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Η Σερβία τους πρώτους μήνες του Μεγάλου Πολέμου κατόρθωσε να αποκρούσει 

επιτυχώς τις αυστροουγγρικές επιθέσεις (μάχες Cer και Kolubara), αποτελώντας 

τροχοπέδη στην πραγματοποίηση της πολιτικής των Κεντρικών Δυνάμεων (Γερμανία, 

Αυστροουγγαρία) στα Βαλκάνια και την Μέση Ανατολή και καθιστώντας κατ’ αυτόν 

τον τρόπο επιτακτική ανάγκη την κατάρτιση ενός αποτελεσματικότερου σχεδίου για 

τη θραύση του σερβικού «καρυδιού». Η κατάληψη της Σερβίας θα εξυπηρετούσε τα 

συμφέροντα των Κεντρικών Δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή. Θα διασφαλιζόταν η 

επικοινωνία τους με την σύμμαχο από τον Οκτώβριο του 1914, Οθωμανική 

Αυτοκρατορία, καθώς η χερσαία συγκοινωνιακή οδός Βερολίνου-

Κωνσταντινούπολης διερχόταν μέσω Βελιγραδίου και Νις (Niš), εντός, δηλαδή, του 

σερβικού εδάφους.1 Η επίδειξη δύναμης εναντίον της Σερβίας, επιπλέον, θα είχε 

αντίκτυπο στις ουδέτερες βαλκανικές χώρες προς όφελος των Κεντρικών Δυνάμεων, 

αλλά και θα επέφερε ένα σημαντικότατο πλήγμα στην Ρωσία, η οποία θα έχανε το 

στήριγμά της στα Βαλκάνια.2 

Στο πλαίσιο μίας συντονισμένης επίθεσης εναντίον της Σερβίας, στις 6 

Σεπτεμβρίου 1915, η Βουλγαρία προσχώρησε στο στρατόπεδο των Κεντρικών 

Δυνάμεων, παρά τις προσπάθειες της Αντάντ (Entente: Γαλλία, Ρωσία, Μεγάλη 

Βρετανία) να την εντάξει στο πλευρό της. Υπεγράφη συνθήκης συμμαχίας, αλλά και 

μυστική στρατιωτική συμφωνία, που όριζε μεταξύ άλλων το πλαίσιο δράσης του 

βουλγαρικού στρατού στην επίθεση κατά της Σερβίας.3 Η αποτυχημένη συμμαχική 

 
1. Hew Strachan, Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, μτφρ. Νικόλαος Παπαλαζαρίδης (Αθήνα: Γκοβόστη, 

2013), 141-143. 

2. Alan Palmer, Το Μακεδονικόν Μέτωπον και ο Ελληνικός Διχασμός, μτφρ. Νικόλαος Παπαρρόδος 

(Αθήνα: 1977), 53. Strachan, Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, 138-143, 190, 207. Mira Radojević and Ljubodrag 

Dimić, Serbia in the Great War (1914-1918), trans. Mirjana Jovanovic (Belgrade: 2014), 186-187. 

3. Συγκεκριμένα, η Γερμανία και η Αυστροουγγαρία όφειλαν να κινητοποιήσουν 6 μεραρχίες έκα-

στες 30 ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ η Βουλγαρία 4 μεραρχίες, 35 ημέρες μετά τη 

συμφωνία (1ο άρθρο). Η ανώτατη διοίκηση παραχωρήθηκε στον Γερμανό στρατάρχη, Μάκενσεν (Au-

gust von Mackensen) (2ο άρθρο), ενώ η Βουλγαρία υποχρεούτο να κινητοποιήσει τις μεραρχίες της σε 15 

μέρες από την υπογραφή της συμφωνίας και σε 35 να βρίσκεται στα σερβικά σύνορα (9ο άρθρο). Πα-
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εκστρατεία στα Δαρδανέλια (Μάρτιος 1915), οι νίκες των Κεντρικών Δυνάμεων στο 

Ανατολικό Μέτωπο το 1915, αλλά και η προσωπική πεποίθηση του βασιλιά της 

Φερδινάνδου ότι ο πόλεμος θα έληγε με νίκη των Κεντρικών Δυνάμεων, 

διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην τελική επιλογή της Βουλγαρίας.4 Για τη 

συμβολή της, θα επιβραβευόταν με την σερβική Μακεδονία και την ελληνική 

ανατολική Μακεδονία, εάν η Ελλάδα προσχωρούσε στην Αντάντ, με την επιστροφή 

της Νοτίου Δοβρουτσάς και την κατάληψη της Βορείου, εάν η Ρουμανία συμμαχούσε 

με το εχθρικό στρατόπεδο. Στις 23 Σεπτεμβρίου η Βουλγαρία, βάσει της συμφωνίας, 

κήρυξε γενική επιστράτευση· η επίθεση ήταν έτοιμη να ξεκινήσει.5 

Πράγματι, η επίθεση ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου 1915. Οι Γερμανοί εισέβαλαν 

από βορειοανατολικά και κινήθηκαν προς την κοιλάδα του ποταμού Μοράβα 

(Morava), ενώ οι Αυστροούγγροι εισέβαλαν από δυτικά, τον ποταμό Δρίνο (Drina), 

με κατεύθυνση το Βελιγράδι, το οποίο και κατελήφθη στις 9 Οκτωβρίου, παρά την 

αντίσταση.6 Τα αυστρογερμανικά στρατεύματα άρχισαν να κατέρχονται στην 

Κεντρική Σερβία, ενώ με τη σειρά τους οι Σέρβοι υποχωρούσαν προς το νότο 

(Valjevo, Čačak). Το σχέδιό τους προέβλεπε σύμπτυξη, μέσω της Νις και των 

Σκοπίων προς το νότο και σύνδεση με τα αγγλικά και τα γαλλικά στρατεύματα που 

είχαν εγκατασταθεί στην Θεσσαλονίκη για παροχή βοήθειας στην Σερβία.7 

 Η σύμπτυξη των Σέρβων δεν ηδύνατο να πραγματοποιηθεί, όμως, λόγω της 

επίθεσης των Βουλγάρων στο ανατολικό πλευρό της Σερβίας στις 14 Οκτωβρίου. Ένα 

μέρος του βουλγαρικού στρατού εισήλθε στη Νότια Σερβία, όπου στις 5 Νοεμβρίου 

κατέλαβε τη Νις και συνδέθηκε με τον στρατό του Μάκενσεν. Το άλλο μέρος του 

εισήλθε στην σερβική Μακεδονία, καταλαμβάνοντας σημαντικές πόλεις (Štip, 

Kumanovo, Veles, Ohrid) και αποκόβοντας τους Σέρβους από την κοιλάδα του 

Αξιού.8 

 Παράλληλα, η βοήθεια των Συμμάχων από την Θεσσαλονίκη ήταν καθυστερημένη 

και άκαρπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέντε μέρες μετά την συμφωνία των 

 
ράλληλα, η Βουλγαρία έπρεπε να διαθέσει μία μεραρχία για την σερβική Μακεδονία. Βλ. ΑΥΕ/1915 

Α(2): Συνθήκη φιλίας και συμμαχίας μεταξύ Βουλγαρίας, Γερμανίας και Αυστροουγγαρίας της 6ης Σε-

πτεμβρίου 1916, 6-9-1915, Στρατιωτική Συμφωνία στο Πλες. 

4. Σπυρίδων Σφέτας, «Από το Σαράγεβο στη Θεσσαλονίκη: Η βαλκανική διάσταση του Πρώτου 

Παγκοσμίου Πολέμου και τα διλήμματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής (1914/1915)» (ανακοίνωση 

στην ημερίδα που οργανώθηκε από το ΓΕΕΘΑ: Α' Παγκόσμιος Πόλεμος 1914-1918, 100 χρόνια από την 

έναρξή του, Θεσσαλονίκη, 11 Νοεμβρίου 2014), 20. 

5. Σπυρίδων Σφέτας, Εισαγωγή στην Βαλκανική Ιστορία, τόμος Α': Από την οθωμανική κατάκτηση των 

Βαλκανίων μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο (1354-1918), (Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2009), 524-526. 

6. Λόγω των μαχών του 1914, η Σερβία μετρούσε μεγάλο αριθμό απωλειών, με αποτέλεσμα να 

εργάζονται γυναίκες και παιδιά, ενώ ήταν και οικονομικά εξουθενωμένη, λόγω των συνεχών 

στρατιωτικών δαπανών και των καταστροφών που υπέστη από την αυστριακή επίθεση, με αποτέλεσμα 

να προσφεύγει σε εξωτερικό δανεισμό. Υπήρχαν προβλήματα πείνας, μεταφορών ένδυσης και στέγασης, 

ενώ οι ασθένειες διασπείρονταν ανησυχητικά. Οι δυσχέρειες αυτές σαφώς διαδραμάτισαν σημαντικό 

ρόλο στην αδυναμία των Σέρβων να αντιτάξουν ουσιαστική αντίσταση. Βλ. Andrej Mitrović, Serbia’s 

Great War, 1914-1918, (London: Hurst and Company, 2007), 104-110. 

7. Λουκιανός Χασιώτης, Ελληνοσερβικές σχέσεις (1913-1918): συμμαχικές προτεραιότητες και 

πολιτικές αντιπαλότητες, (Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2004), 134. Radojević and Dimić, Serbia, 190-191  

8. Σφέτας, Βαλκανική Ιστορία, 527. 
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Βουλγάρων με τις Κεντρικές Δυνάμεις, έγινε σύσκεψη στο Calais για να συζητηθεί η 

αποστολή γαλλικής στρατιωτικής δύναμης υπό τον Σαράιγ (Maurice Sarrail) στα 

Δαρδανέλια. Δεν υπήρχε η αίσθηση του επείγοντος και ακόμα δινόταν έμφαση 

αποκλειστικά στις επιχειρήσεις του Δυτικού Μετώπου. Η κήρυξη της βουλγαρικής 

επιστράτευσης βρήκε τους συμμάχους σε πλήρη ανετοιμότητα και μόνο τότε άρχισαν 

να προετοιμάζουν την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Θεσσαλονίκη για 

βοήθεια προς την Σερβία. 9 

Εκτός από τους Συμμάχους, και η Ελλάδα δεν προέβη σε στρατιωτική συνδρομή 

προς την Σερβία,10 εντούτοις την προμήθευε με αλεύρι και σιτάρι, ενώ μέσω του 

λιμανιού της Θεσσαλονίκης επέτρεπε τη διέλευση στρατιωτικών ενισχύσεων από την 

Γαλλία. Σέρβοι τραυματίες επίσης νοσηλεύονταν στην Θεσσαλονίκη.11 

 Η Σερβία πλέον είχε καταληφθεί από αυστρογερμανικά και βουλγαρικά 

στρατεύματα, ενώ οι Σέρβοι είχαν αποκλειστεί από κάθε σχεδόν πιθανό δρόμο 

διαφυγής, υποχωρώντας προς τη μόνη δίοδο που είχε απομείνει, προς δυσμάς, την 

κοιλάδα του Κοσσυφοπεδίου. Είχαν δύο επιλογές: ή να πέσουν ηρωικά σε ακόμη μία 

μάχη στο Κόσοβο (όπως το 1389) και να συνθηκολογήσουν ή να διαβούν τον 

δύσβατο δρόμο του Μαυροβουνίου και της Αλβανίας κι ύστερα, φτάνοντας στις 

αλβανικές ακτές, να συνδεθούν με τους συμμάχους τους. Οι πρώιμες χιονοπτώσεις 

του έτους εκείνου παρεμπόδισαν την προέλαση των Κεντρικών Δυνάμεων στην 

Σερβία, ενώ, από την άλλη, έδωσαν χρόνο στους Σέρβους.12 

Στις 25 Νοεμβρίου, η σερβική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία έλαβε την 

απόφαση για υποχώρηση μέσω Αλβανίας. Συγκεκριμένα, για τον αρχηγό του Γενικού 

Επιτελείου, Πούτνικ (Radomir Putnik), το μέλλον της Σερβίας δεν θα κρινόταν σε μία 

 
9. Palmer, Μακεδονικόν Μέτωπον, 53-79. 

10. Οι δύο χώρες είχαν υπογράψει συνθήκη συμμαχίας στις 19 Μαΐου/ 1 Ιουνίου 1913, μπροστά στη 

βουλγαρική αδιαλλαξία για το status που προέκυψε με το τέλος του Α’ Βαλκανικού Πολέμου. Η συνθή-

κη προέβλεπε ότι τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεν θα προέβαιναν σε συνεννόηση με τη Βουλγαρία, ενώ 

θα αλληλοστηρίζονταν για την αποκατάσταση κοινών συνόρων. Υπεγράφη και Στρατιωτική σύμβαση· 

με βάση το άρθρο 2 της σύμβασης, σε περίπτωση βουλγαρικής επίθεσης, οι Σέρβοι έπρεπε να κινητοποι-

ήσουν 15.0000 στρατιώτες και, αντίστοιχα, η Ελλάδα 90.000 στρατού, καθώς και τον στόλο. Επίσης, το 

άρθρο 1 της σύμβασης προέβλεπε στρατιωτική συνεργασία σε περίπτωση που η επίθεση ερχόταν από 

τρίτο μέρος, την Αυστροουγγαρία, δηλαδή, για τους Σέρβους και την Οθωμανική Αυτοκρατορία για την 

Ελλάδα. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Ελευθέριος Βενιζέλος, υπέρμαχος της εισόδου της χώρας στον πό-

λεμο με το πλευρό της Αντάντ, τασσόταν υπέρ της παροχής στρατιωτικής βοήθειας προς τους Σέρβους, 

επιτρέποντας την αποβίβαση αγγλογαλλικών στρατευμάτων στην Θεσσαλονίκη, ενώ και η ελληνική 

Βουλή ενέκρινε την κυβερνητική πολιτική. Εντούτοις ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και το Γενικό Επιτελείο 

ενέμεναν στην ουδετερότητα, καταδεικνύοντας την υποβόσκουσα αντιπαράθεση που θα οδηγήσει στην 

πολιτική κρίση (δύο παραιτήσεις Βενιζέλου, Φεβρουάριος και Μάρτιος 1915) και εν τέλει στον «Εθνικό 

Διχασμό». Βλ. Areti Tounda-Fergadi, “The Serbian troops on Corfu: the problem of transporting them to 

Thessaloniki and Greek public opinion on the affair” in Proceedings of the Fifth Greek-Serbian Symposi-

um organized by the Institute for Balkan Studies, (Thessaloniki, 1987), 30. Dušan Bataković, “Serbia and 

Greece in the First World War: An Overview,” Balkan Studies 451-2 (2004): 60. Σφέτας, Βαλκανική 

Ιστορία, 499-500, 522-528. 

11. Sfetas, “Aspects of Greek-Serbian Relations in 1914 and the Image of the Serbs in the Greek 

press” in The Serbs and the First World War, ed. Dragoljub Živoyinović (Belgrade: Serbian Academy of 

Sciences and Arts, 2015), 290-295. 

12. Palmer, Μακεδονικόν Μέτωπον, 69-70. 
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απέλπιδα μάχη σ' αυτό το μέρος που είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τους 

Σέρβους, αλλά προείχε η διάσωση του σερβικού στρατού, η σύνδεση με τους 

Συμμάχους του και ο κοινός αγώνας εναντίον των Κεντρικών Δυνάμεων, με απώτερο 

στόχο την απελευθέρωση της κατεχόμενης πατρίδας. Η συνθηκολόγηση θα ήταν η 

χειρότερη λύση για τους Σέρβους.13 

 Η σερβική υποχώρηση έχει μείνει γνωστή ως «Αλβανικός Γολγοθάς», 

ξεπερνώντας, κατά τον Γάλλο στρατάρχη Ζωφρ (Joseph Joffre), σε φρίκη όλα τα 

γεγονότα που χαρακτηρίζονταν τότε ως πιο φρικτά.14 Το χιόνι, το οποίο τους είχε 

δώσει πολύτιμο χρόνο κατά την υποχώρηση από την πατρίδα τους, τώρα ήταν εις 

βάρος τους. «Σε κάθε πλευρά του δρόμου υπάρχουν πρόσφυγες. Είναι 

ακινητοποιημένοι από το χιόνι και τα κεφάλια τους είναι σκυμμένα και χωμένα στα 

στήθη τους. Οι άσπρες νιφάδες χορεύουν γύρω τους, ενώ οι αλπικοί άνεμοι 

σφυρίζουν τα τραγούδια του θανάτου». Οι Σέρβοι διέβησαν δύσβατες και ορεινές 

περιοχές, αντιμετώπισαν χιονοθύελλες και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.15 

Παράλληλα, ο στρατός του Μαυροβουνίου με τη νίκη του στο Μόικοβατς 

(Mojkovac) στις 7 Ιανουαρίου 1916, ανέκοψε την πορεία του αυστροουγγρικού 

στρατού, παρέχοντας πολύτιμο χρόνο στους Σέρβους, ωστόσο η αντίστασή του 

κάμφθηκε στα τέλη Ιανουαρίου.16 Οι επιθέσεις των αλβανικών φυλών, παρά τις 

διευκολύνσεις που παρείχε στους Σέρβους ο Εσάτ Πασά Τοπτάνι (Essad Pasha 

Toptani),17 σε συνδυασμό με την έλλειψη φαγητού και ρουχισμού, αλλά και τον τύφο, 

αποτέλεσαν περαιτέρω δυσχέρειες.18 Πριν ξεκινήσουν την υποχώρηση, ακόμη, οι 

Σέρβοι είχαν καταστρέψει όλο το βαρύ πολεμικό υλικό στο Κραγκούγεβατς 

(Kragujevac), στην Πριζρένη (Prizren) και στο Ιπέκιο (Peć), κρατώντας τον ελαφρύ 

οπλισμό που μπορούσε να μεταφερθεί εύκολα. 

 Την υποχώρηση ακολούθησαν μαζί με τον σερβικό στρατό, ο πρωθυπουργός 

Πάσιτς (Nikola Pašić), ο Πούτνικ, ο οποίος επειδή η υγεία του είχε κλονιστεί 

μεταφερόταν σε κλειστό καθιστό φορείο, ο βασιλιάς Πέτρος Α' Καραγιώργης 

(Karadjordjevic) και ο γιος του και διάδοχος του θρόνου, Αλέξανδρος. Επίσης, 

φοβούμενοι τις βιαιότητες των κατακτητών, αποχώρησαν πολλοί Σέρβοι πρόσφυγες,19 

 
13. Χασιώτης, Ελληνοσερβικές σχέσεις, 135. Radojević and Dimić, Serbia, 201. 

14. Jasmina Tomašević, «Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος και η Ελλάδα στα μάτια του ‘ξενιτεμένου’ 

σερβικού στρατού» (Μεταπτυχιακή εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2013), 100. 

15. Strachan, Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, 208-209 

16. Dimitrije Djordjevic, Ιστορία της Σερβίας, 1800-1918, ελληνική μτφρ. Νικόλαος Παπαρρόδος 

(Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2001), 402. 

17. Τον Μάιο του 1915, σερβικός στρατός εισέβαλε στην Κεντρική Αλβανία για παροχή βοήθειας 

στον σερβόφιλο Εσάτ Πασά Τοπτάνι και εξάλειψη της δράσης αλβανικών ενόπλων ομάδων οι οποίες 

δρούσαν κατά των Σέρβων στο Κόσοβο. Ο Εσάτ Πασά, με σερβική βοήθεια, αποκατέστησε την 

ηγεμονία του στην Κεντρική Αλβανία (Τίρανα, Δυρράχιο) και δεσμεύτηκε να ενώσει την Αλβανία με την 

Σερβία. Η βοήθεια που παρείχε στους υποχωρούντες Σέρβους ήταν η παράδοση οπλισμού, πυρομαχικών, 

αλλά και πολύτιμες πληροφορίες για τις κινήσεις των εχθρικών στρατευμάτων. Βλ. Mitrović, War, 152. 

Σφέτας, Βαλκανική Ιστορία, 526-527. 

18. Radojević and Dimić, Serbia, 196. 

19. Εκτός από τους αμάχους που ακολούθησαν την πορεία του σερβικού στρατού μέσα από τα αλβα-

νικά βουνά, ένα κύμα προσφύγων διέβη τα ελληνοσερβικά σύνορα τα τέλη Νοεμβρίου και τις αρχές 

Δεκεμβρίου 1915, περνώντας στην Δυτική Μακεδονία και την Θεσσαλονίκη. Εν τέλει, Σέρβοι πρόσφυ-
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ενώ μεταφέρθηκαν και 20.000 Αυστριακοί αιχμάλωτοι από τις μάχες του 

προηγούμενου χειμώνα. Με τους Σέρβους υποχώρησαν και διάφοροι ξένοι 

απεσταλμένοι, πολεμικοί ανταποκριτές και φωτογράφοι, αλλά και μία υγειονομική 

ομάδα από την Σκωτική Γυναικεία Ομοσπονδία Σουφραζεττών20 για να παράσχει 

ιατρική περίθαλψη στους ασθενείς.21 

Ο «Αλβανικός Γολγοθάς» διήρκεσε περίπου τρεις εβδομάδες. Είναι άγνωστο 

πόσοι χάθηκαν. Σε μία έκθεση του στρατηγού και Υπουργού Στρατιωτικών της 

Σερβίας, Τέρζιτς (Božidar Terzić), προς τον πρωθυπουργό Πάσιτς, στις 22 

Δεκεμβρίου 1915, επισημαίνεται ότι στην Αλβανία χάθηκαν 243.877 άνθρωποι.22 Ο 

αριθμός των νεκρών θα ήταν σίγουρα πολύ μεγαλύτερος χωρίς την συνδρομή του 

Εσάτ Πασά.23 

 Αρχικά, οι Σέρβοι έφτασαν στην περιοχή μεταξύ Σκόδρας (σημ. Shkodër) και 

Αλεσίου (σημ. Lezhë), συνεχίζοντας προς το Δυρράχιο (σημ. Durrës), όπου οι 

Σύμμαχοι είχαν προετοιμάσει την υποδοχή τους. Τα αρχικά τους σχέδια προέβλεπαν 

την εγκατάσταση των Σέρβων στην Αυλώνα (σημ. Vlorë), που θα αποτελούσε τη 

βάση της αναδιοργάνωσής τους· σ' αυτό το σχέδιο, όμως, αντιτάχθηκε η σύμμαχος 

της Αντάντ από τον Απρίλιο του 1915, Ιταλία, η οποία έβλεπε την περιοχή ως βάση 

για μελλοντική διείσδυσή της στην βαλκανική χερσόνησο και ταυτόχρονα την Σερβία 

ως ανταγωνίστρια δύναμη.24 Η Ιταλία ήταν επίσης αντίθετη με τη μεταφορά μέρους 

 
γες είχαν διασπαρεί σε πολλά σημεία της Ελλάδας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ασκήθηκε φιλοσερβική 

προπαγάνδα σε περιοχές της ελληνικής Μακεδονίας. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Loukianos 

Hassiotis, “The Serbs in Greece: The Serbian Exile in Greece during the First World War,” Godišnjak za 

društvenu istoriju, VII, 2-3 (2000): 190-199, πρόσβαση 12 Ιουνίου 2017, 

http://www.udi.rs/dod_god.asp?cla=156. Πολλοί Σέρβοι στρατιώτες, επίσης, κατέφυγαν στις ορεινές 

περιοχές της πατρίδας τους, πρωτοστατώντας στην εξέγερση της Toplica, με επικεφαλής τον Kosta 

Pećanac, τον Φεβρουάριο του 1917, η οποία, όμως κατεστάλη τον επόμενο μήνα. Βλ. Σφέτας, Βαλκανική 

Ιστορία, 540. 

20. Πρόκειται για μία από τις τέσσερις συνολικά ομάδες που στάλθηκαν από το Εδιμβούργο στην 

Σερβία. Βλ. Palmer, Μακεδονικόν Μέτωπον, 72. 

21. Palmer, Μακεδονικόν Μέτωπον, 70-72. 

22. Tomašević, Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, 16. Ο αριθμός των θυμάτων του Αλβανικού Γολγοθά 

ποικίλει στην έρευνα. Ο Σφέτας αναφέρει ότι χάθηκαν περισσότεροι από 200.000 Σέρβους (Σφέτας, 

Βαλκανική Ιστορία, 529), ενώ οι Radojević και Dimić επισημαίνουν ότι από τον Οκτώβριο του 1915 έως 

και το τέλος της υποχώρησης πέθαναν συνολικά 250.000 άνθρωποι, συν 140.000 πολίτες που είχαν χαθεί 

(Radojević and Dimić, Serbia, 200). Ο Χασιώτης κάνει λόγο για 20.000 θύματα κατά τον Αλβανικό 

Γολγοθά (Χασιώτης, Ελληνοσερβικές σχέσεις, 135). 

23. Σφέτας, Βαλκανική Ιστορία, 529. 

24. Tounda-Fergadi, “Serbian troops,” 32. Οι Radojević-Dimić υποστηρίζουν ότι οι Σέρβοι αρχικά 

έφτασαν στην περιοχή μεταξύ Δυρραχίου και Σκόδρας στις αρχές Ιανουαρίου, απ’ όπου ξεκίνησε και η 

μεταφορά τους με ιταλικά πλοία στην Κέρκυρα (από τα λιμάνια του Δυρραχίου και του St. Jovan 

Medovski – σήμερα Shëngjin). Ωστόσο, λόγω του κινδύνου επίθεσης αυστροουγγρικών και γερμανικών 

υποβρυχίων, της μικρής χωρητικότητας των αλβανικών λιμανιών, αλλά και πολιτικών αιτιών, οι 

σύμμαχοι αποφάσισαν ότι η αποβίβαση θα γινόταν στην Αυλώνα, υποχρεώνοντας τους ήδη 

εξουθενωμένους Σέρβους σε επιπλέον πορεία 250 χιλιομέτρων, αλλά και τον διάδοχο, Αλέξανδρο, με 

έγγραφη δήλωσή του να διαβεβαιώσει ότι η Σερβία δεν έτρεφε επεκτατικές βλέψεις στις περιοχές όπου 

ήταν συγκεντρωμένος ο σερβικός στρατός. Βλ. Radojević and Dimić, Serbia, 199 
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του στρατού και των προσφύγων σε ιταλικό έδαφος.25 

 Μπροστά στην αδράνεια και την καθυστέρηση που επεδείκνυαν οι Σύμμαχοι 

σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη, την τροφοδοσία και την εγκατάσταση των 

Σέρβων, οι οποίοι βομβαρδίζονταν παράλληλα από την αυστριακή αεροπορία και 

διέτρεχαν μεγάλο κίνδυνο περικύκλωσης από εχθρικά στρατεύματα, αποφασιστικό 

ρόλο διαδραμάτισε ο Ρώσος Τσάρος· απείλησε ότι αν δεν στέλνονταν πλοία για την 

περισυλλογή των Σέρβων, η Ρωσία θα προέβαινε σε μονομερή ανακωχή.26 Έτσι, οι 

Γάλλοι πρότειναν ως εναλλακτική λύση για την ολοκλήρωση της επιχείρησης, την 

κατάληψη της Κέρκυρας που βρισκόταν κοντά στις αλβανικές ακτές και δεν θα έφερε 

την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης.27 

 Πράγματι, η κατάληψη του νησιού ξεκίνησε στις 10 Ιανουαρίου 191628 και 

ολοκληρώθηκε στις επόμενες ημέρες, παρά την βρετανική επιφυλακτικότητα και την 

αρνητική στάση των Ιταλών, με επικεφαλής τον Γάλλο αντιναύαρχο Σωσεπρά (Paul 

Chocheprat). Σε συνάντηση με τον Κερκυραίο νομάρχη, Μεταξά, ο Γάλλος 

υποπρόξενος στην Κέρκυρα τον ενημέρωσε για την επικείμενη επιχείρηση, εντούτοις 

ο Μεταξάς ζήτησε να αναβληθεί ώστε να έλθει σε συνεννόηση με την ελληνική 

κυβέρνηση. Το αίτημα του Μεταξά δεν εισακούστηκε και η επιχείρηση ξεκίνησε, με 

την Αθήνα να δίνει εντολή για έντονη διαμαρτυρία. Σε συνάντηση των Μεταξά-

Σωσεπρά-Γάλλου υποπροξένου, ο τελευταίος τόνισε ότι η κατάληψη γινόταν με την 

έγκριση της ελληνικής κυβέρνησης. Η κατάληψη, όμως, συντελέστηκε χωρίς την 

αποδοχή της Αθήνας. Με την ενέργεια αυτή παραβιαζόταν η ελληνική ουδετερότητα, 

αλλά ακόμη περισσότερο η Συνθήκη του Λονδίνου (29 Μαρτίου 1864), κατά την 

οποία η Κέρκυρα και οι Παξοί έπρεπε να ήταν εδάφη ουδέτερα και 

αποστρατιωτικοποιημένα. Την ουδετερότητα αυτή, όπως ανέφερε ο Μεταξάς, είχε 

εγγυηθεί και η ίδια η Γαλλία.29 

Τελικά, η κατάληψη του νησιού δεν εμποδίστηκε. Οι Σύμμαχοι δικαιολόγησαν την 

ενέργεια λόγω των πληροφοριών για ελλιμενισμό γερμανικών υποβρυχίων στους 

κόλπους της Κέρκυρας, αλλά κυρίως προέβαλαν την ανθρωπιστική διάσταση, την 

προστασία και την προσπάθεια αναδιοργάνωσης των Σέρβων. Διαβεβαίωσαν, πάντως, 

τον Έλληνα πρωθυπουργό ότι η κατάληψη του νησιού θα ήταν προσωρινή χωρίς 

πολιτικές συνέπειες, μέχρι οι Σέρβοι να δύνανται εκ νέου να πολεμήσουν. Ο Πάσιτς 

μάλιστα με επίσημη νότα του στην κυβέρνηση Σκουλούδη τόνισε ότι οι Σέρβοι ήλθαν 

στην Κέρκυρα αναμένοντας μία φιλική υποδοχή μετά τα δεινά που υπέστησαν στην 

πατρίδα τους.30 

Κατά την επιχείρηση, καταλήφθηκαν τα ταχυδρομεία, οι τηλεγραφικές και 

 
25. Χρόνος, 5 Ιανουαρίου 1916, αριθμός φύλλου 4409, σελ. 4˙ Χασιώτης, Ελληνοσερβικές σχέσεις, 

142. 

26. Σφέτας, Βαλκανική Ιστορία, 529. 

27. Tounda-Fergadi, “Serbian troops,” 32. 

28. ΑΥΕ/1916 Α/4: Παραγνώρισις της ελληνικής κυριαρχίας υπό της Συνεννοήσεως, Κέρκυρα, 29-

12-1915, Λιμεναρχείο Κερκύρας προς το Υπουργείον των Ναυτικών. 

29. ΑΥΕ/1916 Α/4: Παραγνώρισις της ελληνικής κυριαρχίας υπό της Συνεννοήσεως, Κέρκυρα, 29-

12-1915, Μεταξάς προς Σκουλούδη. 

30. Χασιώτης, Ελληνοσερβικές σχέσεις, 143-144. 
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τηλεφωνικές υπηρεσίες, ενώ επιβλήθηκε λογοκρισία στην αλληλογραφία και στον 

τοπικό τύπο.31 Το Νέο Φρούριο της πόλης παραχωρήθηκε για στρατωνισμό γαλλικού 

τάγματος 1800 ανδρών,32 ενώ στο λιμάνι, διοικητής του γαλλικού στόλου επέβλεπε 

τους επιβάτες, αλλά και τα ιστιοφόρα και τις λέμβους.33 Γύρω από την πόλη και στο 

βόρειο στενό της Κέρκυρας τοποθετήθηκε συρματόπλεγμα,34 ενώ ατμόπλοια έλεγχαν 

τα στενά του νησιού, από τους Αγίους Σαράντα (Sarandë) μέχρι τον Μούρτο (σημ. 

Σύβοτα Θεσπρωτίας) και από την Λευκίμμη μέχρι το Αχίλλειο.35 Ακόμη, με την 

ολοκλήρωση της επιχείρησης συνελήφθησαν άτομα με την υποψία ότι ήταν 

πράκτορες των Γερμανών.36 Επιπλέον, κατελήφθη και το Αχίλλειο από 100 Γάλλους 

στρατιώτες, πράξη συμβολικής σημασίας, αφού αποτελούσε θερινή κατοικία του 

Κάιζερ της Γερμανίας, Γουλιέλμου Β', ενώ το προσωπικό του τέθηκε υπό φρούρηση 

σε ένα δωμάτιο εντός του παλατιού. Οι αρχικές σκέψεις ήταν να τοποθετηθούν εντός 

το σερβικό Υπουργικό Συμβούλιο με την ακολουθία του, αλλά τελικά μετετράπη σε 

νοσοκομείο 500 κλινών, ενώ ο κήπος του χρησιμοποιήθηκε σαν νεκροταφείο.37 

 Με την ολοκλήρωση της κατάληψης, λοιπόν, οι Σέρβοι επρόκειτο να μεταφερθούν 

στο νησί των Φαιάκων. Από τα λιμάνια του Δυρραχίου, κυρίως, αλλά και της 

Αυλώνας,38 μεταφέρθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 1916 στην Κέρκυρα, 

150.000 περίπου Σέρβοι. Η μεταφορά τους έγινε με ιταλικά, γαλλικά και βρετανικά 

πλοία, ενώ η αποβίβασή τους έγινε στον όρμο των Γουβιών, λίγο πιο βόρεια από την 

πόλη. Η μεραρχία του ιππικού και ο διάδοχος Αλέξανδρος ήταν από τους τελευταίους 

που έφυγαν από την Αλβανία για την Κέρκυρα. Επιπλέον, 11.000 Σέρβοι στρατιώτες 

 
31. ΑΥΕ/1916 Α/4: Παραγνώρισις της ελληνικής κυριαρχίας υπό της Συνεννοήσεως, Κέρκυρα, 29-

12-1915, Κεντρικό Λιμεναρχείο Κερκύρας προς το 2ο Υπουργείον των Ναυτικών. 

32. ΑΥΕ/1916 Α/4: Παραγνώρισις της ελληνικής κυριαρχίας υπό της Συνεννοήσεως, Κέρκυρα, 11-1-

1916, Ανδρεάκος προς το Υπουργείον των Στρατιωτικών, Επιτροπή Υπηρεσιών Αθήνας. 

33. ΑΥΕ/1916 Α/4: Παραγνώρισις της ελληνικής κυριαρχίας υπό της Συνεννοήσεως, Κέρκυρα, 21-2-

1916, Μεταξάς προς Σκουλούδη.  

34. Το συρματόπλεγμα περιέκλειε την πόλη της Κέρκυρας (ακρωτήριο Σίδερο-Βίδος-Κόμμενο), ενώ 

από το βόρειο στενό του νησιού απαγορευόταν ο διάπλους την νύχτα. Βλ. ΑΥΕ/1916 Α/4: Παραγνώρισις 

της ελληνικής κυριαρχίας υπό της Συνεννοήσεως, Κέρκυρα, 18-1-1916, Ιωαννίδης προς το Υπουργείον 

των Ναυτικών και ΑΥΕ/1916 Α/4: Παραγνώρισις της ελληνικής κυριαρχίας υπό της Συνεννοήσεως, 

Άγιοι Σαράντα, 18-1-1916, Ιωαννίδης προς το Υπουργείον των Ναυτικών. 

35. ΑΥΕ/1916 Α/4: Παραγνώρισις της ελληνικής κυριαρχίας υπό της Συνεννοήσεως, Κέρκυρα, 10-1-

1916, Σπετσιέρης προς Επιτελική Υπηρεσία Στρατού. 

36. Η Εστία υπογραμμίζει ότι κατελήφθησαν το εμπορικό γραφείο του Γερμανού προξένου Σπέγκλιν 

και το πρακτορείο του Αυστριακού Λόυδ. Όσον αφορά τους προξένους της Αυστροουγγαρίας και της 

Γερμανίας, ειδοποιήθηκαν εγκαίρως για την γαλλική κατάληψη και πρόλαβαν να κρυφτούν. Ο πρώτος 

ανευρέθη εντός ολίγου και φυλασσόταν στο φρουρούμενο προξενείο του, ενώ ο δεύτερος κατόρθωσε να 

διαφύγει. Βλ. Εστία, 6 Ιανουαρίου 1916, αριθμός φύλλου 7828, σελ. 1. Ο Χρόνος προσθέτει την σύλλη-

ψη του Αυστριακού ταχυδρομικού υπαλλήλου Αγίων Σαράντα, Σέλιτς, αλλά και του μεγαλεμπόρου από 

την Βραζιλία, Ρομπάουερ. Όλοι οι συλληφθέντες, πλην των δύο τελευταίων, αφέθηκαν ελεύθεροι. Βλ. 

Χρόνος, 1 Ιανουαρίου 1916, αριθμός φύλλου 4406, σελ. 3. 

37. ΑΥΕ/1916 Α/4: Παραγνώρισις της ελληνικής κυριαρχίας υπό της Συνεννοήσεως, Κέρκυρα, 7-1-

1916, Μεταξάς προς το Υπουργείον των Εξωτερικών. Χασιώτης, Ελληνοσερβικές σχέσεις, 143-144. 

Tomašević, Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, 31. 

38. Με βάση πληροφορίες του Σερβικού Γενικού Επιτελείου, 12.000 Σέρβοι μεταφέρθηκαν στην 

Κέρκυρα από το St. Jovan Medovski, 95.000 από το Δυρράχιο και 51.564 από την Αυλώνα. Βλ. Ra-

dojević and Dimić, Serbia, 200 (υποσ. 70). 
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μεταφέρθηκαν στην Bizerta, στην γαλλική Τυνησία.39 

 Η σερβική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, αλλά και οι πρόσφυγες διέμεναν στην 

πόλη της Κέρκυρας. Ο Πάσιτς, ο διάδοχος Αλέξανδρος και η σερβική κυβέρνηση40 

διέμεναν στο πολυτελέστερο ξενοδοχείο της πόλης, Bella Venezia· στο ξενοδοχείο 

κυμάτιζε η σερβική σημαία, ενώ αποτελούσε την έδρα όλων των υπουργείων και του 

Κρατικού Ταμείου της Σερβίας. Επίσης, η Σερβική Βουλή (Skupština) συνεδρίαζε 

από τον Ιούλιο του 1916 έως και το τέλος του Πολέμου, στο Δημοτικό Θέατρο της 

πόλης, με πιο σημαντική απόφαση τη Διακήρυξη της Κέρκυρας μεταξύ σερβικής 

κυβέρνησης και γιουγκοσλαβικής επιτροπής στις 20 Ιουλίου 1917, που αποτέλεσε την 

βάση για την δημιουργία του Βασιλείου Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων (από το 

1929, Γιουγκοσλαβία).41 Στο νησί ακόμη είχαν καταφύγει και οι πρέσβεις των 

Συμμάχων στην Σερβία, αλλά και οι Σέρβοι πρέσβεις στο Βερολίνο και την Βιέννη.42 

 Το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Σερβίας ήταν εγκατεστημένο στην πόλη της 

Κέρκυρας, καθώς εκεί βρισκόταν το κύριο στρατιωτικό τηλεφωνικό σύστημα. 

Αντίθετα, οι στρατιωτικές μονάδες στρατοπέδευσαν σε περιοχές βόρεια και νότια της 

πόλης (Ύψος, Κάτω Κορακιάνα, Μεσογγή, Άγιος Ματθαίος, Στρογγυλή, 

Βραγκανιώτικα). Για τον επισιτισμό και την επικοινωνία των στρατοπέδων, 

χρησιμοποιούνταν φορτηγά αυτοκίνητα, επισκευάστηκαν παλιοί ή κατασκευάστηκαν 

νέοι δρόμοι, αλλά και βρύσες πόσιμου νερού.43 Επίσης, τον Μάρτιο του 1916, η 

σερβική κυβέρνηση μαζί με το Γενικό Επιτελείο Στρατού, αγόρασαν το πλοίο 

«Σερβία» για να διευκολύνουν την επικοινωνία των στρατοπέδων. 44 

 Το πρόβλημα του υπερπληθυσμού που προέκυψε στην Κέρκυρα με την έλευση 

των Σέρβων, λύθηκε με την αποστολή Σέρβων μαθητών και σπουδαστών, που δεν 

είχαν κινητοποιηθεί στρατιωτικά, στη Γαλλία, με στόχο να συνεχίσουν εκεί την 

 
39. Tomašević, Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, 21.  

40. Η σερβική κυβέρνηση κατέφθασε στο νησί των Φαιάκων λίγο μετά την συμμαχική κατάληψη 

του νησιού. Οι Γάλλοι σκόπευαν να εγκαταστήσουν τη σερβική κυβέρνηση σε γαλλικό έδαφος, όμως 

τελικά συναίνεσαν στην εγκατάστασή της στην Κέρκυρα, ώστε να είναι πιο κοντά στην πατρίδα, επιβλέ-

ποντας παράλληλα την πορεία αναδιοργάνωσης του σερβικού στρατού. Βλ. ΑΥΕ/1916 Α/4: Παραγνώρι-

σις της ελληνικής κυριαρχίας υπό της Συνεννοήσεως, Παρίσιοι, 17/30-1-1916, Ρωμάνος προς Υπουργεί-

ον των Εξωτερικών. Η ελληνική κυβέρνηση πληροφορήθηκε την εγκατάσταση της σερβικής κυβέρνησης 

στην Κέρκυρα από τον Έλληνα πρέσβη στο Παρίσι, Άθω Ρωμάνο, κατόπιν πληροφόρησής του από τον 

Σέρβο ομόλογό του, γεγονός που υποδεικνύει την άγνοια της ελληνικής πλευράς για τα τεκταινόμενα 

εντός, μάλιστα, της εδαφικής επικράτειάς της. Βλ. Χασιώτης, Ελληνοσερβικές σχέσεις, 144. 

41. Tomašević, ό.π., 32. 

42. ΑΥΕ/1916 Α/4: Παραγνώρισις της ελληνικής κυριαρχίας υπό της Συνεννοήσεως, Κέρκυρα, 8-1-

1916, Λυκάκης προς Αρχηγείο Χωροφυλακής και ΑΥΕ/1916 Α/4: Παραγνώρισις της ελληνικής κυριαρ-

χίας υπό της Συνεννοήσεως, Κέρκυρα, 12-1-1916, Μεταξάς προς το Υπουργείον των Εξωτερικών. 

43. ΑΥΕ/1916 Α/4: Παραγνώρισις της ελληνικής κυριαρχίας υπό της Συνεννοήσεως, Κέρκυρα, 20-1-

1916, Μεταξάς προς Σκουλούδη. Η ασφαλτόστρωση θα διευκόλυνε την διακίνηση των φορτηγών στην 

κερκυραϊκή ύπαιθρο. Επιπλέον, στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται και η δημιουργία αεροδρομίου στις 

Αλυκές Ποταμού. Σε έγγραφο του Μαΐου αναφέρεται η διάλυση του προαναφερθέντος αεροδρομίου, 

αλλά η ύπαρξη ενός αεροδρομίου στην Λευκίμμη και ενός υδροαεροδρομίου (για υδροπλάνα) στα Γου-

βιά. Βλ. ΑΥΕ/1916 Α/4: Παραγνώρισις της ελληνικής κυριαρχίας υπό της Συνεννοήσεως, Κέρκυρα, 15-

5-1916, Μεταξάς προς Σκουλούδη. 

44. Tomašević, ό.π., 31-32. 
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εκπαίδευσή τους.45 Υπολογίζεται ότι παραπάνω από 1.000 παιδιά μεταφέρθηκαν στην 

Γαλλία και την Κορσική, όπου παρακολουθούσαν μαθήματα μέχρι το τέλος του 

πολέμου. Σέρβοι μαθητές εστάλησαν επίσης και στην Βρετανία, την Ελβετία, την 

Ρωσία και την Ρουμανία. Φυσικά, σερβικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες λάμβαναν 

χώρα και στην Ελλάδα.46 

 Όσον αφορά τους Σέρβους που παρέμειναν στην Κέρκυρα, τους δόθηκε το 

δικαίωμα άσκησης της λατρείας τους στο νησί. Συγκεκριμένα, τους παραχωρήθηκαν 

εντός της πόλης ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο Άγιος Νικόλαος των Γερόντων και η Αγία 

Τριάδα, όπου η λειτουργία τελούνταν στην εκκλησιαστική σλαβονική γλώσσα. Πέρα 

από την πόλη της Κέρκυρας, στην ευρύτερη περιοχή είχαν χτιστεί πρόχειρα 

παρεκκλήσια. 

Στην Κέρκυρα, ακόμη, εκδιδόταν από τον Απρίλιο του 1916, με γαλλικό 

εξοπλισμό, η “Srpske Novine” («Σερβική Εφημερίδα») στο τυπογραφείο Λάντσα. 

Κυκλοφορούσε τρεις φορές την εβδομάδα, κόστιζε 3 δραχμές και περιελάμβανε τις 

προκηρύξεις του επιτελείου και τις αποφάσεις της σερβικής Βουλής, αλλά και τις 

εξελίξεις από όλα τα μέτωπα του πολέμου. Μπορούσε να βρει κανείς, επίσης, και 

τοπικές ειδήσεις αλλά και στοιχεία που διευκόλυναν την αλληλογραφία και 

επικοινωνία των στρατιωτών με τις οικογένειές τους. Μάλιστα, από τον Απρίλιο του 

1917 εκδιδόταν και ένα ένθετο εντός της εφημερίδας, το “Krfski Zabavnik” 

(«Κερκυραϊκό Περιοδικό»), που περιελάμβανε ανέκδοτα, μυθιστορήματα, ποιήματα 

και επιστημονικά άρθρα Σέρβων διανοουμένων. Η “Srpske Novine” είχε πολύ μεγάλη 

απήχηση στους Σέρβους. Στο νησί εκδιδόταν, ακόμη, και ο “Ratni Presbiro” 

(«Πολεμικός Τύπος»), καθημερινή εφημερίδα που αποτελούσε επίσημο όργανο του 

επιτελείου στρατού, αλλά η απήχησή του ήταν πολύ μικρότερη. 

 Για την ψυχαγωγία των Σέρβων και την ανύψωση του ηθικού τους, ιδρύθηκε το 

θέατρο «Ορφέουμ», στο οποίο ανέβαιναν καθημερινές παραστάσεις, διοργανώνονταν 

πολλές μουσικές συναυλίες, ενώ υπήρχε και στρατιωτική χορωδία που έψελνε στην 

εκκλησία ύμνους πατριωτικού-θρησκευτικού περιεχομένου. Λειτουργούσαν σχολεία 

εικαστικών τεχνών, υποκριτικής, αλλά και ξένων γλωσσών, ενώ από τον Φεβρουάριο 

του 1917, σερβικό δημοτικό σχολείο και γυμνάσιο. 

 Η οικονομία του νησιού τονώθηκε από την παρουσία των Σέρβων. Η Κέρκυρα 

γέμισε με νέα εστιατόρια, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία και αρτοπωλεία, 

καθώς οι Σέρβοι, λόγω των αυξημένων αναγκών τους, ξόδευαν αρκετά χρήματα. Το 

«Σερβικό Καφενείο», αλλά και τα εστιατόρια «Μαύρος Γάτος» και «Γκαμπρίνους» 

ήταν πολυσύχναστα από τους Σέρβους. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι Κερκυραίες 

πλύστρες αύξησαν τα κέρδη τους, πλένοντας καθημερινά τα ρούχα των Σέρβων.47 

Επίσης, πολλοί ντόπιοι ενοικίαζαν οικήματά τους στις ξένες αποστολές για διάφορες 

λειτουργίες.48 Αξίζει ακόμη να αναφερθεί και η περίπτωση του Γιάννη Καλούδη, 

 
45. Radojević and Dimić, Serbia, 202. 

46. Hassiotis, “Serbian exile,” 194-195. 

47. Tomašević, Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, 33-37. 

48. Τα οικήματα αυτά χρησιμοποιούνταν είτε για περίθαλψη των προσφύγων, είτε ως στρατιωτικοί 

σταθμοί, είτε ως αποθηκες υλικού. Η ενοικίαση γινόταν συνήθως για τρεις μήνες. Βλ. ΑΥΕ/1916 Α/4: 



182  Βαλκανικά Σύμμεικτα 18 (2017) 

 

κατοίκου της Κορακιάνας,49 ο οποίος άνοιξε στο χωριό του καφενείο δουλεύοντας 

αποκλειστικά με Σέρβους.50 Τα φαινόμενα κερδοσκοπίας βέβαια δεν έλειψαν και 

πολλοί Κερκυραίοι επιδόθηκαν σε πλανόδιο εμπόριο διαφόρων αντικειμένων στα 

στρατόπεδα όπου βρίσκονταν Σέρβοι.51 

Η Κέρκυρα ήταν για τους Σέρβους το «Νησί της Σωτηρίας». Το καταπράσινο 

κερκυραϊκό τοπίο δεν μπορούσε να συγκριθεί με το ορεινό και χιονισμένο αλβανικό 

τοπίο, βελτιώνοντας κατά πολύ το πεσμένο τους ηθικό. «Πανέμορφα είναι εδώ στην 

Κέρκυρα, όλα είναι πανέμορφα, και ο ήλιος και η πρασινάδα, και το περιβάλλον 

αποτελεί μεγάλη απόλαυση», τονίζει ένας Σέρβος στρατιώτης. Οι Σέρβοι 

ασχολήθηκαν με την κοινωνία και το περιβάλλον του νησιού. Για πρώτη φορά στην 

ζωή τους είδαν ελιές, γλάρους και πορτοκάλια· όμως, τη μεγαλύτερη εντύπωση απ' 

όλα τους προξένησε η θάλασσα, την οποία αν και αρχικά την φοβούνταν καθώς δεν 

ήξεραν να κολυμπούν, στη συνέχεια ξεπέρασαν τους φόβους τους. Όπως ανέφερε 

ένας Σέρβος στρατιώτης, ήταν έτοιμος να πεθάνει, αφού είχε δει επιτέλους θάλασσα. 

Υπήρξαν, βέβαια και ορισμένες αναφορές Σέρβων οι οποίοι τόνιζαν κάποια αρνητικά 

που παρατηρούσαν στην πόλη, όπως την στενότητα των δρόμων, την βρωμιά και τις 

πολλές πολυκατοικίες, ωστόσο όλοι τους ένιωθαν μία ευγνωμοσύνη για το νησί. 

 Παρά, όμως, το γεγονός ότι η ψυχολογική τους κατάσταση βελτιώθηκε και το 

ηθικό τους ανυψώθηκε σημαντικά, η δίψα των Σέρβων για επιστροφή στην πατρίδα 

παρέμεινε άσβεστη. Πολλοί Σέρβοι έγραφαν ποιήματα νοσταλγίας για την χαμένη 

πατρίδα, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι στην Κέρκυρα συντέθηκε το πολύ γνωστό 

σερβικό τραγούδι “Tamo Daleko” («Εκεί Μακριά») από τον Μαρίνκοβιτς (Djordje 

Marinković). Ήταν ένας ύμνος για τους Σέρβους, οι οποίοι μέσω του τραγουδιού 

εξέφραζαν τον πόνο για την κατεχόμενη πατρίδα τους, αλλά και την επιθυμία για 

επιστροφή. Το τραγούδι είχε πολύ μεγάλη απήχηση στους Συμμάχους και 

μεταφράστηκε στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά.52 

 Όσον αφορά την υγεία των Σέρβων, ο αριθμός των θανάτων τους κατά τις πρώτες 

μέρες ήταν μεγάλος. Η κατάληψη της Κέρκυρας έγινε βιαστικά από τους Συμμάχους 

και χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν οι 

κατάλληλες υποδομές και οι πόροι, ώστε το νησί να μπορεί να δεχτεί έναν τόσο 

μεγάλο αριθμό προσφύγων. Δεν υπήρχε επάρκεια στα τρόφιμα και στις 

εγκαταστάσεις,53 με πολλούς Σέρβους να μένουν εκτεθειμένοι στη βροχή, που έπεφτε 

 
Παραγνώρισις της ελληνικής κυριαρχίας υπό της Συνεννοήσεως, Κέρκυρα, 9-5-1916, Μεταξάς προς 

Σκουλούδη. 

49. Κορακιάνα: χωριό βόρεια της πόλης της Κέρκυρας, στα ανατολικά του νησιού, όπου είχε 

εγκατασταθεί η Μεραρχία Morava. 

50. Σπύρος Καλούδης, Η Κάτω Κορακιάνα απ' το μακρινό χθες...στο σήμερα, (Κέρκυρα, 1994), 136. 

51. Αθήναι, 7 Απριλίου 1916, αριθμός φύλλου 5836, σελ. 1. 

52. Tomašević, Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, 24, 35-39. 

53. Η εφημερίδα Αθήναι στο πρωτοσέλιδό της στις 7/20 Απριλίου, επισημαίνει ότι σπίτια και ξενο-

δοχεία του νησιού εκμισθώθηκαν, ενώ η ανεπάρκεια των τοπικών προϊόντων για την τροφή του πληθυ-

σμού είχε ως αποτέλεσμα την εισαγωγή κρέατος «από τά πέρατα του κόσμου» για την κάλυψη των βα-

σικών αναγκών. Βλ. Αθήναι, 7 Απριλίου 1916, αριθμός φύλλου 5836. Όπως επισημαίνει ο νομάρχης, 

Μεταξάς, η απαγόρευση αποστολής τροφίμων από την Ήπειρο είχε προκαλέσει μεγάλα προβλήματα 

επισιτισμού στον πληθυσμό, αλλά και αύξηση των τιμών των υπαρχόντων προϊόντων, ενώ επίσης υπήρ-
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καταρρακτώδης στο νησί, και να πεθαίνουν στους δρόμους. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

σε χαντάκια εκατέρωθεν του δρόμου μπορούσε να συναντήσει κανείς πτώματα 

Σέρβων.54 Υπολογίζεται ότι περίπου 150 Σέρβοι πέθαιναν καθημερινά από πείνα, 

τύφο, δυσεντερία, εξάντληση, πνευμονία και άλλες ασθένειες.55 Εκτός από αυτά, με 

την έλευση των Σέρβων αυξήθηκαν τα κρούσματα χολέρας στον ντόπιο πληθυσμό. 

Στις 2/15 Μαρτίου, η εφημερίδα Εστία έκανε λόγο για επιτακτική ανάγκη αποστολής 

αντιχολερικού ορού στο νησί,56 ενώ σε μια έκθεση των ελληνικών αρχών στις αρχές 

Απριλίου, τονίζονταν 42 θάνατοι ντόπιων από χολέρα.57  

Η υψηλή θνησιμότητα των Σέρβων στρατιωτών είχε ως αποτέλεσμα ήδη από τις 

αρχές του Ιανουαρίου 1916, οι πιο βαριά ασθενείς Σέρβοι να μεταφέρονται στο 

νησάκι του Βίδου, που βρίσκεται απέναντι από την πόλη της Κέρκυρας,58 ώστε να 

είναι απομονωμένοι από αυτούς που διέμεναν στην Κέρκυρα. Εκεί, γαλλική και 

βρετανική αποστολή γιατρών είχε στήσει τέσσερεις πρόχειρες σκηνές που 

χρησιμοποιούνταν σαν νοσοκομεία και οι ασθενείς χωρίζονταν ανάλογα με την 

κρισιμότητα της κατάστασής τους. Σε ξεχωριστή σκηνή τοποθετούνταν όσοι 

υπέφεραν από μεταδοτικές ασθένειες, όπως ο τύφος και η χολέρα. Το ιατρικό 

προσωπικό, όμως, ήταν ανεπαρκές και τα φάρμακα δεν βρίσκονταν σε ικανοποιητικές 

ποσότητες, με αποτέλεσμα οι στρατιώτες να εξακολουθούν να πεθαίνουν, το 

μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων, μάλιστα, ήταν νεοσύλλεκτοι. 

 Ο Βίδος αποτελούσε το «Νησί του Θανάτου». Οι πρώτοι νεκροί Σέρβοι θάβονταν 

στο νησάκι, όμως επειδή το έδαφός του ήταν πετρώδες, μη ευνοώντας τον 

ενταφιασμό και επειδή ο αριθμός των νεκρών αυξανόταν συνεχώς, τα πτώματα των 

Σέρβων στοιβάζονταν σε γαλλικές βάρκες, μεταφέρονταν στα ανοιχτά του Ιονίου 

Πελάγους και ρίπτονταν με κάποιο βαρύ αντικείμενο στον βυθό. Το θαλάσσιο αυτό 

νεκροταφείο έχει μείνει γνωστό ως «Γαλάζιος Τάφος» (“Plava Grobnica”), 

αποτελώντας την κορωνίδα των σερβικών δεινών του Μεγάλου Πολέμου, με πολλούς 

Σέρβους να έχουν γράψει γι' αυτόν, εκ των οποίων διασημότερο είναι το ομώνυμο 

ποίημα του Μπόγιτς (Milutin Bojić).59 

Παρόλα αυτά, η κατάσταση στο νησί άρχισε να καλυτερεύει σταδιακά. Η υγιεινή 

βελτιώθηκε και οι θάνατοι μειώθηκαν. Ο σερβικός στρατός εφοδιάστηκε με νέα όπλα 

 
χε έλλειψη οικιών. Βλ. ΑΥΕ/1916 Α/4: Παραγνώρισις της ελληνικής κυριαρχίας υπό της Συνεννοήσεως, 

Κέρκυρα, 20-1-1916, Μεταξάς προς Σκουλούδη και ΑΥΕ/1916 Α/4: Παραγνώρισις της ελληνικής κυ-

ριαρχίας υπό της Συνεννοήσεως, Κέρκυρα, 30-1-1916, Μεταξάς προς το Υπουργείον των Εξωτερικών. 

54. Κωνσταντίνος Ζαβιτζιάνος, Αι αναμνήσεις του εκ της ιστορικής διαφωνίας Βασιλέως 

Κωνσταντίνου και Ελευθερίου Βενιζέλου όπως την έζησε (1914-1922), τόμος Α' (Αθήναι, 1946), 123-124. 

55. Radojević and Dimić, Serbia, 201-202. Αναφέρουν ακόμη ότι συνολικά στην Κέρκυρα πέθαναν 

5.400 Σέρβοι. 

56. Εστία, 2 Μαρτίου 1916, αριθμός φύλλου 7832, σελ. 3. 

57. Χασιώτης, Ελληνοσερβικές σχέσεις, 147. 

58. Ο γαλλικός αποβατικός στρατός είχε ενοικιάσει τον Βίδο από τον Σπυρίδωνα Τρύφου έναντι των 

4.000 δραχμών το τρίμηνο. Βλ. ΑΥΕ/1916 Α/4: Παραγνώρισις της ελληνικής κυριαρχίας υπό της Συνεν-

νοήσεως, Κέρκυρα, 8-1-1916, Λυκάκης προς Αρχηγείο Χωροφυλακής. 

59. Tomašević, Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, 27. 
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και στολές60 και εφόσον βρισκόταν σε καλύτερη κατάσταση από αυτήν στις αρχές 

Ιανουαρίου, οι Σύμμαχοι πήραν την απόφαση για την μεταφορά του στην 

Θεσσαλονίκη και το Μακεδονικό Μέτωπο.61 Επρόκειτο για μία απόφαση που ελήφθη 

τον Μάρτιο, στη διάσκεψη του Σαντιγύ (Chantilly), όπου ο Σέρβος αντιπρόσωπος 

υποστήριξε ότι με γαλλική βοήθεια, ο σερβικός στρατός, αποτελούμενος συνολικά 

από 120.000 άνδρες θα ήταν σε θέση να αναχωρήσει την 1η Απριλίου.62 

 Όσον αφορά τη μεταφορά τους, υπήρχαν δύο σχέδια. Το ένα προέβλεπε τη 

μεταφορά τους από την Κέρκυρα στους Αγίους Σαράντα, στην απέναντι ακτή, και από 

εκεί οδικώς στην Θεσσαλονίκη· το σχέδιο, όμως, απορρίφθηκε λόγω της κακής 

κατάστασης των δρόμων της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Το δεύτερο σχέδιο 

προέβλεπε τη μεταφορά του σερβικού στρατού ατμοπλοϊκώς στην Πάτρα, ύστερα 

σιδηροδρομικώς μέσω Αθήνας μέχρι την Λάρισα και από εκεί είτε με πορεία είτε δια 

θαλάσσης να φτάσουν στην Θεσσαλονίκη.63 Το σχέδιο αυτό προσέφερε μεγαλύτερη 

ασφάλεια, διότι στην περίπτωση που η μεταφορά γινόταν ατμοπλοϊκώς, οι Γερμανοί 

θα μπορούσαν εύκολα να πληροφορηθούν το γεγονός και να επιτεθούν στα πλοία που 

μετέφεραν τους Σέρβους.64 Στις 23 Μαρτίου/ 5 Απριλίου 1916, οι πρέσβεις της 

Αγγλίας και της Γαλλίας στην Αθήνα ζήτησαν από την ελληνική κυβέρνηση να 

επιτρέψει την διέλευση του σερβικού στρατού μέσα από το ελληνικό έδαφος για να 

μεταβεί στην Θεσσαλονίκη.  

 Ο Σκουλούδης, όμως, έθεσε εμπόδια στην πραγματοποίηση αυτού του σχεδίου, 

επικαλούμενος φόβους μετάδοσης ασθενειών, προβλήματα στην επικοινωνία και στις 

συγκοινωνίες. Η ελληνική ουδετερότητα θα παραβιαζόταν ξανά, ενώ θα 

σημειώνονταν εντάσεις με τις τοπικές ελληνικές αρχές και τον σερβικό στρατό. 

Επέτρεψε, πάραυτα, την μεταφορά του στρατού δια θαλάσσης, ενώ σιδηροδρομικώς 

 
60. Η διάρθρωση του σερβικού στρατού μετεβλήθη, αποτελούμενος πλέον από τρεις συνολικά στρα-

τιές, με δύο μεραρχίες έκαστη. Η Πρώτη Στρατιά, υπό την διοίκηση του στρατηγού Βάσιτς (Miloš 

Vasić), η οποία αποτελούνταν από τις μεραρχίες Morava και Vardar. Η Δεύτερη Στρατιά, υπό την διοί-

κηση του στρατηγού Στεπάνοβιτς (Stepa Stepanović), αποτελούνταν από τις μεραρχίες Σουμάδια 

(Sumadija) και Τιμόκ (Timok). Η Τρίτη Στρατιά, υπό την διοίκηση του στρατηγού Στουρμ (Pavle Jurišić 

Sturm), αποτελούνταν από τις μεραρχίες Δρίνου και Δούναβη. Η μεραρχία ιππικού διατήρησε την αυτο-

νομία της. Ο στρατηγός Πούτνικ είχε αντικατασταθεί ήδη από τον Δεκέμβριο του 1915 από τον στρατη-

γό Μπόγιοβιτς (Petar Bojović), ενώ ο διοικητής της Πρώτης Στρατιάς, Μίσιτς (Živoyin Mišić), εστάλη 

για περίθαλψη στην Γαλλία. Ο σερβικός στρατός εξοπλίστηκε με γαλλικά όπλα κυρίως, τα οποία ωστό-

σο δεν επαρκούσαν. Βλ. Radojević and Dimić, Serbia, 203. Εκτός από την ανεπάρκεια του οπλισμού, ο 

Μεταξάς εκφράζει τις αμφιβολίες του περί του αξιόμαχου του σερβικού στρατού («αμφιβάλλω αν θα 

απέβαινε κατορθωτόν, λαμβανομένης υπ’ όψει της σωματικής και ηθικής καταστάσεως των Σέρβων, να 

κατασταθώσι χιλιάδες τινές, ελάχιστοι εκ του όλου αριθμού, ικανοί προς εκστρατείαν»). Βλ. ΑΥΕ/1916 

Α/4: Παραγνώρισις της ελληνικής κυριαρχίας υπό της Συνεννοήσεως, Κέρκυρα, 8-2-1916, Μεταξάς 

προς Σκουλούδη. 

61. Χασιώτης, Ελληνοσερβικές σχέσεις, 147. 

62. Palmer, Μακεδονικόν Μέτωπον, 108-109. 

63. Το δεύτερο σχέδιο μεταφοράς του σερβικού στρατού ανταποκρινόταν στο Άρθρο 5 της στρατιω-

τικής σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας, όπου επεσήμαινε ότι σε περίπτωση που η μία χώρα έμενε 

αμέτοχη σε πόλεμο που συμμετείχε η άλλη, τότε η πρώτη χώρα όφειλε να τηρεί ευμενή ουδετερότητα 

και να παρέχει ελευθερία κινήσεων του συμμαχικού στρατού. Βλ. Ζαβιτζιάνος, Αναμνήσεις, 121-122. 

64. Χασιώτης, Ελληνοσερβικές σχέσεις, 152. 
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επέτρεψε μόνο την μεταφορά του βαρέως υλικού.65 Επρόκειτο για μία παραχώρηση 

όχι προς τους Συμμάχους, αλλά προς της Σερβία, ως μία ένδειξη φιλίας.66 Σε 

τηλεγράφημά του στις 28 Μαρτίου/ 9 Απριλίου 1916 προς τον Σκουλούδη, ο 

Ρωμάνος πληροφόρησε τον Έλληνα πρωθυπουργό ότι η άρνηση για την μεταφορά 

του σερβικού στρατού μέσω ελληνικού εδάφους «διέθεσε κάκιστα την Γαλλικήν 

κυβέρνησιν εναντίον ημών», ενώ, μεταξύ των άλλων, η εφημερίδα «Ηχώ των 

Παρισίων» καλούσε την γαλλική κυβέρνηση να προβεί σε αποκλεισμό και σε άλλα 

καταναγκαστικά μέτρα κατά της Ελλάδας, λόγω της στάσης που τηρούσε.67 

 Εντός της ελληνικής επικράτειας υπήρξαν αντιδράσεις της κοινής γνώμης. Η 

φιλογερμανική εφημερίδα Εμπρός στο φύλλο της στις 5/ 18 Απριλίου 1916, 

επεσήμανε μαζικές και αυθόρμητες διαδηλώσεις των κατοίκων του Ναυπλίου, της 

Λαμίας και του Αγρινίου «ανεξαρτήτως πολιτικής αποχρώσεως», οι οποίοι 

αντετίθεντο στη μεταφορά του σερβικού στρατού, μέσω σιδηροδρόμου εντός της 

ελληνικής επικράτειας. Σημειώνεται, συν τοις άλλοις: «...τούτο αποτελεί διάλυσιν του 

κράτους, ότι η κατάληψις της συγκοινωνίας θα φέρει τελείαν οικονομικήν 

καταστροφήν, προς δε αι διάφοροι νόσοι αι μαστίζουσαι τον Σερβικόν στρατόν θα 

μεταδοθώσιν εις τους κατοίκους όλου του Βασιλείου...».68 

 Τελικά, από τις 11 Απριλίου ως τα τέλη Μαΐου 1916, 120.000 περίπου Σέρβοι 

μεταφέρθηκαν με νηοπομπές στην Θεσσαλονίκη μέσω του Ισθμού της Κορίνθου και 

του Πορθμού του Ευρίπου, ακολουθώντας την αιγιαλίτιδα ζώνη. Η αποβίβαση και η 

μεταφορά τους γινόταν νύχτα για μεγαλύτερη ασφάλεια.69 Οι Σύμμαχοι κατέλαβαν 

και το Αργοστόλι για να διαφυλάξουν τη μεταφορά, αλλά και τις κινήσεις των 

εχθρικών υποβρυχίων, ενώ είχαν προειδοποιήσει τον Έλληνα βασιλιά, Κωνσταντίνο, 

ότι έστω και ένας θάνατος να σημειωθεί, θα θεωρηθεί ο ίδιος υπεύθυνος, 

αποτελώντας casus belli. Κατά την μεταφορά, δεν σημειώθηκε καμία επίθεση στα 

πλοία και κανένας θάνατος.70 

 Οι Κερκυραίοι στέκονταν για μέρες στο λιμάνι αποχαιρετώντας τους Σέρβους που 

αποχωρούσαν. Πολλοί, μάλιστα, όπως αναφέρουν Σέρβοι στα ημερολόγιά τους, τους 

αποχαιρετούσαν με δάκρυα. Το απόσπασμα από την κερκυραϊκή εφημερίδα 

Αναγέννησις, μάλιστα, δίνει τον τόνο των σχέσεων μεταξύ ντόπιων και Σέρβων: 

«Καλό ταξίδι, παλικάρια! Η ψυχή των Κερκυραίων έμαθε μόνο να σας θαυμάζει».71 

 Με την έλευση των Σέρβων ο ντόπιος πληθυσμός, αρχικά, ήταν επιφυλακτικός. 

 
65. Ζαβιτζιάνος, Αναμνήσεις, 121-122. 

66. Bataković, “Serbia and Greece,” 74. 

67. Ο κος Α. Ρωμάνος, Πρεσβευτής της Ελλάδος εν Γαλλία προς τον Κον Στ. Σκουλούδη, Πρόεδρον 

του Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού επί των Εξωτερικών, τηλεγράφημα, αριθ. 39, Μετάφρασις, εν 

Παρισίοις τη 28 Μαρτίου 1916, Διπλωματικά Έγγραφα 1913-1917, Ελληνοσερβική Συνθήκη Συμμαχίας, 

Εισβολή Γερμανοβουλγάρων εις Μακεδονίαν, (Αθήναι: Υπουργείον επί των Εξωτερικών, 1917), 69. 

68. Εμπρός, 5 Απριλίου 1916, αριθμός φύλλου 6993, σελ.3. Την περίοδο αυτή της όξυνσης της 

έντασης στο εσωτερικό της χώρας («Εθνικός Διχασμός»), οι εφημερίδες παρουσιάζουν τις εξελίξεις υπό 

την δική τους οπτική, ανάλογα με την θέση τους στην εν λόγω ένταση. 

69. ΑΥΕ/1916 Α/4: Παραγνώρισις της ελληνικής κυριαρχίας υπό της Συνεννοήσεως, Θεσσαλονίκη, 

21-4-1916, Ιωσήφ προς το Υπουργείον των Εξωτερικών. 

70. Tounda-Fergadi, “Serbian troops,” 37-40. 

71. Tomašević, Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, 41-42. 
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Αυτό δικαιολογούνταν, αφενός, από την επίσημη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, 

που θεωρούσε ότι η παρουσία των Σέρβων στην Κέρκυρα παραβίαζε την 

ουδετερότητα της χώρας αλλά και του νησιού, ενώ έθετε σε κίνδυνο την υγεία των 

ντόπιων, λόγω των ασθενειών πολλών Σέρβων.72 Αφετέρου, το γεγονός ότι οι Σέρβοι 

με την έλευσή τους, αποτελούσαν πλειοψηφία στο νησί (150.000 Σέρβοι τη στιγμή 

που οι ντόπιοι ήταν 100.000), σε συνδυασμό με την ρακένδυτη εμφάνισή τους, 

ενέτειναν την καχυποψία και τον φόβο των Κερκυραίων.73 

Παρόλα αυτά, η κατάσταση άλλαξε άρδην, λόγω της συμπεριφοράς των Σέρβων. 

Δεν σημειώθηκαν κλοπές και κανένα επεισόδιο Κερκυραίων και Σέρβων.74 Η 

εφημερίδα Αθήναι εξυμνεί την ηθική διαπαιδαγώγηση των Σέρβων, οι οποίοι δεν 

προέβησαν σε αυθαιρεσίες και σε βίαιες ενέργειες στο νησί, επισημαίνοντας 

χαρακτηριστικά: «Υπό τήν έποψιν αυτήν, ο σερβικός στρατός προκαλεί τας 

αγαθωτέρας εντυπώσεις εις τήν Κέρκυραν, η οποία παρέστη εν τούτοις άλλοτε εις 

άλλα αξιοθρήνητα θεάματα, στρατιωτών κρατών, τα οποία κρατούν τα σκήπτρα του 

πολιτισμού εν τω κόσμω».75 Ένας Κερκυραίος έγραψε σχετικά με την παρουσία των 

Σέρβων: «Οι Σέρβοι στρατιώτες έκαναν την καλύτερη εντύπωση στην Κέρκυρα. 

Παρά την πείνα τους στην αρχή, δεν διέπραξαν κλοπές, λεηλασίες και 

βιαιοπραγίες».76 Όσοι είχαν πλήρωναν. Όσοι δεν είχαν παρακαλούσαν με πολλή 

συστολή για λίγη χλέμπα (ψωμί).77 Ένας δικαστικός, ακόμη, τόνισε ότι ούτε ένα 

πορτοκάλι δεν εκλάπη από τους Σέρβους, ακόμα και από περιοχές που είχαν 

στρατοπεδεύσει.78 

Οι Σέρβοι ήρθαν κοντά με τον τοπικό πληθυσμό, όπου σημειώθηκαν όχι μόνο 

οικονομικές, αλλά και στοργικές σχέσεις. Έγιναν πολλοί μεικτοί γάμοι, ενώ είναι 

χαρακτηριστικό ότι και οι τρεις κόρες του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου Bella Venezia, 

Φώτιου Γαζή, παντρεύτηκαν Σέρβους, εκ των οποίων ο ένας ήταν ο Στογιαντίνοβιτς 

(Milan Stojadinović), πρωθυπουργός της Γιουγκοσλαβίας (1935-1939).79 Τα λόγια 

του Σέρβου αρχίατρου Μπορισάβλιεβιτς (Borisavljević) είναι χαρακτηριστικά: «Για 

μας είναι μεγάλη ευτυχία που βρήκαμε άσυλο στο ωραίο σας νησί, όπου αποχτήσαμε 

και θα αφήσουμε φίλους φεύγοντας μεταξύ του φιλόξενου Ελληνικού Λαού. Ως και 

τα παιδάκια σας ακόμη, στον δρόμο μας καλοδέχονται: Ντόμπροι Σέρβοι! Καλοί 

Σέρβοι!»80 

 
72. Χασιώτης, Ελληνοσερβικές σχέσεις, 143. 

73. Tomašević, ό.π., 23. 

74. Όπως πληροφορεί ο Μεταξάς στις 20 Ιανουαρίου/2 Φεβρουαρίου, τόσο στην πόλη, όσο και στην 

ύπαιθρο του νησιού επικρατούσε άκρα τάξη και δεν είχε σημειωθεί κανένα επεισόδιο. Βλ. ΑΥΕ/1916 

Α/4: Παραγνώρισις της ελληνικής κυριαρχίας υπό της Συνεννοήσεως, Κέρκυρα, 20-1-1916, Μεταξάς 

προς Σκουλούδη. 

75. Αθήναι, 7 Απριλίου 1916, αριθμός φύλλου 5836, σελ. 1. 

76. Tomašević, ό.π., 31. 

77. Άγις Στίνας, Αναμνήσεις: εβδομήντα χρόνια κάτω από τη σημαία της σοσιαλιστικής επανάστασης, 

(Αθήνα: Ύψιλον/βιβλία, 1985), 18. 

78. Ζαβιτζιάνος, Αναμνήσεις, 124. 

79. Σπύρος Κατσαρός, Ιστορία της νήσου Κέρκυρας, (Κέρκυρα: Νέα Έκδοση, 2003), 474. 

80. Αδριανός Παπαδριανός, «Ο Γολγοθάς των Σέρβων μέσα από τα αλβανικά βουνά και Ανάστασή 

τους στην Κέρκυρα», Πολιτιστικός Σύλλογος Ενδοχώρα 50, (Μάρτιος-Απρίλιος 1997), 88. 
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Σημειώθηκαν, ακόμη, και ευεργεσίες Κερκυραίων. Ο Μαργαρίτης Μιλτιάδης 

έθεσε όλη του την περιουσία στην διάθεση των Σέρβων προσφύγων και εφοδίασε τον 

σερβικό στρατό με γαλακτοκομικά από το κατάστημά του. Ο Ιωάννης Γιαννούλης, 

αγρότης από τον Άγιο Ματθαίο,81 δεν καλλιέργησε ποτέ ξανά τα χωράφια του όπου 

είχαν ταφεί Σέρβοι, παρόλο που αργότερα μεταφέρθηκαν στο Μαυσωλείο του 

Βίδου82 και ήταν η μόνη πηγή εσόδων του.83 Σημαντική, επίσης, ήταν η βοήθεια των 

Κερκυραίων γιατρών Κωνσταντίνου Παλατιανού και Σπυρίδωνος Παξινού, οι οποίοι 

παρασημοφορήθηκαν από τη σερβική κυβέρνηση. Σήμερα, στο νησί υπάρχουν 

μνημεία που υπενθυμίζουν την σερβική παρουσία στην Κέρκυρα.84 

Από τον Απρίλιο μέχρι και τον Μάιο του 1916, 120.000 σερβικού στρατού, ο 

βασιλιάς Πέτρος και ο διάδοχος Αλέξανδρος μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην 

Θεσσαλονίκη. Η σερβική Κυβέρνηση και η Βουλή παρέμειναν στο νησί μέχρι και το 

τέλος του πολέμου. Μαζί τους έμειναν και όσοι δεν μπορούσαν να πολεμήσουν, 

καθώς και μία συμβολική στρατιωτική δύναμη.85 

Οι Σέρβοι στην Θεσσαλονίκη εγκαταστάθηκαν κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της 

Μίκρας (Γαλάτιστα, Σουρωτή, Βασιλικά), 15 περίπου χιλιόμετρα ανατολικά από την 

πόλη, όπου ενώθηκαν με άλλους Σέρβους που ήταν ήδη στρατοπεδευμένοι εκεί.86 Ο 

βασιλιάς Πέτρος και ο Αλέξανδρος έμεναν σε βίλα στην οδό Μιζραχή (σημερινή 

Φλέμινγκ). Στην περιοχή της Μίκρας εκπαιδεύτηκε το καλοκαίρι ο σερβικός στρατός, 

ενώ προωθήθηκε την 17η Ιουλίου στη δυτική πτέρυγα του μετώπου,87 μήκους 60 

 
81. Άγιος Ματθαίος: χωριό της νότιας Κέρκυρας, στο οποίο είχε στρατοπεδεύσει η Μεραρχία Δρίνου 

(Drina). Υπήρχε στρατιωτικό νεκροταφείο της Μεραρχίας, ωστόσο σήμερα σώζεται μόνο το μνημείο. 

Επίσης, στην εκκλησία του χωριού, τον Οκτώβριο του 1989, ανεγέρθηκε άγαλμα προς τιμήν του Ιωάννη 

Γιαννούλη, με την επιγραφή: «Προς το τέκνο των ένδοξων Ελλήνων, ο λαός της Σερβίας». 

82. Το 1939 χτίστηκε στο ανατολικό τμήμα του Βίδο, κοντά στον φάρο, το Σερβικό Μαυσωλείο 

(Kosturnica) από τον Κνιαζέφ (Nikola Knjazev), το οποίο συγκέντρωσε τα απομεινάρια των Σέρβων 

πολεμιστών από όλα τα σερβικά νεκροταφεία που υπήρχαν στο νησί - υπολογίζονται στα 27 νεκροτα-

φεία. Μέσα στο Μαυσωλείο βρίσκονται τα οστά 1.232 πολεμιστών που τα ονόματά τους είναι γνωστά, 

ενώ σε δύο πέτρινα υπόγεια καταφύγια εκατέρωθεν του Μαυσωλείου, βρίσκονται τα οστά 1.532 πολεμι-

στών, που τα στοιχεία τους είναι άγνωστα. Βλ. Radojević and Dimić, Serbia, 201 (υποσ. 73). 

83. Tomašević, ό.π., 30. 

84. Όπως αναφέρει ο Άγις Στίνας, «τα απέραντα νεκροταφεία με τις χιλιάδες τους σταυρούς» θύμιζε 

στους ντόπιους την παρουσία του σερβικού στρατού. Πέρα από το Μαυσωλείο στο Βίδο, το σερβικό 

μνημείο και το άγαλμα του Ιωάννη Γιαννούλη στον Άγιο Ματθαίο, υπάρχει μνημείο και στον όρμο των 

Γουβιών, όπου αποβιβάστηκε ο σερβικός στρατός όταν ήλθε από την Αλβανία. Ακόμη, στο Δημοτικό 

Θέατρο της Κέρκυρας υπάρχει αναμνηστική πλάκα για τη χρησιμοποίηση του χώρου από τη σερβική 

Skupština, ενώ στο Πλατύ Καντούνι βρίσκεται το Σερβικό Μουσείο, το οποίο, μέσα από φωτογραφίες 

και εκθέματα, αναβιώνει στα μάτια του επισκέπτη την σερβική παρουσία στην Κέρκυρα κατά τον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Η σερβική κυβέρνηση, τέλος, κάθε χρόνο διοργανώνει επιμνημόσυνη δέηση στο 

Βίδο για τους Σέρβους νεκρούς στο νησί. 

85. Χασιώτης, Ελληνοσερβικές σχέσεις, 147. 

86. Πρόκειται για το κύμα των Σέρβων στρατιωτών και αμάχων οι οποίοι κατέφυγαν μέσω της Δυτι-

κής Μακεδονίας στην Θεσσαλονίκη, όπου οι Γάλλοι είχαν ετοιμάσει στρατόπεδο υποδοχής τους, ενώ 

στα νοσοκομεία της πόλης νοσηλεύονταν Σέρβοι τραυματίες. Βλ. Χασιώτης, Ελληνοσερβικές σχέσεις, 

136. 

87. Ήδη από τον Μάρτιο, στη διασυμμαχική σύσκεψη στο Σαντιγύ είχε αποφασιστεί η μη απόσυρση 

των συμμαχικών δυνάμεων από την Μακεδονία, ενώ λίγες μέρες αργότερα, ο Ζωφρ έδωσε οδηγίες στον 

Σαράιγ (Maurice Sarrail) για ορεινό πόλεμο. Η άφιξη του σερβικού στρατού ήταν σαφώς μία ενίσχυση 



188  Βαλκανικά Σύμμεικτα 18 (2017) 

 

μιλίων και δυτικά του ποταμού Αξιού, αποτελώντας την αριστερή πτέρυγα των 

Συμμάχων. Αυτό θα ήταν το μέτωπο στο οποίο θα δρούσε. Λόγω της έλλειψης 

μεταφορικών μέσων, μετακινήθηκαν από την Μίκρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης 

πεζή, ψάλλοντας κατά την πορεία τους σερβικά εθνικά τραγούδια.88 

Η έλευση των Σέρβων στη Θεσσαλονίκη βελτίωσε ακόμη περισσότερο την 

ψυχολογική τους κατάσταση, προκαλώντας, όμως, απορίες στους Συμμάχους σχετικά 

με την αποδοτικότητα ενός τόσο ετερόκλιτου ηλικιακά στρατιωτικού σώματος.89 Το 

κλίμα και το περιβάλλον της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας, γενικότερα, 

προσιδίαζε περισσότερο με την πατρίδα τους, απ' ό,τι το νησιωτικό περιβάλλον της 

Κέρκυρας. Όπως ανέφερε ένας Σέρβος στρατιώτης, με την είδηση της μεταφοράς 

τους στην Θεσσαλονίκη: «Παρόλο που οι στρατιώτες ήξεραν πως εκεί τους περίμεναν 

καινούργιες 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 την χώρα τους. Και χρειάζονταν ευρύτερο χώρο και αέρα. Σ' αυτό το νησί 

ήταν πιεσμένοι».90 

 Οι Σέρβοι, παρά τις αρχικές ήττες από βουλγαρικές στρατιωτικές δυνάμεις, 

διατηρούσαν τις θέσεις τους, ενώ δέχτηκαν και ενισχύσεις. Στόχος τους ήταν η 

κατάληψη της στρατηγικής σημασίας πόλης του Μοναστηρίου, η οποία θα άνοιγε τον 

δρόμο για την επιστροφή στην πατρίδα τους. Για την είσοδο στο Μοναστήρι, όμως, 

ήταν απαραίτητη πρώτα η κατάληψη των δύο κορυφών του Καϊμακτσαλάν, που 

υψώνονταν προ της πόλης. Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου οι Σέρβοι κατόρθωσαν να 

καταλάβουν το όρος και συνέχισαν τις επιχειρήσεις τους στον Εριγώνα (σημ. Crna 

Reka), έναν ορεινό χείμαρρο ο οποίος περνά ανατολικά του Μοναστηρίου και χύνεται 

στον Αξιό, λίγο βορειότερα του Νεγκοτίν (Negotino). Στις 13 Νοεμβρίου, οι Σέρβοι 

διέσπασαν τις γερμανικές θέσεις στον Εριγώνα και σε συνδυασμό με γαλλικά, ρωσικά 

και ιταλικά στρατεύματα, εισήλθαν στις 19 Νοεμβρίου 1916 στο Μοναστήρι μετά 

από εκστρατεία 9 εβδομάδων. Τέσσερα ακριβώς χρόνια μετά την σερβική κατάληψη 

της πόλης από τους Οθωμανούς, το ηθικό των Σέρβων ήταν ιδιαίτερα υψηλό, 

θεωρώντας ότι θα αποτελέσει την απαρχή για την απελευθέρωση των πάτριων 

εδαφών. Ο πρίγκιπας Αλέξανδρος έγινε θριαμβευτικά δεκτός στην πόλη, ενώ οι 

 
για την Αντάντ, η οποία υπολόγιζε ότι μέσα από μία επιτυχή επιθετική ενέργεια στην περιοχή θα επηρέ-

αζε θετικά τη Ρουμανία και την Ελλάδα υπέρ των Συμμάχων, ενώ θα εμπόδιζε την αποστολή εχθρικών 

στρατευμάτων σε άλλα μέτωπα του πολέμου. Η αποκαθήλωση του συμμαχικού στρατού από την αδρά-

νεια στην οποία είχε περιέλθει εδώ και αρκετό καιρό, προκαλώντας τα ειρωνικά σχόλια των εχθρών, 

πιθανόν να αποτέλεσε έναν επιπλέον λόγο για την ανάληψη πολεμικής δράσης. Η βρετανική πλευρά 

αρχικά αρνήθηκε. Τα γεγονότα που άλλαξαν την κατάσταση ήταν η κατάληψη του οχυρού Ρούπελ από 

τους Βουλγάρους στις 26 Μαΐου και η προοπτική ένταξης της Ρουμανίας στην Αντάντ –όπως και έγινε 

στις 18 Αυγούστου– που θα οδηγούσε τους Βρετανούς σε ανάληψη επιθετικών ενεργειών. Οι Σέρβοι 

προωθήθηκαν στο μέτωπο δυτικά του Αξιού τον Ιούλιο, ενώ στη Θεσσαλονίκη είχαν φτάσει μέχρι τα 

μέσα Αυγούστου ιταλικές, αλβανικές και ρωσικές στρατιωτικές μονάδες. Το Μέτωπο εκτεινόταν από 

τον Στρυμόνα μέχρι την Κορυτσά, συνολικού μήκους 170 μιλίων. Βλ. Palmer, Μακεδονικόν Μέτωπον, 

108-134. 

88. Palmer, Μακεδονικόν Μέτωπον, 132. Arthur James Mann, Το Μέτωπο της Σαλονίκης 

(Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος), μτφρ. Παναγιώτης Δημουλέας (Αθήνα: Εκάτη, 2008), 107. 

89. Palmer, ό.π., 110. 

90. Tomašević, ό.π., 41. 
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μοναχοί της σερβικής μονής του Αγίου Όρους σήκωσαν την μεταξωτή σημαία του 

Στέφανου Δουσάν και τέλεσαν πανηγυρική δοξολογία.91  

Συμπεράσματα 

 

 1) Τα γεγονότα που σχετίζονται με τη σερβική εγκατάσταση στην Κέρκυρα 

αποτελούν απόδειξη της αδυναμίας άσκησης κυριαρχικής πολιτικής από την ελληνική 

κυβέρνηση. Αρχικά, η κατάληψη του νησιού τον Ιανουάριο του 1916 αποτελεί 

παραβίαση της ουδετερότητας της Ελλάδας, αλλά και του ίδιου του νησιού (Συνθήκη 

Λονδίνου, 1864). Παρά τις διαμαρτυρίες του Κερκυραίου νομάρχη, Μεταξά και του 

Έλληνα πρωθυπουργού, Σκουλούδη, η κατάληψη δεν εμποδίστηκε. Παρομοίως, η 

ελληνική κυβέρνηση πληροφορήθηκε με καθυστέρηση την εγκατάσταση της 

σερβικής κυβέρνησης στο νησί. Επιπλέον, το ζήτημα της μεταφοράς του σερβικού 

στρατού στη Θεσσαλονίκη, τον Απρίλιο του 1916, ενέτεινε περαιτέρω τις ήδη 

τεταμένες σχέσεις ελληνικής κυβέρνησης–Αντάντ, καθώς το σχέδιο των Συμμάχων 

για μεταφορά του σερβικού στρατού μέσω ελληνικού εδάφους, με τη χρήση 

σιδηροδρόμου, αποτελούσε κατά τον Σκουλούδη παραβίαση της ουδετερότητας της 

Ελλάδας. Με την εύρεση χρυσής τομής για το ζήτημα της μεταφοράς, οι Σύμμαχοι 

κατέλαβαν χωρίς την έγκριση της ελληνικής κυβέρνησης το Αργοστόλι, για την 

αποφυγή επιθέσεων εναντίον των Σέρβων.  

 2) Οι Σέρβοι έφτασαν υπό κατάσταση διάλυσης και εξαθλίωσης στην Κέρκυρα 

στις αρχές του 1916. Οι θάνατοι τις πρώτες μέρες ήταν πολλοί και τα τρόφιμα δεν 

επαρκούσαν, η δε Κέρκυρα ήταν ανέτοιμη να δεχτεί τόσο μεγάλο αριθμό προσφύγων. 

Παρά την σταδιακή βελτίωσή τους και εν τέλει την μεταφορά τους στην 

Θεσσαλονίκη, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 1916, ο –ετερόκλιτος ηλικιακά– 

σερβικός στρατός δεν θεωρούνταν ολοκληρωτικά έτοιμος για δράση, λαμβάνοντας 

υπόψιν ότι ο εφοδιασμός τους με γαλλικά όπλα στην Κέρκυρα δεν ήταν επαρκής, ενώ 

και εντός του κειμένου επισημάνθηκαν οι επιφυλάξεις του Μεταξά σχετικά με την 

ικανότητα του σερβικού στρατού να πολεμήσει.92 Ο όρος «ανασυγκρότηση» δεν είναι 

δόκιμος, καθώς βελτιώθηκε κυρίως η υγιεινή και η ψυχολογική κατάσταση των 

Σέρβων στο νησί των Φαιάκων. 

 3) Εφόσον ο σερβικός στρατός δεν ανασυγκροτήθηκε στην Κέρκυρα, η μεταφορά 

του στην Θεσσαλονίκη σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα από την άφιξή τους 

στο νησί των Φαιάκων, δικαιολογείται από δύο παράγοντες. Πρώτον, διακηρυγμένος 

στόχος των Σέρβων ήταν η σύνδεση με τους Συμμάχους στη Θεσσαλονίκη, με την 

Κέρκυρα να αποτελεί απλά προσωρινό σταθμό. Ο Γάλλος υποπρόξενος είχε εξαρχής 

ενημερώσει τον Κερκυραίο νομάρχη για τον προσωρινό χαρακτήρα της κατάληψης 

της Κέρκυρας, ενώ χαρακτηριστική είναι η ενοικίαση των οικημάτων από τις ξένες 

αποστολές μόνο για τρεις μήνες. Δεύτερον, οι Σέρβοι αποτελούσαν σημαντική 

προσθήκη στη Στρατιά της Ανατολής, για τα επερχόμενα επιθετικά σχέδια στο 

Μακεδονικό Μέτωπο, με αποτέλεσμα να επισπευστεί η μεταφορά του σερβικού 

 
91. Palmer, ό.π., 137-145, 157-161. 

92. βλ. υποσ. 61 
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στρατού στην Θεσσαλονίκη, αμέσως μόλις άρχισε να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης 

και βελτίωσης. 
 

 

 

 


