daleko, gde cveta limun žut, 
tamo je srpskoj vojsci jedini bio put  

Tamo daleko, gde cveta beli krin 
tamo su živote dali zajedno otac i sin 
Tamo gde tiha putuje Morava 
tamo mi ikona osta i moja krsna slava 
  
Tamo gde Timok pozdravlja Veljkov Grad 
tamo mi spališe crkvu u kojoj venčah se mlad 
bez otačbine, naKrfuživeh ja 
ali sam ponosno klic'o "Živela Srbija!" 

 
Εκεί Μακριά (αρχική έκδοση) 

Εκεί μακριά, μακριά από τη θάλασσα, 
Εκεί είναι το χωριό μου, εκεί είναι η Σερβία 
Εκεί μακριά, που ανθίζει το κίτρινο λεμόνι, 
εκεί ήταν ο μόνος δρόμος του σερβικού στρατού 
  
Εκεί, μακριά, που ανθίζουν τα λευκά άνθη 
Εκεί έδωσαν μαζί τις ζωές τους πατέρας και  γιος  
Εκεί που αθόρυβα ταξιδεύει ο Μοράβας   
Εκεί έμεινε η εικόνα μου και η αγία γιορτή μου 
  
Εκεί, που ο Τιμόκ χαιρετά τη Βελκοβ  Πόλη 
Εκεί έκαψαν την εκκλησία στην οποία παντρεύτηκα μικρός 
Xωρίς την πατρίδα μου, έζησα στην Κέρκυρα εγώ 
αλλά περήφανα φωνάζω "Ζήτω η Σερβία!" 
 

TAMO DALEKO 

 (Provoditna Verzija) 
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Το ‘’Εκεί Μακριά’’ είναι σέρβικο παραδοσιακό τραγούδι του Α’ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Γράφτηκε γύρω στα 1915-16, από άγνωστο 
Σέρβο στρατιώτη στην Κέρκυρα. Το τραγούδι θεωρούνταν από 
πολλούς «ύμνος», γιατί το τραγουδούσαν πριν πάνε να πολεμήσουν, 
έχοντας στο μυαλό τους εικόνες και αναμνήσεις από την πατρίδα 
τους. 

 

 

Λυρική Έκδοση 

Зар је морала доћ, та тужна  
несрећна ноћ,кадa си драгане мојγ, 
отишaо у крвави бој. 
Ајдемо драга, нeсретно  
живимо ми, јер младост пролази 
журно, и живот таj несретни. 
јер младост пролази журно, и живот  
таj несретни. 
Тамо далеко, далеко крај мора,тамо  
је село моје, тамо је љубав моја, 
тамо је село моје, тамо је љубав моја. 
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 Με τον όρο  Αλβανικός Γολγοθάς  

αναφέρεται στην Σερβική ιστορία η υποχώρηση του Σερβικού 
στρατού το χειμώνα του 1915-1916 μέσω 
 Μαυροβουνίου κι Αλβανίας στην Αδριατική κατά τον Α΄ παγκόσμιο 
πόλεμο, μετά την εισβολή των Κεντρικών Δυνάμεων.  Η πορεία αυτή 
που χαρακτηρίστηκε σαν "έξοδος" του σερβικού στρατού και λαού 
μέσω εχθρικού εδάφους προς τα ελληνικά νησιά του Ιονίου , 
την Ιταλία και τη Βόρεια Αφρική. Εκτιμάται ότι δεκάδες χιλιάδες 
στρατιώτες και πολίτες σκοτώθηκαν ή πέθαναν κατά την αποχώρηση 
από τα τραύματα και την εξάντληση. Τον στρατό ακολούθησαν, 
κυρίως πεζοί. Στην υποχώρηση ο βασιλιάς, η κυβέρνηση, οι αρχιερείς 
και πλήθος λαού. Μετά την ανάκτηση, περίπου 150.000 μέλη του 
σερβικού στρατού εντάχθηκαν αργότερα στα συμμαχικά 
στρατεύματα στο μέτωπο Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 1916.     Μετά 
από ένα μήνα σκληρής πορείας σε κακές καιρικές συνθήκες, ο 
σερβικός στρατός συγκεντρώθηκε στα Σκόδρα, Δυρράχιο και 
Αυλώνα. Η άφιξη στην Αδριατική ακτή της Αλβανίας δε σημαίνει την 
απόλυτη σωτηρία. Εκεί αντιμετώπισαν την Ιταλική εχθρότητα που 
παρότι ήταν σύμμαχος δημιούργησε προβλήματα στους Σέρβους που 
δεν τους άφηναν να μπουν στον Αυλώνα. Τελικά με παρέμβαση 
της Ρωσίας οι Ιταλοί άνοιξαν το δρόμο. 
 

 

 

 

 

ΑΛΒΑΝΙΚΟΣ 
ΓΟΛΓΟΘΑΣ 
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    Στις 28 Ιανουαρίου η γαλλική κυβέρνηση έστειλε ναυτικά μέσα 
για τη μεταφορά του σερβικού στρατού. Έως τις 15 Φεβρουάριου 
μεταφέρθηκαν στην Κέρκυρα 135.000 άτομα και στο Bizerte 
περίπου 10.000 άτομα. Στην Κέρκυρα, «Νησί της σωτηρίας», 
όπως ονομάστηκε από τους Σέρβους, εγκαταστάθηκαν στα Γουβιά 
έξι χιλιόμετρα βόρεια της πόλης της Κέρκυρας. Μέχρι τον Απρίλιο 
στην Κέρκυρα συγκεντρώθηκαν 151.828 στρατιώτες και πολίτες. 
Το κόστος των υλικών του εξοπλισμού και της συντήρησης του 
σερβικού στρατού ανέλαβε η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 
    Οι πρώτες μέρες στην Κέρκυρα ήταν δραματικές για τους 
Σέρβους. Οι Σύμμαχοι δεν είχαν αρκετό χρόνο για να 
προετοιμαστούν επαρκώς για την υποδοχή  τόσων πολλών 
ανθρώπων. Δεν υπήρχε αρκετή τροφή, ρούχα, καύσιμα και 
εξοπλισμός όπως σκηνές. Ούτε οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν 
τους Σέρβους στρατιώτες καθώς η βροχή έπεφτε συνεχώς για 
μέρες. Επτά ημέρες βρίσκονταν εξαντλημένοι στην ύπαιθρο, χωρίς 
μια σκηνή ή καταφύγιο κάτω από την παγωμένη βροχή. Στο 
νησάκι Βίδο αποβιβάστηκαν οι τραυματίες και οι άρρωστοι. Από 
τις 23 Ιανουαρίου έως τις 23 Μαρτίου 1916  4.847 άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους. Το μικρό νησί Βίδος στην Κέρκυρα, όπου είχε 
στηθεί νοσοκομείο, είχε μετατραπεί σε «νησί του θανάτου». Η 
θάλασσα γύρω από αυτό έγινε τόπος ταφής για περίπου 5.400 
νεκρούς οι οποίοι πετάχτηκαν στη θάλασσα λόγω έλλειψης χώρου 
δημιουργώντας το γνωστό "Κυανούν Κοινοτάφιο". Από ευλάβεια 
και σεβασμό για τους νεκρούς ήρωες της Σερβίας οι Έλληνες 
ψαράδες για  χρόνια δεν ψάρευαν στην περιοχή. 
    Στην Κέρκυρα εγκαταστάθηκε προσωρινά και η Σερβική 
κυβέρνηση για τρία έτη. Ο αριθμός και των αγνοουμένων κατά την 
διάρκεια της υποχώρησης μέσο της Αλβανίας δεν έχει ακόμη 
προσδιοριστεί, αλλά αναμφίβολα  δεν ήταν μικρότερος των 
60.000. 

 

 
 

 

Η ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
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Το σέρβικο στρατό που υποχωρούσε το φθινόπωρο του 1915 μέσω της 
Σερβίας, του Κόσσοβου και των Μετοχιών, των τελευταίων 
ελεύθερων τμημάτων της χώρας, αλλά και του Μαυροβούνιου , 
ακολούθησε μεγάλος αριθμός αμάχων . Με βάση την εμπειρία των 
προηγούμενων πολέμων που διεξήχθησαν στη Βαλκανική ,οι άμαχοι 
θεώρησαν ως καλύτερη λύση να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τις 
περιουσίες τους και να ακολουθήσουν τον στρατό στην πορεία προς 
το άγνωστο προκειμένου να αποφύγουν τα τρομερά αντίποινα των 
δυνάμεων κατοχής. 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
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Στα τέλη Νοεμβρίου εκτιμάται ότι ο 
σέρβικος στρατός αριθμούσε περίπου 220.000 στρατιώτες. Οι 
πρώτες μονάδες ξεκίνησαν από τη Πρισρένη, στις 26 Νοεμβρίου 
1915.Το σύνολο του στρατού και οι πολυάριθμοι πρόσφυγες 
οπισθοχωρούσαν μέσω τριών κυρίως κατευθύνσεων. Από τη πρώτη 
κατεύθυνση μέσω Μαυροβούνιου υποχωρούσε η πλειοψηφία του 
στρατού και των προσφύγων . Έπρεπε να γίνει η διέλευση μέσω του 
όρους Τσάκορ, στο δρόμο για το Αντριέβτσιμα, χωρίς καταφύγια και 
με λιγοστά τρόφιμα. Οι μονάδες κινούνταν με αργό ρυθμό, 
προκειμένου να μην υπάρχει συνωστισμός. Οι μαζικές προσφυγικές 
κινήσεις δυσκόλεψαν την πορεία και κατέστησαν ακόμη πιο έντονο το 
πρόβλημα έλλειψης τροφής. Οι προβλεπόμενες ποσότητες τροφίμων 
δεν επαρκούσαν. Η Μεραρχία του Δρίνου της Κλάσης έλαβε στις 15 
Δεκεμβρίου μόλις ένα δέκατο του προβλεπόμενου ψωμιού. Η δεύτερη 
κατεύθυνση ήταν συντομότερη, αλλά διερχόταν μέσω αφιλόξενων 
περιοχών. Έπρεπε να γίνει διέλευση του ποταμού Δρίνου, μέσω της 
παγωμένης γέφυρας του Βεζίρη και από εκεί στις κλεισούρες και τα 
απάτητα αλβανικά βουνά. Οι Αλβανοί έστηναν ενέδρες στις 
απομονωμένες και απομακρυσμένες μονάδες, προκαλώντας απώλειες 
σε έμψυχο υλικό και σε ζώα. Σκληρή ήταν η τύχη του συνδυαστικού 
σώματος την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου στην κλεισούρα του 
ποταμού Φάνη. Προς την τρίτη κατεύθυνση κινήθηκε η στρατιά του 
Τιμόκ, έχοντας ως καθήκον την προστασία του Ελμπασάν από τις 
βουλγαρικές μονάδες. Η άφιξη στην περιοχή του Ελμπασάν βοήθησε 
στο ζήτημα της εξεύρεσης τροφίμων. Υπήρχαν ωστόσο μεγάλες 
απώλειες στα κοπάδια και στα αλόγα. Παρά το γεγονός ότι ο δρόμος 
ήταν σχετικά σύντομος  εντούτοις παρέμεινε στη συλλογική μνήμη ως 
το δυσκολότερο μέρος της εποποιίας. 

 

 

  

ΟΠΙΣΘΟΧΩΡΙΣΗ 
ΜΕΣΩ ΤΩΝ 
ΒΟΥΝΩΝ  
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Ξεκούραστος και εκπαιδευμένος ο σέρβικος στρατός μεταφέρθηκε με 
γαλλικά πλοία και χωρίς απώλειες στη Χαλκιδική και μετά, το 
καλοκαίρι του 1916, κατέλαβε τη θέση του στο μέτωπο της 
Θεσσαλονίκης. Η σέρβικη κυβέρνηση και το Ανώτατο Επιτελείο 
διεκδίκησαν το δικαίωμα της δράσης του σερβικού στρατού ως 
ξεχωριστής συμπαγούς ενότητας στο κοινό συμμαχικό μέτωπο και σε 
συγκεκριμένο τμήμα του μετώπου κυβέρνηση της Σερβίας, από την 
Κέρκυρα, έθεσε ενώπιον των συμμάχων πολλά σημαντικά θέματα, 
όπως ήταν η εγγύηση της κρατικής κυριαρχίας και ακεραιότητας.     
Επίσης, επέμενε να συμπεριληφθούν σε ένα ενιαίο κράτος όλες οι 
χώρες και οι περιοχές στις οποίες ο σερβικός λαός είχε εθνικά και 
ιστορικά δικαιώματα. Στόχος ήταν η γενική και ολοκληρωμένη λύση 
του προβλήματος των νοτίων Σλάβων. Τα προβλήματα αυτά 
απετέλεσαν αντικείμενο συζήτησης στις συναντήσεις του αντιβασιλέα 
Αλέξανδρου Καραγεώργεβιτς και του προέδρου της σερβικής 
κυβέρνησης Νικόλαου Πάσιτς, από τις αρχές του 1916, στο Παρίσι, 
στη Ρώμη, στο Λονδίνο και στην Πετρούπολη. 

  

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 
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    Μετά την αναχώρηση, πολλοί Σέρβοι οι οποίοι μένουν μόνιμα στο 
νησί, παντρεύονται Κερκυραίες  και αποκτούν αργότερα την 
Ελληνική υπηκοότητα. Μέχρι σήμερα διασώζονται τα επίθετα 
Πέτροβιτς, Τόμιτς, Δημήτροβιτς κτλ. Ακόμα, ο στρατηγός 
Στογιάνοβιτς, μετέπειτα πρωθυπουργός μέχρι την εμφάνιση του Τίτο 
και ο επιτελικός αξιωματικός Ίλιτς, παντρεύονται τις δύο Κερκυραίες 
αδελφές, θυγατέρες του Φωτίου Γαζή, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης του 
ξενοδοχείου «Bella Venezia». 

    Γενικά οι Σέρβοι στρατιώτες αφήνουν καλές εντυπώσεις. Παρά την 
πείνα τους στις αρχές,δεν παρατηρήθηκε εκ μέρους τους ούτε μία 
κλοπή, λεηλασία ή βιαιοπραγία. Μήνες αργότερα, στις 30 Ιούνιου 
1917, υπογράφεται στην Κέρκυρα η ομώνυμη διακήρυξη 
πουπροβλέπει με τη λήξη του πολέμου την ένωση της Σερβίας με τα 
γιουγκοσλαβικά εδάφη της  Αυστροουγγαρίας σε 
ανεξάρτητο κράτος. Ύστερα από χρόνια, στην Κέρκυρα εγκαταθίστατ
αι σερ-βικό προξενείο, το οποίο συγκεντρώνει τα οστά των Σέρβων 
στρατιωτών και τα τοποθετεί στο μαυσωλείο.  
 

 

 

Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ 
ΚΕΡΚΥΡΑ 
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 Το μαυσωλείο (kosturnica) στο νησί Βίδο είναι έργο του αρχιτέκτονα 
Nikola Knjazev και κατασκευάστηκε από τη σερβική κυβέρνηση το 
1936, σε χαμηλό μέρος της βόρειας ακτής του νησιού (Γ.Α.Κ. Αρχείο 
Δάφνη). Μέσα στους μαρμάρινους τοίχους του μαυσωλείου, υ-
πάρχουν 1.232 κιβώτια (κάσες), τα οποία περιέχουν τα οστά 12.000 
στρατιωτών, οι οποίοι είχαν θαφτεί προηγουμένως σε 27 
νεκροταφεία της Κέρκυρας, τα ονόματα των οποίων ήταν γνωστά. Τα 
οστά εκείνων των στρατιωτών που παρέμειναν άγνωστοι θάφτηκαν 
κάτω από δύο ξεχωριστές πέτρινες πλάκες, έξω από το μαυσωλείο. 
Επίσης, στα Γουβιά, σημείο αποβίβασης του σερβικού στρατού το 
1916, τοποθετήθηκε αναμνηστική πλάκα.  Το «Κυανούν Κενοτάφιο», 
η θάλασσα γύρω από το νησάκι Βίδο, έγινε μέρος της σερβικής 
ιστορίας. Κατά τις πρώτες μέρες της παραμονής του στρατού στο 
Βίδο, πέθαιναν περίπου 100 άνθρωποι κάθε μέρα. Αρχικά, θάβονταν 
στις βραχώδεις ακτές και σε αβαθείς τάφους. Οι νεκροί 
πολλαπλασιάζονταν δραματικά κι έτσι, με τις βάρκες ενός γαλλικού 
υγειονομικού πλοίου, μεταφέρονταν και ρίχνονταν στην θάλασσα, 
όπου έμειναν για πάντα. Οι νεκροί έφτασαν περίπου τους 10.000, εκ 
των οποίων οι πέντε χιλιάδες ήταν νεαροί στρατιώτες, ηλικίας 20 
χρόνων. Στη μνήμη τους, το 1939 ανεγέρθηκε στο Βίδο το 
μεγαλοπρεπές Μαυσωλείο, όπου τοποθετήθηκαν τα οστά των 
Σέρβων.Στο νησί υπάρχει μαυσωλείο πεσόντων Σέρβων στρατιωτών, 
στο οποίο μεταφέρθηκαν όλα τα οστά των νεκρών Σέρβων 
στρατιωτών που απεβίωσαν στην Κέρκυρα από το 1915 μέχρι το 1918, 
όταν οι Σέρβοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη Σερβία 
διωκόμενοι από τα αυστριακά στρατεύματα και να έλθουν πρόσφυγες 
στην Κέρκυρα κάτω από τη διοίκηση του βασιλιά τους Πέτρου.     Οι 
Σέρβοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή Κουλίνα, όμως στον σερβικό 
στρατό έπεσε επιδημία χολέρας και πολλοί στρατιώτες πέθαναν και 
τάφηκαν στην περιοχή αυτή. Αργότερα τα οστά των στρατιωτών 
μεταφέρθηκαν από τη σερβική κυβέρνηση στο μαυσωλείο του Βίδο το 
όποιο έχει έκταση περίπου 1 τ.Km. Εκεί οι Σέρβοι κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα τελούν μνημόσυνα.  

ΤΟ ΝΗΣΙ ΒΙΔΟ ΚΑΙ 
ΤΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ 
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Τις σέρβικες απώλειες καθώς και τον αγώνα των Σέρβων για την 
ελευθερία και την επιβίωση, μαρτυρούν τα πολυάριθμα στρατιωτικά 
νεκροταφεία. Κατά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο, οι ξεριζωμένοι Σέρβοι 
άφησαν τα οστά τους σε 17 χώρες.  
   Στην διάρκεια της παραμονής τους σε ελληνικό έδαφος, από το 1916 
έως το 1918, οι Σέρβοι στρατιώτες κατέληξαν σε 252 στρατιωτικά 
νεκροταφεία στην Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη και στο ευρύτερο 
μακεδονικό μέτωπο. Το μεγαλύτερο είναι το σέρβικο στρατιωτικό 
νεκροταφείο στη Θεσσαλονίκη    (επί της οδού Λαγγαδά) με 7.444 
τάφους. Στο νησί της Κέρκυρας διαμορφώθηκαν 28 στρατιωτικά 
νεκροταφεία. Τα κυριότερα βρίσκονται: στα Γουβιά, στον Άνω και 
Κάτω ΄Υψο καθώς και στον Άγιο Ματθαίο. Στο Αχίλλειο βρισκόταν το 
νεκροταφείο των Σέρβων αξιωματικών. Όσοι Σέρβοι πρόσφυγες 
έχαναν την ζωή τους, κηδεύονταν στο νεκροταφείο της πόλεως, στη 
Γαρίτσα και στα εκάστοτε νεκροταφεία των χωριών.  

 

  

ΝΕΚΤΡΟΤΑΦΕΙΑ 
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    Κατά τη διάρκεια της παραμονής του Σέρβικου στρατού στην 
Κέρκυρα υπήρξαν πολλά παραδείγματα καλών σχέσεων μεταξύ του 
ελληνικού πληθυσμού και των αφιχθέντων Σέρβων αγωνιστών και 
αμάχων.Υπήρξε προσέγγιση των δύο λαών που μοιράζονταν την ίδια 
ορθόδοξη πίστη, γεγονός που τροφοδοτεί ακόμη και σήμερα 
εκδηλώσεις, όπως οι παρακάτω: 

Τιμητικές  εκδηλώσεις στην  Κέρκυρα για τη Σερβία: 
Το καλοκαίρι του 2017 πραγματοποιήθηκε συναυλία στο Παλάτι της 
Κέρκυρας (Ασιατικό Μουσείο) με την παρουσία του Προέδρου της 
Σερβίας και του Υπουργικού συμβουλίου προς  τιμήν των 100 χρόνων 
από την φιλοξενία των Σέρβων στην Κέρκυρα το 1916-1918 κατά τη 
διάρκεια του Α’ παγκοσμίου πολέμου. Το πρόγραμμα της συναυλίας 
περιείχε: 

 

 Προσφώνηση Επισήμων και επετειακούς  χαιρετισμούς (με 
μετάφραση) 

 Παραδοσιακά τραγούδια Σερβίας εκτελεσμένα από τοπική 
φιλαρμονική και σύνολο χορωδών 

 Αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των Σέρβων που τα έχουν 
συνδέσει με τους εθνικούς τους αγώνες με ερμηνεία από 
καλλιτέχνες προτεινόμενους από τον δήμο Κέρκυρας και το 
ιόνιο πανεπιστήμιο 

 Εθνικοί ύμνοι δυο χώρων  
 
 

Κάθε 28/9 πραγματοποιείται  η καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης στο 
Μαυσωλείο στο Βίδο με συμμετοχή Σερβικής αντιπροσωπείας. 

ΣΧΕΣΕΙΣ   ΜΕ 
ΣΕΡΒΟΥΣ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
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    Η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία 
παραχώρησε στους  Σέρβους για 
εκκλησιαστική χρήση τις εκκλησίες του 
Αγίου Αρχαγγέλου  Μιχαήλ, της Αγίας 

Τριάδας και του Αγίου Νικολάου των Γερόντων .Την περίοδο των 
μεγάλων θρησκευτικών εορτών στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος 
και στην εκκλησία του μοναστηριού της Αγίας Αικατερίνης 
χοροστατούσαν μαζί κατά την τέλεση της θείας λειτουργίας ο Αρχιε-
πίσκοπος Βελιγραδίου και Μητροπολίτης πάσης Σερβίας, κύριος 
Δημήτριος και ο Αρχιεπίσκοπος Κέρκυρας κύριος Σεβαστιανός. 
 
 

  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
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ΜΕΡΑ ΜΕ ΣΕΡΒΟΥΣ 

    Η κ. Μαριάννα Βαρούχα μας διηγείται την ιστορία του 
Σέρβου παππού της, ο οποίος πολέμησε στον πόλεμο και μετά 
έφυγε απ’ το Βίδο, πήγε στην Άνω Κορακιάνα, όπου  τον 
βοήθησαν να κρυφτεί αφού δεν ήθελε να ξέρουν ότι αυτός 
έφυγε και οι άλλοι έμειναν. Τον βοήθησαν πάρα πολύ  
παρέχοντάς του πρώτες βοήθειες και φαγητό. Έπειτα 
εγκαταστάθηκε στην Άνω Κορακιάνα όπου και παντρεύτηκε, 
έκανε οικογένεια και συγκεκριμένα τέσσερα κορίτσια. Στην 
πατρίδα του είχε τελειώσει τη Σχολή Καλών Τεχνών  στο 
Βελιγράδι. Όλες οι κόρες του ήταν μορφωμένες και μία από 
αυτές έγινε ψυχίατρος  στη Λέρο. 
 
Η ίδια αναφέρει: 
« Ο παππούς μου,  μας είχε διηγηθεί την ταλαιπωρία και τις 
κακουχίες που πέρασε. Όμως ο σέρβικος λαός ήταν σκληρός και  
δυνατός. Συγχρόνως δεν ξεχνούσε την προσφορά του 
κερκυραϊκού λαού προς στους Σέρβους και ειδικά στον παππού 
μου. Τα χαρισμένα φυλαχτά που του είχε δώσει η μητέρα του 
πριν φύγει για τον πόλεμο έχουν μείνει από τότε. Είναι φοβερά 
πράγματα, είναι μία εικόνα που χρονολογείται 100 χρόνια. Ο 
παππούς μου μας διάβασε και την ευχή της μητέρας του που 
ήταν γραμμένη πάνω στο φυλαχτό. Ο παππούς μου ήταν 
ελαιοχρωματιστής και ζωγράφο και έφερε στην Κέρκυρα μια 
καινούρια τεχνοτροπία για τοιχογραφίες, η οποία είχε κοσμήσει 
πολλές εκκλησιές και πολλά αρχοντικά σπίτια ». 
  

ΜΑΡΤΥΡΙΑ 
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Το τμήμα μας,  για την πραγματοποίηση  του Β’ μέρους της εργασίας 
μας,  επισκέφτηκε την  περιοδική έκθεση που διοργάνωσε η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Κέρκυρας στο Λατινικό Παρεκκλήσι του  Παλαιού 
Φρουρίου με τίτλο << Εκεί μακριά …στο νησί της σωτηρίας οι Σέρβοι 
στην Κέρκυρα 1916-1918>>. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε  από 
17/12/2018 έως και 05/05/2019. Αυτή η έκθεση αποτελείται από τρία 
μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει τα έργα Σέρβων καλλιτεχνών, το 
δεύτερο τα έργα σημερινών καλλιτεχνών που εμπνεύστηκαν από το 
Γολγοθά των Σέρβων και το τρίτο βασίζεται σε τεκμήρια εποχής,  
φωτογραφικό υλικό, επιστολικά δελτάρια, εφημερίδες και έντυπα. Θα 
θέλαμε να ευχαριστούμε την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιότητα 
Κέρκυρας κ. Διαμάντω Ρηγάκου η οποία με πολύ προθυμία μας 
υποδέχτηκε θερμά και μας παρουσίασε το ιστορικό υπόβαθρο άλλα 
και τα έργα-προσωπικά αντικείμενα της έκθεσης . 

 

 

 

 
 
 
 
 

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ 
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Ιδιαίτερη εντύπωση μας προξένησαν τα παρακάτω έργα τέχνης: 

Miodrag Peric: BΑΡΥ ΦΟΡΤΙΟ, 2016 

 
 
Το συγκεκριμένο έργο είναι φτιαγμένο από δέρμα ιγκουάνας και 
απεικονίζει  
ένα όπλο. 
 
 
BUDIMIR DIMITRIJEVIC: ΤΟ ΑΕΤΙΣΙΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ DRAGUTIN MATIC, 
2014 
H εικόνα δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν μέλος του σερβικού 
στρατού. Μεγάλη εντύπωση κάνει πως ο στρατιώτης απεικονίζεται με 
φτερά αγγέλου. 
 
 
 
 
 
 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ 
ΓΟΛΓΟΘΑ ΤΩΝ 
ΣΕΡΒΩΝ ΣΤΗ 
ΣΗΜΕΡΙΝΗ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 
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VLADIMIR VELICKOVIC: H KAΘΟΔΟΣ Α+Β, 1991 

Ο πίνακας απεικονίζει το ματωμένο ταξίδι ενός Σέρβου στρατιώτη στη 
φρίκη του πολέμου 

 

 

 

 
 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ: ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η εικόνα δείχνει τον πρόεδρο της Σερβίας να αγναντεύει από ένα 
μπαλκόνι. Γύρω του υπάρχουν διάφορες σκηνές από Σέρβους στην 
Κέρκυρα. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΣΙΟΣ: Η ΜΠΛΕ ΡΑΨΩΔΙΑ, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Ο πίνακας είναι ένα κολάζ με διάφορες εικόνες όπου η κάθε μια αντιπροσωπεύει 
κάτι από το ταξίδι των Σέρβων στην Κέρκυρα 

 
 
 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ: ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με αυτό το έργο ο καλλιτέχνης ήθελε να αποδώσει τη χαρά και την ψυχαγωγία 
των Σέρβων στρατιωτών.Τα όργανα τους , οι κιθάρες τους, τους κρατούσαν 
ζωντανό το πνεύμα  και τους συντρόφευαν ακόμα και στον τάφο τους, για λόγους 
υγιεινής. 
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ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: ΣΕ ΕΙΔΑ, 2018 

τ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MILANZUNIC: ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΣΕΙ, ΑΝ ΔΕΝ ΣΚΟΤΩΘΟΥΜΕ 
ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ?, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην εικόνα αυτή ο καλλιτέχνης θέλει να μας δείξει τα αποτρόπαια 
αποτελέσματα του πολέμου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΩΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΥ: ΦΙΛΟΞΕΝΗ ΓΗ 
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Η εικόνα μας δείχνει την ενδυμασία ενός νεκρού στρατιώτη. Στις τσέπες από το 
σακάκι αντικρίζουμε έναν σταυρό κι ένα φυλαχτό. 

 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΤΣΑΣ: ΓΑΛΑΖΙΟ ΜΝΗΜΑ,2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην εικόνα αυτήν απεικονίζεται ένα παραδοσιακό χαλί των σέρβων με μια 
φωτεινή επιγραφή που γράφει «Plava Grobnica»η οποία σημαίνει  «Γαλάζιο 
Φως» 
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    Η ιστορία είναι ένας κύκλος και τα γεγονότα του Α΄ παγκοσμίου πολέμου 
δεν είναι τόσο πίσω στον χρόνο όσο νομίζουμε. Κάλλιστα, με βάση τη 
σημερινή κατάσταση, είναι πιθανό εκείνα τα γεγονότα να επαναληφθούν 
και σήμερα. Μπορεί με τα σημερινά τεχνολογικά επιτεύγματα να είναι 
εφικτό  να καταπολεμηθούν οι δυσκολίες του τότε, αλλά η κατάσταση 
μπορεί να προσαρμοστεί  στα σημερινά δεδομένα. 

   Ο πόλεμος προξενεί  την καταστροφή περιουσιών, οικογενειών και 
κοινωνικών σχέσεων, το θάνατο  στρατιωτών, γυναικών και ανηλίκων 
παιδιών, την  πείνα, την αρρώστια , την προσφυγιά , το  φόβο , την 
φτώχεια, τη διαταραχής της ειρήνης μεταξύ των  λαών, καθώς και πολλά 
άλλα δεινά με χειρότερο το θάνατο ανθρώπων και θεσμών. Μπορούμε τα 
δεινά αυτά να τα αποφύγουμε εφόσον προκαλούν την αργή καταστροφή 
του ανθρώπου και  του τόπου του. Ο πόλεμος κρύβει πίσω του πολιτικά και 
οικονομικά συμφέροντα, εγωιστικές ενέργειες, πράξεις  μίσους και 
απερισκεψίας. 

    Η Κέρκυρα αποτελεί από τότε μέχρι και τώρα ψυχικό, πνευματικό και 
σωματικό ναό του σέρβικου λαού ανακαλώντας συναισθήματα συγκίνησης, 
λύπης, θυμού και πόνου καθώς και αναμνήσεις  του πολέμου. Οι Σέρβοι 
νιώθουν ευγνωμοσύνη προς το νησί και τους ανθρώπους του, νιώθουν ότι 
το νησάκι, ο Βίδος , είναι ο απαραβίαστος ναός ψυχικής δύναμης  των 
νεκρών τους ανθρώπων, ότι η θάλασσα του Ιονίου πελάγους είναι 
ευλογημένη από το αίμα και τον ιδρώτα των στρατιωτών τους. Πάντα θα 
νιώθουν ευγνωμοσύνη και θα έχουν σεβασμό σε αυτούς, όπως και οι 
Κερκυραίοι προς τους Σέρβους. Η σχέση των δύο τόπων είναι αδιάσπαστη 
και ιερή και θα παραμείνει μέσα στα χρόνια.     Συνοψίζοντας, η ευχή μας 
είναι να μην υπάρχει πόλεμος και όλες οι χώρες να έχουν την όμορφη 
σχέση της Κέρκυρας με τη Σερβία. Για να συμβεί αυτό, πρέπει οι  νέοι 
πολιτικοί ηγέτες να λειτουργούν με ήθος, αλληλεγγύη και με σεβασμό στις 
διεθνείς αξίες και σχέσεις. Ας επικρατήσει ειρήνη. 

 

  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
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ΖΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16.04.2016 
 ΠΑΧΗ ΟΛΓΑ, Κέρκυρα 1916-1918-Το νησί της σωτηρίας για τους 
Σέρβους. 
 
Νέμποϊσα Νταντανιάοβιτς, Νέμανια Μ. Κάλεζιτς ,Οι Σέρβοι στην Κέρκυρα 
 (1916-1918), Το ιστορικό μουσείο Σερβίας. 
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