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«…Αυτοί είναι αγρότες, σχεδόν όλοι, αυτοί είναι Σέρβοι, σκληροί στα 
βάσανα, νηφάλιοι, σεμνοί, υπερήφανοι στη ράτσα τους και οικοδεσπότες 
των χωραφιών τους. Αλλά, ήρθε ο πόλεμος. Και να πώς μετατράπηκαν 
σε ένα λεπτό, για την ελευθερία, χωρίς κόπο, στους πιο θαρραλέους 
στρατιώτες, στους πιο υπομονετικούς, στους καλύτερους απ’ όλους. Αυ-
τές είναι οι υπέροχες στρατιές πλασμένες από αντοχή και ενθουσιασμό, 
λόγω των οποίων είμαι περήφανος που τους οδηγούσα πλάι με τους 
στρατιώτες της Γαλλίας στη νικηφόρα απελευθέρωση της πατρίδας 
τους…» 
(Louis Franchet d’Esperey)1 

 
Η δολοφονία του Φραγκίσκου Φερδινάνδου, του διαδόχου του αυστροουγ-
γρικού θρόνου στο Σεράγεβο, στις 28 Ιουνίου 1914, στάθηκε αφορμή για να 
κηρύξει η Αυστροουγγαρία τον από ετών προγραμματισμένο πόλεμο ενα-
ντίον της Σερβίας. Από τον Νοέμβριο του 1912 ως τον Ιούνιο του 1914 το 
Αυστριακό Στρατιωτικό Κόμμα απαιτούσε την κήρυξη του πολέμου εναντίον 
της Σερβίας και του Μαυροβουνίου. Η απαίτηση αυτή διατυπώθηκε του-
λάχιστον είκοσι έξι φορές2. Μετά από τις γερμανικές διαβεβαιώσεις προς την 
Αυστροουγγαρία, η τελευταία έστειλε τελεσίγραφο προς τη Σερβία στις 23 
Ιουλίου, ζητώντας απάντηση εντός 48 ωρών. Για το τελεσίγραφο αυτό, ο 
Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Edward Grey δήλωσε: «Το κράτος το οποίο 
θα αποδεχόταν τέτοιους όρους θα έπαυε να είναι ανεξάρτητο. [...] Αυτό είναι 

*    Το άρθρο αποτελεί τμήμα της μεταπτυχιακής διατριβής «Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η 
Ελλάδα στα μάτια του ‘ξενιτεμένου’ σερβικού στρατού». 
 

1. Dobrosav Turović, Junaci gvozdenog puka, Dom kulture ‘Žika Ilić Žuti’, Leskovac 
1990, σ. 36. 

2. Adam Stošić (επιμ.), Veliki dani Srbije 1914-1918, Kruševački glasnik, Kruševac 2000, 
σ. 32. 
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το πιο φρικτό έγγραφο το οποίο μια χώρα έχει επιδώσει σε άλλη ανεξάρτητη 
χώρα»3. Έτσι η Σερβία, αυτή η μικρή χώρα των τριάμισι εκατομμυρίων κα-
τοίκων, μόνο ένα χρόνο μετά τους βαλκανικούς πολέμους, χωρίς οικονομικά 
μέσα και σύγχρονο οπλισμό, παρασύρθηκε σ’ έναν πόλεμο με την Αυστρο-
ουγγαρία, η οποία εξαπέλυσε εναντίον της στρατιωτική δύναμη περίπου ενός 
εκατομμυρίου ανδρών, ενώ η ίδια διέθετε μόλις 400.0004. 

Παρόλα αυτά, η Σερβία ολοκλήρωσε θριαμβευτικά την πρώτη χρονιά του 
πολέμου. Στα μέσα του Αυγούστου έγινε αποφασιστική μάχη στο όρος Τσερ, 
με αποτέλεσμα την πρώτη συμμαχική νίκη στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στις 
αρχές Νοεμβρίου οι Αυστριακοί εξαπέλυσαν νέα επίθεση, με την οποία 
κατάφεραν να καταλάβουν το Βελιγράδι και ολόκληρη τη δυτική Σερβία. 
Από εκείνη τη στιγμή το βόρειο τμήμα της χώρας βρισκόταν υπό αυστρο-
γερμανική κατοχή, ενώ το νότιο και το ανατολικό υπό βουλγαρική. Λόγω 
αδυναμίας διεξόδου προς τη Θεσσαλονίκη, οι Σέρβοι, εγκλωβισμένοι από τα 
βόρεια, τα δυτικά και τα ανατολικά, είχαν δύο επιλογές: Να συνθηκολο-
γήσουν ή να αναζητήσουν τη σωτηρία τους μέσω των βουνών της Αλβανίας. 
Η σερβική κυβέρνηση εξέταζε και τη δυνατότητα της αντεπίθεσης, αλλά η 
εξάντληση του στρατού, που πάλευε σε ένα μέτωπο έκτασης 900 χλμ. για 
εβδομάδες, με χαμηλό ηθικό και λιποταξίες, την ανάγκασε να λάβει στις 25 
Νοεμβρίου την απόφαση της οπισθοχώρησης μέσω Αλβανίας και Μαυρο-
βουνίου προς δύο κατευθύνσεις, τη Σκόδρα και το Δυρράχιο5. 

Με την οπισθοχώρηση αυτή, που αποτελεί μια από τις πιο συγκλονιστικές 
σελίδες της νεότερης σερβικής ιστορίας και δικαιολογημένα πήρε το όνομα 
«Αλβανικός Γολγοθάς»6, ο σερβικός στρατός αποβιβάστηκε από τις 18 Ια-

3. Kosta Dimitrijević (επιμ.), Junaci srpske triologije govore, Industrodidakta, Beograd 
1971, σ. 14. 

4. Η Σερβία, μετά από τους βαλκανικούς πολέμους, εξαντλημένη από ανθρώπινο δυναμι-
κό, είχε αναγκαστεί να επιστρατεύσει ακόμη και άντρες κάτω των 18 ετών. Βλ. Žika Mar-
ković, Vaspitači u trci za suncem: 1912-1918, Vuk Karadžić, Paraćin 1990, σ. 158. 

5. Boško Antić, Srpska odiseja, Novinsko-izdavački centar Vojska, Beograd 2002, σ. 60. 
6. Μέσω της Αλβανίας, τα σερβικά αρμόδια όργανα και τους 220.000 στρατιώτες ακολού-

θησαν και περίπου 200.000 γυναικόπαιδα, που εγκατέλειψαν τις εστίες τους, φοβούμενα τις 
βιαιότητες των κατακτητών. Το δύσβατο έδαφος και οι αντίξοες καιρικές συνθήκες ανάγκα-
σαν το στρατό να καταστρέψει όλο το βαρύ πολεμικό υλικό. Προσπαθώντας να φτάσουν στα 
παράλια της Αδριατικής, οι Σέρβοι πέθαιναν από το κρύο, την πείνα, την αρρώστια και την 
εξάντληση που προκαλούσαν οι μάχες εναντίον των αλβανικών φυλών. Τα θύματα του ‘Αλ-
βανικού Γολγοθά’ ήταν πάρα πολλά. Στην έκθεση (22 Δεκεμβρίου 1915) του Σέρβου υ-
πουργού Στρατού, στρατηγού Μπόζινταρ Τέρζιτς, προς τον πρωθυπουργό Νίκολα Πάσιτς 
αναφέρεται πως στην Αλβανία χάθηκαν 243.877 άνθρωποι. Antić, Srpska odiseja, ό.π., σ. 65. 
Ιωάννης Παπαδριανός, «Ο γολγοθάς των Σέρβων μέσα από τα αλβανικά βουνά και η ανά-
στασή τους στην Κέρκυρα», Πολιτιστικός Σύλλογος Ενδοχώρα 50 (Μάρτιος-Απρίλιος 1997), 
87. Σπυρίδων Σφέτας, Εισαγωγή στη Βαλκανική Ιστορία. Από την οθωμανική κατάκτηση των 
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νουαρίου ως τις 21 Φεβρουαρίου του 1916 στην Κέρκυρα7. Μετά από τις 
πρώτες ημέρες ανάρρωσης στο νησί, οι Σέρβοι στρατιώτες άρχισαν να α-
σχολούνται με το περιβάλλον γύρω τους και να παρατηρούν την πόλη, τη 
φύση και τον πληθυσμό της Κέρκυρας. Βρέθηκαν σ’ ένα νησί που είχε δια-
φορετική γεωγραφία και κλίμα από οτιδήποτε άλλο είχαν την ευκαιρία να 
αντικρίσουν ποτέ. Η θάλασσα ειδικά τους έκανε μεγάλη εντύπωση: Οι 
περισσότεροι την έβλεπαν για πρώτη φορά στη ζωή τους. Το ενδιαφέρον 
τους για το νησί ήταν μεγαλύτερο από αυτό για την πρωτεύουσα της Μακε-
δονίας, την οποία θα γνώριζαν λίγο αργότερα8. Τους γοήτευε το καινούριο 
και άγνωστο περιβάλλον, που αποτελούσε κάτι σαν το «νησί της σωτηρίας». 
Παρόλο που συναντάμε εξίσου θετικές και αρνητικές περιγραφές της 
Κέρκυρας στα ημερολόγια των Σέρβων στρατιωτών, ανάλογα με το γούστο, 
το χαρακτήρα και τη νοοτροπία του κάθε στρατιώτη, εν γένει συμμερίζονταν 
μια ευγνωμοσύνη γι’ αυτήν. Έβλεπαν –και βλέπουν ακόμη– την Κέρκυρα με 
ένα άλλο βλέμμα, το οποίο δεν χαρακτήριζε τους άλλους Συμμάχους. 

Παρά τις πολλές περιγραφές της Κέρκυρας, στις οποίες οι Σέρβοι εξέφρα-
σαν το θαυμασμό τους, υπήρχαν και εκείνες που αναφέρθηκαν στα πυκνά 
κτήρια και τους στενούς δρόμους που δεν ομόρφαιναν ιδιαίτερα την πόλη. 
Πολλοί πρόσθεταν και τη βρωμιά ως ένα χαρακτηριστικό της πρωτεύουσας 
του νησιού:  

 
«Η Κέρκυρα είναι μεγάλη πόλη με πολλά όμορφα κτήρια, όμως η στε-
νότητα των δρόμων και ο μεγάλος αριθμός των πολυκατοικιών δεν 

Βαλκανίων μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο (1354-1918), Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2009, τ. 
1, σ. 529. 

7. Dušan T. Bataković, “The Salonica Trial 1917”, The Salonica Theatre of Operations 
and the Outcome of the Great War: Proceedings of the international conference, Thessaloniki 
16-18 April 2002, IMXA, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 283. 

8. Για το νησί της Κέρκυρας έγραψαν οι εξής Σέρβοι στρατιώτες: Ανώνυμος, Almanah o 
desetogodišnjici naše narodne tragedije: 1915-1925, Gradska štamparija, Subotica 1925, σ. 
57. Antić, Srpska odiseja, ό.π., σ. 84-86. Đorđe Popović, Vaskrs Srba na Krfu, Prosveta, Niš 
1996, σ. 31-32. Kosta Sokolović, Hiljadu dana stradanja: ratni dnevnik telegrafiste vojvode 
Stepe Stepanovića, Živorad Petrović (επιμ.), Prosveta, Niš 1995, σ. 142. Milan M. Stoja-
dinović, Ni rat ni pakt: Jugoslavija između dva rata, El Economista, Buenos Aires 1963, σ. 
116. Momčilo Vuković-Birčanin, Golgota i Vaskrs Srbije: očev dnevnik I svetskog rata, M. 
Vuković-Birčanin, Minhen 1979, σ. 32. Radoje Janković, Dani i godine, Narodna misao, 
Beograd χ.χ., σ. 171-173. Sreten Dinić, Pod maslinama na Krfu: komad u 2 čina: po ličnim 
doživljajima i utiscima, Zemunska štamparija glavnog saveza srpskih zemljoradničkih 
zadruga, Beograd 1926, σ. 4. Sreten Dinić, Srpska vojska i bežanija kroz Albaniju i na Krfu: 
ratni putopis i zabeleške, Ž.D. Obrenović, Leskovac 1922, σ. 54-58. Stevan J. Jakovljević, 
Srpska triologija–Pod krstom, Delta press, Beograd 1986, τ. 2, σ. 250-256. Žika Živulović, 
Napred u otadžbinu, Delta press, Beograd 1989, σ. 7-8. 
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προκαλούν ωραία εντύπωση όταν εισέρχεσαι σ’ αυτή. [...] Η πιο όμορ-
φη είναι η προκυμαία, πλακόστρωτη και μακριά, δίπλα στην παραλία. 
Αυτή μόνο μου άρεσε. Κατά τα άλλα, περπατάς στο δρόμο με το φόβο 
μην σου πέσει στο κεφάλι καμία λεκάνη με βρώμικο νερό από κάποιο 
παράθυρο ή κάποιο απομεινάρι φαγητού. Από κάποιο παράθυρο στη 
μια πλευρά του δρόμου μέχρι την άλλη είναι δεμένα σχοινιά πάνω στα 
οποία στεγνώνουν τα ρούχα: πουκάμισα, εσώρουχα, κάλτσες, φουλά-
ρια κ.ά. Σε κάποια σημεία οι δρόμοι είναι τόσο στενοί, που δύο άτομα 
μπορούν μετά βίας να περάσουν χωρίς να ακουμπήσουν το ένα το 
άλλο…»9. 

 
Στο παραπάνω απόσπασμα ο Σέρβος στρατιώτης έγραψε πως το μόνο που 

του άρεσε ήταν η προκυμαία. Δεν ήταν θέμα μεμονωμένου γούστου. Πα-
ρατηρήθηκε ότι σε πολλούς Σέρβους δεν άρεσαν οι στενοί δρόμοι, αλλά οι 
φαρδιές λεωφόροι και οι όμορφες προκυμαίες της Κέρκυρας και της Θεσ-
σαλονίκης10. Η εξήγηση μιας τέτοιας γνώμης βρίσκεται στον ίδιο το χαρα-
κτήρα των Σέρβων. Οι περισσότεροι ήταν απλοί άνθρωποι, αγρότες ή γιοι 
αγροτών11. Δεν τους άρεσε η στενότητα του χώρου. Αρκετοί εξ αυτών ήταν 
βουνίσιοι και συνεπώς δεν συναρπάζονταν από την αστική ρυμοτομία της 
Κέρκυρας. Γι’ αυτούς τους χωρικούς η αγροτική ζωή δεν συνιστούσε προ-
τίμηση, αλλά ήταν μία βαθιά ριζωμένη στάση ζωής. Αυτή η ταυτότητα του 
χωρικού έκανε τους Σέρβους υπερήφανους12. Οι πόλεις γι’ αυτούς είχαν τα 

9. Jelisije Andrić, “Pesnik na vojištu”, στο Dragutin Paunić (επιμ.), Kad su vojske 
prolazile: ratni dnevnici, Narodna knjiga, Beograd 1988, σ. 109. 

10. Borislav Mališa Atanacković, Dnevnik 1915-1919, Istorijski arhiv, Užice 2006, σ. 253. 
Dimitrije Jevtović Polimac, Kroz pakao u slobodu: dvadesetpetogodišnjica Krfa i Vida–ostrva 
smrti, Obzor, Beograd 1941, σ. 235-236, 242-243. Ivo M. Kaluđerović, Moj dnevnik u 
izgnanstvu, bez domovine: odzivi tužnih uspomena, Srpska trgovačka štamparija, Ženeva 1919, 
τ. 1, σ. 52. Mileta M. Prodanović, Ratni dnevnik 1914-1918, Dečije novine, Gornji Milanovac 
1994, σ. 134-136. Milorad Marković, Ratni dnevnici: 1912-1918, Vuk Karadžić, Beograd 
1977, σ. 117. ֹMilutin Matejić, «Tera vojska politiku», Tri sile pritisle Srbijicu, Narodna 
knjiga, Beograd 1988, σ. 181. Mladen J. Žujović, Ratni dnevnik 1. Srbija u I svetskom ratu, 
Teodora Žujović (επιμ.), Interklima-grafika, Vrnjačka banja 2004, τ. 1, σ. 171. Stanoje 
Mijatović, Iz rata u rat: ratni dnevnik 1912-1920, Potez, Beograd 2004, σ. 111. Stošić, Veliki 
dani, ό.π., σ. 326. Vojislav V. Rašić, Sa viteških majskih grobova u Solunu. Jedan potez iz 
srpsko-jelinske zajednice, štamparija “Karadžić”, Novi Sad 1919, σ. 34-35. 

11. Κατά την απογραφή του σερβικού πληθυσμού του 1910 μέχρι και το 87,31% των 
πολιτών ασχολούνταν με τη γεωργία. Η Σερβία ήταν η πρώτη χώρα των Βαλκανίων σε 
αγροτικό πληθυσμό. Στη δεύτερη θέση βρισκόταν η Ρουμανία με 82,84% και στην τρίτη η 
Βουλγαρία με 80,88%. 

12. Έχοντας υπόψη τη μελέτη του πρώτου Σέρβου ανθρωπολόγου και γεωγράφου Γιόβαν 
Τσβίγιτς, που ενέταξε τους Σέρβους στον δειναρικό ανθρώπινο τύπο, μπορεί να δοθούν 
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ελαττώματα του σύγχρονου κόσμου, τον υπερπληθυσμό, τα πυκνά κτήρια, τη 
βρωμιά και το θόρυβο. Τα ημερολόγιά τους αναφέρονταν σε πολύ μεγαλύ-
τερο βαθμό στη φύση της Κέρκυρας και αργότερα της μακεδονικής ενδοχώ-
ρας παρά σε πόλεις όπου έμειναν. Γι’ αυτούς ακόμη και η Θεσσαλονίκη, 
παρόλες τις ομορφιές της, ήταν μια πόλη «στενόχωρη» και «βρώμικη»13. 
Κρίνοντας με βάση και την έκταση αλλά και την ποιότητα των περιγραφών, 
οι αναφερόμενες στο φυσικό περιβάλλον της Κέρκυρας και το ακόμη πιο 
προσιτό της Μακεδονίας ήταν πιο γραφικές, εύγλωττες και αναλυτικές. 

Η ταυτότητα του χωρικού και οι αγροτικές ρίζες των Σέρβων στρατιωτών 
δεν προέκυψαν μόνο από τις περιγραφές της φύσης, που τις σημείωναν στα 
πολεμικά τους ημερολόγια, αλλά και από την ίδια τη στάση που τηρούσαν 
προς αυτή. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι περισσότεροι είδαν για πρώτη φορά 
στη ζωή τους τη θάλασσα κατά το ταξίδι τους προς την Κέρκυρα. Αυτό το 
άγνωστο μέχρι τότε γι’ αυτούς νησιώτικο περιβάλλον τράβηξε αμέσως την 
προσοχή και την περιέργειά τους, αφού θεωρούσαν μέχρι τότε ως τη μεγαλύ-
τερη ποσότητα νερού το ποτάμι δίπλα στα σπίτια τους. Ένας στρατιώτης από 
τη Νίσσα, την πόλη της νότιας Σερβίας που διασχίζει ο ομώνυμος ποταμός, 
έδειξε τη θάλασσα με μεγάλη έκπληξη από το κατάστρωμα του πλοίου: «Αχ, 
πόσο μεγάλη είναι αυτή η Νισάβα!»14. Ένας άλλος σημείωσε πως οι στρα-
τιώτες έβγαιναν στο κατάστρωμα μόνο και μόνο για να βλέπουν τη θάλασσα, 
παρά την απαγόρευση του πληρώματος που φοβόταν τη δυνατή βροχή. 
Πολλά χρόνια μετά τον πόλεμο ο παλαίμαχος του Μακεδονικού Μετώπου 
έδειχνε ακόμη τον ενθουσιασμό του. Προσπαθούσε να εξηγήσει στο συνο-
μιλητή του το χρώμα και τη μορφή της θάλασσας. Η θάλασσα γι’ αυτόν ήταν 
ένα πραγματικό θαύμα15. Η αλμύρα της ήταν επίσης αξιοπερίεργη. Ένας 

εξηγήσεις για τη συγκεκριμένη αντίληψη του περιβάλλοντος των Σέρβων στρατιωτών. 
Έγραψε ο Τσβίγιτς: «Ο δειναρικός ανθρώπινος τύπος είναι στενά συνδεδεμένος με τη γη και 
τη φύση των τόπων του. Στο περιβάλλον του δεν υπάρχουν μεγάλες πόλεις. Οι κωμοπόλεις 
είναι πιο πολλές με λίγες χιλιάδες κατοίκους, οι οποίοι έχουν κυρίως καταγωγή από τα χωριά. 
Το 90% του δειναρικού πληθυσμού ασχολείται με τη γεωργία. Το ποσοστό των αγροτών είναι 
μεγαλύτερο απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη νοτιοσλαβική ομάδα. Δηλαδή, το μεγαλύτερο 
ποσοστό του δειναρικού πληθυσμού ζει σε συνεχή επαφή με τη γη και τη φύση, με την 
πραγματικότητα της ζωής. [...] Δεν υπάρχει κανένας άλλος τύπος που να είναι τόσο κοντά στη 
φύση». Jovan Cvijić, Balkansko poluostrvo, Vasa Čubrilović (επιμ.), Književne novine, 
Beograd 1987, σ. 338. 

13. Matejić, Tri sile, ό.π., σ. 181. Μarković, Ratni dnevnici, ό.π., σ. 117. Prodanović, Ratni 
dnevnik, ό.π., σ. 134-136. Stošić, Veliki dani, ό.π., σ. 326. 

14. Aleksandar Kostić, Vedrine u oluji: priče sa Solunskog fronta, Partizanska knjiga, 
Ljubljana 1984, σ. 51. 

15. Vladimir Urošević, «Idem i spavam», Srbijico, dušo gorka: priče Solunaca, Narodna 
knjiga, Beograd 1988, σ. 180. 
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άλλος στρατιώτης το κατάλαβε πλένοντας το πρόσωπό του με θαλασσινό 
νερό πριν να μπει στο πλοίο16. 

Η θάλασσα γοήτευε τους Σέρβους στρατιώτες με την ομορφιά της, αλλά 
τους προκαλούσε και φόβο, αυτονόητο αν σκεφτεί κανείς ότι οι πιο πολλοί 
δεν ήξεραν κολύμπι. Αυτό το έντονο συναίσθημα επικρατούσε ειδικά κατά 
τη μεταφορά τους στην Κέρκυρα, στη θέα και μόνον του απέραντου γαλά-
ζιου. Ήταν επόμενο πως κατά τις πρώτες ημέρες της διαμονής τους στην 
Κέρκυρα, πολλοί στρατιώτες φοβόντουσαν να μπουν στο νερό ακόμη και 
στα ρηχά. Διαδίδονταν φήμες για την ύπαρξη ενός είδους ψαριού, το οποίο 
με το άγγιγμα εξαπέλυε δηλητήριο. Την φαντασία τους εξήπταν κάποιες ει-
δήσεις που κυκλοφορούσαν από στόμα σε στόμα, πως τάχα κάποιοι στρα-
τιώτες είχαν δει έναν κάβουρα μεγάλο σαν γουρούνι. Τα δελφίνια τούς προ-
καλούσαν και αυτά με τη σειρά τους φοβικά συναισθήματα, εξαιτίας της 
ομοιότητας των πτερυγίων τους με αυτά των καρχαριών. Με την πάροδο του 
χρόνου, οι Σέρβοι συνήθισαν τη θάλασσα και άρχισαν να απολαμβάνουν τα 
πλεονεκτήματά της. Ο φόβος πέρασε και «η θάλασσα γέμισε με ολόκληρη τη 
στρατιά. Κολυμπούσαν, πλατσούριζαν, έπιαναν τα πόδια ο ένας του άλλου, 
έτρεχαν και έκαναν βουτιές και, φυσικά, πολλοί έπιναν το αλμυρό νερό»17. 

Αφού έφυγε ο φόβος, άρχισαν τα πρώτα αστεία. Τόσα χρόνια είχαν πο-
λεμήσει για να αποκτήσουν έξοδο στη θάλασσα18 και τελικά, τώρα που ήταν 
περικυκλωμένοι από αυτήν, πάλι δεν ήταν ευχαριστημένοι. Ήταν έναν 
συνηθισμένο σαρκαστικό σχόλιο. Φεύγοντας από την Κέρκυρα για το Μακε-
δονικό Μέτωπο, ένας στρατιώτης έγραψε πως ήταν πλέον έτοιμοι να πεθά-
νουν αφού είχαν δει επιτέλους τη θάλασσα19. Μαζί με τη θάλασσα, οι Σέρβοι 
πολεμιστές για πρώτη φορά στη ζωή τους είδαν γλάρους, ελιές και εξωτικά 
φρούτα. Μόνο οι στρατιώτες που κατάγονταν από τις νότιες περιοχές της 
Σερβίας και το Μαυροβούνιο είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το μού-
σμουλο και μάλιστα πιο μικρό σε όγκο και με σκούρο καστανό χρώμα. Τα 
μούσμουλα που παράγονταν στην Κέρκυρα, που ήταν πιο ογκώδη και κί-
τρινα, οι Σέρβοι τα ονόμασαν κερκυραϊκά, πιστεύοντας ότι πρόκειται για ένα 
ξεχωριστό είδος. Οι Έλληνες έμποροι ακούγοντας πώς οι Σέρβοι στρατιώτες 
πρόφεραν τα μούσμουλα, άρχισαν να μιμούνται την προφορά τους 
ονομάζοντάς τα «μούρμουλε»20. 

16. Vitomir Đorđević, «Kolo», Srbijico, σ. 140. 
17. Popović, Vaskrs Srba, ό.π., σ. 55. 
18. Η «έξοδος στη θάλασσα» αναφέρεται στην Αδριατική, την οποία η Σερβία ήθελε να 

κατακτήσει με την απελευθέρωση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. 
19. Tadija Pejović, Moje uspomene i doživljaji: 1892-1919, BIGZ, Beograd 1978, σ. 95. 
20. Mijatović, Iz rata, ό.π., σ. 112. 
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Μερικοί είδαν εκεί για πρώτη φορά πορτοκάλια. Πλήθος Σέρβων μαχη-
τών συγκεντρώθηκε μπροστά σε μια πορτοκαλιά και δεν μπορούσε να απο-
φασίσει αν ο καρπός ήταν μήλο, αχλάδι ή κάτι άλλο. Αυτό το «περίεργο» 
φρούτο όμως αμέσως τους άρεσε και το κατανάλωναν καθημερινά. Από την 
άλλη, όμως, για πολύ καιρό, ακόμη και μετά από την αναχώρηση του σερ-
βικού στρατού για το Μακεδονικό Μέτωπο, διαδιδόταν η φήμη για το δηλη-
τηριασμένο πορτοκάλι. Ένας Σέρβος στρατιώτης που βρισκόταν σε ανάρ-
ρωση στο νησάκι Βίδο, μετά από το μεσημεριανό, έφαγε ένα πορτοκάλι και 
λίγα λεπτά αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή. Η αλήθεια ήταν ότι τα 
στομάχια των εξαντλημένων Σέρβων στρατιωτών χώνευαν δύσκολα το φα-
γητό και τον πρώτο καιρό πέθαναν σε μεγάλο βαθμό ακόμη και από ελαφριά 
γεύματα. Η φήμη τού δηλητηριασμένου πορτοκαλιού δεν άργησε να εξα-
πλωθεί ανάμεσα στους Σέρβους στρατιώτες. Οι πιο πολλοί, ως άνθρωποι εύ-
πιστοι, απέφευγαν από εκεί και πέρα το φρούτο που «δηλητηριάζει». Ήταν 
ενδιαφέρουσα και η αντίληψη των Σέρβων για τις ελιές. Ένας στρατιώτης, 
εξοικειωμένος μόνο με τα φρούτα του χωριού του, προσπαθώντας να 
εξηγήσει στους άλλους τη μορφή, το χρώμα και τη γεύση της ελιάς εξέφρασε 
τη γνώμη, και μάλιστα με ύφος, πως σίγουρα επρόκειτο για πικρά δαμά-
σκηνα, τα οποία δεν είχαν ωριμάσει ακόμη21. 

Παρόλες τις ομορφιές του νησιού και το ήπιο κλίμα, oι ειδήσεις της μετα-
φοράς στο Μακεδονικό Μέτωπο, που πρωτακούστηκαν τις ημέρες του Πά-
σχα του 1916, έφεραν το χαμόγελο στα πρόσωπα των Σέρβων, οι οποίοι με 
ανυπομονησία περίμεναν την ημέρα της αναχώρησης. Η ανυπομονησία αυτή 
δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο της διακαούς επιθυμίας τους να συνεχίσουν τη 
μάχη για την επιστροφή στην πατρίδα, αλλά έδειχνε και ένα χαρακτηριστικό 
του αγροτικού τους χαρακτήρα:  

 
«Παρόλο που οι στρατιώτες ήξεραν πως εκεί τους περίμεναν καινού-
ριες μάχες, ήταν χαρούμενοι, γιατί θα ήταν πιο κοντά στην πατρίδα 
τους. Τουλάχιστον, θα ανάσαιναν τον αέρα των βουνών τους και θα 
έβλεπαν τον ουρανό πάνω από τη χώρα τους. Και χρειάζονταν περισ-
σότερο χώρο και αέρα. Σ’ αυτό το νησί ήταν πιεσμένοι. Έβλεπαν πα-
ντού τις μονότονες ελιές και τους ακανθώδεις κάκτους και τώρα τε-
λευταία όλο και περισσότερο νοσταλγούσαν τα σπίτια τους»22. 

21. Miloš N. Đorić, «Vido–ostrvo mrtvih», Silvija Đurić–Vidosav Stevanović (επιμ.), 
Golgota i vaskrs Srbije: 1915-1918, Čakovec Zrinski, Beograd 1989, σ. 265. Vojin Puljević, Iz 
ratnih beležaka 1912-1918. Anegdote, ratni humor, slike i događaji, ratničke beleške i 
razgovori, Dragan Srnić, Šabac 1970, σ. 54. 

22. Jakovljević, Srpska triologija, ό.π., σ. 281. 
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Η αναμονή τους τελείωσε στα μέσα του Απριλίου. Μέχρι το τέλος του 

επόμενου μήνα, οι 144.000 στρατιώτες αποβιβάστηκαν στα λιμάνια της 
μακεδονικής πρωτεύουσας. Με τον ερχομό τους στη Θεσσαλονίκη βελτιώ-
θηκε σημαντικά η ψυχολογική τους κατάσταση. Για τους Σέρβους, σε 
σύγκριση με την Κέρκυρα, η Θεσσαλονίκη θεωρούνταν Βαλκάνια. Τα τοπία 
της Μακεδονίας, η φύση και το κλίμα έμοιαζαν με την πατρίδα τους πε-
ρισσότερο από το νησιωτικό περιβάλλον της Κέρκυρας23. Όπως έχει ήδη 
διαπιστωθεί, ο σερβικός στρατός αποτελούνταν σχεδόν εξ ολοκλήρου από 
απλούς χωρικούς, οι οποίοι πολύ σπάνια άφηναν τα χωράφια τους για να 
γνωρίσουν ακόμη και άλλα μέρη της Σερβίας. Κατά συνέπεια το νησί 
αποτέλεσε έναν ανοίκειο τόπο για τους ίδιους24. Η αίσθηση της στενότητας 
του χώρου ενέτεινε τη νοσταλγία τους για την πατρίδα. Παρόλα αυτά, η 
Κέρκυρα απέκτησε ένα σημαντικό μέρος στην καρδιά τους. Το ίδιο δεν 
μπορεί να ειπωθεί για τη Θεσσαλονίκη, η οποία έμεινε γι’ αυτούς μια πόλη 
γεμάτη με «αρπακτικούς» έμπορους και διάφορους χώρους αναψυχής, όπου 
πήγαιναν κυρίως για να διασκεδάσουν. Το κοινό χαρακτηριστικό ήταν ότι 
και οι Σέρβοι και οι Σύμμαχοι περιέγραφαν τη Θεσσαλονίκη ως πόλη της 
διασκέδασης, στην οποία επιθυμούσαν να ξεχάσουν για λίγο την πίκρα του 
πολέμου. Στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας όμως, ανασαίνοντας τον 
καθαρό αέρα στα βουνά, οι Σέρβοι στρατιώτες αισθάνονταν σαν «στο σπίτι 
τους». Σε σύγκριση με το περιβάλλον της Κέρκυρας, τα τοπία της Μακε-
δονίας δεν τους ήταν άγνωστα. Πίσω από τα βουνά, των οποίων τις κορυφές 
έπρεπε να καταλάβουν από τον εχθρό, βρίσκονταν τα σύνορα της πατρίδας 
τους. 

Ο ανταποκριτής του βρετανικού στρατού στα Βαλκάνια, ο G. Ward Price, 
στο βιβλίο του The Story of the Salonica Army, έγραψε πως κανένας από 
τους Συμμάχους δεν θα θυμάται τις φυσικές ομορφιές της Μακεδονίας με 
ενθουσιασμό. Η αντίληψη αυτή βασίστηκε στην κακή ποιότητα των δρόμων, 
τις δυσκολίες πρόσβασης και τα ακαλλιέργητα χωράφια, τα οποία δεν έδιναν 
πολλές δυνατότητες για καλλιέργεια λαχανικών, αναγκαίων για την τροφή 
των στρατιωτών25. Όλα αυτά έκαναν την καθημερινότητα των στρατιωτών α-
κόμη πιο δύσκολη. Η άποψη του Price δεν αφορούσε εν γένει τους Σέρβους, 

23. Prodanović, Ratni dnevnik, ό.π., σ. 133. Mijatović, Iz rata, ό.π., σ. 126. Dimitrijević, 
Junaci srpske, ό.π., σ. 127.  

24. Flora Sandes, An English Woman-Sergeant in the Serbian Army, Hodder and Stough-
ton, London 1916, σ. 171. 

25. Ward G. Price, The Story of the Salonica Army, Edward J. Clode, New York 1918, σ. 
253-255, 263. 
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ανθρώπους της υπαίθρου. Στα ημερολόγιά τους η Μακεδονία ήταν «γόνιμη 
και πλούσια», «όμορφη», ήταν «τα Βαλκάνια», μέρος ενός «οικείου το-
που»26. Ακόμη και στην καλλιέργεια τροφίμων στο Μακεδονικό Μέτωπο, 
βγήκε στην επιφάνεια ο αγροτικός χαρακτήρας τους. Από τα τέλη του 1916 
μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1918, που ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διάσπαση 
του μετώπου, οι στρατιώτες πέρασαν σε οδυνηρή και εξαντλητική μάχη χα-
ρακωμάτων. Εφόσον τα χωράφια της Μακεδονίας δεν ήταν τακτικά καλ-
λιεργημένα και τα τρόφιμα για το στρατό ανεπαρκή, οι Σύμμαχοι επιδόθηκαν 
στην παραγωγή λαχανικών, στην οποία και οι Σέρβοι, ως αγρότες, πρω-
τοστάτησαν, όταν παρέμεναν στο ίδιο μέρος για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Καλλιεργούσαν με πολλή υπομονή λάχανα, πιπεριές, σκόρδα, κρεμμύδια, 
μελιτζάνες, φασόλια κ.ά. Από αυτή τη δραστηριότητα των Σέρβων, και 
γενικότερα της Στρατιάς Ανατολής, προέκυψε το λανθασμένο συμπέρασμα 
πως το όνομα που τους δόθηκε «κηπουροί της Θεσσαλονίκης» (Gardeners of 
Salonica) προήλθε από την απασχόλησή τους με τα λαχανικά. Η αλήθεια 
ήταν πως ονομάστηκαν έτσι λόγω του συνεχούς σκαψίματος χαρακωμάτων 
και της τοποθέτησης συρματοπλεγμάτων27. 

Σε σύγκριση με το Μακεδονικό Μέτωπο, όπου ο σερβικός στρατός αλλά 
και οι άλλοι στρατοί της Στρατιάς Ανατολής είχαν μια εξαντλητική ζωή 
γεμάτη υποχρεώσεις, η καθημερινή ζωή των στρατιωτών στη Θεσσαλονίκη 
είχε λιγότερο απαιτητική πλευρά. Η διασκέδαση στη Θεσσαλονίκη ήταν μια 
εικόνα που έμεινε ζωντανή στη μνήμη τους. Τυχεροί θεωρούνταν εκείνοι που 
την κέρδισαν. Εκτός από τους στρατιώτες που έρχονταν με άδεια για να 
περάσουν λίγες μέρες στην πόλη, οι μόνιμοι κάτοικοι στα έτη 1915-1918 
ήταν στρατιώτες που εκτελούσαν κάποια υπηρεσία (απεσταλμένοι, μετα-
φραστές, δημοσιογράφοι και άλλες υπαλληλικές δουλειές) και εκείνοι οι 
λίγοι που απαλλάχθηκαν από τη στρατιωτική θητεία. Στην πρωτεύουσα της 
Μακεδονίας, οι διάφοροι χώροι αναψυχής αυξήθηκαν για να καλύψουν τις 
ανάγκες των κληρωτών. Η ψυχολογική τους κατάσταση αντικατοπτριζόταν 
στη δήλωση ενός Σέρβου στρατιώτη, που μετά από τη μέθη στα περίφημα 
καφενεία της πόλης και την επίσκεψη στην περιοχή της Μπάρας, δήλωσε 

26. Jovan Stev. Korda, Odesa-Arhangelsk-Solun: iz života ratnih dobrovoljaca, Tisak 
štamparskog zavoda Krbavac i Pavlović, Osijek 1937, σ. 222, 257. Prodanović, Ratni dnevnik, 
ό.π., σ. 138-141. Marković, Ratni dnevnici, ό.π., σ. 166. Sava Mikić, Nedovršeni memoari, 
Stručna knjiga, Beograd 2000, σ. 43-49. Stevan Jakovljević, Srpska trilogija: 3. Kapija 
slobode, Delta press, Beograd 1986, σ. 33-34, 103. Pejović, Moje uspomene, ό.π., σ. 102-105, 
134-135. Živan Vujanić, Ratni dnevnik: iz I i II svetskog rata, Društvo za negovanje tradicija 
oslobodilačkih ratova Srbije do, Beograd 1918, godine 2000, σ. 116-117. 

27. Arčibald Rajs, Šta sam video i proživeo u velikim danima. Saopštenja jednog prijatelja 
iz teških vremena, Državna štamparija Kraljevine SHS, Beograd 1928, σ. 250-252. 
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πως αυτή ήταν η μοναδική διέξοδος, εφόσον μπορούσε ακόμη και να πεθάνει 
την επομένη28. Με τους μήνες να γίνονται χρόνια, με βαρύ κρύο το χειμώνα 
και ενοχλητική ζέστη το καλοκαίρι, πολεμώντας στις λάσπες και στα χαρα-
κώματα του μετώπου και αντιμετωπίζοντας την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο 
από τον εχθρό που τους είχε στο στόχαστρο, οι στρατιώτες εκτός από τις 
χαμένες μάχες ήθελαν να ξεχάσουν κι όλα τα δυσάρεστα. Το ποτό και η λίγη 
γυναικεία τρυφερότητα, που έψαχναν συνήθως στην περιοχή της Μπάρας, 
ήταν το μοναδικό αντίδοτο που μπορούσε η Θεσσαλονίκη να τους προσφέ-
ρει. Ο A. J. Mann στο βιβλίο του Το Μέτωπο της Σαλονίκης: Α΄ Παγκόσμιος 
Πόλεμος έγραψε ότι οι πιο τυχεροί ήταν εκείνοι οι στρατιώτες, στους οποίους 
δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν μια γυναίκα, η οποία δεν ανήκε στον κόσμο 
των κοινών γυναικών, όπως ήταν εκείνες που έβγαιναν κατά τις βραδινές 
ώρες στα σαλόνια του Λευκού Πύργου. 

Ακόμη και στην περίπτωση των πορνείων στη Θεσσαλονίκη παρατη-
ρήθηκε μια διαφορά στο χαρακτήρα των Σέρβων στρατιωτών, οι οποίοι 
συγκριτικά με τους άλλους στρατιώτες των συμμαχικών στρατών ήταν οι 
λιγότερο τακτικοί θαμώνες της συνοικίας της Μπάρας. Η περιοχή της 
Μπάρας (του έλους δηλαδή) με τους οίκους ανοχής αποτέλεσε ένα αναπό-
φευκτο κομμάτι της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη. Με την 
άφιξη των Συμμάχων, η περιοχή που προηγουμένως λεγόταν Καζίνα (σπι-
τάκια), μετατράπηκε στη μεγαλύτερη κακόφημη συνοικία των Βαλκανίων. 
Στα έτη 1915-1918 η συνοικία απέκτησε μεγάλη φήμη και η ζήτηση ιερό-
δουλων ήταν τόσο μεγάλη, που για να καλύψει τις ανάγκες των στρατιωτών 
υπήρχε προσφορά από γυναίκες κάθε ηλικίας. Εκτός από τις ντόπιες Ελλη-
νίδες, Εβραίες και Τουρκάλες, αρκετές προσφυγοπούλες29 που έμειναν μόνες 

28. Aleksić, «Zemlja je gorela», Tri sile, ό.π., σ. 109. 
29. Παρόλο που ο Κώστας Τομανάς στο βιβλίο του Χρονικό της Θεσσαλονίκης (1875-

1920) έγραψε πως «οι μαντάμες των σπιτιών διέθεταν όμορφες Σερβίδες», σύμφωνα με τη 
σερβική βιβλιογραφία που αναφέρθηκε άμεσα στη Θεσσαλονίκη των πολεμικών χρόνων δεν 
βρέθηκε κανένα στοιχείο συμμετοχής Σερβίδων στα πορνεία της Μπάρας. Παρόλο που το 
νούμερο των Σέρβων προσφύγων δεν ήταν μικρό, περίπου 80.000 ψυχές πέρασαν από τη 
Θεσσαλονίκη κατά τα έτη 1915-1918, η εξήγηση ίσως μπορεί να βρεθεί στο ότι οι πιο πολλές 
γυναίκες συνοδεύονταν από την οικογένειά τους, τα παιδιά ή τους συζύγους τους, που 
έφτασαν στη Θεσσαλονίκη για να πολεμήσουν στο Μακεδονικό Μέτωπο. Ο «Αλβανικός 
Γολγοθάς» ήταν μέχρι τότε μοναδικό παράδειγμα στην ιστορία. Δεν υποχωρούσε μόνο ένας 
στρατός, αλλά ολόκληρες οι οικογένειες των στρατιωτών. Δεύτερον, πρόκειται για μια αρκετά 
πατριαρχική κοινωνία ακόμη, όπως ήταν η σερβική στις αρχές του 20ού αιώνα. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα ήταν οι Σερβίδες που έπεσαν θύματα βιασμού στην κατεχόμενη Σερβία: ο 
αριθμός τους ήταν αρκετά μεγάλος, κρίνοντας από τον αριθμό των άρρωστων γυναικών και 
πολλών παιδιών εκτός γάμου. Ντρέπονταν όμως να καταγγείλουν το περιστατικό, φοβούμενες 
την κατακραυγή και την απόρριψη της κοινωνίας και των ίδιων των συζύγων τους. 
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στον κόσμο, χωρίς προστασία και οικονομική ασφάλεια, αναγκάστηκαν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα παραβαρδάρια πορνεία. Παρόλο που οι 
πολλές αγγελίες στις εφημερίδες των γιατρών σχετικά με μεταδοτικά και 
αφροδίσια νοσήματα μαρτυρούν τον μεγάλο αριθμό των στρατιωτών που 
ενδιαφέρονταν για τη θαλπωρή του αγοραίου έρωτα, το ίδιο δεν μπορεί να 
ειπωθεί για το μεγαλύτερο ποσοστό των Σέρβων στρατιωτών. 

Οι προλήψεις ήταν το ισχυρό μοτίβο της καθημερινότητας των απλών 
ανθρώπων της υπαίθρου, όπως ήταν κατά βάθος οι Σέρβοι στρατιώτες, που 
γι’ αυτό το λόγο εύκολα χειραγωγούνταν. Από πολύ παλιά οι Σέρβοι πί-
στευαν ότι η γυναίκα στον πόλεμο έφερνε κακοτυχία, ειδικά αν την έβλεπε 
κανείς στο πεδίο της μάχης. Όποιος παραδιδόταν στη γοητεία της σίγουρα θα 
πέθαινε30. Ένας Σέρβος γιατρός που συνόδευε τον σερβικό στρατό στο Μα-
κεδονικό Μέτωπο πίστευε ότι οι προκαταλήψεις αυτές ήταν βάσιμες, αν 
σκεφτεί κανείς ότι ένας στρατιώτης που παραδιδόταν στις σεξουαλικές 
πράξεις κινδύνευε περισσότερο και δεν είχε τόσο καλή απόδοση στη μάχη 
όσο ένας νηφάλιος στρατιώτης: 

 
«Πολλά ήταν τα παραδείγματα στρατιωτών και αξιωματικών οι οποίοι, 
αμέσως μετά από τις νύχτες που πέρασαν στη γυναικεία αγκαλιά, σκο-
τώνονταν την επόμενη μέρα. Αυτή η δεισιδαίμων γνώμη των στρα-
τιωτών μας είχε τόσο βαθιές ρίζες, ώστε εμείς, δηλαδή το ιατρικό μας 
σώμα, δεν είχε κανένα πρόβλημα. [...] Ο κόσμος θαύμαζε την παρθε-
νία των Σέρβων στρατιωτών, η οποία όσο και να κινδύνευε υπό τις 
δύσκολες συνθήκες του 1914 και του 1915, αντιστάθηκε στο Μακε-
δονικό Μέτωπο»31. 

 
Ένας Σέρβος στρατιώτης γράφοντας τις αναμνήσεις του από τη 

Θεσσαλονίκη επιβεβαίωσε αυτόν τον ισχυρισμό του ιατρού: «Μπορούσαμε 
στη Θεσσαλονίκη να τριγυρνάμε όπου θέλαμε, αλλά οι πιο μεγάλοι με συμ-
βούλευαν: ‘Κατά τον πόλεμο μην αγγίξεις γυναίκα’. [...] Δεν τις πλησίαζα, 
έκανα όπως μου έλεγαν και τη συμβουλή τους την πήρα στα σοβαρά»32. Στη 
μαρτυρία του, η φράση «οι πιο μεγάλοι» μπορεί να σχετιστεί με ανθρώπους 
μεγαλύτερους σε ηλικία ή σε ιεραρχία. Δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανό-

30. Nikola Marković, «“Od kopile kočicu i pobeg-zrno od kukuruz”. Sujeverje u srpskoj 
vojsci tokom Prvog svetskog rata», Godišnjak za društvenu istoriju, 1-3 (2006), 63. 

31. Dragoslav S. Petković, «Moja higijenska iskustva u našim ratovima», Vladimir Stano-
jević (επιμ.), Istorija srpskog vojnog saniteta. Naše ratno sanitetsko iskustvo, Vojnoizdavački i 
novinski centar, Beograd 1992, σ. 602. 

32. Života Pantić, «Mi uknemo bombama», Tri sile, σ. 155-156. 
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τητα το ίδιο το σερβικό Γενικό Επιτελείο Στρατού να ενθάρρυνε αυτή τη δει-
σιδαίμονα γνώμη για τις γυναίκες μεταξύ των στρατιωτών, ώστε να τους 
κρατάει σε μεγαλύτερη εγρήγορση για τη μάχη33. Ένας άλλος Σέρβος στρα-
τιώτης έγραψε:  
 

«Η Πλατεία Βαρδάρη ήταν γεμάτη με πορνεία. Υπήρχαν πόρνες τόσες 
όσες δεν μπορείς να φανταστείς. Ελληνίδες, οι πιο όμορφες Ελληνίδες. 
[...] Η είσοδος είχε αξία δέκα δραχμές. Μόλις γυρίσει ένας στρατιώτης 
μετά από άδεια, στις περιοχές κοντά στη γραμμή ή τη Θεσσαλονίκη, 
τον ρωτούσαν: ‘Πήγες στη στρατιά του Βαρδάρη;’. Οι αξιωματικοί 
δεν μας άφηναν να πάμε εκεί, μας πρόσεχαν. Μόνο όποιος προλάβει 
να τους διαφύγει…»34. 

 
Φυσικά, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο οι προσωπικές μαρτυρίες των 

στρατιωτών είναι αξιόπιστες. Σίγουρα υπήρχαν άντρες με οικογένεια που 
ντρέπονταν να σημειώσουν τις εντυπώσεις τους για την περιοχή του Βαρ-
δάρη, ανησυχώντας μήπως μια μέρα τα λόγια τους δημοσιευθούν35. Όμως, 
κατά πόσο η σερβική κοινωνία ήταν κλειστή φαίνεται και στην παρατήρηση 
ενός Σέρβου στρατιώτη που αφορούσε τις προγαμιαίες σχέσεις των Κερκυ-
ραίων και τα ήθη τους, για τα οποία έγραψε ότι δεν ήταν και πολύ αυστηρά: 
«Ο γνωστός ως ‘ελληνικός’ έρωτας είναι πολύ διαδεδομένος και οι περι-
πτώσεις ομοφυλοφιλίας αφορούν άτομα ηλικίας ακόμη και 12 χρονών. Ίσως 
αυτό να εξηγεί την εξάντληση, γι’ αυτό οι γυναίκες διαμαρτύρονται και κά-
νουν παράπονα και μάλλον από εκεί προέρχεται η ‘απιστία’ και τα τόσα 
διαζύγια»36. Τις προγαμιαίες σχέσεις των Κερκυραίων δεν τις έβλεπαν οι 
Σέρβοι καλοπροαίρετα. Κατάγονταν από μια συντηρητική κοινωνία, όπου 
τέτοιες σχέσεις αποκλείονταν. Αυτό δεν σήμαινε αναγκαστικά ότι δεν υπήρ-
χαν, αλλά τις κρατούσαν μυστικές, εφόσον η αποκάλυψή τους θα αποτε-
λούσε μεγάλη ντροπή για τους ερωτευμένους και τις οικογένειές τους. Ένας 
άλλος Σέρβος στρατιώτης έγραψε πως «η ζωή και τα έθιμα στην Κέρκυρα 
ήταν παράξενα», καθώς οι κοπέλες παραχωρούσαν τα οικόπεδά τους στους 
άντρες και αρραβωνιαστικούς τους, ως αντάλλαγμα ή αποζημίωση για τις 
όποιες προγαμιαίες σχέσεις τους. Ο στρατιώτης συμπέρανε πως με τέτοιο 

33. Marković, «“Od kopile kočicu”», ό.π., σ. 63. 
34. Đorđević, «Kolo», ό.π., σ. 152. 
35. Λιγότερο «ντροπαλοί», που μας άφησαν τη σερβική όψη της Μπάρας ήταν: Đorđević, 

«Kolo», ό.π. Matejić, Tri sile, ό.π., σ. 181. Petronije Marković, «Preko Save i natrag», 
Srbijico, σ. 77. Aleksić, Tri sile, ό.π., σ. 109. Jakovljević, Kapija slobode, ό.π., σ. 26-30. 
Vujanić, Ratni dnevnik, ό.π., σ. 111. 

36. Kaluđerović, Moj dnevnik, ό.π., σ. 75-76. 
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τρόπο «‘διαφύλασσαν’ την τιμή τους» και πως αυτό το πράγμα «το είχε 
ακούσει από αρκετούς»37. 

Η διαφορά των Σέρβων στρατιωτών–αγροτών από τους άλλους Συμμά-
χους δεν φαινόταν μόνο στην περίπτωση των οίκων ανοχής της Μπάρας, 
αλλά και στην αντιμετώπιση που είχαν για τους πολυεθνικούς και τους 
πολύγλωσσους συναδέλφους τους στα χαρακώματα. Η άφιξη των Συμμάχων 
και κατόπιν του σερβικού στρατού στη Θεσσαλονίκη εμπλούτισε την ήδη 
πλούσια πολιτισμική όψη της. Γι’ αυτό το λόγο η Θεσσαλονίκη ταυτίστηκε 
με τον «πύργο της Βαβέλ»38, όπου όλες οι εθνότητες και οι γλώσσες 
αναμειγνύονταν, όπως στο «Piccadilly Circus», όπως τη βάφτισαν ειρωνικά 
οι Βρετανοί στρατιώτες39. Έτσι, εκτός από τους Έλληνες πολίτες, Εβραίους, 
ντόπιους μουσουλμάνους, σλαβόφωνους και πολλές άλλες εθνότητες, υπήρ-
χαν οι Αναμίτες με τα μυτερά τους καπέλα, οι Γάλλοι, οι Ζουάβοι, οι Σενε-
γαλέζοι, οι σαρικοφόροι Μαροκινοί, οι Άγγλοι, οι Ινδοί με το μεγάλο τουρ-
μπάνι στην κεφαλή, οι Αυστραλοί με τους Νεοζηλανδούς, οι Ιταλοί, οι Ρώσοι 
και οι Σκωτσέζοι με τα εντυπωσιακά, πολύχρωμα και φανταχτερά τους 
κιλτ40. Ένας Σέρβος στρατιώτης έγραψε πως οι συμπατριώτες του, βλέποντας 
τους «διάφορους κίτρινους Συμμάχους με τα στρόγγυλα καπέλα, τούς μαύ-
ρους στρατιώτες και άλλες εθνότητες στρατιωτών με διάφορες στολές», πα-
ραξενεύτηκαν γιατί όλο αυτό το μείγμα των λαών ήταν οι Σύμμαχοί τους41. 

Η εξωτερική πολιτική της Σερβίας προς όλες τις συμμαχικές χώρες θα 
μπορούσε θεωρητικά να επηρεάσει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό την 
εικόνα των Σέρβων στρατιωτών για τους Συμμάχους τους. Όμως, εκτός από 
τη μυθοποίηση του Ρώσου ως του μεγαλύτερου Σλάβου αδερφού, που ήταν 
παρούσα στην καθημερινότητα και παραδιδόταν από γενιά σε γενιά μέσω της 
λαϊκής παράδοσης, ήταν αμφίβολο κατά πόσο οι Σέρβοι στρατιώτες, αγρότες 
με πλημμελή ή καθόλου μόρφωση, γνώριζαν καλά την εξωτερική πολιτική 
της χώρας τους. Το μόνο σίγουρο ήταν πως τη στιγμή της έκρηξης του πολέ-
μου οι Σέρβοι σε μεγάλο βαθμό θεωρούσαν τους Ρώσους αδέρφια, παρόλο 
που ελάχιστοι ήταν εκείνοι που είχαν γνωρίσει έστω και ένα Ρώσο στη ζωή 
τους. Πέρα από τους Ρώσους, δεν γνώριζαν ούτε καν τους εκπροσώπους των 
υπόλοιπων συμμαχικών δυνάμεων. Μερικές από τις πρώτες εντυπώσεις τους 
ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, κρίνοντας και μόνον από το ύφος του γραψί-

37. Atanacković, Dnevnik, ό.π., σ. 253. 
38. Dimitrije Jevtović-Polimac, Kroz pakao, ό.π., σ. 281. 
39. A. Goff–Hugh Al. Fawcett, Macedonia, a plea for the primitive, John Lane, London 

1921, σ. 150. Harry C. Owen, Salonica and after: the Sideshow that Ended the War, Hodder 
and Stoughton, London 1919, σ. 44. 

40. Jakovljević, Kapija slobode, ό.π., σ. 5-6. 
41. Dimitrijević, Junaci srpske, ό.π., σ. 129-130. 
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ματος. Έτσι, ένας Σέρβος στρατιώτης που για πρώτη φορά στη ζωή του είχε 
συναντήσει τους Γάλλους έγραψε για αυτούς σαν να επρόκειτο για όντα από 
άλλον πλανήτη: «Γάλλοι –εγώ μέχρι τότε δεν είχα δει ποτέ τους Γάλλους– 
δεν μπορώ να σου εξηγήσω τι άνθρωποι είναι αυτοί»42. 

Ενδιαφέρουσα ήταν και η αντίληψη ενός άλλου Σέρβου πολεμιστή, όταν 
για πρώτη φορά είδε τους Σκοτσέζους. Στο ημερολόγιό του τους περιέγραψε 
ως «γυναίκες σε φούστες», οι οποίοι έδιναν εντολές στον βρετανικό στρατό: 
«οι διοικητές τους είναι γυναίκες, οι στρατηγοί τους είναι γυναίκες»43. Το 
ντύσιμο των Σκοτσέζων δημιούργησε μεγάλη εντύπωση στους Σέρβους. 
Όμως, θα ήταν λάθος να σκεφθεί κανείς πως ο Σέρβος στρατιώτης χρησιμο-
ποίησε την έκφραση «γυναίκες σε φούστες» με αρνητική έννοια. Το έκανε 
καθαρά από την έκπληξή του, δεν θεωρούσε τους Σκοτσέζους λιγότερο 
άντρες λόγω του τρόπου ντυσίματος. 

Όσο μεγάλη εντύπωση έκαναν στους Σέρβους οι Σκοτσέζοι άντρες σε 
φούστες τόσο μεγαλύτερη γινόταν η έκπληξή τους όταν είδαν πως γυναίκες 
οδηγούσαν αυτοκίνητα. Κυρίως ήταν Αγγλίδες ιατροί που μετέφεραν φάρ-
μακα και εξοπλισμό στο μέτωπο44. Σίγουρα ελάχιστοι ήταν εκείνοι οι Σέρβοι 
στρατιώτες που είχαν την ευκαιρία να δουν αυτοκίνητο, αν ληφθεί υπόψη 
πως το πρώτο αυτοκίνητο, που για πολλά χρόνια ήταν και το μοναδικό στη 
Σερβία, είχε διασχίσει τους δρόμους του Βελιγραδίου το 1903. Αυτή η 
«μηχανή του διαβόλου» είχε προκαλέσει φόβο και έκπληξη ακόμη και στους 
κατοίκους του Βελιγραδίου, που ήταν σε μεγάλο βαθμό πιο καλλιεργημένοι 
από τους πολεμιστές45. Ίσως λόγω αυτού του καθήκοντος των Αγγλίδων 
ιατρών, που έκαναν «αντρικές δουλειές»46, οι Σέρβοι δεν τις έβρισκαν 
ιδιαίτερα ελκυστικές ή θηλυκές47.  

42. Dragoljub Radojković, «Srbijico, dušo gorka», Srbijico, σ. 87. 
43. Ilija Jović, Dok su Solunci još govorili: zapisi Vladete R. Košutića, Nedeljko 

Bogdanović (επιμ.), Čigoja štampa, Beograd 2011, σ. 25. 
44. Vladimir Ilić, «Konjovoci», Srbijico, σ. 212. 
45. Ο ιδιοκτήτης του πρώτου αυτοκινήτου στη Σερβία, πολλά χρόνια αργότερα, έδωσε 

συνέντευξη σε μια τοπική εφημερίδα περιγράφοντας την αντίδραση των κατοίκων του 
Βελιγραδίου, που για πρώτη φορά έβλεπαν αυτοκίνητο: «Στις 3 Απριλίου του 1903, κατά τις 
πρωινές ώρες, έφτασε το πρώτο αυτοκίνητο με το τρένο Βιέννη-Βελιγράδι. […] Πολλοί 
άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί περιμένοντας τα τρένα σταυροκοπιούνταν και δραπέτευαν στους 
διαδρόμους, φοβούμενοι την παράξενη μηχανή που έκανε θόρυβο…»: Ανώνυμος, Automobil: 
od prvog automobila koji je išao 4 kilometara na sat do Kembelovog rekorda, Knjižara Gece 
Kona, Beograd 1932, σ. 44-47. 

46. Dragiša Pavlović, «Osam godina vojevanja», Srbijico, σ. 30. 
47. Alice J. Askew–A. Claude, The Stricken Land: Serbia as we Saw it, Eveleigh Nash 

Company, London 1916, σ. 33. 
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Ενδιαφέρουσα ήταν η πρώτη εντύπωση που είχαν οι Σέρβοι στρατιώτες 
για τους μαύρους πολεμιστές, τους οποίους έβλεπαν για πρώτη φορά στη 
ζωή τους. Όλοι όσοι άφησαν σημειώσεις γι’ αυτή την πρώτη συνάντηση, 
έγραψαν πως το πρώτο αίσθημα που τους κυρίευσε ήταν ο φόβος. Ένας Σέρ-
βος έγραψε πως τον φόβισε το χρώμα του δέρματος και δεν μπορούσε να 
καταλάβει πως το δέρμα μπορούσε να είναι τόσο μαύρο. Στην προσπάθεια να 
ορίσει το χρώμα του ο πολεμιστής–αγρότης, γνωρίζοντας μόνο το μαύρο κε-
ράσι από τον κήπο του να είναι τόσο σκούρο, το σύγκρινε με αυτό το φρούτο 
που του ήταν οικείο48. Εφόσον ο φόβος ήταν το κυρίαρχο συναίσθημα, οι 
Σέρβοι σημείωσαν και κάποιες φήμες που κυκλοφορούσαν για τους μαύρους 
συμπολεμιστές τους. Δεν αποκλείεται η πιθανότητα οι ίδιοι να ήταν οι 
δημιουργοί τους, εφόσον για τους «Γάλλους»49 στρατιώτες δεν γνώριζαν 
σχεδόν τίποτα και αποτελούσαν ένα άγνωστο στοιχείο. Η πιο δημοφιλής 
φήμη ήταν εκείνη πως οι μαύροι ήταν ανθρωποφάγοι. Για τους Σέρβους και 
τους υπόλοιπους Συμμάχους τέτοιες φήμες δεν φαίνονταν αδύνατες, εφόσον 
γνώριζαν πως υπήρχαν ανθρωποφάγες φυλές στην Αφρική. Ένας Σέρβος 
φαντάρος έγραψε πως οι ντόπιοι του Κονοπίστε του είπαν ότι οι Βούλγαροι, 
που ήταν οχυρωμένοι στο χωριό, φοβήθηκαν πολύ όταν εισέβαλαν οι μαύροι, 
οι οποίοι «ήταν γνωστοί ως εκείνοι που σφάζουν». Είδαν έναν μαύρο «ο 
οποίος έκοβε τα αυτιά από κάθε Βούλγαρο που είχε πιάσει, έτσι ώστε είχε 
ένα ολόκληρο κορδόνι με αυτιά» που το φορούσε στο λαιμό του. Ο Σέρβος 
στρατιώτης, που δεν είχε διαφορετικό χαρακτήρα από αυτούς τους Μακεδό-
νες χωριάτες, θεώρησε ότι αυτό θα μπορούσε να ήταν αλήθεια και εξέφρασε 
την έκπληξή του, πώς δηλαδή θα μπορούσε κανείς να νιώθει ευχαρίστηση 
κάνοντας αυτά50. 

Δεν είχαν όμως πρόβλημα σε αυτό το πλήθος να ξεχωρίσουν τους Ανα-
μίτες, οι οποίοι τους έκαναν μεγάλη εντύπωση λόγω της διατροφής τους. Οι 
Σέρβοι αναρωτιόντουσαν πώς ήταν δυνατό οι άνθρωποι αυτοί να μην τρώνε 
καθόλου ψωμί και το ρύζι να είναι το μοναδικό τους φαγητό πρωί, μεσημέρι 
και βράδυ51. Οι Σέρβοι, ως αγρότες, απολάμβαναν την υπερκατανάλωση 
φαγητού52. Γνωστοί για τις μαγειρικές τους ικανότητες, αναδείχθηκαν οι πιο 

48. Milutin Ristić, «Braćo, vaša pobeda», Srbijico, σ. 130. 
49. Στα ημερολόγιά τους οι Σέρβοι, που για πρώτη φορά στη ζωή τους έβλεπαν 

Σενεγαλέζους, Μαροκινούς και Ζουάβους, τους ονόμαζαν συνήθως «μαύρους και Άραβες» ή 
απλά «Γάλλους». 

50. Vuković-Birčanin, Golgota, ό.π., σ. 119. 
51. Στο ίδιο, σ. 39. 
52. Όπως αποδείχτηκε αργότερα, στο Μακεδονικό Μέτωπο ένας Έλληνας στρατιώτης 

μπορούσε να αντέξει στα χαρακώματα με λιγότερα τρόφιμα από έναν Σέρβο στρατιώτη. Βλ. 
Owen, Salonica, ό.π., σ. 138. 
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αγαπητοί εστιάτορες των Συμμάχων ήδη από τις πρώτες μέρες της παρα-
μονής τους στην Κέρκυρα. Ένας Σέρβος στρατιώτης έγραψε για την απορία 
των Ελλήνων, που είχαν προκαλέσει οι Σέρβοι με το μαγείρεμα και την 
κατανάλωση τόσων πολλών τροφίμων: «Βλέπουν οι Έλληνες και ανα-
ρωτιούνται, πώς γίνεται οι Σέρβοι αυτοί να τρώνε, να πίνουν κρασί, μετά να 
πίνουν καφέ και όλα αυτά να επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά ολόκληρη τη 
νύχτα;». Οι Σέρβοι, με τη νοοτροπία του αγρότη, συνήθιζαν να σφάζουν και 
να τρώνε αρνιά καθημερινά, έθιμο άγνωστο για τους Κερκυραίους, οι οποίοι 
συνήθως έτρωγαν αρνί μόνο το Πάσχα. Η συνήθεια του μαρκαρίσματος των 
κερκυραϊκών σπιτιών με το αίμα του πασχαλινού αρνιού έκανε τους Σέρβους 
να αναρωτιούνται «πόσοι θα ήταν οι σταυροί στα σπίτια τους, αν έβαζαν ένα 
για κάθε σφαγμένο αρνί;». Η μεγάλη κατανάλωση των τροφίμων και ο 
τρόπος του μαγειρέματος έκαναν μεγάλη εντύπωση στους Κερκυραίους. 
Αναρωτιόντουσαν, αν έτρωγαν έτσι ως πρόσφυγες, «πώς έτρωγαν τότε όταν 
ζούσαν στην πατρίδα τους;». 

Ο αγροτικός χαρακτήρας των Σέρβων, περήφανων για την καταγωγή 
τους, δεν φαινόταν μόνο από τα πολεμικά τους ημερολόγια και την αντι-
μετώπιση που είχαν για τους πολυεθνικούς εκπροσώπους της Στρατιάς της 
Ανατολής, αλλά και από τις σημειώσεις που μας άφησαν οι δυτικοί 
συνάδελφοί τους στα χαρακώματα, τα μέλη των ιατρικών αποστολών και 
διάφοροι ξένοι ανταποκριτές πολέμου. Βλέποντας τον σερβικό στρατό ως 
σύνολο, οι Σύμμαχοι αντιλαμβάνονταν την πειθαρχία και την υπομονε-
τικότητα ως τα πρώτα χαρακτηριστικά του. Ο Βρετανός ιστορικός Alan Pal-
mer, παρακολουθώντας τις σερβικές επιχειρήσεις στο Μακεδονικό Μέτωπο, 
έγραψε πως οι Σέρβοι ήταν οι πιο επίμονοι στρατιώτες στην Ευρώπη, οι 
οποίοι πορεύονταν για μέρες χωρίς τακτικό εφοδιασμό, επιβιώνοντας από 
ό,τι έβρισκαν στη φύση53. Τους έκανε εντύπωση πώς ο σερβικός στρατός κα-
τάφερε να περάσει τα αλβανικά βουνά με τόσους λίγους λιποτάκτες. Ο Σκω-
τσέζος πολιτικός ακτιβιστής R. W. Seton-Watson, ο οποίος είχε την ευκαιρία 
να γνωρίσει τους Σέρβους στρατιώτες ήδη από τον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο, 
έβρισκε την εξήγηση στο γεγονός ότι στο στρατό πάντα δημιουργούνταν ένα 
οικείο κλίμα και ένα οικογενειακό περιβάλλον, όπου οι στρατιώτες προ-
σέγγιζαν ο ένας στον άλλον. Συμπέρανε πως ο σερβικός στρατός ήταν ταυτό-
σημος με το σερβικό έθνος: «Το έθνος και ο στρατός είναι ένα κατά μία 
έννοια, την οποία, εμείς (οι Σκωτσέζοι) στο απομονωμένο νησί μας, μπορού-
με δύσκολα να κατανοήσουμε». Ακόμη και οι σχέσεις με τους αξιωματικούς 
τους ήταν στενές, «ένα μείγμα της πειθαρχίας και της συντροφικότητας», 

53. Alan Palmer, Το Μακεδονικόν Μέτωπον και ο ελληνικός διχασμός, Μπεργάδης, 
Θεσσαλονίκη 1980, σ. 143. 
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εφόσον οι άνθρωποι αυτοί πολεμούσαν μαζί τον τρίτο πόλεμο μέσα σε μόνο 
έξι χρόνια: 
 

«Ακριβώς όπως ήταν συνηθισμένο να αναφέρεσαι στους στρατιώτες 
στο σύνολό τους ως ‘ήρωες’, έτσι οι αξιωματικοί καλούσαν τους 
άντρες τους στη μάχη όχι ως ‘άντρες’ αλλά ως ‘αδέλφια’. Με το που 
τελείωνε η μέρα, ήταν ευχάριστο θέαμα να βλέπει κανείς τους αξιω-
ματικούς και τους στρατιώτες μαζί να χορεύουν kolo (σερβικούς 
παραδοσιακούς χορούς)»54. 

 
Το μεγάλο επίπεδο της δημοκρατίας και της ισότητας στον σερβικό στρα-

τό, που ήταν πραγματικό, συνειδητοποίησαν πολλοί Σύμμαχοι. Η Αμερικα-
νίδα γιατρός Ruth Farnam έγραψε πως, παρόλο που οι Σέρβοι είχαν βασιλιά 
και ζούσαν υπό μοναρχικό καθεστώς, ήταν πάλι ο πιο δημοκρατικός λαός 
που είχε γνωρίσει ποτέ55. Ο σερβικός στρατός σε μεγάλο ποσοστό αποτελού-
νταν από αγρότες, μεταξύ των οποίων δεν υπήρχαν σημαντικές μορφωτικές, 
πολιτιστικές ή ακόμη και μεγάλες οικονομικές διαφορές: «Δεν υπάρχουν 
πολλές διαφορές στους Σέρβους, ακόμη και οι πιο μορφωμένοι, που υψώ-
θηκαν σ’ ένα άλλο επίπεδο πολιτισμού, διατήρησαν στο πνεύμα τους την 
πρωτόγονη απλότητα του έθνους»56. Ο Ελβετός πολεμικός ανταποκριτής 
Archibald Reiss, που παρακολούθησε τον σερβικό στρατό σ’ όλη την πορεία 
του αγώνα του, έγραψε πως μετά από μια συζήτηση με το στρατηγό Ζιβόγιν 
Μίσιτς κατάλαβε πως ο σερβικός στρατός ήταν πράγματι ο στρατός των 
αγροτών, των απλών ανθρώπων της υπαίθρου, οι οποίοι ήταν περήφανοι για 
την επαρχιακή καταγωγή τους. Ακόμη και ο Μίσιτς ήταν γιος αγρότη και 
ήταν περήφανος γι’ αυτό: «Όταν στα τέλη του 1914 όλος ο κόσμος χειρο-
κροτούσε τη σχεδόν αδιανόητη νίκη του σερβικού στρατού και του Μίσιτς, 
αυτός δεν πήγε στο Βελιγράδι για να τον δοξάσουν. Προτίμησε να πάει να 
ξεκουραστεί στον αδερφό του στο χωριό»57.  

Για έναν άλλο μεγάλο Σέρβο στρατηγό, το βοεβόδα Στεπάνοβιτς, έγραψε 
και ο Owen H. Collinson, εκδότης της αγγλόφωνης εφημερίδας Balkan 
News, που εκδιδόταν στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια του πολέμου. 
Κατάλαβε πως οι Σέρβοι ήταν αγροτική κοινωνία, βλέποντας έναν από τους 

54. Sidney Low–Paul Studier–R.W. Seton Watson, The Spirit of the Allied Nations, A. & 
C. Black, London 1915, σ. 97-98. 

55. Stanley Ruth Farnam, A Nation at Bay: What an American Woman Saw and Did in 
Suffering Serbia, Bobbs-Merrill Company, Indianapolis 1918, σ. 25. 

56. James Berry–Dickinson F. Berry–Lion W. Blease, The Story of the Red Cross Unit in 
Serbia, J. & A. Churchill, London 1916, σ. 122-123. 

57. Arčibald Rajs, Pisma sa srpsko-makedonskog fronta, J. Petrović, Tuzla 1924, σ. 67-68. 
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στρατηγούς τους με απλή στρατιωτική στολή: «Ήταν ο γιος του αγρότη και 
δεν έμπαινε στον κόπο να μοιάζει με τίποτε άλλο»58. Δεν ήταν μόνο οι στρα-
τηγοί γιοι των αγροτών, αλλά ακόμη και οι Σέρβοι βουλευτές «που πήγαιναν 
στο κοινοβούλιο με ρούχα χωρικών», όπως το παρατήρησε ο John Reed, 
Αμερικανός πολεμικός ανταποκριτής, ο οποίος φτάνοντας στη Σερβία το 
1915 άρχισε να τρέφει ιδιαίτερες συμπάθειες για τον σερβικό λαό. Επίσης, 
έχοντας την ευκαιρία να δει την οικειότητα που κυριαρχούσε ανάμεσα στους 
αξιωματικούς και τους στρατιώτες που κάθονταν αναμειγνυόμενοι σε εστια-
τόρια, ο Reed συμπέρανε πως η ανόητη παράδοση ότι η οικειότητα αυτή 
«καταστρέφει την πειθαρχία προφανώς δεν ισχύει»59. Έτσι για τους Συμμά-
χους, αυτός ο στρατός των αγροτών είχε ένα στοιχείο που τον ξεχώριζε από 
τους άλλους συμμαχικούς στρατούςֹ: το αίσθημα αδερφοσύνης που κυριαρ-
χούσε στα στρατόπεδά τους. 

Η Αγγλίδα ιατρός Frances Berry, η οποία ήταν μέλος του αγγλο-σερβικού 
νοσοκομείου, έγραψε για την απλότητα των Σέρβων στρατιωτών, οι οποίοι, 
ως επαρχιώτες, δεν έτρεφαν μεγάλη εμπιστοσύνη στα μοντέρνα επιτεύγματα 
της ιατρικής. Έτσι, στην αρχή δεν ήθελαν να παίρνουν αναισθησία παρόλους 
τους πόνους κατά τη διάρκεια της εγχείρησης, πιστεύοντας ότι θα τους στε-
ρούσε λίγα χρόνια ζωής60. Και στην Κέρκυρα, οι Σέρβοι ασθενείς έδειξαν 
δυσπιστία στους γιατρούς λόγω του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και της 
ευπιστίας τους. Επειδή υπέφεραν από γαστρεντερολογικά προβλήματα, οι 
Γάλλοι ιατροί τους πότιζαν με το νερό στο οποίο είχε μαγειρευτεί το ρύζι. 
Όμως, επειδή πέθαιναν καθημερινά πολλοί σύντροφοί τους, οι Σέρβοι πί-
στευαν πως οι ιατροί τους δηλητηρίαζαν με θαλασσινό νερό61. 

Οι Σύμμαχοι παρατήρησαν και τη στενή σχέση που είχαν οι Σέρβοι με 
την παράδοση και το παρελθόν, που είναι ακόμα ένα χαρακτηριστικό της 
αγροτικής κοινωνίας. Στα ημερολόγια και τα απομνημονεύματά τους, ως 
σημαντικό χαρακτηριστικό των Σέρβων στρατιωτών περιγράφηκε ο πατριω-
τισμός τους62. Ο Price στο βιβλίο του The Story of the Salonika Army έγραψε 

58. Owen, Salonica, ό.π., σ. 139. 
59. Τζων Ρηντ, Τα Βαλκάνια στις φλόγες: από τη Θεσσαλονίκη στην Αγία Πετρούπολη, 

Στοχαστής, Αθήνα 1997, σ. 28, 88. 
60. Berry–Blease, The Story, ό.π., σ. 50. 
61. Ljubomir Saramandić, Hodočašće na Krf, Tetraton, Beograd 2004, σ. 25. 
62. A. J. Mann, Το Μέτωπο της Σαλονίκης: Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Εκάτη, Αθήνα 2008, 

σ. 68-69. Berry–Blease, The Story, ό.π., σ. 121-126. Džon Rid, Rat u Srbiji 1915, Obod, 
Cetinje 1975, σ. 54-56. Farnam, A Nation, ό.π., σ. 31-32, 44. Fortier Jones, With Serbia into 
Exile: An American’s Adventures with the Army that cannot Die, Grosset & Dunlap, New 
York, 1916, σ. 385. J.V. Lebedev, «Junačni Srbi», Ratnik: mesečni vojni list 8 (Αύγουστος 
1923), 1-20. Owen, Salonica, ό.π., σ. 133-137. Palmer, Το Μακεδονικόν, ό.π., σ. 132, 141-145. 
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πως θαύμαζε το αδιάσπαστο πνεύμα των Σέρβων στρατιωτών και την επι-
θυμία τους να παλέψουν για την πατρίδα, παρόλο που πολεμούσαν σχεδόν 
αδιάκοπα από το 1912 και είχαν περάσει πολύ χειρότερα από οποιονδήποτε 
άλλο Σύμμαχο. Οι Σύμμαχοι παρατήρησαν τον πατριωτισμό και στα 
τραγούδια των Σέρβων, που δεν σώπαιναν ούτε στα νοσοκομεία του σερ-
βικού στρατού ούτε στο «νησί του θανάτου», το Βίδο. Μέσω των πατριω-
τικών τραγουδιών έδειχναν τη νοσταλγία τους για την πατρίδα. Το να τρα-
γουδάει ο Σέρβος που αναχωρούσε για τον πόλεμο ήταν έθιμο που είχε δια-
τηρηθεί από τα μεσαιωνικά χρόνια, όταν πολεμούσαν κατά των Οθωμανών. 
Και όπως το έγραψε η Σκωτσέζα ιατρός Isabel Hutton, η οποία ως μέλος της 
ιατρικής μονάδας Scottish Women’s Hospitals αφιέρωσε τη ζωή της στη 
διάσωση των Σέρβων στρατιωτών, οι συνάδελφοί της συμπέραναν πως μάλ-
λον δεν υπήρχαν άλλα σερβικά παραδοσιακά τραγούδια εκτός από εκείνα 
που μιλούσαν για τον πόλεμο, αφού το να πολεμούν ήταν το πιο φυσιολογικό 
πράγμα στην ιστορία της χώρας63. Η ιατρός Hutton παρατήρησε ακόμη πως, 
μόλις οι Σέρβοι ανάρρωναν, ξεκινούσαν το τραγούδι και το χορό. Σημείωσε 
πως αυτό ήταν «στη φύση του, συστατικό στοιχείο της ζωής του, όπως το πιο 
φυσιολογικό πράγμα ήταν να καλλιεργεί τη γη»64. 

Την εξήγηση αυτής της «ετοιμότητας» να πεθάνει ο Σέρβος για την πατρί-
δα του κάποιοι Σύμμαχοι τη βρήκαν στο θρύλο του Κοσόβου, με τον οποίο 
είχαν γαλουχηθεί. Ο θρύλος αυτός, που διαδιδόταν μέσω της λαϊκής παρά-
δοσης και των δημοτικών τραγουδιών, είχε εξελιχθεί σε πολύ σημαντικό 
στοιχείο για τη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης των Σέρβων και άφησε 
βαθιά ίχνη στη σερβική ψυχή. Όπως το έγραψε και ο Σέρβος γεωγράφος και 
ανθρωπολόγος Γιόβαν Τσβίγιτς, οι Σέρβοι ήταν ετοιμοπόλεμοι «από τις 
ημέρες της μάχης του Κοσόβου»65, έτσι και οι Σύμμαχοι της Σερβίας ση-
μείωσαν: «Κάθε αγρότης στρατιώτης ξέρει για τι πολεμά. Όταν ήταν μωρό, η 
μητέρα του τον χαιρετούσε: ‘Χαίρε, μικρέ εκδικητή του Κοσόβου’!»66: 

Price Crawfurd, Light on the Balkan Darkness, Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & co., Lon-
don 1915, σ. 13. Price, The Story, ό.π., σ. 123, 130. Victor Berard, Heroic Serbia, Women’s 
Printing Society, London 1916, σ. 34-36. 

63. Οι Σύμμαχοι σημείωσαν ένα από τα τραγούδια, που τραγουδούσαν οι Σέρβοι στρα-
τιώτες στο Μακεδονικό Μέτωπο και που έδειχνε, κατά τη γνώμη τους, τον πατριωτισμό του 
Σέρβων και την ετοιμότητά τους να πεθάνουν για την πατρίδα. Το τραγούδι ξεκινούσε με τους 
στίχους: «Εγώ είμαι Σέρβος, γεννημένος να γίνω στρατιώτης, ο γιος του Ηλία, του Μίλος, του 
Βάσα και του Μάρκo [σερβικοί εθνικοί ήρωες από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας]…». Βλ. 
Rid, Rat u Srbiji, ό.π., σ. 55. 

64. Stošić, Veliki dani, ό.π., σ. 664. 
65. Cvijić, Balkansko, ό.π., σ. 338. 
66. Rid, Rat u Srbiji, ό.π., σ. 54. 
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«Παρατηρήθηκε από πάρα πολλούς πως οι Σέρβοι ζουν στο παρελθόν 
και πόσο αξιοσημείωτο πράγμα είναι που γιορτάζουν τη μέρα της 
μάχης του Κοσόβου. […] Κανένα άλλο έθνος, ούτε καν οι Ιρλανδοί, 
δεν ζουν τόσο στενά και συνεχώς συνδεδεμένοι με το παρελθόν τους, 
όπως οι Σέρβοι. Για τον Σέρβο αγρότη, η μάχη του Κοσόβου, στην 
οποία πολέμησαν γενιές πριν από τη μάχη της Αζινκούρ, είναι απείρως 
πιο κοντά και πιο πραγματική απ’ ό,τι ο νοτιοαφρικανικός πόλεμος για 
τον μεσαίο Βρετανό εργάτη»67.  

 
Η εικόνα του κατακτητή του Μεσαίωνα που ήταν ο Τούρκος είχε πλέον 

αντικατασταθεί από την εικόνα του καινούριου κατακτητή, του Αυστριακού. 
Ως γιοι αγροτικών οικογενειών ήταν οπωσδήποτε περισσότερο προσηνείς 

και συζητήσιμοι. Η περιέργειά τους ήταν τέτοια, ώστε έκανε τους Συμμά-
χους, και ειδικά τους Άγγλους, να κοκκινίζουν. Οι Σέρβοι κατά τη συζήτηση 
πάντα έθεταν προσωπικές ερωτήσεις, ρωτώντας τους για την ηλικία τους, την 
οικογενειακή τους κατάσταση κ.λπ. Είχαν μάλιστα την ειλικρίνεια και την 
απλότητα να πληροφορήσουν τους ξένους συντρόφους τους ότι π.χ. τα 
δόντια τους δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση68. Παρόλο που στους Συμμά-
χους τέτοιες ερωτήσεις και παρατηρήσεις είχαν φανεί περίεργες στην αρχή, 
συνειδητοποίησαν αργότερα πως οι Σέρβοι τις έκαναν καθαρά από φιλικό-
τητα και λόγω του ευπροσήγορου χαρακτήρα τους. Αυτό ήταν ένα άλλο 
χαρακτηριστικό των Σέρβων. Έχοντας χαρούμενο πνεύμα, οι Σέρβοι στρα-
τιώτες ήταν ανοιχτοί, γνώριζαν πώς να αποκτούν φίλους εύκολα. Ο Price 
έγραψε ότι ήταν δύσκολο να δει κανείς αποκαρδιωμένο Σέρβο, ακόμη και 
εκείνον που δεν ήξερε για πολύ καιρό τι είχε συμβεί με την οικογένειά του: 
«‘Αυτή είναι η γυναίκα μου και τα παιδιά μου’, θα έλεγε ο Σέρβος αξιω-
ματικός δείχνοντας τη φωτογραφία. ‘Δεν τους έχω δει και ακούσει από τότε 
που φύγαμε από το Βελιγράδι, τον Οκτώβριο του 1915’»69. 

Πάνω απ’ όλα, στους Συμμάχους έκανε μεγάλη εντύπωση η σερβική φι-
λοξενία και η συμπεριφορά τους απέναντι στους φιλοξενούμενους. Στη 
Σερβία ήταν έθιμο οποιοσδήποτε ξένος χτυπήσει την πόρτα να είναι ευπρόσ-
δεκτος να μείνει, να πιει και να φάει στο σπίτι αυτό για τρεις ημέρες. Τη φι-
λοξενία αυτή, οι Σέρβοι τη μετέφεραν και στα στρατόπεδά τους, όπου 
έμαθαν στους Συμμάχους ότι από το σερβικό μεσημεριανό κανείς δεν έφευγε 
γρήγορα: «Θα φάμε το μεσημεριανό μας και με λίγη τύχη ελπίζω να φύγουμε 
κατά τις δύο, αλλά, γνωρίζοντας τη σερβική φιλοξενία, αυτό μου φαίνεται 

67. Owen, Salonica, ό.π., σ. 136. 
68. Berry–Blease, The Story, ό.π., σ. 128. 
69. Price, The Story, ό.π., σ. 130. 
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σχεδόν απίθανο»70. Η Αγγλίδα ιατρός Flora Sandes έγραψε πως η φιλοξενία 
των Σέρβων στρατιωτών δεν απουσίαζε ούτε κατά την υποχώρησή τους μέ-
σω της Αλβανίας. Η συμπεριφορά τού Σέρβου αξιωματικού, ο οποίος πρό-
σφερε σε δύο άγνωστους τα λίγα τρόφιμα που είχε ζητώντας συγγνώμη που 
δεν είχε να τους προσφέρει παραπάνω, κατέπληξε τους ξένους ιατρούς: 

 
«Πραγματικά, οι Σέρβοι μάς μαθαίνουν με τους τρόπους τους. Εδώ 
είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι ικανοποιημένος με την άνεση 
δύο γι’ αυτόν εντελώς αγνώστων, και αφού τους παρέχει από το δικό 
του τσάι και ζάχαρη, γυρίζει και ζητάει συγγνώμη γιατί δεν έχει και 
κονιάκ!»71. 

 
Τη σερβική φιλοξενία αντιλαμβάνονταν οι Σύμμαχοι και κατά τη διάρ-

κεια των μεγάλων χριστιανικών εορτών, των Χριστουγέννων και του Πάσχα, 
και ειδικά κατά τη Σλάβα, που ήταν μέχρι τότε εορτή άγνωστη γι’ αυτούς. 
Ήταν συχνοί επισκέπτες κατά τους γιορτασμούς της Σλάβα, εφόσον οι Σέρ-
βοι διατηρούσαν το έθιμο πως στη γιορτή του αγίου–προστάτη δεν προσκα-
λούσαν κανέναν, διότι όλοι ήταν εκ των πραγμάτων καλεσμένοι. Πολλοί 
Σύμμαχοι στα ημερολόγιά τους περιέγραψαν αυτή την τελετή, η οποία, 
παρόλο που καμιά φορά εορταζόταν σε κοντινή απόσταση από τα εχθρικά 
χαρακώματα, κρατούσε τρεις μέρες, έθιμο που διατηρούνταν στα σερβικά 
χωριά. Κατά το έθιμο, ο νοικοκύρης που γιόρταζε έπρεπε να στέκεται όρθιος 
για να σερβίρει τους επισκέπτες γεμίζοντας το ποτήρι τους με κρασί κάθε 
φορά που άδειαζε. Οι Σύμμαχοι, νιώθοντας άσχημα που ο νοικοκύρης τους 
στεκόταν ενώ αυτοί έτρωγαν και έπιναν, τον προσκαλούσαν να καθίσει θεω-
ρώντας το έθιμο περιττό. Μετά από το μεσημεριανό, ακολουθούσε η μακριά 
σειρά των προπόσεων, που ήταν στη φύση του κάθε Σέρβου, όπως παρα-
τήρησε ένας Ιρλανδός χειρουργός72. Ακολουθούσαν οι σερβικοί παραδο-
σιακοί χοροί, στους οποίους έμπαιναν και οι Σύμμαχοι με ή χωρίς τη θέλησή 
τους, συρόμενοι από τους κεφάτους «οικοδεσπότες». Όμως, όπως το έγραψε 
ο Price, η καλόβολη φιλοξενία των Σέρβων έμαθε στους Άγγλους και τους 
Γάλλους στρατιώτες να μπαίνουν στο χορό χωρίς κανένα αίσθημα δυσφο-
ρίας73. 

Παρά τις θετικές περιγραφές των Σέρβων φαντάρων υφίστανται στον α-
ντίποδα και οι αρνητικής φύσης περιγραφές των Συμμάχων. Οι Σύμμαχοι 

70. Owen, Salonica, ό.π., σ. 107. 
71. Sandes, An English, ό.π., σ. 186-187. 
72. Abraham James Johnston, My Balkan Log, E.P. Dutton & Co., New York 1922, σ. 290. 
73. Price, The Story, ό.π., σ. 130. 
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παρατήρησαν πως οι Σέρβοι έδειχναν καλοσύνη προς τους ανθρώπους, ακό-
μη και προς τους αιχμάλωτους πολέμου∙ δεν τους θεωρούσαν εχθρούς από τη 
στιγμή που είχαν αιχμαλωτιστεί. Αντίθετα, ήταν σκληροί απέναντι στα ζώα 
τους, τα οποία τα ανάγκαζαν να σωπαίνουν χρησιμοποιώντας συχνά τη γρο-
θιά. Ως αγρότες, έβλεπαν τα ζώα περισσότερο ως «εργαλείο» για να βγάζουν 
χρήματα και όχι ως έμβια όντα. Η Αγγλίδα ιατρός Berry παρομοίασε τους 
Σέρβους με τους Άγγλους αγρότες του 17ου αιώνα, όταν, μετά από μια συ-
ζήτηση με έναν Σέρβο στρατιώτη, έμαθε πως ο ίδιος θα χρησιμοποιούσε βία 
σε περίπτωση που η γυναίκα του δεν ακολουθούσε το πρόσταγμά του. 
Επίσης, της φάνηκε περίεργη η συνύπαρξη ατόμων των δύο φύλων στο ίδιο 
δωμάτιο, πράγμα ασυνήθιστο και παράξενο για τη δυτική Ευρώπη. Έγραψε 
πως μεγάλη έκπληξη στο αγγλικό προσωπικό προκάλεσε ένας από τους 
στρατηγούς του σερβικού στρατού, ο οποίος, όταν έμεινε για λίγες μέρες για 
λόγους υγείας στο νοσοκομείο τους, μοιραζόταν το ίδιο δωμάτιο με την κόρη 
του, μια δεκαοχτάχρονη κοπέλα. Η πράξη του στρατηγού, ο οποίος όσο κι να 
ήταν καλλιεργημένος πνευματικά δεν διέφερε από έναν Σέρβο αγρότη της 
μεσαίας τάξης, έδειχνε ακόμη μια φορά την αγροτική πλευρά και τους επαρ-
χιώτικους, καμιά φορά πρωτόγονους τρόπους του σερβικού λαού. Παρόλο 
που στην περίπτωση του στρατηγού δεν λάνθανε κάποια άλλη υποψία, η 
συμπεριφορά αυτή προκάλεσε την απέχθεια των Συμμάχων74. 

Οι Σέρβοι, όπως και όλοι άλλοι οι Βαλκάνιοι, στα μάτια των Συμμάχων 
ήταν «Ανατολίτες» και «χωριάτες», που δεν έδιναν πάντα σημασία στην κα-
θαριότητα και τις άσχημες συνήθειες: «Όσο καθαροί και να ήταν, όσο 
πεντακάθαρες να ήταν και οι στολές τους, πολλοί απ’ αυτούς παρέμειναν 
στον τρόπο σκέψης χωριάτες». Μια απ’ αυτές τις άσχημες συνήθειες ήταν το 
δημόσιο φτάρνισμα, προς την οποία οι Σέρβοι και οι Ιταλοί στρατιώτες είχαν 
συχνή τάση. Και ενώ οι Ιταλοί άρχισαν με την πάροδο του χρόνου να βελ-
τιώνουν τη δημόσια εικόνα τους, οι Σέρβοι δεν έδιναν και πολλή σημασία, 
«προσφέροντας αυτό το υποχρεωτικό θέαμα». Το ίδιο ίσχυε και για την 
απόχρεμψη. Όπως έγραψε η ίδια ιατρός, μπορούσες εύκολα να εντοπίσεις το 
μέρος όπου καθόταν ο Σέρβος μόνο από τη λακκούβα «του πτυελοδο-
χείου»75. Όσον αφορά την καθαριότητα και τον τρόπο ζωής των Σέρβων, 
έγραψε ο Price, ο οποίος έχοντας την ευκαιρία να μιλήσει με τους Έλληνες 
που είχαν ζήσει κάποια χρονική περίοδο ως μετανάστες στην Αμερική, συ-
μπέρανε ένα κοινό χαρακτηριστικό για όλους τους Βαλκάνιους: «Πηγαίνουν 
στη Δύση και θαυμάζουν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και του πολι-
τισμού, όμως, μόλις αποκτήσουν λίγα χρήματα, θα γυρίσουν στα βρώμικα 

74. Berry–Blease, The Story, ό.π., σ. 126-127. 
75. Στο ίδιο, σ. 128-129. 
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και λασπώδη χωριά και σπίτια τους»76. Η παρατήρηση του Βρετανού αντα-
ποκριτή ήταν σωστή, εφόσον πολύ σπάνια οι Βαλκάνιοι, που είχαν την ευ-
καιρία να μείνουν στο εξωτερικό, εφάρμοζαν τους νεοτερισμούς στα χωριά 
τους. Αρκετοί Σύμμαχοι συμπέραναν πως η συμπεριφορά αυτή, αλλά και οι 
άλλες ακατανόητες συνήθειες των Σέρβων και γενικότερα των Βαλκάνιων 
συμπολεμιστών τους, ήταν εν μέρει συνέπεια της μακροχρόνιας οθωμανικής 
κυριαρχίας. 

Μελετώντας τα σερβικά πολεμικά ημερολόγια και απομνημονεύματα, 
που αποτελούν σχεδόν εξ ολοκλήρου τις προσωπικές αναμνήσεις των απλών 
στρατιωτών77, μπορούν να εξαχθούν τα εξής συμπεράσματα: Πρώτον, από 
τις καταγραφές που μας άφησαν για τη φύση και τις πόλεις της Ελλάδας 
παρατηρήθηκε πως οι Σέρβοι δεν αγαπούσαν τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ακό-
μη και στη Θεσσαλονίκη, η οποία στα μάτια των Σέρβων στρατιωτών ήταν 
μια πόλη με τα πολλά ελαττώματα του σύγχρονου κόσμου, προτιμούσαν 
τους ανοιχτούς χώρους, όπως τις φαρδιές λεωφόρους και την προκυμαία, 
αλλά όχι τους στενούς δρόμους των τουρκικών γειτονιών της Άνω Πόλης. Η 
εξήγηση αυτής της άποψης έγκειται στον αγροτικό χαρακτήρα των Σέρβων 
πολεμιστών. Δεν τους εντυπωσίαζε ιδιαίτερα το αστικό περιβάλλον. Μεγα-
λωμένοι στην επαρχιακή Σερβία, εκτιμούσαν περισσότερο τα φυσικά τοπία 
και έτσι άφησαν πιο γραφικές και εύγλωττες περιγραφές της φύσης της 
Κέρκυρας και αργότερα της μακεδονικής ενδοχώρας παρά των πόλεων όπου 
έμεναν. Η Κέρκυρα, το «νησί της σωτηρίας» των Σέρβων, απέκτησε μια 
ιδιαίτερη θέση στην καρδιά τους, αλλά και ως ανοίκειος τόπος τράβηξε αμέ-
σως την προσοχή τους, με αποτέλεσμα το ενδιαφέρον τους για το νησί να 
είναι μεγαλύτερο από ό,τι για την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Όμως, ο 
ερχομός τους στο Μακεδονικό Μέτωπο συνεισέφερε σημαντικά στη βελτί-
ωση της ψυχολογικής κατάστασης των Σέρβων στρατιωτών. Η γεωγραφική 
εγγύτητα με τη Σερβία, της οποίας τα σύνορα φαίνονταν από τις κορυφές των 

76. Price, The Story, ό.π., σ. 108-109. 
77. Παρόλο που οι απλοί Σέρβοι στρατιώτες ήταν εν μέρει αγράμματοι ή με πλημμελή 

μόρφωση, φάνηκαν πιο πρόθυμοι να σημειώνουν τις σκέψεις και τις παρατηρήσεις τους απ’ 
ό,τι οι διανοούμενοι εκπρόσωποι του σερβικού λαού, που ήταν πιο προετοιμασμένοι γι’ αυτή 
την έμμεση αποστολή τής καταγραφής. Λίγοι ήταν οι αξιωματικοί που κρατούσαν ημερολόγια 
και ακόμη λιγότεροι οι στρατηγοί, οι πολιτικοί και οι εξέχουσες προσωπικότητες της σερβικής 
κοινωνίας. Ακόμη και όταν το έκαναν, περιέγραφαν τις μάχες και διάφορα άλλα γεγονότα με 
τη «βαριά γλώσσα της πολεμικής τους επιστήμης», σημειώνοντας πολύ λίγες από τις προσω-
πικές τους αναμνήσεις. Επίσης, για λόγους προφανείς, στα ημερολόγιά τους δεν εξέφραζαν τη 
γνώμη τους για τους σημαντικούς εκπροσώπους της σερβικής κυβέρνησης ούτε για το βα-
σιλιά. Τα ημερολόγια των απλών Σέρβων στρατιωτών δεν περνούσαν από αυτή τη διαδικασία 
της αυτολογοκρισίας. Ο Σέρβος στρατιώτης, που δεν φοβόταν ότι μπορούσε να χάσει τη θέση 
και το κύρος του στην κοινωνία, συνήθως έγραφε ανοιχτά για όλα τα ζητήματα. 
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μακεδονικών βουνών, αλλά και τα ίδια τα τοπία της Μακεδονίας, που έμοια-
ζαν με τα δικά τους χωριά και βουνά, έκαναν τους Σέρβους να αισθάνονται 
σαν «στο σπίτι τους». Η Θεσσαλονίκη, στην οποία οι Σέρβοι πήγαιναν κυ-
ρίως για να διασκεδάσουν, παρέμεινε γι’ αυτούς μια πόλη γεμάτη με διά-
φορους χώρους αναψυχής και «αρπακτικούς» σεφαρδίτες και Έλληνες 
έμπορους, οι οποίοι δεν βρίσκονταν ψηλά στη σερβική κλίμακα εκτίμησης. 

Δεύτερον, από τις σημειώσεις που μας άφησαν οι Σέρβοι στρατιώτες στα 
ημερολόγια τους γίνεται αισθητός ο αγροτικός χαρακτήρας του σερβικού 
λαού. Έτσι οι Σέρβοι, φοβόντουσαν τη θάλασσα και τα δελφίνια, την αναι-
σθησία και τους συμμαχικούς ιατρούς. Στο Μακεδονικό Μέτωπο έδειχναν 
περισσότερη προτίμηση από τους δυτικούς συναδέλφους τους, που ήταν εν 
μέρει εκπρόσωποι της αστικής κοινωνίας, να καλλιεργούν λάχανα για τις 
ανάγκες του στρατού. Η καλλιέργεια της γης αποτελούσε το ουσιαστικό 
στοιχείο της ζωής τους, το κύριο επάγγελμά τους, ενώ τα ζώα το μέσον 
επιβίωσης των ίδιων και των οικογενειών τους. Οι προλήψεις ήταν το ισχυρό 
μοτίβο της καθημερινότητας των απλών ανθρώπων της υπαίθρου. Παρατη-
ρήθηκε πως η σερβική κοινωνία στις αρχές του 20ού αιώνα ήταν ακόμα 
αρκετά πατριαρχική. Αυτή η συντηρητική κοινωνία, που ήταν κατά των 
σεξουαλικών ελευθεριών, αντιμετώπιζε αρνητικά τις προγαμιαίες σχέσεις 
των Κερκυραίων νεανίδων. Σύμφωνα με τη σερβική βιβλιογραφία που 
αφορούσε τα έτη 1914-1918, εκπρόσωποι του σερβικού «αδύναμου φύλου» 
δεν συμμετείχαν στους οίκους ανοχής της συνοικίας της Μπάρας, ενώ οι 
γυναίκες στην κατεχόμενη Σερβία, που έπεσαν θύματα βιασμού, φοβόντου-
σαν να καταγγείλουν τα περιστατικά. Στις αναφορές τους για τους πολύχρω-
μους και πολύγλωσσους συναδέλφους τους στα χαρακώματα οι Σέρβοι 
στρατιώτες–αγρότες, που γνώριζαν ελάχιστα για την εξωτερική πολιτική της 
χώρας τους και τα χαρακτηριστικά των σύμμαχων λαών, δεν έκρυβαν την 
έκπληξή τους βλέποντας «γυναίκες σε φούστες», «μαύρους ανθρωποφάγους» 
και «κίτρινους ρυζοφάγους». Οι Γάλλοι στρατιώτες στα μάτια των Σέρβων 
στρατιωτών ήταν «όντα από άλλο πλανήτη», ενώ οι Αγγλίδες ιατροί δεν ήταν 
πολύ θηλυκές και όμορφες οδηγώντας τη «μηχανή του διαβόλου». 

Τέλος, οι αγροτικές καταβολές των Σέρβων πολεμιστών επιβεβαιώνονται 
και από την εικόνα που είχαν σχηματίσει για αυτούς οι ελληνικές και οι 
συμμαχικές δυνάμεις. Οι Σύμμαχοι ανέφεραν ως θετικά χαρακτηριστικά τους 
τον πατριωτισμό, το θάρρος, την περηφάνια, την αξιοπρέπεια, την ευγένεια 
και την περιέργεια και ως αρνητικά τη βαλκανική νοοτροπία. Όμως, κοινό 
χαρακτηριστικό σχεδόν όλων των συμμαχικών ημερολογίων ήταν η εκδήλω-
ση θαυμασμού για τους Σέρβους, λόγω των επίμονων σερβικών προσπα-
θειών και των πετυχημένων πολεμικών τους επιχειρήσεων. Αυτή η εικόνα 
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των Σέρβων αγροτών, υπερήφανων λόγω της καταγωγής τους, ήταν συνηθι-
σμένη στη Δύση, όπου η Σερβία προβαλλόταν ως η μικρή βαλκανική χώρα 
«των χαρούμενων αγροτών»78. Τίθεται βέβαια το ερώτημα αν έγκειται η το-
ση σερβική περηφάνια στις αγροτικές τους ρίζες. Οι Σέρβοι ήταν αγροτικός 
λαός που εκ φύσεως ήταν περήφανος ή κεφαλαιοποίησαν αυτή την αποδεκτή 
και ρομαντική τους εικόνα στη Δύση; Κατά πάσα πιθανότητα ισχύουν και τα 
δύο. Η απελευθέρωση της Παλαιάς Σερβίας το 1912 από τους «εκδικητές του 
Κοσσυφοπεδίου», της «κοιτίδας» των Σέρβων συνεισέφερε στην έξαψη της 
εθνικής περηφάνιας. Όμως, αυτοί οι «περήφανοι» Σέρβοι της αγροτικής, 
ανεπαρκώς αναπτυσσόμενης, αδύναμης και μικρής Σερβίας βρέθηκαν τρία 
χρόνια αργότερα στο Μακεδονικό Μέτωπο, αναμιγνυόμενοι με στρατούς 
διαφόρων εθνικοτήτων. Οι δυτικοευρωπαίοι συνάδελφοί τους προέρχονταν 
από χώρες που όχι μόνο καθόριζαν τη μοίρα των μικρών βαλκανικών χωρών, 
όπως ήταν η Σερβία, αλλά έθεταν και τα πρότυπα που θα ακολουθούσαν, αν 
επιθυμούσαν να γίνουν μέρος της Δύσης. Έτσι, εξανάγκαζαν τους Σέρβους 
να αναζητούν και να προβάλλουν το πλέον αναγνωρίσιμο στοιχείο τους. Μη-
πως όμως αισθάνονταν συμπλεγματικά και οι ίδιο οι Σέρβοι ανάμεσα στους 
υπόλοιπους δυτικούς εξαιτίας της αγροτικής καταγωγής τους; Το μόνο 
σίγουρο είναι πως αυτοί από τη στιγμή που βρέθηκαν στο Μακεδονικό Μέ-
τωπο, βλέποντας για πρώτη φορά τους Συμμάχους, πρόβαλλαν το στοιχείο 
της περηφάνιας πολύ πιο συχνά και έντονα. Ήταν απλώς υπερήφανοι 
αγρότες, που δεν προσποιούνταν για κάτι που δεν ήταν, αλλά τόνιζαν την 
καταγωγή τους ως το πολυτιμότερο πράγμα που διέθεταν. Ο ανταποκριτής 
πολέμου John Reed, ο οποίος «ανακάλυψε τους Σέρβους στην Ευρώπη», 
εντόπισε και στον Σέρβο συνοδό του, κάποιον Γιοβάνοβιτς, αυτή την 
προβαλλόμενη εικόνα της Δύσης: 

 
«Ο Τζόνσον ήταν διαποτισμένος από την ευρωπαϊκή κουλτούρα, την 
ευρωπαϊκή ευφυΐα, τον κυνισμό, το μοντερνισμό∙ κι όμως, αν σκάλιζες 
λίγο την επιφάνεια ανακάλυπτες τον Σέρβο∙ τον δυνατό, αντρίκιο γόνο 
μιας νεαρής φυλής όχι και πολύ απομακρυσμένης από την ημιπρω-
τόγονη κατάσταση της αγροτικής ζωής στα βουνά, έντονα πατριώτη 
και έντονα ανεξάρτητο»79. 

 
  

78. William Denton, Servia and the Servians, Bell and Daldy, London 1862, σ. 98. 
79. Ρηντ, Τα Βαλκάνια, ό.π., σ. 29. 
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