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1. Πρόλογος 

 

Η παρούσα εργασία διερευνά τον τρόπο με τον οποίο η Σερβική Εστία της Κέρκυρας 

(Σερβικό μουσείο) διαχειρίζεται την ιστορική μνήμη του τραγικότερου ιστορικού 

γεγονότος του σερβικού λαού που συνέβη την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου 

Πολέμου. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και πιο συγκεκριμένα 

κατά τα έτη 1915-1916, ο σερβικός στρατός κάτω από την πίεση της 

Αυστροουγγαρίας, της Γερμανίας και της Βουλγαρίας αναγκάστηκε να υποχωρήσει 

μέσω του Μαυροβουνίου και της Αλβανίας, ο γνωστός Αλβανικός Γολγοθάς. Ο 

σερβικός στρατός αλλά και ένα μέρος του λαού εγκαταστάθηκαν στην Κέρκυρα, 

όπου εκεί γράφτηκαν οι πιο αιματηρές σελίδες της ιστορίας τους.  

 

Η παρούσα εργασία, επιπλέον, επιχειρεί να παρουσιάσει μια προσπάθεια εφαρμογής 

μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων στον χώρο του μουσείου που ως στόχο έχουν 

να αναδείξουν το μουσείο ως κατάλληλο χώρο για την δημιουργία εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων τα οποία θα λειτουργήσουν θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία των 

μαθητών. Η απόφαση αυτή, για τη δημιουργία μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων 

στο χώρο της Σερβικής Εστίας, πάρθηκε έπειτα από την επίσκεψή μου στο Σερβικό 

μουσείο ως ερευνήτρια κατά τον μήνα Απρίλιο του έτους 2018. Τα 

μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα που παρουσιάζονται παρακάτω αποτελούν δική 

μου πρόταση για τον συγκεκριμένο μουσειακό χώρο καθώς δεν πραγματοποιούνται 

μουσειακά εκπαιδευτικά προγράμματα στο μουσείο και δημιουργήθηκαν με τέτοιο 

τρόπο ούτως ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν στη Σερβική Εστία και 

κατ’επέκταση στα  εκθέματα του μουσείου.     

 

Κατά την διάρκεια των σπουδών μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 

«Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός των Ανατολικών και Νοτιοανατολικών 

χωρών την Ευρώπης» του τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ήρθα σε επαφή με πτυχές της Βαλκανικής 

Ιστορίας που ήταν για μένα παντελώς άγνωστες, καθώς και με ζητήματα πολιτισμού 

που μου κίνησαν το ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 

αποφασίσω να ασχοληθώ με τη μελέτη της Σερβικής Εστίας Κέρκυρας επιχειρώντας 

με αυτό τον τρόπο να συνδέσω τις προηγούμενες γνώσεις μου στην Παιδαγωγική 

Επιστήμη με τη μελέτη της ιστορίας μέσα από ένα πολιτισμικό πρίσμα.  
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Η Σερβική Εστία Κέρκυρας είναι ένας μουσειακός χώρος άγνωστος στο ευρύ κοινό 

και μέσα από την παρούσα εργασία επιχειρώ να αναδείξω την σπουδαιότητά του 

τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη Σερβία.  

 

 

 

2. Ευχαριστίες 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτρια και επόπτρια μου κυρία Σταυρούλα 

Μαυρογένη που χωρίς την πολύτιμη βοήθειά της δεν θα είχα καταφέρει να 

ολοκληρώσω τη συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Επιπλέον, θέλω να 

ευχαριστήσω την κυρία Ελένη Γαβρά που συνέβαλε και αυτή στην ολοκλήρωση της 

διπλωματικής εργασίας παρέχοντάς μου χρήσιμες συμβουλές. Ακόμη, θα  ήθελα να 

ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές μου και τα διοικητικά μέλη της γραμματείας του 

μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών « Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός 

των Ανατολικών και Νοτιοανατολικών χωρών της Ευρώπης» του τμήματος 

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

για τη στήριξη και την βοήθεια τους κατά την διάρκεια των σπουδών μου.  

 

Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμφοιτητές μου και τις συμφοιτήτριες μου 

για την άριστη συνεργασία που είχαμε καθώς και για τις αξέχαστες στιγμές που 

περάσαμε κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών μας. Δε θα μπορούσα να 

μην ευχαριστήσω τον κύριο Ljubomir Saramantic που μου έδωσε όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες που χρειαζόμουν για τη Σερβική Εστία Κέρκυρας, αλλά 

και που μου επέτρεψε να επισκεφτώ τον χώρο του μουσείου και να μελετήσω τα 

εκθέματά του. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους γονείς 

μου, Νίκο και Δάφνη, για την στήριξη τους όλα αυτά τα χρόνια και την πίστη τους σ’ 

εμένα.  
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3. Εισαγωγή 

 

Ο τρόπος διαχείρισης της μνήμης από την Σερβική Εστία Κέρκυρας καθώς και η 

εφαρμογή μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων στον χώρο του μουσείου αποτελούν 

το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Η μελέτη περίπτωσης της Σερβικής 

Εστίας ως τόπου μνήμης έχει ως στόχο να εξετάσει το πως το μουσείο διαχειρίζεται 

την ιστορική μνήμη του σερβικού λαού. Όπως είναι ευρέως γνωστό, το μουσείο είναι 

ένας από τους κατεξοχήν τόπους μνήμης και πιο συγκεκριμένα της συλλογικής 

μνήμης. Έτσι, λοιπόν, αυτό που και εγώ προσπαθώ να ερευνήσω μέσω της 

συγκεκριμένης εργασίας είναι το πως η Σερβική Εστία αναδεικνύεται ως ένας χώρος 

μνήμης σε μια άλλη χώρα. Επιπρόσθετα, αυτό που θα προσπαθήσω να αναδείξω είναι 

το πως το μουσείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω της εκπαίδευσης ως χώρος 

δράσης με στόχο την εφαρμογή μουσειοπαιδαγωγικών - εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων.  

 

Η φρίκη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου για τους Σέρβους και η ιστορία των 

ανθρώπων που βρέθηκαν στο νησί της Κέρκυρας εκείνη την περίοδο εκτίθενται στο 

Σερβικό Μουσείο Κέρκυρας, όπου μπορεί κανείς να δει διάφορα εκθέματα που 

αποτυπώνουν τις δύσκολες στιγμές του Σερβικού λαού.  

 

Η μεθοδολογία της παρούσας διπλωματικής εργασίας στηρίζεται τόσο στα εκθέματα 

όσο και στα πρωτογενή αρχεία που στεγάζονται στη Σερβική Εστία της Κέρκυρας. 

Επιπρόσθετα, έχει χρησιμοποιηθεί ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία σχετική 

με τα μουσεία, την μουσειοπαιδαγωγική και τα ζητήματα μνήμης, καθώς επίσης και 

ιστορικά βιβλία σχετικά με τη Βαλκανική ιστορία και κατ’επέκταση με τους Σέρβους 

στην Κέρκυρα.  

Αναλυτικότερα, θα αναφερθώ στο ιστορικό πλαίσιο εκείνης της περιόδου και θα 

εξετάσω κάποια θεωρητικά ζητήματα σχετικά με το ζήτημα της μνήμης καθώς επίσης 

και τον τρόπο με τον οποίο το μουσείο διαχειρίζεται την ιστορική – συλλογική 

μνήμη. Τέλος, θα παρουσιάσω θεωρίες σχετικές με το μουσείο και την 

μουσειοπαιδαγωγική αλλά θα προτείνω και εκπαιδευτικά προγράμματα που μπορούν 

να λάβουν χώρο στην Σερβική Εστία Κέρκυρας.  
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4. Ιστορικό πλαίσιο 

4. 1 Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος: τα γεγονότα που οδήγησαν στην 

οπισθοχώρηση των Σέρβων 

Η δολοφονία του Φραγκίσκου Φερδινάνδου1, διαδόχου της Αυστροουγγαρίας, το 

1914 στο Σαράγεβο αποτέλεσε την αφορμή για την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου 

πολέμου, του γνωστού σε όλους μας «Μεγάλου Πολέμου». (Βερέμης ,  2015 : 51 ) Οι 

επιτυχίες της Σερβίας στους Βαλκανικούς πολέμους οδήγησαν τη Νεολαία σε 

επαναστατικούς δρόμους.  Έτσι, μέλη της δραστηριοποιήθηκαν κυρίως στη Βοσνία 

και Ερζεγοβίνη ζητώντας δικαιοσύνη και ελευθερία συνειδήσεως.  Η ιδέα να 

δολοφονήσουν τον διάδοχο Φραγκίσκο Φερδινάνδο δημιουργήθηκε όταν ο 

Φερδινάνδος επισκέφτηκε το Σαράγεβο ανήμερα της εθνικής γιορτής των Σέρβων, 

της επετείου της μάχης του Κοσσυφοπεδίου2  του 1389, γεγονός που έγινε αντιληπτό 

ως εθνική προσβολή. ( Djordjevic, 1970 : 391 - 392 ).  Ο Φερδινάνδος δολοφονήθηκε 

από τον Σέρβο - Βόσνιο φοιτητή Γκαβρίλο Πρίντσιπ κάνοντας την Βιέννη να 

συμπεράνει ότι για όλα ευθυνόταν η σερβική κυβέρνηση και να κηρύξει τον πόλεμο.  

Η απόπειρα αυτή του Σαράγεβου οδήγησε σε επιθέσεις κατά της Σερβίας. Πιο 

συγκεκριμένα, αμέσως μετά την δολοφονία του διαδόχου του θρόνου, η Βοσνία 

Ερζεγοβίνη κηρύχτηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για 

την δημιουργία πολλών οργανώσεων εναντίον της Σερβίας το οποίο είχε ως 

αποτέλεσμα να χαθεί μεγάλος αριθμός Σέρβων πολιτών. Μετά την δολοφονία στο 

Σαράγεβο, ο  Conrad von Hoetzendorf3  διακήρυττε ότι δεν πρέπει να γίνει επίθεση 

στην Σερβία μόνο ως αντίποινα για την δολοφονία του διαδόχου του αυστριακού 

θρόνου αλλά προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία χωριστών ανεξάρτητων 

εθνικών κρατών που θα προσελκύσουν συγγενείς φυλές από το έδαφος της 

Αυστροουγγαρίας και θα προκαλέσουν έτσι την αποσύνθεση της Μοναρχίας. ( 

Batakovic : 15) Οι Αυστριακοί ζήτησαν να μετάσχουν στις έρευνες, κάτι που η 

σερβική κυβέρνηση αρνήθηκε  με αποτέλεσμα στις 28 Ιουλίου του 1914 να ξεκινήσει 

                                                      
1 Η  δολοφονία του έγινε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του στο Σαράγεβο όταν 

βρέθηκε εκεί με σκοπό να επιθεωρήσει τα γυμνάσια του στρατού. Τραγικό θάνατο 

βρήκε και η σύζυγός του η οποία τον συνόδευε σε αυτό του το ταξίδι.  
2 Η Μάχη στο Κοσσυφοπέδιο αποτέλεσε κρίσιμη αλλά και πολύνεκρη σύγκρουση 

των στρατευμάτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Σερβίας του Μοράβα 
3 Αυστριακός στρατηγός ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον Πρώτο 

Παγκόσμιο Πόλεμο 



8 

 

ο βομβαρδισμός του Βελιγραδίου ( Καστελλάν , 1991  : 531 - 532 ). Η κήρυξη του 

πολέμου βρήκε την Σερβία απροετοίμαστη οικονομικά και στρατιωτικά (έλλειψη 

όπλων, στολών, πυρομαχικών )  χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι στρατιώτες 

παρέδωσαν τα όπλα εν μια νυκτί . Ολα τα κρατικά ιδρύματα εκκενώθηκαν στη Νις, 

την πρωτεύουσα της Σερβίας στον πόλεμο, στο εσωτερικό της χώρας, επειδή το 

Βελιγράδι βρισκόταν κοντά στα σύνορα με τη διπλή μοναρχία. Ο πρωθυπουργός  

Pasic δήλωνε: « Η Αυστρία κήρυξε πόλεμο σε εμάς. Ο στόχος μας είναι ένας. Ο θεός 

να μας βοηθήσει. » ( Batakovic : 18 - 19) Παρόλα αυτά ο πρώτος χρόνος του πολέμου 

στέφθηκε με επιτυχία για τους Σέρβους  καθώς ήταν αποφασισμένοι να 

υπερασπιστούν την πατρίδα και τα σπίτια τους.  

Η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία αφοσιωμένες στην αντιμετώπιση των δικών τους 

εχθρών άφησαν την Σερβία να παλέψει μόνη της εναντίον της Αυστρίας με στρατό 

που αριθμούσε μόλις 280.000 άνδρες. Οι Αυστριακοί από την άλλη διέθεταν 183 

τάγματα πεζικού, 78 επιλαρχίες ιππικού και 144 πυροβολαρχίες πεδινού πυροβολικού 

και ορειβατικών Χό πιτζερ. Ο Σερβικός στρατός διέθετε 180 τάγματα πεζικού , 41 

επιλαρχίες  ιππικού και 108 πυροβολαρχίες. ( Mann, 2008 : 98 - 99 ) 

Τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο τοπικές μάχες διεξήχθησαν σ’ολόκληρο το 

μήκος του μετώπου του Δρίνου, του Σάβα και του Δούναβη. Δεν μπόρεσαν όμως να 

καθορίσουν τη γενική κατάσταση παρά το γεγονός ότι ήταν εξαιρετικά αιματηρές. Οι 

Αυστριακοί επιτέθηκαν πρώτα στις κύριες συγκεντρώσεις του σερβικού στρατού 

βόρεια του μετώπου του Σάμπατς4. Οι Αυστριακοί μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν 

τρεις σιδηροδρομικές γραμμές σαν αρτηρίες μεταφοράς σε αντίθεση με τους Σέρβους 

που είχαν μόνο μια σιδηροδρομική γραμμή η οποία τελείωνε στο Βαλίεβο5. Οι 

αντίπαλοι των Σέρβων άρχισαν να βομβαρδίζουν όλο το μέτωπο. Ο σκοπός των 

Σέρβων ήταν να μπορέσουν να παγιδέψουν τον εχθρό σε μια επικίνδυνη, πετρώδη και 

ελώδη περιοχή η οποία δεν ήταν άλλη από την οροσειρά Τσέρ. Η προσωρινή 

αμυντική γραμμή των Αυστριακών συγκροτήθηκε νότια του Κολουμπάρα, ενώ στο 

μέτωπο του Δρίνου οι Σερβικές  δυνάμεις εγκαταστάθηκαν στο Ουζίτσε 

παραμένοντας ακλόνητες. Οι Σέρβοι απέκρουσαν με επιτυχία τους Αυστριακούς, 

επιβάλλοντας έτσι την ήττα για δεύτερη φορά στον μεγάλο εχθρό τους. ( Mann, 2008 

: 99 – 103  ) 

                                                      
4 Πόλη της Σερβίας, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Σάβα 
5 Πόλη της Σερβίας, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Κολουμπάρα 
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Οι τρεις αυτές σερβοαυστριακές συγκρούσης στο Τσερ, στο Δρίνο και στον 

Κολουμπάρα οδήγησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.  

Το 1915 ο ρωσικός στρατός ηττάται και η αποτυχία της Ιταλίας, Αγγλίας, Γαλλίας να 

αντεπιτεθούν, ανοίγουν το δρόμο προς τις Κεντρικές Δυνάμεις με αποτέλεσμα τη 

συγκέντρωση ισχυρών δυνάμεων κοντά στα σερβικά σύνορα. Η στροφή της 

Βουλγαρίας προς τις Κεντρικές Δυνάμεις μετά την αποτυχία της βρετανογαλλικής 

απόβασης στα Δαρδανέλλια, έφερε τη Σερβία σε κατάσταση στρατηγικού 

αποκλεισμού. ( Μπόγιτς, 2016 : 8 ) Πιο συγκεκριμένα, οι σύμμαχοι άσκησαν πίεση 

στην σερβική κυβέρνηση να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις στην Βουλγαρία. Οι 

Σέρβοι συμφώνησαν να κάνουν κάποιες παραχωρήσεις εξαιτίας της έλλειψης 

τροφίμων, φαρμάκων αλλά και εξαιτίας της απουσίας νέων στρατιωτών που έπλητταν 

την Σερβία. Οι κεντρικές δυνάμεις από την άλλη ήταν αυτές που κέρδισαν τον 

Βούλγαρο βασιλιά Φερδινάνδο. ( Cox, 2002 : 65 - 66 ) Αυτές του υποσχέθηκαν το 

Σερβικό κομμάτι της Μακεδονίας και αυτός ξεκίνησε την επίθεση εναντίον της 

περιοχής. Επιπλέον και οι Αυστριακοί εξαπέλυσαν νέα επίθεση εναντίον της πόλης 

του Βελιγραδίου κάνοντας τη Σερβία να βρεθεί υπό διπλή κατοχή. Το βόρειο τμήμα 

της χώρας το είχαν καταλάβει οι Αυστριακοί και οι Γερμανοί ενώ το νοτιοανατολικό 

οι Βούλγαροι. Μοναδικό στήριγμα της Σερβίας στα Βαλκάνια ήταν η Ελλάδα με τον 

Βενιζέλο να προσπαθεί να  εφαρμόσει την ελληνοσερβική συμμαχία του 19136 . Οι 

Σέρβοι λοιπόν έπρεπε να βρουν μια λύση που θα τους βοηθούσε στην σωτηρία τους, 

είτε μέσω της συνθηκολόγησης, είτε μέσω της οπισθοχώρησης διαμέσου της 

Αλβανίας και του Μαυροβουνίου. ( Tomasevic , 2013: 196 ). Τελικά, διάλεξαν την 

δεύτερη λύση και έτσι από τις 25 Νοεμβρίου του 1915 έως τις 20 Ιανουαρίου του 

1916 πραγματοποιήθηκε η οπισθοχώρηση των Σέρβων. Όπως θα αναφερθεί στη 

συνέχεια, λόγω των αντιξοοτήτων που σημάδεψαν την αποχώρηση του σερβικού 

στρατού από τη σερβική επικράτεια – η πορεία αυτή έγινε γνωστή ως Αλβανικός 

Γολγοθάς.  

 

 

 

                                                      
6  Η ελληνοσερβική συμμαχία  είχε ως βασικό όρο την βοήθεια της Σερβίας στην 

περίπτωση που η Βουλγαρία θα παραβίαζε την ουδετερότητα παίρνοντας το μέρος 

των Κεντρικών Δυνάμεων 
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4.2 Οι Σέρβοι στην Κέρκυρα 

Η κατεύθυνση που θα ακολουθούσαν οι Σέρβοι κατά τη διάρκεια της οπισθοχώρησης 

δεν είχε συγκεκριμενοποιηθεί και έτσι ανάγκαστηκαν να κατευθυνθούν προς το 

Κόσοβο, τα Μετόχεια και το Μαυροβούνιο. Φυσικό επακόλουθο της συγκεκριμένης 

πορείας ήταν ότι ο στρατός θα συνέχιζε την πορεία του μέσα από τις ελώδεις και 

δύσβατες ακτές της Αλβανίας. Η οπισθοχώρηση αυτή σε συνδυασμό με τις δύσκολες 

καιρικές συνθήκες, την πείνα και την ασιτία έκανε ακόμη πιο δύσκολη την 

κατάσταση στην οποία περιήλθαν οι Σέρβοι στρατιώτες. Δεν υπάρχει κομμάτι 

σ'ολόκληρη την Σερβική ιστορία στο οποίο οι Σέρβοι να υπέφεραν τόσο πολύ όσο 

μέσω της υποχώρησης από την Αλβανία.  Ο σερβικός στρατός βεβαία καθ' ολη τη 

διάρκεια της πορείας δεν ήταν μόνος του καθώς τον συνόδευε και ο άμαχος 

πληθυσμός δηλαδή γέροι, γριές και παιδιά οι οποίοι στριμωγμένοι με τα λιγοστά 

υπάρχοντά τους ανάμεσα στον στρατό και στα ζώα έψαχναν να βρούν μια δικλείδα 

σωτηρίας. Παράδειγμα προς μίμηση ήταν ο βασιλιάς Πέτρος ο οποίος αν και σοβαρά 

άρρωστος δεν λιποτάκτησε αλλά προσπαθούσε να εμψυχώσει τον στρατό. ( Mann , 

2008 : 106) Ακολουθώντας διαφορετικές κατευθύνσεις και περνώντας μέσα από 

κακοτράχηλα μονοπάτια ο στρατός βρέθηκε στην περιοχή της Σκόδρας και της 

παραλιακής κεντρικής Αλβανίας. Με τη βοήθεια της Γαλλίας και με την υποστήριξη 

του ιταλικού και γαλλικού ναυτικού εκκενώθηκαν οι αλβανικές ακτές από τους 

Σέρβους. Προηγήθηκε η πορεία του σερβικού στρατού μέσω του Δυρραχίου και της 

Αυλώνας, των μοναδικών λιμανιών που μπορούσαν να προσεγγίσουν τα συμμαχικά 

πλοία. ( Μπόγιτς, 2016: 7-8 ). Όλοι αυτοί μεταφέρθηκαν στην Κέρκυρα, το νησί της 

Σωτηρίας όπως το αποκαλούνε, και όσοι άρρωστοι βρίσκονταν μεταξύ των 

στρατιωτών μεταφέρθηκαν σε ένα μικρό νησάκι απέναντι από την Κέρκυρα, τον 

Βίδο.  Ήταν πολύ δύσκολο για την Ανώτατη Διοίκηση να δώσει μια λύση στους 

χιλιάδες στρατιώτες  που δεν έφτασαν στην αλβανική ακτή στα τέλη του 1915. Οι 

Σύμμαχοι διέσωσαν μόνο 153.000 στρατιώτες. Κάποια από τα δεδομένα του ιατρικού 

σώματος και των αρχείων καταγραφής καταστράφηκαν σκόπιμα ή μόνο μερικώς. 

Μαζί με τον προηγούμενο αριθμό των διασωθέντων, γνωρίζουμε θετικά ότι οι 

Κεντρικές Δυνάμεις έλαβαν πάνω από 167.000 στρατιώτες μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 

1916, πολλοί από τους οποίους τραυματίστηκαν προηγουμένως και έφυγαν στα 

πολεμικά νοσοκομεία.  Μέσα σε μερικές εβδομάδες μετά τις 6 Ιανουαρίου όταν 

έφθασαν οι πρώτοι εξόριστοι, περίπου 2.900 πέθαναν από την εξάντληση και την 
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ασθένεια. Τα γαλλικά στοιχεία δείχνουν ότι επιπλέον 4,847 Σέρβοι στρατιώτες 

πέθαναν στην Κέρκυρα από τις 23 Ιανουαρίου έως τις 23 Μαρτίου 1916. ( 

Προσβάσιμο στο : https://encyclopedia.1914-1918-

online.net/article/serbia?fbclid=IwAR0DndwDmiyzEg7zPbIn0SWEu-sYDiFTWjUzr-

wr2AFGX2ZMRnnJhenqRcc )  

Στις 19 Ιανουαρίου του 1916 η σερβική κυβέρνηση έφτασε στο νησί και 

εγκαταστάθηκε στο ξενοδοχείο « Bella Venezia». O κεντρικός τόπος της οργάνωσης 

του Κοινοβουλίου ήταν το κτίριο του διάσημου θεάτρου της Κέρκυρας. Ο Πάσιτς, ο 

Σέρβος πρωθυπουργός, ανακοίνωσε στον Σκουλούδη7 ότι οι Σέρβοι ήρθαν στην 

Κέρκυρα ως « φίλοι σε φίλο»  συμπληρώνοντας ότι θα μείνουν στην Ελλάδα μόνο 

όσο τους το επέβαλε η κατάσταση στην οποία βρισκόντουσαν και ότι θα επέστρεφαν 

στην χώρα τους το συντομότερο δυνατόν. Ο Σκουλούδης, λοιπόν, καλωσόρισε τους 

Σέρβους στην Κέρκυρα υπογραμμίζοντας ότι η σερβική κυβέρνηση μπορούσε πάντα 

να υπολογίζει στην βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης. ( Batakovic, : 71 - 73 ) Οι 

Σέρβοι που έφτασαν στο νησί δημιούργησαν φιλικούς δεσμούς με αρκετούς 

κατοίκους της Κέρκυρας έχοντας ως συνδετικό κρίκο την ορθόδοξη χριστιανική 

πίστη. Αυτό που ουσιαστικά αναπτέρωσε το ηθικό των Σέρβων ήταν ότι ο στρατός 

αναδιοργανώθηκε και εφοδιάστηκε με γαλλικό εξοπλισμό.  

Ένα ακόμα σπουδαίο γεγονός για τη σερβική ιστορία συνέβη στην Κέρκυρα και δεν 

ήταν άλλο από την υπογραφή της Διακήρυξης της Κέρκυρας στις 20 Ιουλίου του 

1917 από την πλευρά της εξόριστης σερβικής κυβέρνησης και της Γιουγκοσλαβικής 

Επιτροπής, γεγονός το οποίο θα αναλυθεί εκτενέστερα παρακάτω. (Σφέτας, 2011 : 

35) 

Όπως ανέφερα και παραπάνω, οι Σέρβοι είχαν αναπτύξει ισχυρούς φιλικούς δεσμούς 

με τους Κερκυραίους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Γιάννη Γιαννούλη ο 

οποίος  δώρησε τα χωράφια του με μοναδικό σκοπό να δημιουργηθεί νεκροταφείο για 

τους πεσόντες  Σέρβους. Πολλές φορές μάλιστα γίνονταν και γάμοι μεταξύ Ελλήνων 

και Σέρβων δείχνοντας μ'αυτό τον τρόπο το πόσο θερμά δέχτηκαν τους Σέρβους στο 

νησί τους. ( Μπόγιτς , 2016 : 26 ) 

                                                      
7 Ο Σκουλούδης διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας τα έτη 1915-1916 κατά τη 

διάρκεια της ελληνικής κρίσης που συνέβη στην πολιτική σκηνή. Μετά την 

αναχώρηση του Βενιζέλου για τη Θεσσαλονίκης, ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος ανέθεσε 

στον Σκουλούδη την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης 

https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/serbia?fbclid=IwAR0DndwDmiyzEg7zPbIn0SWEu-sYDiFTWjUzr-wr2AFGX2ZMRnnJhenqRcc
https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/serbia?fbclid=IwAR0DndwDmiyzEg7zPbIn0SWEu-sYDiFTWjUzr-wr2AFGX2ZMRnnJhenqRcc
https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/serbia?fbclid=IwAR0DndwDmiyzEg7zPbIn0SWEu-sYDiFTWjUzr-wr2AFGX2ZMRnnJhenqRcc
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4.3 Βίδος - το νησί του θανάτου 

Οι στρατιώτες που βρίσκονταν στο νησί της Κέρκυρας ήρθαν αντιμέτωποι με πολλές 

δυσκολίες κάνοντας τον τόπο αυτό τόσο σωτήριο όσο και τόπο των μεγάλων δεινών 

καθώς στο μικρό νησάκι που βρίσκεται απέναντι από την Κέρκυρα διαδραματίστηκαν 

τραγικά γεγονότα για τον σερβικό λαό. Οι γαλλικές στρατιωτικές αρχές αποφάσισαν 

πως ο μόνος τρόπος να διαχωριστούν οι υγιείς από τους ασθενείς στρατιώτες ήταν με 

την μετακίνηση των δεύτερων στο νησάκι Βίδο. Στο νησάκι  Λαζαρέτο γινόταν η 

διαλογή των στρατιωτών. Όσοι ήταν σοβαρά άρρωστοι μεταφέρονταν στο νησί Βίδο 

ούτως ώστε να μη μεταδώσουν την ασθένειά τους στους υγιείς στρατιώτες. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό των αρρώστων πέθαινε από «στρατιωτική ευκοίλια»  λόγω της 

εξουθένωσης και της ασιτίας που είχε υποστεί ο οργανισμός τους. Δεδομένης της 

μικρής έκτασης του νησιού δεν υπήρχε αρκετός χώρος για να ενταφιαστούν όλοι με 

αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός αποθανόντων να  « θάβεται » στη θάλασσα. Η 

τοποθεσία αυτή ονομάστηκε « γαλάζιος τάφος » εξαιτίας αυτού του τραγικού 

γεγονότος.  (Μπόγιτς, 2016: 22) 

Ενδιαφέρουσα είναι η μαρτυρία, που παραθέτει ο Saramantic (2004 : 24) στο βιβλίο 

του « Προσκύνημα στην Κέρκυρα », η οποία περιγράφει την φρικαλεότητα του 

πολέμου στο νησί του Βίδο. Αναλυτικότερα: « η πρώτη άφιξη στην ακτή , η πρώτη 

ματιά λίγο πιο μακριά από την προβλήτα , υποδηλώνει τη φρίκη του ξένου και το 

φράγμα της θάλασσας που κυβερνά το νησί. Στην ακτή παρατηρήσαμε ένα σωρό 

ανθρώπινα πτώματα που στοιβάζονταν ως μετρητής ένα ένα σε καλή σειρά μεταξύ τους 

, σε διάφορους ορόφους. Η σωρός ήταν σε ύψος υψηλότερο από την ανθρώπινη 

ανάπτυξη και σε μήκος ήταν δεκάδες μέτρα και περισσότερο ».  

 

4.4 Η διακήρυξη της Κέρκυρας το 1917 και η σημασία της για την δημιουργία του 

Βασιλείου των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων το 1918 

Η σημαντικότερη συνέπεια του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου στα Βαλκάνια ήταν η 

διάλυση της Μοναρχίας της Αυστροουγγαρίας και η δημιουργία ενός νέου 

Βαλκανικού κράτους, του Βασιλείου των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων. ( 

Sotirovic , 2014 : 1) 
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Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ο Πάσιτς τόνιζε ότι η Σερβία 

είχε ως μοναδικό στόχο την απελευθέρωση των Νότιο Σλάβων και γι’αυτό το λόγο 

αποζητούσε την ένωση όλων των Νότιο Σλάβων σε ένα κράτος με κέντρο το 

Βελιγράδι καθώς και την ίδρυση ενός μεγάλου σερβικού κράτους. Η κυβέρνηση 

Πάσιτς κατά τη διάρκεια του πολέμου βρισκόταν στην Κέρκυρα και κρατούσε μια 

αποστασιoπημένη στάση από την γιουγκοσλαβική επιτροπή. Μετά όμως από κάποια 

γεγονότα (κατάρρευση του τσαρισμού στη Ρωσία το 1917, διαπραγματεύσεις της 

Αντάντ με την Αυστροουγγαρία) ο Πάσιτς άλλαξε στάση απέναντι στην 

Γιουγκοσλαβική Επιτροπή. Επακόλουθο των παραπάνω ήταν ο Πρωθυπουργός της 

Σερβίας και η Γιουγκοσλαβική Επιτροπή να υπογράψουν στις 20 Ιουλίου 1917 την 

Διακήρυξη της Κέρκυρας για την ίδρυση ενός κράτους των Σέρβων, Κροατών και 

Σλοβένων υπό την σερβική δυναστεία των Καραγιώργηδων. Ουσιαστικά η παραπάνω 

διακήρυξη έθεσε τις βάσεις για την δημιουργία ενός κράτους, με την πεποίθηση ότι 

επρόκειτο για έναν λαό ο οποίος είχε τρία ονόματα. ( Σφέτας, 2011 : 33 – 35 )  

Για να γίνουν κατανοητά τα παραπάνω πρέπει να εξεταστεί λίγο πιο εκτεταμένα το τι 

συνέβη στο συνέδριο της Κέρκυρας. Είναι αναμφίβολο γεγονός ότι  το συνέδριο είχε 

μεγάλη σπουδαιότητα και σημασία αν λάβει κανείς υπόψιν του ότι η συνεδρίαση 

κράτησε περισσότερο από μήνα. Μετά από πολλές διαπραγματεύσεις υπογράφτηκε η 

Διακήρυξη η οποία κατά κάποιο τρόπο σηματοδοτούσε την λήξη του πολέμου. Η 

Διακήρυξη βασίστηκε σε δύο αρχές :  1) στην ίδρυση ενός εθνικού κράτους, όπως 

είδαμε και παραπάνω, 2) στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αυτοπροσδιορίζονται οι 

άνθρωποι. Εν ολίγοις, τόσο η γιουγκοσλαβική επιτροπή όσο και η σερβική 

κυβέρνηση επιθυμούσαν να προστατέψουν τα γιουγκοσλαβικά εδάφη από Ιταλικές 

επιδρομές και αυτό μπορούσαν να το πετύχουν μόνο με την δημιουργία ενός κράτους 

που θα ένωνε όλους τους Νότιο Σλάβους. ( Sotirovic , 2014 : 15 – 18 ) 

 

 

 

 

 



14 

 

4.5   Από την Κέρκυρα στην Θεσσαλονίκη : η συμβολή των Σέρβων στο Μέτωπο της 

Θεσσαλονίκης  

 

Ο στρατός ο οποίος βρισκόταν ήδη στην Κέρκυρα αναδιοργανώθηκε με σκοπό να 

συνεχίσει την συμμετοχή του στον πόλεμο. Ο σερβικός στρατός αποτελούνταν από 

115.000 άντρες  οι οποίοι εξοπλίστηκαν με εξοπλισμό που τους παρείχαν οι 

Σύμμαχοι. Όλες οι συμμαχικές δυνάμεις βρέθηκαν στο Μέτωπο της Θεσσαλονίκης 

και γι'αυτό το λόγο οι Σέρβοι στρατιώτες μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην 

δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του ελληνικού κράτους. ( Djordjevic , 1970 : 403 )  

Η Βουλγαρία στις 18 Αυγούστου 2016 ξεκίνησε την επίθεση αναγκάζοντας τους 

Σέρβους να υποχωρήσουν στο Όστροβο αποδεικνύοντας όμως ότι ο στρατός τους 

παρέμενε δυνατός και αντάξιος της δυναμικής του παρελθόντος. ( Mann, 2008 : 107) 

Στις 18 Σεπτεμβρίου ο σερβικός στρατός κατόρθωσε να φτάσει στο Καϊμάκτσαλαν 

και στις 19 Νοεμβρίου απελευθέρωσε το Μοναστήρι , πατώντας μετά από πολύ καιρό 

το χώμα της πατρίδας του. (Djordjevic , 1970 : 403 ) Αυτό που βέβαια πρέπει να 

αναφερθεί είναι ότι μέχρι να επιτευχθεί η είσοδος στο Μοναστήρι οι Σέρβοι 

υπέφεραν καθημερινά καθώς η χώρα τους είχε πάψει πια να υπάρχει και τα παιδιά 

τους ήταν στο έλεος του Αυστριακού και του Βούλγαρου εισβολέα. ( Mann, 2008 : 107) 

Ο Αντιβασιλέας Αλέξανδρος8 ήταν ένας από τους σημαντικότερους Σέρβους ο οποίος 

βρέθηκε στο Μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Ο βασιλιάς Πέτρος, ο Αντιβασιλέας 

Αλέξανδρος, ο βοεβόδας9 Μίσιτς και ο στρατηγός Βάσιτς ήταν αυτοί οι οποίοι 

έδωσαν ένα αίσθημα ασφάλειας στους Σέρβους κάνοντας τους να πιστεύουν ότι η 

αναγέννηση του έθνους τους είναι καθ'οδόν.  

Η μάχη στο Μακεδονικό Μέτωπο, όπως αλλιώς ονομάζεται το μέτωπο της 

Θεσσαλονίκης, κατέστη νικηφόρα. Η νίκη αυτή το φθινόπωρο του 1918 αποτέλεσε το 

                                                      
8 Ο πατέρας του Αλέξανδρου, Πέτρος Α της Σερβίας, εξαιτίας κάποιων προβλημάτων 

υγείας που αντιμετώπιζε μεταβίβασε τα καθήκοντά του στο διάδοχό του Αλέξανδρο 

Καραγεώργεβιτς, ο οποίος ανακηρύχθηκε Αντιβασιλέας 
9 Ο βοεβόδας είναι στρατιωτικός διοικητής ή πολιτικός αξιωματούχος σλαβικών 

λαών. Αν κάνουμε ετυμολογική ανάλυση της λέξης παρατηρούμε ότι προέρχεται από 

την σλαβική λέξη wojewode ( woj στρατός + woditi οδηγώ), τίτλος που κατά τους 

μέσους βυζαντινούς χρόνους χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει τον αξιωματούχο ή 

τον διοικητή σλαβικού στρατού 
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μείζον ρήγμα για τη συμμαχία των Κεντρικών Αυτοκρατοριών, κάνοντας τους 

Συμμάχους να επικρατήσουν και τη Γερμανία να συνθηκολογήσει. ( Γούναρης, 2012 

: 32) 

Οι Σύμμαχοι, ή αλλιώς Ανταντ όπως είναι ευρέως γνωστές οι Ενωμένες Δυνάμεις, 

νίκησαν τις Κεντρικές Δυνάμεις οδηγώντας στην κατάρρευση μεγάλων 

αυτοκρατοριών και δημιουργώντας μεγάλες αλλαγές στον χάρτη της Ευρώπης. Στις 

30 Οκτωβρίου 1918 υπογράφτηκε στο Μούδρο ανακωχή ανάμεσα στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία και την Αντάντ. ( Βλασίδης, 2016 : 17) Κατά τα έτη 1919 – 1920 

υπογράφηκαν μια σειρά από συνθήκες ειρήνης. Στο συνέδριο της ειρήνης στο Παρίσι, 

υπογράφηκαν συνθήκες ειρήνης καθεμιά η οποία αφορούσε και μια από τις 

ηττημένες Δυνάμεις. ( Γούναρης, 2012 : 34) 

Ο Πρώτος Παγκόσμιος πόλεμος αναμφίβολα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

Σερβικής ιστορίας. Οι Σέρβοι, στα Βαλκάνια, αλλά και όχι μόνο, κέρδισαν το 

δικαίωμα μιας τιμιτικής θέσης ανάμεσα στους βαλκανικούς λαούς, με την 

πραγματική γενναιότητά τους αλλά και μέσω της προσπάθειάς τους να 

υπερασπιστούν με οποιοδήποτε τρόπο την πατρίδα τους. ( Mann, 2008 : 107 - 110 ) 

 

 

5. Σερβική εστία - Σερβικό μουσείο Κέρκυρας 

Για την τοπική ιστορία του νησιού, η παραμονή των Σέρβων στην Κέρκυρα 

αποτέλεσε σημαντικό γεγονός και γι’αυτό το λόγο ο Δήμος Κερκυραίων αποφάσισε 

το 1993 να παραχωρήσει στο σερβικό κράτος ένα τριώροφο κτήριο στο κέντρο της 

πόλης επί της οδού Μουστοξύδη 19. Παράλληλα εκτός από το μουσείο στον ίδιο 

χώρο στεγάζεται και το επίτιμο σερβικό προξενείο.  ( Βλασίδης , 2016  : 160 ) Τα 

εκθέματα του μουσείου βρίσκονται στους δύο πρώτους ορόφους όπου μπορεί κανείς 

να δει εκτός από μεγάλη ποικιλία φωτογραφιών, στολές , κειμήλια, χειρόγραφα , 

έγγραφα, παράσημα καθώς επίσης ο επισκέπτης μπορεί να έρθει σε επαφή και να 

γίνει αποδέκτης της λογοτεχνικής σερβικής κληρονομιάς. Στόχος του μουσείου είναι 

να μπορέσει ο επισκέπτης να κατανοήσει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο σερβικός 

λαός και μέσα από τα εκθέματα να συνειδητοποιήσει πως μετά από τον γολγοθά 

επήλθε η λύτρωση και η σωτηρία. Το μουσείο, λοιπόν,  είναι δομημένο με τέτοιο 
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τρόπο, ούτως ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να κατανοήσει τα διαφορετικά στάδια, τα 

οποία αντιμετώπισαν όσοι βρέθηκαν ως πρόσφυγες στην Κέρκυρα.  

Ο στρατηγός Μίλοραντ Πρέλεβιτς  ανέλαβε την διαμόρφωση του μουσείου και 

χώρισε την έκθεση σε έντεκα ενότητες: 

1. Η υπεράσπιση της Σερβίας 1915, 

2. Η οπισθοχώρηση μέσω της Αλβανίας 

3. Η αποχώρηση του σερβικού στρατού από τις ακτές της Αλβανίας 

4. Παιδιά από τη Σερβία και σχολεία στην Κέρκυρα 

5. Βίδο : «το νησί του θανάτου» 

6. Σερβικοί στρατιωτικοί καταυλισμοί στην Κέρκυρα 

7. Η αναδιοργάνωση του σερβικού στρατού στην Κέρκυρα 

8. Η σερβική κυβέρνηση της Κέρκυρας 

9. Νεκροταφεία-Μνημεία 

10. Η αναχώρηση του σερβικού στρατού από την Κέρκυρα 

11. Επαφές Σέρβων και Κερκυραίων κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ( 

Βλασίδης , 2016 : 160 , Saramantic , 2004 : 77 ) 

Το μουσείο ουσιαστικά λειτουργεί ως ένας χώρος προετοιμασίας για τα μνημεία τα 

οποία οι Σέρβοι επισκέπτες θα « προσκυνήσουν » όπως : τα σερβικά νεκροταφεία -

μαυσωλείο στο νησί του Βίδο , το σερβικό μνημείο στον Άγιο Ματθαίο και το 

μνημείο απόβασης των Σέρβων στις Γουβιές.  

 

6. Θεωρητικό πλαίσιο - Ζητήματα Μνήμης 

6.1 Συλλογική μνήμη 

 

Όταν ακούει κανείς την λέξη μνήμη του έρχονται στο μυαλό διαφόρων ειδών 

λειτουργίες της μνήμης όπως η παιδική μνήμη, η φωτογραφική μνήμη, η μνήμη των 

αγαπημένων προσώπων που δεν βρίσκονται πια εν ζωή ακόμα και η μνήμη του 

υπολογιστή. Η μνήμη όμως έχει πολυδιάστατο ρόλο πόσο μάλιστα όταν αφορά την 

μνήμη μιας ολόκληρης κοινωνίας, αυτό που λέμε σήμερα συλλογική μνήμη. Είναι 

γνωστό ότι η μνήμη λειτουργεί ως αγωγός που μεταφέρει πληροφορίες από το 

παρελθόν στο παρόν, κουβαλώντας μέσα της μια ερμηνευτική χροιά. Δεν είναι τυχαίο 

λοιπόν πως από πολλούς μελετητές η μνήμη θεωρείται πυρήνας ταυτότητας και 
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συνοχής. ( Λιάκος , 2007 : 277 ) Όπως αναφέρει και ο Πλουμίδης ( 2012 ) :  « Μνήμη 

σημαίνει κυριαρχία στο χρόνο. Η μνήμη είναι το αντίδοτο του θανάτου γιατί χωρίς τη 

δυνατότητα να  αποθηκεύουμε δεν έχουμε την ικανότητα επιβίωσης.» 

 

Η μνήμη είτε ατομική είτε συλλογική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

ανθρώπινης ζωής. Συλλογικότητα σημαίνει να έχεις κάτι κοινό, είτε αυτό είναι 

πραγματικό είτε φανταστικό, ασήμαντο ή σημαντικό, δυνατό ή αδύνατο. Χωρίς κοινά 

στοιχεία δεν υπάρχει συλλογικότητα (Jenkins , 1996 : 133 ). Το μουσείο, λοιπόν, 

αποτελεί έναν τέτοιο χώρο καθώς παρουσιάζει εκθέματα που έχουν κοινά 

χαρακτηριστικά. 

 

Τι είναι όμως η συλλογική μνήμη; Αν θα θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό για το τι 

είναι συλλογική μνήμη θα  χρησιμοποιούσαμε τον ορισμό των Jay Winter και 

Emmanouel Sivan όπου αναφέρουν ότι η συλλογική μνήμη είναι δημόσια ανάμνηση. 

Είναι η πράξη της συλλογής κομματιών από το παρελθόν και η ένωση τους δημοσίως. 

Το κοινό είναι η ομάδα που παράγει, εκφράζει και χρησιμοποιεί τη συλλογική μνήμη. 

Η συλλογική μνήμη κατασκευάζεται μέσω της δράσης ομάδων και ατόμων. ( 

Βλασίδης, 2016 : 19) Την ατομική μνήμη πολλές φορές είναι δύσκολο να την 

ξεχωρίσει κανείς από την συλλογική μνήμη καθώς « η ατομική μνήμη είναι τμήμα ή 

εκδοχή της συλλογικής μνήμης»  (Γκαζή, 2010 : 346) Σε μια προσπάθεια να 

ξεκαθαρίσουμε την ατομική από την συλλογική μνήμη θα λέγαμε ότι η πρώτη 

βασίζεται στη συλλογική μνήμη και ταυτίζεται με αυτήν, ενώ η δεύτερη 

περιλαμβάνει τις ατομικές μνήμες. Για έναν άλλον ιστορικό τον Alon Confino, η 

συλλογική μνήμη είναι η διερεύνηση μιας συλλογικής ταυτότητας που μια ομάδα 

χρησιμοποιεί για να ενώσει τα μέλη της που κατά τα άλλα έχουν διαφορετικά 

συμφέροντα και κίνητρα. (Βλασίδης, 2016 : 19) Και ο Σταυρίδης δίνει εύγλωττα έναν 

ενδιαφέροντα ορισμό για την συλλογική μνήμη: « η συλλογική μνήμη είναι τόπος 

παραγωγής κοινά αναγνωρίσιμων εικόνων ». Η ατομική μνήμη δεν μπορεί να 

μελετηθεί καθώς η συλλογική μνήμη είναι αυτή που μελετάται για να κατανοηθεί πως 

η κοινωνία επιδρά στην μνημονική συγκρότηση των μελών της ( Σεβαστίδου , 2013 : 

206 ) 

 

Η συλλογική μνήμη, βέβαια, εκφράζεται και μέσα από μνημειακούς χώρους. Ένα 
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μνημείο είναι άμεσα συνυφασμένο με την πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου. Ένας 

μνημειακός χώρος είναι μια ζωντανή μνήμη η οποία έχει διάρκεια στον χρόνο και 

συμβάλλει στη διαμόρφωση του ύφους και του χαρακτήρα του χώρου ζωής μας. Για 

να μπορέσει, όμως, αυτή η μνήμη να παραμείνει ενεργή απαραίτητη είναι η χρήση 

της « λειτουργικής μνήμης» η οποία προσπαθεί να προστατέψει και να διατηρήσει 

«τη διδακτική λειτουργία, αυτή της ιστορικής μαρτυρίας ή του τοπόσημου, τη λειτουργία 

ως αναπόσπαστων στοιχείων του αστικού ιστού, όπως και τη χρηστική λειτουργία 

ανάλογα με τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά τους» (Γαβρά, 2010: 313-314).  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συλλογικής μνήμης, εκτός των μουσειακών χώρων, 

είναι τα στρατιωτικά νεκροταφεία. Τέτοιου είδους νεκροταφεία υπάρχουν σε πολλές 

περιοχές των Βαλκανίων με τα ποιο γνωστά να βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και στα 

Σκόπια. Τα νεκροταφεία αυτά, όπως και τα σερβικά νεκροταφεία στο νησί Βίδο της 

Κέρκυρας, ακολουθούν μια συγκεκριμένη χωρική οργάνωση και αισθητική 

προσέγγιση δίνοντας στοιχεία μνημειακού χαρακτήρα και μετατρέποντάς τα σε 

τόπους μνήμης. Οι τόποι αυτοί παραπέμπουν σε «μνήμες του κόσμου» ή και σε 

«αναμνήσεις σιωπής» ( Gavra, Vlassidis, 2005 : 1-5)  

 

Ο πρώτος ο  οποίος εισήγαγε την έννοια της συλλογικής μνήμης ήταν ο Μ. 

Halbwachs. Αυτός διατύπωσε πως η ατομική μνήμη έχει άμεση συνάρτηση με την 

συλλογική καθώς οι μνήμες ενός ατόμου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το 

κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο μεγαλώνει, όπως είναι η οικογένεια, η θρησκευτική 

κοινότητα κ.α ( Γκάζη, 2013 : 28 ) Πιο συγκεκριμένα, η μνήμη δεν είναι απλώς μια 

ανάμνηση του παρελθόντος αλλά σχετίζεται με τις ανθρώπινες σχέσεις και τα 

αντικείμενα που υπήρχαν στο παρελθόν. Τα κοινωνικά πλαίσια είναι αυτά που 

διαμορφώνουν την συλλογική μνήμη και γι'αυτό το λόγο αποκτά συμβολική 

λειτουργία και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. ( Παραδέλλης  , 1995 : 28 ) Αυτό που 

ουσιαστικά τονίζει είναι την διάκριση της ατομικής από την συλλογική μνήμη και 

αναφέρει ότι σε καμία περίπτωση η πρώτη δεν μπορεί να είναι αυτόνομη. Ενώ η 

συλλογική μνήμη υπομένει και αντλεί δύναμη από τη βάση της σε ένα συνεκτικό 

σώμα ανθρώπων, τα άτομα ως μέλη της ομάδας θυμούνται. Παρότι αυτές οι 

αναμνήσεις αλληλοϋποστηρίζονται από κάθε άλλη και είναι κοινές για όλους , τα 

μεμονωμένα μέλη εξακολουθούν να διαφέρουν ως προς την ένταση με την οποία τα 

βιώνουν.  



19 

 

 

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και η διάκριση που κάνει ανάμεσα στην συλλογική 

μνήμη και την ιστορία. Θεωρεί πως η συλλογική μνήμη και η ιστορία ακολουθούν 

διαφορετικούς δρόμους και διαφωνεί με την ύπαρξη του όρου « ιστορική μνήμη » 

καθώς δεν πιστεύει ότι με αυτό τον όρο οι δυο αυτές έννοιες μπορούν να 

ενοποιηθούν. Τεκμηριώνει την άποψή του λέγοντας ότι η επίσημη ιστορία 

παρουσιάζει συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα τα οποία η εκάστοτε κοινωνία θέλει να 

μεταφέρει στις επόμενες  γενιές. Η συλλογική μνήμη, όμως, ξεθωριάζει με αυτόν τον 

τρόπο καθώς ξεχνιούνται σημαντικά γεγονότα μέσα από την ιστορική αφήγηση.  

 

«Στο πλαίσιο των παρελθόντων πολέμων, η συλλογική μνήμη είναι οι κοινωνικά 

κατασκευασμένες ιστορίες για γεγονότα που συνέβησαν πριν χρόνια ή αιώνες , μια 

ιστορία που κρατήθηκε και μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά από μια κοινωνία, μια 

ιστορία που κατασκευάστηκε συχνά από μια πολιτική στάση που αποσκοπούσε να 

οικοδομήσει και να ενισχύσει την εθνική ταυτότητα μιας χώρας. Όσον αφορά την 

τελευταία, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στη συλλογική μνήμη ως εθνική μνήμη ». ( 

Wanda , Mallika 2017 )  

 

Γενικά, το ζήτημα της συλλογικής μνήμης έχει απασχολήσει πολλούς επιστήμονες οι 

οποίοι προσπάθησαν να δώσουν έναν δικό τους ορισμό για την συγκεκριμένη έννοια. 

Ο Πιέρ Νόρα αναφέρει ότι η συλλογική μνήμη είναι ότι υπάρχει από το παρελθόν 

μέσα από τα βιώματα των ανθρώπων που έζησαν μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Ο Νόρα πιστεύει ότι μνήμη και ιστορία συγχέονται κάτι που έρχεται σε αντίθεση με 

όσα διατύπωσε ο Halbwachs.  Ο Shanken ( 2004 : 167‐168 ) , από την άλλη αναφέρει 

ότι « η μνήμη είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο, μια συνεχής διαπραγμάτευση μεταξύ των 

ανθρώπων σε σχέση με το τι αποφασίζουν να μην ξεχάσουν και πώς το διαμορφώνουν 

για την υστεροφημία ».  Η συλλογική μνήμη ορίζεται από τους Schuman και Scott , ως 

« μια ευρέως διαδεδομένη γνώση παλαιότερων κοινωνικών γεγονότων που μπορεί να 

μην έχουν βιώσει προσωπικά αλλά να είναι συλλογικά κατασκευασμένα μέσω 

επικοινωνιακών κοινωνικών λειτουργιών » ( Wanda , Mallika 2017 )  

Πολλές φορές ο χώρος της μνήμης μπορεί να μας οδηγήσει σε περίεργα μονοπάτια 

ειδικότερα αν βρισκόμαστε χρόνια μετά από τότε που διαδραματίστηκαν τα γεγονότα 
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που εξετάζουμε. Η συλλογική μνήμη παραμένει ζωντανή αφού καταφέρνει να 

συνδέσει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Η σύνδεση όμως αυτή έχει ως 

σκοπό την επιβίωση της μνήμης ενάντια στη λήθη. Πολλοί μελετητές της συλλογικής 

μνήμης και κυρίως ιστορικοί έχουν εκφράσει τον φόβο τους για τους κινδύνους που 

ελλοχεύει η λήθη. Για παράδειγμα, ο Τοντόροφ θεωρεί ότι πολλοί αγώνες του 

παρελθόντος , χωρίς ατομικές και συλλογικές μνήμες, ενάντια στον ολοκληρωτισμό ή 

την τυραννία δεν θα είχαν γίνει. Γι’αυτό το λόγο υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να 

επαναπαυόμαστε αλλά να προσπαθούμε με όσα μέσα διαθέτουμε να διατηρήσουμε 

την συλλογική μνήμη. ( Μελίστα, Χατζηχαραλάμπους, 2008 : 10-11) 

 

6.2 Ο χώρος του μουσείου ως τόπος μνήμης 

 

Το μουσείο λειτουργεί ως ο κατεξοχήν τόπος μνήμης. Πιο συγκεκριμένα, όπως 

αναφέρει και η Γκάζη τα μουσεία είναι δημόσια μνημεία της μνήμης. « Οι τόποι 

μνήμης ξεπηδούν από πολλές ανάγκες: να τιμήσουμε το παρελθόν, να μη σβήσει η 

ανάμνηση ενός γεγονότος ή ενός προσώπου, να διατηρήσουμε την ταυτότητα μας , να 

μεταδώσουμε μνημονική ύλη στις επόμενες γενιές». Τι σημαίνει όμως αυτό; Η δημόσια 

μνήμη είναι αυτή η οποία διαχειρίζεται την κοινωνική μνήμη έχοντας πολιτική 

σκοπιά προσπαθώντας να ισορροπήσει μεταξύ της κυρίαρχης κουλτούρας και των 

λαϊκών παραδόσεων. Η ιστορική μνήμη ουσιαστικά συμβάλλει στην παραγωγή 

ιστορικής γνώσης η οποία κυρώνει αντιλήψεις περί διάρκειας και ιστορικής 

συνέχειας. Όλα τα εκθέματα ενός μουσείου παράγουν αφηγήσεις συμβάλλοντας με 

αυτό τον τρόπο στην δημιουργία της μνήμης. Το μουσείο αποτελεί χώρο μνήμης 

καθώς συλλέγει αντικείμενα τα οποία εκφράζουν μια ολόκληρη ομάδα. Πιο 

συγκεκριμένα, το μουσείο είναι θεματοφύλακας της συλλογικής μνήμης. 

 

Το μουσείο έχει άμεση συνάρτηση με το παρελθόν.  Αυτό σημαίνει ότι το μουσείο 

δημιουργεί στους επισκέπτες του μια νοσταλγική διάθεση του παρελθόντος.  Όπως 

είπαμε και παραπάνω, τα μουσεία προσπαθούν να απαγκριστρωθούν από τις 

ηγεμονικές αφηγήσεις δημιουργώντας βιωματικές σχέσεις μεταξύ τόπου , μνήμης και 

κοινότητας.  Η Landsberg ( 2004 : 2 ) , ειδικότερα, θεωρεί τα μουσεία ως 

βιωματικούς τόπους οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να 
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υιοθετήσουν μνήμες γεγονότων ως « προσθετική μνήμη ». Πολλοί μελετητές 

παρατηρούν ότι αυτή η « υποχρέωση να θυμόμαστε » φτάνει κυριολεκτικά στα άκρα, 

καθώς οι επισκέπτες καλούνται ουσιαστικά να υιοθετήσουν μνήμες έτσι, ώστε να 

ανταποκριθούν συναισθηματικά στο παρελθόν  ( Andermann and Arnold‐de Simine ,  

2012 : 8 ). 

Τα αντικείμενα ενός μουσείου είναι φορείς σημαντικών στιγμών του παρελθόντος. Η 

ύπαρξή τους στους μουσειακούς χώρους δεν είναι τυχαία. Κάθε αντικείμενο έχει λόγο 

ύπαρξης. Πολλές φορές όταν επισκεπτόμαστε ένα μουσείο βλέπουμε διάφορα απλά 

αντικείμενα, π.χ ένα μαχαίρι, και απορούμε για ποιο λόγο βρίσκεται στα εκθέματα 

του μουσείου. Το μαχαίρι αυτό όμως κουβαλάει τη δική του ιστορία, τη δική του 

μνήμη, συνδέεται με το παρελθόν ενός ανθρώπου και κατ'επέκταση ενός τόπου. Αν 

δεν υπήρχαν αυτά τα αντικείμενα, δε θα μπορούσαν να υπάρξουν οι ιστορίες που 

κουβαλάνε μαζί τους και αν δεν υπήρχαν αυτές οι ιστορίες δεν θα μπορούσε να 

υπάρξει το μουσείο. Έτσι μεταβαίνουμε από την ατομική μνήμη στην συλλογική και 

το μουσείο είναι αυτό που καταφέρνει να την διασώσει . Το μουσείο όμως δεν 

οφείλει μόνο να παρουσιάζει τα αντικείμενα ενός ιστορικού παρελθόντος αλλά έχει 

χρέος να δημιουργεί την κριτική σκέψη στους επισκέπτες του, να εγείρει ερωτήματα 

και να θέτει τον άνθρωπο του παρόντος απέναντι στο ιστορικό παρελθόν. Για να 

θεωρήσουμε ότι το μουσείο έχει πετύχει τον στόχο του πρέπει ο επισκέπτης να 

κατανοήσει τα γεγονότα του παρελθόντος και πολλές φορές να καταφέρει να μπεί 

στην θέση του πρωταγωνιστή του μουσειακού αφηγήματος. Το μουσείο αποτελεί 

καθρέφτη της τοπικής κοινωνίας και βοηθάει τον επισκέπτη να ανακαλύψει μόνος 

του την εικόνα και τον τρόπο δράσης της κοινωνίας αλλά και την σχέση του με τους 

προγόνους του. Ακόμη, το μουσείο αντανακλά την τοπική κοινωνία καθώς τοποθετεί 

την ανθρώπινη δραστηριότητα στο αρχικό της περιβάλλον, την κοινωνία. ( 

Andreadou, Gavra, Douka - Papadimitriou, Iakovou 2011) 

 

Τα μουσεία έχουν ως υποχρέωση όχι μόνο να συλλέγουν, να διατηρούν και να 

αποθηκεύουν αντικείμενα αλλά και να τα κάνουν προσβάσιμα στο κοινό. Ο τρόπος 

με τον οποίο το μουσείο ερμηνεύει και παρουσιάζει τα εκθέματα γίνεται με τέτοιο 

τρόπο ώστε να μπορεί να μεταδώσει νοήματα. Τα μουσεία κατασκευάζουν μια 

συγκεκριμένη συλλογική μνήμη. Υπάρχει μια μακρά καθιερωμένη σύνδεση της 

μνήμης με την συντήρηση και προστασία των αντικειμένων. Με αυτή την έννοια το 
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μουσείο δεν μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως  μια τυπολογική συλλογή αντικειμένων του 

παρελθόντος αλλά περισσότερο ως αποθήκη και προστάτης της μνήμης της 

ανθρωπότητας μέσα από τα αντικείμενα που κρατούνται και φυλάσσονται στους 

μουσειακούς χώρους. Tα αντικείμενα αποτελούν τη μοναδική κατηγορία ιστορικών 

γεγονότων που συνέβησαν στο παρελθόν αλλά επιβιώνουν στο παρόν. Μπορούν να 

ξαναζήσουν. Eίναι αυθεντικό, πρωτογενές ιστορικό υλικό. Τέτοια αντικείμενα 

αντιπροσωπεύουν τον ορατό και ευαίσθητο εξωτερικό κόσμο της μνήμης των 

κοινωνιών του παρελθόντος - μια πολιτιστική μνήμη που μπορεί να διαρκέσει 

χιλιάδες χρόνια, αλλά είναι επίσης σχετική με την πρόσφατη εποχή. Τα μουσεία 

γίνονται χώροι όπου πολιτισμός, ιστορία και μνήμη συναντιούνται. Αλλά 

συναντιούνται σε μια μορφή που μεσολαβεί η διαδικασία επιλογής, συλλογής, 

συντήρησης και προβολής. Όπως επισημαίνει ο Crane, τα μουσεία όχι μόνο 

αποθηκεύουν την πολιτιστική μνήμη, αλλά και ασχολούνται άμεσα με τη δημιουργία 

και το χειρισμό της: « Η διατήρηση στο μουσείο καθορίζει τη μνήμη ολόκληρων 

πολιτισμών μέσα από αντιπροσωπευτικά αντικείμενα επιλέγοντας τι αξίζει να 

διατηρηθεί και να παραμείνει στη μνήμη μας ».  

6.3 Η επιτέλεση της μνήμης 

 

Τι σημαίνει επιτέλεση της μνήμης; Τι εννοούμε όταν λέμε ότι η μνήμη έχει 

επιτελεστικό χαρακτήρα; Όταν κάποιος έχει κάποιου είδους ανάμνηση - μνήμη 

προσπαθεί να την εκφράσει. Η έκφραση αυτή αποτελεί την επιτέλεση. Το μουσείο 

είναι ο κατεξοχήν χώρος επιτέλεσης της μνήμης καθώς μέσα από τα εκθέματα 

προβάλλεται η μνήμη στους επισκέπτες. ( Γκαζή , 2010 : 345) Η Sontag ( 2003 ) 

χρησιμοποίησε τον όρο «μουσείο μνήμης» αναφορικά με το Μουσείο Ολοκαυτώματος 

στην Ουάσινγκτον, το Εβραϊκό Μουσείο στο Βερολίνο και το Yad Vashem στην 

Ιερουσαλήμ. Σήμερα ο όρος αυτός χαρακτηρίζει και άλλα μουσεία, αλλά τα μουσεία 

του Ολοκαυτώματος δημιούργησαν ένα πλαίσιο αναφοράς και καθιέρωσαν ένα 

πρότυπο αφήγησης και αναπαράστασης της λεγόμενης « δύσκολης κληρονομιάς » ανά 

τον κόσμο. Ο Williams ( 2007 : 8 ), από την άλλη , χρησιμοποιεί τον όρο « μουσείο - 

μνημείο » για να χαρακτηρίσει μια συγκεκριμένη κατηγορία μουσείων που τιμούν τη 

μνήμη μαζικών ακροτήτων. ( Γκαζή , 2010 : 349 ) 
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6.4 Μνήμη, μουσείο και επισκέπτες 

 

Τα εκθέματα - αντικείμενα του μουσείου λειτουργούν, όπως είδαμε παραπάνω , ως 

φορείς της μνήμης. Το μουσειακό έκθεμα είναι αυτό το οποίο συμβάλλει στην 

διαμόρφωση ανθρώπινης εμπειρίας στο μουσείο. Πως αντιλαμβάνεται ο επισκέπτης 

το έκθεμα; Του προκαλεί συγκίνηση; Φέρνει στο μυαλό του θύμησες από το 

παρελθόν; Συνάδει η ιστορική του γνώση με όσα του προσφέρει το έκθεμα; 

Ενστερνιζόμαστε την άποψη ότι πολλών ειδών εκθέματα καλλιεργούν την  φαντασία 

μας, μας προκαλούν συγκιν́ηση, και δημιουργούν αναμνήσεις κάνοντας την 

μουσειακή επίσκεψη ένα απίστευτο ταξίδι στο παρελθόν. Ο επισκέπτης δίνει νέα 

πνοή στο μουσειακό έκθεμα και σε περίπτωση που ο επισκέπτης έχει κοινή καταγωγή 

με τα εκθέματα του μουσείου οδηγείται στην διαμόρφωση της ταυτότητάς του.  

  

Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στο μουσείο ενεργά καθώς μπορεί να 

ανακαλύψει νέες πληροφορίες και να εμπνευστεί από αυτό. Είναι γνωστό ότι ένα 

μουσείο φιλοξενεί, ανά διαφορετικά χρονικά διαστήματα, διαφόρων λογής εκθέσεις, 

οι οποίες δίνουν την δυνατότητα στον επισκέπτη να συμμετέχει σε αυτές αλλά κυρίως 

να επισκεφτεί τον συγκεκριμένο χώρο πολλές φορές αποκομίζοντας κάθε φορά νέες 

εμπειρίες. Εν ολίγοις, ο επισκέπτης μπορεί να είναι ταυτόχρονα και πομπός 

πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργεία του μουσείου αλλά και να μετατρέπεται ο 

ίδιος σε μέσο προώθησης του μουσείου, παρουσιάζοντας σε μελλοντικούς επισκέπτες 

τις γνώσεις και τις πληροφορίες τις οποίες αποκόμισε κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψής του.  ( Andreadou, Gavra, Douka - Papadimitriou, Iakovou 2011) 

 

 

Πολλές φορές κάποιο έκθεμα μπορεί να μας μεταδώσει πολύ δυνατά συναισθήματα 

και να δημιουργήσει ερωτήματα ακόμα και εκτενείς συζητήσεις. Η Νάκου ( 2010 : 75 

) αναφέρει το παράδειγμα της φωτογραφίας μιας απλής κουτάλας σε έκθεση 

φωτογραφιών στο Μουσείο Μπενάκη, η οποία προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση στη 

μητέρα της, καθώς της θύμισε τα συσσίτια του Ερυθρού Σταυρού τον καιρό της 

Κατοχής. 

 

Για έναν απλό επισκέπτη τα εκθέματα ενός μουσείου μπορούν να περάσουν 

απαρατήρητα, για έναν επισκέπτη όμως που συνδέεται με αυτά είτε άμεσα είτε 
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έμμεσα, τα εκθέματα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του. Τα 

αντικείμενα, οι φωτογραφίες και όλων των ειδών τα εκθέματα που φιλοξενούνται στο 

σερβικό μουσείο της Κέρκυρας αποτελούν σημαντικό κομμάτι στην διαμόρφωση της 

εθνικής ταυτότητα των Σέρβων, δημιουργώντας ρίγη συγκίνησης στους επισκέπτες 

του.  

 

6.5 Ο ρόλος της φωτογραφίας στη διατήρηση της μνήμης 

 

Η φωτογραφία αποτελεί ίσως ένα από τα πιο ισχυρά μέσα για την αναπαράσταση της 

πραγματικότητας. Η φωτογραφία και η μνήμη είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους 

και η αλληλεπίδραση τους είναι εμφανής. Οι φωτογραφίες πιστεύεται ότι δίνουν 

φόρο τιμής  στους προγόνους, ανακαλούν τις μνήμες και επιτρέπουν σε όποιον τις 

μελετά να εξοικειωθεί με την ιστορία του παρελθόντος. Επιπλέον, οι εικόνες 

συνδέουν το παρελθόν και το παρόν και έτσι επιτρέπουν σε ένα άτομο να γίνει « ένας 

χαρακτήρας σε αυτές τις ιστορίες , για να παίξει το ρόλο του μέλλοντος ». ( Bodowska : 

278 ) Οι παλιές φωτογραφίες αποτελούν ιστορικές πηγές. Γι'αυτό το λόγο οι ιστορικοί 

αξιοποιούν τις φωτογραφίες ως τεκμήρια για να τις ταυτίσουν με την ιστορική 

αφήγηση ή για να συλλέξουν νέες πληροφορίες τις οποίες αγνοούσαν. Πολλοί 

χαρακτηρίζουν την φωτογραφία ως έναν « καθρέφτη μνήμης » που μπορεί και φέρνει 

στα μάτια των ανθρώπων γεγονότα στα οποία οι ίδιοι δεν είχαν καμία συμμετοχή ( 

Μαυροσκούφης, 2012 : 78 ). Όπως ισχυρίστηκε και η Σούζαν Σονταγκ: « συλλέγοντας 

φωτογραφίες, συλλέγεις τον κόσμο ». Ας μη ξεχνάμε την περιοχή των Βαλκανίων, που 

αφορά και το δικό μου ερευνητικό κομμάτι, όπου η φωτογραφία συνέβαλε αρκετά 

στην καταγραφή της ιστορίας λόγω του μεγάλου φωτογραφικού υλικού και της 

έλλειψης άλλων πηγών κάνοντάς την να σχετίζεται σε ακόμα περισσότερο βαθμό με 

την μνήμη χωρίς να αφήσει τη λήθη να επισκιάσει τα ιστορικά γεγονότα.  

 

Η φωτογραφία σχετίζεται με αυτό που αποκαλούμε « μετά – μνήμη ». 

Αναλυτικότερα, η « μετά – μνήμη » προσδιορίζει τη σχέση των γενεών που 

ακολουθούν τους επιζώντες και τους μάρτυρες των ιστορικών - τραυματικών 

γεγονότων. Οι φωτογραφίες δεν αντικατοπτρίζουν μόνο ένα τοπίο ή ένα πρόσωπο 

αλλά αποτελούν δομικά στοιχεία της « μετά – μνήμης ». Η φωτογραφία επιβεβαιώνει 

την ύπαρξη του παρελθόντος και μεταφέρει στον κάτοχο της αλλά και στον μελετητή 

της διαφόρων ειδών συναισθήματα επιτρέποντας τους να συνδέσουν άμεσα το 
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παρελθόν με το παρόν. ( Bodowska : 279 - 280 ) 

 

Η φωτογραφία  αποκτά συμβολική αξία και ανακαλεί μνήμες τόσο για την 

προσωπική και οικογενειακή ιστορία όσο και για την τοπική. Στην αρχή άλλωστε η 

φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε και βοήθησε στη διατήρηση με νοσταλγικό χαρακτήρα 

της μνήμης του τοπίου από τη Μικρά Ασία μέσα από μια σειρά από λευκώματα, στον 

προσφυγικό τύπο και στα περιοδικά ( Βαρλάς , 2003 :159 ). Αργότερα η χρήση της 

βοήθησε στην οικογενειακή ενθύμηση οικογενειακών και προσωπικών στιγμών 

καθώς και στιγμών από την ιστορία της κοινότητας. 

« Η φωτογραφία κινητοποιεί στη μνήμη βιωμένες εμπειρίες. Το υποκείμενο παρατηρεί 

τη φωτογραφία και με βάση αυτή αρχίζει και γυρνάει πίσω στο χρόνο ή ενθυμούμενος 

ακόμα και κάτι σημερινό, το συγκρίνει ή το συνδυάζει με μια ιστορία η οποία αφορά 

την φωτογραφία. Στοιχεία που πολύ συχνά πιστοποιούν σημαντικά γεγονότα στην ζωή 

ενός ανθρώπου , όπως είναι η γέννηση , ο γάμος , η βάπτιση ,  ο θάνατος , εκδηλώσεις 

της κοινότητας , κυριαρχούν σε πολλές φωτογραφίες δίνοντάς μας σημαντικές 

πληροφορίες για τη ζωή στην κοινότητα. Οι φωτογραφίες βοηθούν να δομήσουμε – και 

να αναθεωρήσουμε ‐ το αίσθημα που έχουμε για ένα πιο μακρινό παρελθόν. Οι 

φωτογραφίες τις οποίες αναγνωρίζουν οι πάντες αποτελούν σήμερα συστατικό μέρος 

του τι επιλέγει να σκεφτεί μια κοινωνία ή του τι δηλώνει ότι έχει επιλέξει να σκεφτεί» ( 

Sontag,  2003 : 91 ). 

Οι φωτογραφίες εικονογραφούν τη ζωή και τη μνήμη των ανθρώπων. Μας δίνουν 

όψεις της καθημερινής τους ζωής, της συλλογικής τους δράσης και της οικογενειακής 

τους ιστορίας. Η μνήμη των φωτογραφιών είναι μια κοινωνική όσο και ατομική 

διαδικασία ( Thompson 2002 :172 ). Φυσικά δεν ξεχνάμε να λάβουμε υπόψιν μας πως 

η περιγραφή της κάθε φωτογραφίας μπορεί να ειπωθεί με διαφορετικό τρόπο σε 

διάφορες καταστάσεις, ακροατήρια , ερευνητές , φίλους και πως η ανάκλησή της 

μπορεί να υποκινηθεί από μια κουβέντα του ερευνητή , από το περιβάλλον , από την 

επίσκεψη στον τόπο ενός παρελθόντος γεγονότος , από την παρουσία ενός τρίτου 

προσώπου ή από οποιοδήποτε εξωτερικό παράγοντα ( Thompson,  2002 : 174 ). 

Οι προσωπικές αναμνήσεις που συνοδεύουν τις φωτογραφίες μετατοπίζονται από το 

πεδίο της ιδιωτικής συναισθηματικής αξίας στο πεδίο της κοινωνικής σημασίας. 

Παρατηρούμε δηλαδή μια μετατόπιση από τον προσωπικό χαρακτήρα της μνήμης της 
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φωτογραφίας στον συλλογικό, από την προφορική ανάμνηση στο γραπτό  

επιστημονικό και δημόσιο λόγο ( Βαρλάς 2007 ). Η έκθεση των τεκμηρίων μαζί με τα 

κείμενα που τα συνοδεύουν δημιουργούν μια παράλληλη ιστορία σε αποσπάσματα, η 

οποία ξεκινά από τις εμπειρίες και τη μνημονική κουλτούρα των υποκειμένων της 

ιστορίας και φτάνοντας μέχρι τη δημιουργία μιας νέας κοινότητας/κοινοτήτων ενίοτε 

διαδικτυακής, όπου ένα μεγάλο δίκτυο ατόμων μπορεί να επικοινωνήσει αυτές τις 

μνήμες και τα τεκμήρια που τις συνοδεύουν. 

Η φωτογραφία παραμένει μια ομιλούσα μηχανή η οποία όμως πρέπει να απαντήσει 

και σε κάποια ερωτήματα τα οποία εγείρονται. Για να αναλύσουμε την φωτογραφία 

και να την εντάξουμε σε κάποια κατηγορία πρέπει λάβουμε υπόψιν μας τρεις 

κατηγορίες: α ) δημιουργός - δημιουργία,  β ) τεχνικά χαρακτηριστικά - συνθήκες 

φωτογράφισης, γ ) περιεχόμενο - ερμηνεία. Δημιουργούνται κάποια ερωτήματα τα 

οποία πρέπει να απαντηθούν. 

α) Δημιουργός - δημιουργία: 

• ποιος δημιούργησε την φωτογραφία;  

• ο φωτογράφος εργαζόταν ανεξάρτητα ή για λογαριασμό άλλων ;  

• πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία και με ποια πρόθεση; 

 β) Τεχνικά χαρακτηριστικά  - συνθήκες φωτογράφισης 

• η λήψη είναι τυχαία, σκηνοθετημένη ή απροειδοποίητη; 

• τι περιλαμβάνει ο δημιουργός στην φωτογραφία; 

• η φωτογραφία έχει κίνηση ή είναι στατική 

γ) Περιεχόμενο - ερμηνεία 

• περιγραφή προσώπων, αντικείμενων, ενδυμασίας χώρου, εποχής 

• με ποια γεγονότα συνδέεται η φωτογραφία; 

• πως διασώθηκε η φωτογραφία και απο ποιόν;  

• υπήρχαν επεξηγηματικά σχόλια ή άλλα συνοδευτικά κείμενα; πως σχετίζονται 

ο λόγος με την εικόνα;  

Πολλές φορές παρατηρούμε ότι εκτός από φωτογραφίες που απεικονίζουν διάφορες 
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σκηνές υπάρχουν και τα φωτογραφικά πορτρέτα, ιδιαίτερα στους χώρους του 

μουσείου. Το φωτογραφικό πορτρέτο δεν πρέπει να παραλείπεται από τις ιστορικές 

πηγές γιατί έχει και αυτό ανάλογη ιστορική αξία. Μας δίνει πολλές πληροφορίες 

όπως ποια είναι η κοινωνική θέση του ατόμου που απεικονίζεται, από που 

προέρχεται, ποιος είναι ο πολιτισμός της εποχής κ.α. Το φωτογραφικό πορτρέτο 

συντελεί και αυτό στην συντήρηση της συλλογικής μνήμης καθώς δίνει αξιόλογες 

πληροφορίες όχι μόνο για τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα της εποχής αλλά για όλες 

τις εκφάνσεις της ζωής. ( Μαυροσκούφης , 2012 : 87 – 89 ) 

 

 

7. Μουσείο: οι αίθουσες της Σερβικής Εστίας 

 

Η Σερβική Εστία Κέρκυρας στεγάζεται σε ένα τριώροφο κτίριο, όπως είδαμε και 

παραπάνω, με τους δύο πρώτους ορόφους να αποτελούν το χώρο του μουσείου. Όταν 

εισέρχεται κανείς στη Σερβική Εστία παρατηρεί ότι αριστερά  και δεξιά  βρίσκονται 

οι δυο πρώτες αίθουσες του μουσείου. Στην πρώτη αίθουσα μπορεί κανείς να δει 

εκθέματα που αφορούν  :  

1. Την υπεράσπιση της Σερβίας  το1915, 

2. Την οπισθοχώρηση μέσω της Αλβανίας 

3. Την αποχώρηση του σερβικού στρατού από τις ακτές της Αλβανίας 

Στο μουσείο εκτίθεται μια πληθώρα φωτογραφικού υλικού που απεικονίζει σκηνές 

από τα παραπάνω γεγονότα. Ακόμα, υπάρχει ένας χάρτης της Σερβίας και των 

υπολοίπων χωρών των Βαλκανίων ο οποίος παρουσιάζει την πορεία της 

οπισθοχώρησης του σερβικού στρατού από τη Σερβία, στην Αλβανία μέχρι την άφιξή 

του στην Κέρκυρα. Στη συγκεκριμένη αίθουσα υπάρχουν φωτογραφίες σημαντικών 

προσώπων τα οποία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων κατά τη 

διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου καθώς και κατά την παραμονή των 

Σέρβων στο νησί των Φαιάκων.  

Φωτογραφίες που απεικονίζουν τις δύσκολες αυτές στιγμές του σερβικού λαού 

μπορεί να δει κανείς και στη δεύτερη αίθουσα. Αυτό που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση στη 
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συγκεκριμένη αίθουσα είναι η παρουσίαση των στολών που φορούσαν οι Σέρβοι την 

περίοδο του Μεγάλου Πολέμου. Ενδιαφέρον, βέβαια, παρουσιάζουν και τα εκθέματα 

που βρίσκονται μέσα στην προθήκη τα οποία θέλουν να δείξουν στον επισκέπτη τον 

τρόπο με τον οποίο «διασκέδαζαν» οι στρατιώτες την περίοδο του πολέμου.  

Οι επόμενες τρεις αίθουσες, που ολοκληρώνουν τη συλλογή των εκθεμάτων του 

μουσείου, βρίσκονται στο δεύτερο όροφο. Ανεβαίνοντας τις σκάλες μπορεί κανείς να 

δει, λίγο πριν εισέλθει στις αίθουσες, μια αφίσα από μια εφημερίδα αφιερωμένη στη 

μέρα του Κοσόβου. Η επόμενη αίθουσα είναι αφιερωμένη στη ζωή στο νησί του 

Βίδο. Η αίθουσα έχει βαφτεί σε μαύρο χρώμα για να συμβολίσει τις « μαύρες» 

σελίδες που γράφτηκαν στην ιστορία της Σερβίας. Φωτογραφίες που απεικονίζουν 

νεκρούς είτε σώματα αποστεωμένα βρίσκονται σε ολόκληρη την αίθουσα. Αυτό, 

όμως, που κάνει τη συγκεκριμένη αίθουσα να διαφέρει από τις προηγούμενες είναι η 

αναπαράσταση που γίνεται, με τη βοήθεια ενός προτζέκτορα, όπου παρουσιάζεται 

στον επισκέπτη ο τρόπος  με τον οποίο χάνονταν οι νεκροί στη θάλασσα. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της αναπαράστασης ακούγεται μελοποιημένο το ποίημα του Μιλουτίν 

Μπόγιτς, Ωδή στο γαλάζιο τάφο, αφιερωμένο στους νεκρούς του νησιού Βίδο.  

Στην τέταρτη αίθουσα, μπορεί να δει κανείς διαφόρων λογής εκθέματα. Υπάρχει ένας 

χάρτης της Κέρκυρας όπου ο επισκέπτης  έχει τη δυνατότητα να δει που βρίσκονται 

όλα τα σερβικά μνημεία που υπάρχουν στο νησί και που μπορεί κανείς να επισκεφτεί. 

Ακόμα, υπάρχουν εκθέματα αφιερωμένα στην θρησκεία όπως εκκλησιαστικά 

αντικείμενα αλλά και ένα αντίγραφο του Ευαγγελίου του Μιροσλάβ (θα αναλυθεί 

εκτενέστερα παρακάτω). Ένα πολύ ενδιαφέρον έκθεμα που ο επισκέπτης του 

μουσείου μπορεί να θαυμάσει είναι μια σειρά μεταλλίων ή αλλιώς διακριτικών 

παρασήμων του Βασιλείου της Σερβίας. Προσωπικά αντικείμενα στρατιωτών αλλά 

και φωτογραφίες, που απεικονίζουν τα παιδιά στην Κέρκυρα πριν την αναχώρησή 

τους για εκπαίδευση στην Γαλλία καθώς και φωτογραφίες με τον σερβικό στρατό και 

τους πρόσφυγες στην Μπιζέρτα, είναι εκθέματα που μπορεί κανείς να δει στη τέταρτη 

αίθουσα της Σερβικής Εστίας.  

Η πέμπτη και τελευταία αίθουσα του Σερβικού Μουσείου είναι αφιερωμένη στη ζωή 

των Σέρβων στο νησί της Κέρκυρας. Ουσιαστικά η τελευταία αίθουσα μας δίνει 

πληροφορίες για τη δράση των Σέρβων στο νησί αλλά και για τους τρόπους με τους 

οποίους Έλληνες και Σέρβοι συμβίωναν εκείνη την περίοδο στην ίδια πόλη. 
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Επιπλέον, πληροφορούμαστε και για άλλα σημαντικά ιστορικά γεγονότα της Σερβίας 

όπως είναι η Διακήρυξη της Κέρκυρας και η συμβολή των Σέρβων στο Μέτωπο της 

Θεσσαλονίκης. Τέλος, με την βοήθεια ενός προτζέκτορα, γίνεται η αναπαράσταση 

ενός Σέρβου στρατιώτη, δείχνοντας όλα τα στοιχεία (στολή, παράσημα, όπλα) τα 

οποία τον χαρακτήριζαν. 

Οι αίθουσες του μουσείου έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ακολουθούν 

μια συγκεκριμένη πορεία. Όπως έγινε αντιληπτό, η μουσειακή αφήγηση ξεκινάει από 

την περίοδο του "Αλβανικού Γολγοθά", συνεχίζει με την ύπαρξη φωτογραφικού 

υλικού αλλά και αντικειμένων των στρατιωτών κατά την παραμονή τους στο νησί της 

Κέρκυρας, ακολουθεί η αίθουσα η οποία είναι αφιερωμένη στις τραγικές στιγμές που 

βίωσαν στο νησί του Βίδο και ολοκληρώνεται στη τελευταία αίθουσα με την 

ανάσταση των Σέρβων και την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.  

Έχοντας, λοιπόν, υπόψη μας όλα τα παραπάνω, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται η 

Σερβική Εστία Κέρκυρας την μνήμη θα μελετηθεί και θα αναλυθεί με βάση τους 

παρακάτω άξονες:  

1. Ιστορική μνήμη : φωτογραφικό υλικό του μουσείου 

2. Ο ρόλος της θρησκείας στην διατήρηση της συλλογικής μνήμης 

3. Οι σερβικές στολές και ο οπλισμός κατά την διάρκεια του Πρώτου 

Παγκοσμίου Πολέμου 

4. Ο θάνατος στο νησί Βίδο 

5. Λοιπά εκθέματα του μουσείου 
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8. Η διαχείριση της μνήμης από την Σερβική Εστία Κέρκυρας 

 

8.1 Ιστορική μνήμη : φωτογραφικό υλικό του μουσείου 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο επιχειρεί να πραγματευτεί τον τρόπο με τον οποίο η 

ιστορική μνήμη συμβάλλει στην δημιουργία και διατήρηση της συλλογικής μνήμης. 

Όπως είδαμε και παραπάνω ο Halbwachs δεν δέχεται την ύπαρξη του όρου ιστορική 

μνήμη καθώς θεωρεί ότι η συλλογική μνήμη και η ιστορία ακολουθούν 

διαφορετικούς δρόμους. Παρόλα αυτά μελετώντας κανείς τη Σερβική Εστία οφείλει 

να αναφερθεί στον ρόλο της ιστορίας στην δημιουργία της συλλογικής μνήμης. 

Άλλωστε, η ίδια η ιστορική μνήμη στηρίζεται εν πολλοίς στα ιστορικά γεγονότα. 

Μερικοί μελετητές πιστεύουν ότι η ιστορική μνήμη έχει σημασία αλλά σε μεγάλο 

βαθμό επηρεάζει μόνο τα συναισθήματα όσων ασχολούνται με την μελέτη της. 

Κάποιοι άλλοι μελετητές σκέφτονται την ιστορική μνήμη ως «κοινωνική αφήγηση 

που δημιουργείται και χειρίζεται κυρίως από τις πολιτικές ελίτ ως μέσο κινητοποίησης 

των ανθρώπων για να δουλεύουν για τα δικά τους συμφέροντα» . ( Wang , 2018 : 11 )  

Η ιστορική μνήμη εξυπηρετεί πάνω από όλα τον τρόπο με τον οποίο οικοδομείται μια 

κοινότητα. Ενώ προσανατολίζεται προς το παρελθόν πολλές φορές δεν αντανακλά 

ιστορικές πραγματικότητες. Η ιστορική μνήμη είναι υποκειμενική καθώς οι 

πληροφορίες οι οποίες διασώζει ή παρουσιάζει εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς 

που πολλές φορές κινδυνεύει να γίνει εργαλείο και να παραποιήσει την ιστορία. ( 

Prutsch , 2015 : 5 )  

Παραδοσιακά, η συλλογική ιστορική μνήμη έχει αναπτυχθεί σε συνδυασμό με 

μεμονωμένες διαδικασίες κρατικής ή εθνικής οικοδόμησης. Έχουν εμφανιστεί τρία 

στοιχεία ως χαρακτηριστικά από την άποψη αυτή: 

Ι) υπάρχει μια θετική συσχέτιση μεταξύ της ιστορικής μνήμης και του έθνους 

(οικοδόμηση), καθώς ορισμένες στιγμές του παρελθόντος ενός έθνους γίνονται 

αντιληπτές ως θετικά ορόσημα ή, λιγότερο συχνά, από το γεγονός ότι ορισμένες 

αρνητικές ή και τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος χρησιμεύουν ως αντίθεση ή 

αιτιολόγηση για το παρόν. 

II) η ιστορική μνήμη είναι προσανατολισμένη σε συγκεκριμένα γεγονότα στο 

παρελθόν και όχι στην «ιστορία» ως τέτοια, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη 
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πρόσβαση στις ιστορικές εξελίξεις για ένα ευρύτερο κοινό, αλλά και την « 

εξιδανικεύση » και απλοποιώντας την πολυπλοκότητα των εθνικών ιστοριών.  

III) η ιστορική μνήμη τείνει να ανυψώσει την εθνική ιστορία και να δημιουργήσει 

μύθους μετατρέποντας έτσι το παρελθόν ενός έθνους σε ένα ιερό αντικείμενο. ( 

Prutsch , 2015 : 5 )  

Χωρίς να βρεθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τη σύγχρονη επιστημονική 

συζήτηση και ερμηνεία της έννοιας της « ιστορικής μνήμης », μπορούν να συναχθούν 

ορισμένα συμπεράσματα: 

1) συμφωνείται ευρέως ότι η ιστορική μνήμη είναι μια μορφή συλλογικής μνήμης και 

ως εκ τούτου διακρίνεται από αυτό που μπορεί να ονομαστεί ατομική, ιδιωτική ή 

προσωπική μνήμη. 

2) αν και γενικώς αναγνωρίζεται ότι κατευθύνεται προς το παρελθόν και παρέχει μια 

κοινή άποψη για το ίδιο ή μέρη αυτού, η ιστορική μνήμη ξεφεύγει από ομοιόμορφο 

ορισμό. 

3) η ιστορική μνήμη δεν πρέπει να θεωρείται αντικειμενική και αβίαστη, αλλά ως 

ενσωμάτωση ενός ξεχωριστού βαθμού υποκειμενικότητας που βασίζεται 

αναγκαστικά σε εκτιμήσεις αξίας.  

4) η ιστορική μνήμη μπορεί ενδεχομένως να διαδραματίσει λειτουργικό ρόλο, 

γεγονός που την εκθέτει όχι μόνο στην πολιτική μνήμης αλλά και στον κίνδυνο να 

γίνει εργαλείο για σκόπιμη εσφαλμένη ερμηνεία ή παραποίηση της ιστορίας. ( 

Prutsch, 2015 : 11 - 12 )  

Η ιστορική μνήμη βέβαια συμβάλλει και στην δημιουργία εθνικής ταυτότητας. Τι 

είναι όμως η εθνική ταυτότητα; Η έννοια της ταυτότητας, είτε αυτή είναι εθνική είτε 

ατομική είτε συλλογική, έχει απασχολήσει πολλούς μελετητές οι οποίοι προσπαθούν 

να την ορίσουν. Η μελέτη της εθνικής ταυτότητας, που μας ενδιαφέρει στην 

περίπτωση που εξετάζουμε, δε μπορεί να νοηθεί χωρίς να κατανοηθεί πρώτα το τι 

σημαίνει έθνος. Δε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος ορισμός για 

το έθνος, αντιθέτως θα λέγαμε ότι το έθνος κατασκευάζεται ανάλογα με τον κυρίαρχο 

λόγο που υπάρχει σε κάθε χώρα. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες που προσπαθούν να 

ορίσουν τι είναι το έθνος όπως παραδείγματος χάριν οι φαντασιακές κοινότητες του 
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Άντερσον. Θα ήταν δόκιμο να αναφερθεί ο όρισμος που δίνει ο Άντερσον για το 

έθνος στο βιβλίο του με τίτλο: « Φαντασιακές κοινότητες ». Συγκεκριμένα αναφέρει: 

« Το έθνος αποτελεί μια ανθρώπινη κοινότητα που φαντάζεται τον εαυτό της ως 

πολιτική κοινότητα, εγγενώς οριοθετημένη και ταυτόχρονα κυρίαρχη ». ( Anderson, 

1997 : 26 ) 

 

Ας προχωρήσουμε όμως στην εξέταση της ταυτότητας. Σύμφωνα με τον Βρύζα , η 

ταυτότητα ορίζεται ως η ομοιότητα ατόμων , ομάδων , απόψεων , συμβόλων αλλά και 

το σύνολο των χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν κάποιον από κάποιον άλλον. ( 

Βρύζα , 2005 : 169 ). Όπως αναφέρει και η Γκέφου – Μαδιανού  «H ταυτότητα 

ατομική , εθνοτική , εθνική , θρησκευτική ή ταυτότητα του φύλου δε μπορεί να υπάρξει 

σε απόμονωση και αποκτά το νοημά της από τον " Άλλον " ». Η αίσθηση του « εαυτού 

» είναι στενά συνδεδεμένη τόσο με την επίγνωση της παρουσίας του « Άλλου » όσο 

και με το « ανήκειν » σε μια ευρύτερη « συλλογικότητα » (Γκέφου – Μαδιανού , 

2003 : 44 ).  Μιλώντας πιο συγκεκριμένα για την εθνική ταυτότητα ο Smith θεωρεί 

πως τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της , είναι πεποιθήσεις που αναφέρονται σε : 

❖ κοινή ιστορική και εδαφική επικράτεια - πατρίδα 

❖ κοινούς μύθους και ιστορικές μνήμες 

❖ μια κοινή μαζική και δημόσια κουλτούρα 

❖ κοινά νομικά δικαιώματα 

❖ κοινή οικονομία και ελευθερία μετακίνησης ( Smith , 1991 : 14 ) 

 

Φαίνεται ότι ο Smith αναφέρεται σε χαρακτηριστικά της αρχεγονικής έννοιας του 

έθνους και της εθνικής ταυτότητας. Αποδέχεται βέβαια ότι αυτά είναι τα 

χαρακτηριστικά της εθνικής ταυτότητας – κατασκευής τα οποία έχουν δομηθεί μέσα 

από ένα ρεπερτόριο που περιλαμβάνει κοινές αξίες , σύμβολα και παραδόσεις , αλλά 

εξετάζει την εθνική ταυτότητα ως μια κατά βάση συλλογική ταυτότητα ενώ τη 

διαφοροποιεί εμφανώς από άλλα είδη συλλογικών ταυτοτήτων όπως το φύλο, την 

κοινωνική τάξη και τη θρησκεία (Smith : 17). Αυτό που γίνεται αντιληπτό από τη 

θεωρία του Smith είναι ότι η εθνική ταυτότητα και το έθνος είναι σύνθετα 

κατασκευάσματα που αποτελούνται από διάφορα αλληλένδετα συστατικά και πολλές 

φορές εκφράζεται και από κοινά σύμβολα, όπως σημαίες, τελετές, στολές.  
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Ίσως καμία έρευνα δεν έχει κάνει περισσότερα για να αναμορφώσει τις αντιλήψεις 

μας για την εθνική ταυτότητα από τις φαντασιακές κοινότητες του Benedict 

Anderson, όπως ανεφέρα παραπάνω. Ο Άντερσον υποστηρίζει ότι τα έθνη 

συγκροτούνται, εν μέρει, μέσω παραστατικών πρακτικών, κυρίως μέσω της γραπτής 

λέξης. Σημειώνει ότι στην Ευρώπη, για παράδειγμα, οι βελτιώσεις στην τεχνολογία 

της εκτύπωσης οδήγησαν στην τυποποίηση των εθνικών γλωσσών, στην ανύψωση 

τέτοιων πρώιμων μαζικών προϊόντων όπως τα ενημερωτικά δελτία και τα λαϊκά 

μυθιστορήματα και στην αύξηση του γραμματισμού. Οι εξελίξεις αυτές διευκόλυναν 

τον σχηματισμό εθνικών ταυτοτήτων δίνοντας στις απομακρυσμένες ομάδες μέσα 

στο έθνος μια κοινή γλώσσα και κοινή γνώση που τους επέτρεψε να συμμετέχουν πιο 

αποτελεσματικά σε μια ευρύτερη συλλογική δράση και να φανταστούν τους εαυτούς 

τους ως μέρος μιας εθνικής συλλογικότητας , μια « φαντασιακή κοινότητα ». 

Συμμερίζομαι την πεποίθηση του Άντερσον  ότι παρόλο που ποτέ δεν θα 

συναντήσουμε όλα τα μέλη της εθνικής μας κοινότητας , είμαστε από κάποια άποψη 

συνδεδεμένοι μαζί με το κοινό συμβολικό μας σύστημα. Ωστόσο, ενώ ο Άντερσον 

επικεντρώνεται πρωτίστως στα τυπωμένα κείμενα , υποστηρίζει ότι οι διάσημες 

κατασκευές της φαντασιακής κοινότητας μπορούν να βρεθούν σε ένα ευρύ φάσμα 

πολιτιστικών παραγωγών, από διαφημίσεις μέχρι λαϊκούς χορούς, ποδοσφαιρικούς 

αγώνες, παρελάσεις και δημόσια αγάλματα, μεταξύ άλλων.  

Ολοκληρώντας, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως τα στοιχεία της εθνικής 

ταυτότητας σχετίζονται με αυτά του έθνους. Και οι δύο έννοιες στηρίζουν το 

σημασιολογικό τους περιεχόμενο με βάση κοινά εδαφικά, πολιτισμικά και πολιτικά 

δεδομένα μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό όμως που θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο είναι 

ότι παρόλο που το έθνος και η εθνική ταυτότητα είναι ανθρώπινα οικοδομήματα δεν 

θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως αυθαίρετα ή ψευδή κατασκευάσματα.  

Στην Σερβική Εστία Κέρκυρας υπάρχει μια πληθώρα φωτογραφιών οι οποίες 

παρουσιάζουν τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της περιόδου. Αρχικά, υπάρχουν 

αρκετές φωτογραφίες οι οποίες απεικονίζουν τον τρόπο με τον οποίο αμύνθηκε η 

Σερβία τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριου του 1915.  Συγκεκριμένα, οι φωτογραφίες 

δείχνουν την οπισθοχώρηση των Σέρβων μέσω του Μαυροβουνίου και της Αλβανίας. 

Παρατηρούμε ότι στις φωτογραφίες παρουσιάζονται ομάδες ανθρώπων οι οποίες 

διασχίζουν την κοιλάδα του Μοράβα ή κατσικόδρομους όπως αναγράφεται στην 
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λεζάντα. Ακόμη, μέσω μιας φωτογραφίας περιγράφεται η μάχη στο Μοϊκοβατς όπου 

ο μαυροβουνιώτικος στρατός κατάφερε να σταματήσει την προέλαση δύο 

αυστροουγγρικών μεραρχιών και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση των 

αυστοουγγρικών δυνάμεων στον σερβικό στρατό. Οι εικόνες στρατιωτών που 

διασχίζουν την Αλβανία και τα Μετόχια καθώς και ζώων και παιδιών με την λεζάντα 

« Βιαστείτε το παιδί κρυώνει » βοηθούν τον θεατή να αντιληφθεί τις δύσκολες 

συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε ο «Αλβανικός Γολγοθάς», δηλαδή 

η πορεία μέσω των αλβανικών βουνών στην Αδριατική. Δε θα μπορούσαν να μην 

υπάρχουν φωτογραφίες που να απεικονίζουν τον σερβικό στρατό ο οποίος είχε 

αποβιβαστεί στην Κέρκυρα καθώς και την άφιξη της Ανώτατης Διοίκησης και του 

Αντιβασιλέα Αλέξανδρου στο νησί. Εντύπωση προκαλεί ο μεγάλος αριθμός 

προσφύγων και στρατιωτών στην Μπιζέρτα όπου μπορεί κανείς να το αντιληφθεί αν 

κοιτάξει προσεκτικά την αντίστοιχη φωτογραφία. Την εποχή που ο σερβικός στρατός 

κατέφθανε στην Βόρεια Αλβανία και την Αδριατική θάλασσα και δεδομένου ότι το 

νησί των Φαιάκων δε μπορούσε να στεγάσει το σύνολο του σερβικού στρατού, η 

γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να μεταφέρει ένα μέρος του στην στρατιωτική βάση 

που διατηρούσε στο λιμάνι της Μπιζέρτα στην βόρεια Τυνησία. Εκεί μεταφέρθηκε 

και ένα τμήμα των τραυματισμένων και αρρώστων στρατιωτών. Η Μπιζέρτα 

μετατράπηκε σε βασικό μέρος συγκέντρωσης εθελοντών που προετοιμάζονταν για 

την ένταξή τους στον σερβικό στρατό. Μπορούμε πολύ εύκολα να κατανοήσουμε ότι 

όλες αυτές οι φωτογραφίες, που περιγράφουν λεπτομερώς αυτά τα ιστορικά 

γεγονότα, γίνονται « σύμβολα μνήμης » γύρω από τα οποία υφαίνεται η συλλογική 

ταυτότητα. ( Χατζηνικολάου , 2015 : 68 ) 
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 Η άμυνα του Βελιγραδίου – 

φωτογραφικό υλικό που εκτίθεται στην Σερβική Εστία Κέρκυρας 

 Η μάχη στο Μοϊκοβατς – φωτογραφικό υλικό που 

εκτίθεται στην Σερβική Εστία Κέρκυρας 
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 Μέσω της Αλβανίας - 

φωτογραφικό υλικό που εκτίθεται στην Σερβική Εστία Κέρκυρας 

 

 

Εκτός , όμως , από το ιστορικό κομμάτι στο μουσείο μπορεί να δει κανείς και τον 

τρόπο με τον οποίο μεγάλωναν τα παιδιά στην Κέρκυρα αλλά και το πως κυλούσε η 

ζωή των Σέρβων στο νησί. Το μουσείο διαθέτει φωτογραφίες των παιδιών στην 

Κέρκυρα που προετοιμάζονται για την αναχώρηση τους για εκπαίδευση στην Γαλλία 

όπως και φωτογραφίες παιδιών που παίζουν ποδόσφαιρο στο νησί. Πολύ σημαντικές 

πληροφορίες δίνονται για την εκπαίδευση των προσφύγων στην εξορία. 

Αναλυτικότερα, ο επισκέπτης πληροφορείται για τον τρόπο με τον οποίο οι 

πρόσφυγες βρήκαν ασφαλές καταφύγιο στην Γαλλία και στις βορειοαφρικανικές 

αποικίες της. Σερβικά σχολεία άρχισαν να λειτουργούν σ’αυτές τις περιοχές και σε 

πολλές ξένες χώρες όπως την Γαλλία, την Μεγάλη Βρετανία, την Ελβετία, την Ρωσία 

και την Ιταλία άρχισαν να δραστηριοποιούνται Σέρβοι διανοούμενοι. Ακόμη, τόσο 

στην Κέρκυρα όσο και στην Θεσσαλονίκη χιλιάδες σέρβοι πρόσφυγες μορφώνονταν 

στα προσφυγικά στρατόπεδα.  
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 Τα παιδιά στην Κέρκυρα πριν την 

αναχώρησή τους για εκπαίδευση στη Γαλλία - φωτογραφικό υλικό που εκτίθεται στην 

Σερβική Εστία Κέρκυρας 

 

 

Ενδιαφέρουσες είναι και οι πληροφορίες που αντλούμε για τη ζωή των Σέρβων στο 

νησί της Κέρκυρας. Η σερβική κυβέρνηση μετά τον Ιανουάριο του 1916 είχε 

εγκατασταθεί στο ξενοδοχείο Bella Venezia. Οι ντόπιοι αγκάλιασαν τους Σέρβους 

και σύναψαν φιλικές σχέσεις μαζί τους αλλά πολλές φορές και γάμους. Ένα πολύ 

σημαντικό κρατικό όργανο που υπήρχε στο νησί ήταν αυτό του Εθνικού 

Τυπογραφείου του Βασιλείου της Σερβίας. Όλα τα παραπάνω, λοιπόν, αποτελούν 

ζωντανές μνήμες όπου περιγράφουν ιστορίες απλών ανθρώπων που βίωσαν 

σημαντικά ιστορικά γεγονότα ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο ακόμα περισσότερο την 

εθνική ταυτότητα του συγκεκριμένου λαού.  
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 Η επιστροφή - 

φωτογραφικό υλικό που εκτίθεται στην Σερβική Εστία Κέρκυρας 

 

 

8.2 Ο ρόλος της θρησκείας στην διατήρηση της συλλογικής μνήμης 

 

Η θρησκευτική μνήμη αποτελεί και αυτή κομμάτι της συλλογικής μνήμης, πόσο 

μάλιστα όσον αφορά την μελέτη ενός χώρου ο οποίος ασχολείται με την μνήμη μέσω 

της παρουσίασης των αντικειμένων του. Τα εκθέματα του σερβικού μουσείου που 

σχετίζονται με θέματα θρησκευτικής μνήμης μαρτυρούν το πόσο σημαντική είναι η 

ορθόδοξη πίστη για τον σερβικό λαό. Γιατί όμως η θρησκευτική μνήμη είναι 

σημαντική;  

Ο Halbaws στο βιβλίο του αναφέρει ότι κάθε θρησκεία προσπαθεί να βρεί 

διαφορετικές μορφές για να ενσωματωθεί στην εκάστοτε κοινωνία. Όπως αναφέρει 

το βιβλίο Κοινωνικές  θεωρίες και θρησκεία « Μπορούμε να πούμε για κάθε θρησκεία 

ότι, μέσα απο σχήματα λιγότερο ή περισσότερο συμβολικά, αναπαράγει την ιστορία των 

μετακινήσεων και των συγχωνεύσεων μεγάλων και μικρότερων φυλών, μεγάλων 

γεγονότων, εποικίσεων, εφευρέσεων και μεταρρυθμίσεων, που βρίσκονται στην απαρχή 

των κοινωνιών που τα πραγματοποιούν ». ( Hervieu - Willaime , 2005 :  297 ) 
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Κατανοούμε, λοιπόν, ότι κάθε θρησκεία προσπαθεί να μεταδώσει στοιχεία του 

παρελθόντος στο παρόν μέσω της ανασύστασης τους, ούτως ώστε να δώσουν νόημα 

σε θεσμούς παλαιότερων ετών. Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι 

η θρησκευτική πίστη βοηθάει στην διατήρηση της μνήμης και κυρίως στην μετάδοση 

της πληροφορίας μέσα στο πέρασμα των χρόνων, από γενιά σε γενιά. Ο Halbwachs 

δίκαια επισημαίνει ότι η θρησκευτική μνήμη είναι αποτέλεσμα της διαλεκτικής που 

αναπτύσσεται ανάμεσα στην «διανοητική παραγωγή της πίστης» και στο « 

συγκινησιακό βίωμα της θεότητας ». ( Hervieu - Willaime , 2005 :  322 )  

Σε γενικές γραμμές η θρησκευτική μνήμη είναι μακρόβια καθώς προσπαθεί να 

ενταχθεί στην σημερινή κοινωνία μέσω του μακρινού παρελθόντος. Κάθε θρησκεία 

έχει τα δικά της στοιχεία και τελετουργικά γεγονός που δημιουργεί στον πιστό μια 

μνήμη, υιοθετώντας στοιχεία που τα ακολουθούσαν και άλλοι πιστοί στο παρελθόν. 

Αυτό δίνει την αίσθηση της συλλογικότητας του ανήκειν σε μια ομάδα. Θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι η θρησκευτική μνήμη είναι η πιο ολοκληρωμένη μορφή 

συλλογικής μνήμης καθώς ο τρόπος πίστης είναι κοινός για όλους. Η θρησκευτική 

μνήμη προσπαθεί να μείνει αναλλοίωτη στον χρόνο και αν δεν τα καταφέρει 

προσπαθεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες της κοινωνίας κάθε εποχής.  

Η Σερβική Εστίας της Κέρκυρας αποτελεί και αυτή έναν χώρο διατήρησης της 

θρησκευτικής μνήμης και πιο συγκεκριμένα της Ορθόδοξης Χριστιανικής πίστης. 

Ποικίλα είναι τα εκθέματα που παρουσιάζουν χριστιανικά αντικείμενα δείχνοντας την 

σημασία που έχει η Ορθοδοξία για τον σερβικό λαό. Αρχικά, παρατηρούμε σε μια 

προθήκη να εκτίθενται τα αντικείμενα των Σέρβων στρατιωτικών ιερέων. Πιο 

αναλυτικά, βλέπουμε ένα ασημένιο θυμιατό, την Αγία Γραφή, σταυρούς, 

δισκοπότηρο και άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι ιερείς στις λειτουργίες 

τους. Το πόσο σημαντική ήταν η θρησκεία τόσο για τον σερβικό λαό όσο και για τους 

αρχηγούς του σερβικού κράτους γίνεται αντιληπτό από την Πασχαλινή ευχετήρια 

κάρτα της Ανώτατης Διοίκησης του σερβικού στρατού προς τον Αντιβασιλέα 

Αλέξανδρο που εκτίθεται στο μουσείο. Παρά τις κακουχίες και τις αντιξοότητες της 

περιόδου κατανοούμε πόσο σημαντικές ήταν γι’αυτούς οι θρησκευτικές γιορτές και 

κυρίως η γιορτή του Πάσχα, η μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας.  
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 Αντικείμενα Σέρβων στρατιωτικών ιερέων –υλικό που 

εκτίθεται στη Σερβική Εστία Κέρκυρας 

Εντύπωση προκαλεί και ένα έκθεμα παλαιότερης εποχής το οποίο δεν σχετίζεται 

χρονικά με τα εκθέματα του μουσείου και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το έκθεμα 

αυτό είναι το ευαγγέλιο του Μιροσλάβ,  χειρόγραφο βιβλίο του 12ου αιώνα. Το 

ευαγγέλιο αυτό είναι δώρο του Τόμισλαβ Νίκολιτς, πρώτου Προέδρου της 

Δημοκρατίας της Σερβίας που επισκέπτηκε το νησί του Βίδο, τον Υγρό τάφο και το 

Σερβικό μουσείο Κέρκυρας για την  ημέρα του εορτασμού της εκεχειρίας στον 

Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το χειρόγραφο του Μιροσλάβ έχει μεγάλη ιστορική 

αξία. Είναι το παλαιότερο σερβικό μνημείο γραμμένο στα κυριλλικά. Το χειρόγραφο 

χρονολογείται από την βασιλεία του Μιροσλάβ. Δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για 

το πότε εμφανίστηκε στη Μονή Χιλανδαρίου στο Άγιο Όρος. Φημολογείται ότι το 

μετέφερε εκεί ο Στέφανος Νέμανια, ο ιδρυτής της Μονής Χιλανδαρίου. Ένα φύλλο 

του βιβλίου που ο Αρχιεπίσκοπος Ουσπένσκι έκοψε από το βιβλίο από τη βιβλιοθήκη 

της Μονής Χιλανδαρίου το 1845 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε έκθεση στο 

Κίεβο το 1874. Το Ευαγγέλιο σήμερα είναι στη συλλογή του Εθνικού Μουσείου της 

Σερβίας στο Βελιγράδι . 

Το 2005 το ευαγγέλιο αναγνωρίστηκε από την Ουνέσκο ως παγκόσμιο μνημείο, σε 

αναγνώριση της ιστορικής του αξίας. (Προσβάσιμο στο : 

http://nlr.ru/eng/exib/Gospel/slav/20.html ) Το χειρόγραφο αυτό είναι πολύ 

http://nlr.ru/eng/exib/Gospel/slav/20.html
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σημαντικό καθώς δείχνει την αξία του χριστιανισμού για τους Σέρβους αλλά και το 

πόσο τους τιμά να υπάρχει ένα τέτοιο έκθεμα σ’ένα τόσο ιστορικό χώρο γι’αυτούς.  

 Ευαγγέλιο του Μιροσλάβ - υλικό που εκτίθεται στη 

Σερβική Εστία Κέρκυρας 

 

 

Η θρησκευτική πίστη όμως εκτός από αντικείμενα συνδέεται και με μάχες. Εκτός από 

τον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο και μια άλλη μάχη ήταν πολύ σημαντική για τους 

Σέρβους, η οποία έχει άμεση σχέση με την θρησκεία και δεν είναι άλλη από την μάχη 

του Κοσσόβου το 1389 ανάμεσα στην όλο επεκτεινόμενη Οθωμανική Αυτοκρατορία 

και τη Σερβία του Μοράβα. Στο μουσείο, λοιπόν, υπάρχει τοιχοκολλημένο ένα 

απόκομμα μιας εφημερίδας η οποία αναγράφει « η ημέρα του Κοσσόβου είναι η 

εθνική σερβική μέρα» αναγράφοντας στα αριστερά 1389 και στα δεξιά 1916. Η 

θρησκεία αποτελεί αρωγό δύναμη για τους Σέρβους καθ’όλη την διάρκεια των 

αιώνων. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την ιδεολογία της εποχής, όπως ο 

Χριστιανισμός βοήθησε στην επιβίωση των Σέρβων μετά την ήττα τους στη μάχη του 

Κοσσόβου, έτσι και το 1916 η θρησκεία θα βοηθήσει το σερβικό έθνος προκειμένου 

να ανακάμψει στα πατρώα εδάφη. 
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 Εφημερίδα που απεικονίζει 

την μάχη του Κοσσόβου – υλικό που εκτίθεται στη Σερβική Εστία Κέρκυρας 

 

Πέρα από όλα τα αντικείμενα που βοηθούν στην διατήρηση της θρησκευτικής 

μνήμης αναφορά στο μουσείο γίνεται και σε εκκλησιαστικά πρόσωπα που βοήθησαν 

στις δύσκολες στιγμές στο νησί. Ανάμεσα στα ιστορικά πρόσωπα που προβάλλονται 

είναι και αυτό του Μητροπολίτη Δημητρίου. Ο Μητροπολίτης Δημήτριος είναι ένα 

σημαντικό θρησκευτικό πρόσωπο για τους Σέρβους καθώς ήταν αρχιεπίσκοπος 

Βελιγραδίου και Μητροπολίτης της Σερβίας. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου 

Παγκοσμίου Πολέμου βρισκόταν στο Νίς εώς το 1916 όπου εγκαταστάθηκε στην 

Κέρκυρα και φρόντισε για την πνευματική ζωή των στρατιωτών και των προσφύγων. 

Η αναφορά σε αξιοσημείωτα πρόσωπα της εκκλησίας συμβάλλει στην διατήρηση της 

μνήμης αλλά και στην σημασία της θρησκείας στη ζωή του συγκεκριμένου λαού. Το 

τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό έκθεμα που τονίζει την αξία της θρησκείας για τους 

Σέρβους είναι τα ιερατικά άμφια. Παρατηρούμε όμως μια μεγάλη αντίθεση. Ενώ τα 

ιερατικά άμφια είναι φτιαγμένα από ακριβά υλικά και προσδίδουν κύρος σε όποιον τα 

φοράει, οι στολές των στρατιωτών δεν είναι τόσο επιβλητικές δείχνοντας με αυτό τον 

τρόπο πόσο τιμούσαν και εκτιμούσαν τους ιερείς και κατ’επέκταση την σπουδαιότητα 

της θρησκείας στη ζωή τους  
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 Ιερατικά άμφια -  εκτίθενται στη Σερβική Εστία 

Κέρκυρας 

 

Η Σερβική Εστία, αναμφίβολα αποτελεί έναν χώρο διατήρησης θρησκευτικής μνήμης 

καθώς αντανακλά τις θρησκευτικές αντιλήψεις της Σερβικής κοινωνίας. Η συλλογική 

μνήμη ενδυναμώνεται μέσω της θρησκευτικής καθώς δημιουργείται το αίσθημα του 

ανήκειν σε μια ομάδα η οποία έχει κοινές τελετουργίες και σύμβολα.  

 

8.3 Οι σερβικές στολές και ο οπλισμός κατά την διάρκεια του Πρώτου 

Παγκοσμίου Πολέμου 

 

Εξερευνώντας τον χώρο της Σερβικής Εστίας παρατηρούμε ότι υπάρχουν αρκετές 

στρατιωτικές στολές, διαφορετικές μεταξύ τους, δειχνοντάς μας το εύρος 

στρατιωτικών στολών της περιόδου.  Πριν προχωρήσουμε όμως στα εκθέματα, 

αναγκαία κρίνεται η ιστορική επισκόπηση των στολών των στρατιωτών κατά την 

διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 

Ο Σερβικός στρατός εξήλθε στο Μεγάλο Πόλεμο με την απλοποιημένη στολή που 

ξεχώριζε τις χαμηλότερες τάξεις από τις υψηλότερες τάξεις με μικρές λεπτομέρειες 

και είχε απόχρωση λαδί - γκρί. Πολλοί ευρωπαϊκοί στρατοί εισήγαγαν αυτήν την 

απλοποιημένη τάση στα ενδύματα των στρατιωτών στις αρχές του 20ού αιώνα και οι 
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Σέρβοι στρατιωτικοί ήταν μεταξύ των πρώτων που το έκαναν. Η απλοποίηση των 

στολών συμβόλιζε επίσης την ισότητα των στρατιωτών στο πεδίο της μάχης. Στις 

αρχές του 20ού αιώνα , οι στρατοί των ευρωπαϊκών χωρών χαρακτηρίζονταν από 

πολύχρωμες στολές πλούσιες σε λεπτομέρειες.  Στην πραγματικότητα αυτό 

προχώρησε τόσο πολύ που σε μερικά στρατεύματα κάθε σύνταγμα διακρίθηκε από το 

δικό του χρώμα.  

Ωστόσο, ο νέος αιώνας έφερε νέες τάσεις στο ρούχο του στρατού, υποστηριζόμενο 

από την παρατήρηση ότι το ρούχο του στρατιώτη πρέπει να απλουστευθεί ώστε να 

μπορεί να κινηθεί ευκολότερα. Επιπλέον, οι πόλεμοι απαιτούσαν την αύξηση της 

παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού, η οποία ήταν πολύ δαπανηρή , επομένως η 

απλούστευση αυτή ήταν επίσης χρήσιμη για τους κρατικούς προϋπολογισμούς.   

Το Βασίλειο της Σερβίας ήταν μια από τις πρώτες ευρωπαϊκές  χώρες που εισήγαγαν 

ομοιόμορφες γκρίζες  λαδί στολές το 1908. Οι Σέρβοι στρατιώτες , κουρασμένοι και 

κατεστραμμένοι , διακρίνονταν κυρίως στον παγκόσμιο πολέμο  από το καπέλο τους 

που ονομαζόταν  šajkača, το οποίο φορούσε , χωρίς εξαίρεση , οποιοσδήποτε 

πολεμούσε κάτω από τη Σερβική σημαία. Ωστόσο, δεν ήταν όλα τα καπέλα šajkača 

τα ίδια. Το καπέλο του αξιωματικού ήταν σταθερό (εμαγιέ τρισδιάστατα καπέλα με 

το μονόγραμμα του βασιλιά), ενώ το καπέλο του στρατάρχη10 περιλάμβανε τον 

ιμάντα και τη χρυσή πλεξούδα στην κορυφή. 

 Ο χιτώνας που χρησιμοποιήθηκε στον Μεγάλο Πόλεμο προσαρμόστηκε το 1860. 

Χαρακτηρίζεται από μια απλή περικοπή με ένα κλειστό κλείσιμο με επτά κουμπιά και 

τέσσερις τσέπες. Οι επάνω θήκες ήταν ειδικές για να έχουν καλύμματα τριών 

σημείων. Ανεξάρτητα από το χρώμα, αυτό το πρακτικό μοντέλο διατηρήθηκε μέχρι 

το 1941. Μικρές λεπτομέρειες  για την μπλούζα έκαναν τη διαφορά μεταξύ των 

στρατιωτών. Στο κολάρο υπήρχαν έμβληματα που σημάδεψαν το χρώμα του σώματος 

: κόκκινο που ονομαζόταν πεζικό,  μπλε – ιππικό , μαύρο – πυροβολικό , καφέ 

μηχανικοί. Οι αξιωματικοί είχαν βρόχους μανικιών στα επάνω μανίκια και στα κάτω 

μανίκια υπήρχε ένα κορδόνι στο απαιτούμενο χρώμα του στρατιωτικού σώματος. 

Μια άλλη λεπτομέρεια με την οποία οι αξιωματικοί διέφεραν από τους 

                                                      
10 Είναι πολύ ανώτερος στρατιωτικός, συνήθως ανώτερος των γενικών αξιωματικών. 

Συνήθως είναι η υψηλότερη τάξη σε έναν στρατό, και όταν είναι, λίγα (αν υπάρχουν) 

άτομα διορίζονται σε αυτή τη θέση 
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συνηθισμένους στρατιώτες ήταν ιμάντες ώμου, ενώ οι στρατάρχες είχαν δάφνιες 

πλεξούδες σε επωμίδες. Οι στολές για τον Σερβικό στρατό παρήχθησαν από ξένους 

προμηθευτές και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, την δημιουργία μιας μπλούζας με 

χαμηλότερες τσέπες με κουμπιά η οποία  φορέθηκε από κάποιους στρατιώτες.  

Από τα τέλη του 19ου αιώνα, ο Συνεταιρισμός Αξιωματικών άρχισε να παράγει 

στολές για το στρατό. Τοποθετημένος στον δεξιό ιμάντα ώμου ήταν ένας επιπλέον 

ιμάντας που χρησίμευε για να φέρει ένα τουφέκι. Οι στρατιώτες μπορούσαν να 

σηκώσουν το παλτό και να το κουμπώσουν από πίσω για να κάνουν περισσότερο 

χώρο για τα πόδια και να κινηθούν πιο εύκολα. Τα παντελόνια ήταν φαρδιά στα ισχία 

και στένευαν στα κάτω πόδια. Η πλειοψηφία του σερβικού στρατού φορούσε τα 

αποκαλούμενα opanci (χειροποίητα υποδήματα από δέρμα), αν και μερικοί 

στρατιώτες φορούσαν μπότες σε συνδυασμό με μπούκλες που προσέφεραν 

προστασία κατά τη διάρκεια των κρύων ημερών. Ένα αναπόσπαστο κομμάτι της 

στολής ήταν ο σάκος που συνήθως κατασκευαζόταν από ύφασμα στον οποίο οι 

στρατιώτες έφεραν τις προμήθειές τους. Δεδομένου ότι ο πόλεμος διήρκεσε πέντε 

χρόνια, η στολή δεν μπορούσε να προβλεφθεί για όλους, έτσι το μεγάλο μέρος του 

Σερβικού στρατού ήταν ντυμένο με τυπικά λαϊκά ενδύματα. Μόνο το καπέλο šajkača 

φορούσαν όλοι οι Σέρβοι στρατιώτες μέχρι την άφιξή τους στην Κέρκυρα τον 

Ιανουάριο του 1916. Το τμήμα του σερβικού στρατού που επιβίωσε την υποχώρηση 

μέσω της Αλβανίας έφθασε στην Κέρκυρα με σκισμένες στολές. Μετά την 

ανάκαμψη, οι Σύμμαχοι τους έδωσαν νέες στολές όπως το γαλλικό " Μπλέ Ορίζοντας 

" ( horizon bleu ) και το βρετανικό " Χακί ".  Η μπλε γαλλική στολή συμπληρώθηκε 

από το κράνος "Adrian", το οποίο είχε το σέρβικο οικόσημο στο μέτωπο. Τα 

παντελόνια αυτών των στολών ήταν παρόμοια με τα αρχικά Σερβικά στρατιωτικά 

παντελόνια, και το πουκάμισο είχε ένα όρθιο γιακά, κουμπιά και τσέπη. Οι 

βρετανικές στολές « Χακί » είχαν μπλούζα με δύο ζεύγη ραμμένες τσέπες, πάνω και 

κάτω. Αυτές τις στολές φορούσαν κυρίως οι Σέρβοι ήρωες που απελευθέρωσαν τη 

Σερβία τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 1918, μαζί με τους Γάλλους συμμάχους. 

Σήμερα , σχεδόν όλες αυτές τις στολές του Σερβικού Βασιλικού Στρατού μπορεί 

κάποιος να τις δει στο Στρατιωτικό Μουσείο του Βελιγραδίου στο τμήμα αφιερωμένο 

στον Μεγάλο Πόλεμο. ( Προσβάσιμο στο : http://www.dijaspora.gov.rs/en/serbian-

military-uniforms-great-war/?fbclid=IwAR3BHCLae83EGWrlvP7v1eAlTg3poXJM-

NQI-JPPb9zKqf2imWsbV_pqavo ) 

http://www.dijaspora.gov.rs/en/serbian-military-uniforms-great-war/?fbclid=IwAR3BHCLae83EGWrlvP7v1eAlTg3poXJM-NQI-JPPb9zKqf2imWsbV_pqavo
http://www.dijaspora.gov.rs/en/serbian-military-uniforms-great-war/?fbclid=IwAR3BHCLae83EGWrlvP7v1eAlTg3poXJM-NQI-JPPb9zKqf2imWsbV_pqavo
http://www.dijaspora.gov.rs/en/serbian-military-uniforms-great-war/?fbclid=IwAR3BHCLae83EGWrlvP7v1eAlTg3poXJM-NQI-JPPb9zKqf2imWsbV_pqavo
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Στο σερβικό μουσείο της Κέρκυρας εκτίθενται έξι είδη στρατιωτικών στολών. Πιο 

συγκεκριμένα, η στολή του στρατιώτη στο μέτωπο της Θεσσαλονίκης, η στολή του 

στρατηγού του σερβικού στρατού, η σερβική λαϊκή ενδυμασία στρατεύσιμων Β και Γ 

σειράς εφεδρείας, η στολή σέρβου στρατιώτη Ά σειράς εφεδρείας  και η στολή 

ταγματάρχη του σερβικού στρατού.  

Στολή και οπλισμός 

Σέρβου στρατιώτη 

στο μέτωπο της 

Θεσσαλονίκης 

Στολή στρατηγού του 

σερβικού στρατού 

Στολή Σέρβου 

στρατιώτη Α σειρά 

εφεδρείας 

Σερβική λαϊκή 

ενδυμασία 

στρατεύσιμων Β 

και Γ εφεδρείας 

   
 

 

Το μουσείο μας δίνει τις παρακάτω πληροφορίες για τον ταγματάρχη του σερβικού 

στρατού : « Με καταγωγή από την επαρχία, η εγγραφή των αγοριών στην 

στρατιωτική σχολή ήταν ένας σίγουρος δρόμος για να ξεφύγει από την φτώχεια. 

Άλλαζε συχνά στρατόπεδα και τόπους διαμονής και ήταν παντρεμένος με την κόρη 

του τοπικού εμπόρου ή αξιωματούχου. Ανήκε στην ελίτ της κοινωνίας, χωρίς ωστόσο 

να απαρνείται την λαϊκή του καταγωγή, κάτι που τον βοηθούσε στην διοίκηση των 

μονάδων. Ήταν σε γενικές γραμμές δύσκολος και σκληρός, δεν απεύφεγε την φυσική 

τιμωρία, αλλά γνώριζε ότι θα είχε τον σεβασμό των στρατιωτών μόνο αν επιτίθετο 

στην πρώτη γραμμή μπροστά από τους στρατιώτες του και αν έτρωγε ότι έτρωγαν και 
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οι υπόλοιποι». Δεν παραλείπει βέβαια να μας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες και 

για το πως ήταν η ζωή ενός μέσου Σέρβου στρατιώτη : « Ο μέσος σέρβος στρατιώτης 

ήταν 26 ετών. Προερχόταν από την επαρχία, ήταν παντρεμένος και είχε τουλάχιστον 

δύο παιδιά. Δεν ταξίδευε μακρύτερα από το κοντινότερο κεφαλοχώρι. Ζούσε στον 

οικογενειακό περίγυρο τριών γενεών, παρήγαγε την πλειοψηφία των απαραίτητων για 

την ζωή του πραγμάτων, εκτός από τα σπίρτα, το πετρέλαιο και τα διάφορα σύνθετα 

γεωργικά μηχανήματα. Ως πολεμιστής ήταν έμπειρος, πολεμούσε από το 1912, ήταν 

πολύ καλός στη μάχη σώμα με σώμα και στη ρίψη χειροβομβίδων.»  

Εκτός όμως, από τις στολές στο μουσείο υπάρχουν εκθέματα που παρουσιάζουν τον 

οπλισμό των Σέρβων στρατιωτών κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου. Μπορεί 

κανείς να δει εγχειρίδιο Μ. 17 των σερβικών μονάδων πρώτης γραμμής, αντικείμενα 

τα οποία κατασκεύασαν οι σέρβοι στρατιώτες από βλήματα πυροβόλων και φλασκιά, 

τον προσωπικό οπλισμό του συνταγματάρχη Τσόλακ Άντιτς , περίστροφο Nagant M. 

1895, περίστροφο Gasser M. 1870 , ξυφολόγχη τουφεκιού Gras Μ. 1874, σπαθιά των 

αξιωματικών πεζικού κ.α  

 

Όπλα τα οποία εκτίθενται στη Σερβική Εστία Κέρκυρας 

 

Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στο να μπορούν οι επισκέπτες του μουσείο να έχουν 

μια ολοκληρωμένη άποψη για τις στολές και τον οπλισμό τον οποίο είχαν τόσο οι 

ανώτεροι όσο και ο απλός σέρβος στρατιώτης και να μπορέσουν να κατανοήσουν τις 

ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ τους. 
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8.4 Ο θάνατος στο νησί Βίδο 

 

Ένα από τα τραγικότερα γεγονότα της σερβικής ιστορίας είναι ο θάνατος των 

στρατιωτών από τις αρρώστιες στο νησί του Βίδο. Η κατάσταση των στρατιωτών 

βρισκόταν σε τραγικά επίπεδα, άνθρωποι πέθαιναν από την ασιτία, από λοιμό και 

άλλων ειδών αρρώστιες, γεγονός που αποδεικνύεται και από το φωτογραφικό υλικό 

που υπάρχει στο μουσείο. Η μνήμη του Μεγάλου Πολέμου, όπως και η μνήμη όλων 

των πολέμων, αποτέλεσε ισχυρή πηγή ταυτότητας για όσους πολέμησαν αλλά και για 

όσους μπόρεσαν να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία του τόπου τους.  

 Εικόνες που περιγράφουν τις τραγικές 

στιγμές των Σέρβων στρατιωτών στο νησί Βίδο – φωτογραφικό υλικό που βρίσκεται 

στη Σερβική Εστία Κέρκυρας 

 

Ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την διαμόρφωση 

της μνήμης και η προσπάθεια προσέγγισής της – είτε αυτή είναι χειραγωγημένη είτε 

όχι – αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία η οποία παραμένει αναλλοίωτη στο πέρασμα 

των χρόνων. Το μουσείο, μέσω των εκθεμάτων του, φαίνεται ότι προσπαθεί να 
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ηρωοποιήσει το παρελθόν του. Το μουσείο προσπαθεί να αναδομήσει την μνήμη 

προβάλλοντας συγκεκριμένες εικόνες οι οποίες αφηγούνται το ίδιο ιστορικό γεγονός. 

Η συλλογική μνήμη λοιπόν, συγκρατεί συγκεκριμένες ιστορικές στιγμές διατηρώντας 

τις ζωντανές μέσα από ένα συνεχή λόγο. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση του 

χώρου που αποτελεί το πεδίο έρευνας, όπου υπάρχει μια αίθουσα αφιερωμένη στις 

άσχημες συνθήκες διαβίωσης στο νησί Βίδο.  

Όταν εισέρχεται κανείς στην αίθουσα το πρώτο πράγμα που αντικρίζει είναι το μαύρο 

χρώμα στους τοίχους. Όπως με πληροφόρησε ο υπεύθυνος του μουσείου, κύριος 

Σαραμάντιτς , η αίθουσα βάφτηκε μαύρη για να συμβολίσει την πιο άσχημη ιστορική 

στιγμή του σερβικού λαού όπου πλήθος Σέρβων στρατιωτών άφησε εκεί την 

τελευταία του πνοή. Όλη η αίθουσα είναι γεμάτη με φωτογραφίες οι οποίες 

παρουσιάζουν την ζωή, για την ακρίβεια τον θάνατο, στο Βίδο. Το μόνο αίσθημα που 

δημιουργείται όταν μελετάς τις εικόνες είναι πόνος και στεναχώρια. Σώματα νεκρά 

στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, αποστεωμένα τοποθετημένα σε βάρκες έτοιμα να 

τα ρίξουν στην θάλασσα καθώς δεν υπήρχε χώρος να θαφτούν οι νεκροί. Εικόνες 

ζωντανών – νεκρών όπου το μόνο που μπορείς να διακρίνεις είναι ο πόνος και η πείνα 

στα μάτια τους. Σε πολλές φωτογραφίες υπάρχουν σκηνές, τα νοσοκομεία του 

νησιού, με χιλιάδες άτομα μέσα σε αυτές τα οποία περιμένουν τον θάνατο.  

 Εικόνες που 

περιγράφουν τις τραγικές στιγμές των Σέρβων στρατιωτών στο νησί Βίδο – 

φωτογραφικό υλικό που βρίσκεται στη Σερβική Εστία Κέρκυρας 

 

Πως όμως η μνήμη αυτού του τραγικού γεγονότος μπορεί να μείνει χαραγμένη τόσο 

στις μνήμες του σερβικού λαού όσο και στους επισκέπτες του μουσείου; Στην 
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αίθουσα που είναι αφιερωμένη στο νησί του Βίδο υπάρχει μία κατασκευή που 

αναπαριστά την ταφή των στρατιωτών στη θάλασσα, πρακτική που έγινε γνωστή στη 

Σερβία ως «Γαλάζιος θάνατος». Ειδικότερα, τοποθετήθηκε ένα παράθυρο ενός 

πλοίου όπου με την βοήθεια ενός προτζέκτορα βλέπουμε τα άψυχα σώματα των 

Σέρβων στρατιωτών να χάνονται στη θάλασσα. Στο βάθος ακούγεται μελοποιημένο 

το ποίημα του Μιλουτίν Μπόγιτς, Ωδή στον γαλάζιο τάφο, το οποίο είναι αφιερωμένο 

στους νεκρούς που πέθαναν στον Βίδο. Το ποίημα αυτό είναι ένα από τα πιο γνωστά 

ποιήματα στην Σέρβία.  

  

Αναπαράσταση του τρόπου με τον οποίο έριχναν τα άψυχα σώματα των Σέρβων 

στρατιωτών στη θάλασσα 

 

Αν εξετάσουμε το ποίημα πιο αναλυτικά θα παρατηρήσουμε ότι εκφράζει τον 

ατελείωτο πόνο και την θλίψη που υπάρχει στην ψυχή του συγγραφέα. Ο «Γαλάζιος 

τάφος» δεν είναι ένα ποίημα ηρωϊκό αλλά ένα ποίημα το οποίο προβάλλει την 

φρικαλεότητα του πολέμου και τις άσχημες εκείνες μέρες στο νησί. Είναι ένα επικό 

ποίημα το οποίο το διακρίνει η μελαγχολία και ο προβληματισμός. Το ποίημα 

ξεκινάει με μια επίκληση στις ισχυρές δυνάμεις να σταματήσουν να ταράζουν τα νερά 

του Ιονίου Πελάγους καθώς αυτά τα νερά είναι ιερά καθώς αποτελούν τον υγρό τάφο 

πολλών στρατιωτών. Στη συνέχεια ο λόγος του γίνεται βιωματικός περιγράφοντας το 

κλίμα που επικρατούσε στο νησί τόσο ως καλλιτέχνης όσο και ως άνθρωπος που 

έζησε στο νησί. Ο ποιητής όμως δεν έχει σκοπό να προβάλλει μόνο την προσωπική 
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του άποψη, αντιθέτως παρουσιάζει πανανθρώπινες αξίες που χαρακτηρίζουν την 

συλλογική μνήμη ενός λαού. Παρά το στενάχωρο κλίμα, ο ποιητής δεν πιστεύει στην 

άδικη θυσία των συμπατριωτών του την οποία θεωρεί ως προάγγελο μιας «νέας 

βάρδιας». Σε γενικές γραμμές το συγκεκριμένο ποίημα προσπαθεί να μεταδώσει στις 

επόμενες γενιές τα υψηλά ιδανικά και μέσω αυτών να βρουν την δύναμη που τους 

χρειάζεται για να πορευτούν στην ζωή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι έννοιες 

Άνθρωπος – Φύση, Ζωή – Θάνατος, Θεός – Μοίρα αποτελούν την φιλοσοφική 

θεώρηση του Μπόγιτς. ( Μαυρογένη Σταυρούλα : 71 – 73 ) Ο τρόπος με τον οποίο 

παρουσιάζεται το συγκεκριμένο ποίημα μέσα στο μουσείο συμβάλλει στην 

διατήρηση της συλλογικής μνήμης υπενθυμίζοντας στους επισκέπτες αυτές τις 

φρικιαστικές σελίδες της ιστορίας.  

 

8.5 Λοιπά εκθέματα του μουσείου 

 

Η Σερβική Εστία Κέρκυρας είναι ένας χώρος στον οποίο μπορεί να βρει κανείς 

διαφόρων ειδών εκθέματα που αφορούν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και 

διατηρούν στην συντήρηση και διατήρηση της συλλογικής μνήμης. Προσωπικά 

αντικείμενα των στρατιωτών και μη συμβάλλουν στο να κατανοήσουν οι επισκέπτες 

τον τρόπο με τον οποίο δρούσαν και ζούσαν οι Σέρβοι στο νησί της Κέρκυρας.  

 

Προσωπικές φωτογραφίες στρατιωτών αλλά και ανώτερων μελών βοηθούν στο να 

καταλάβει κανείς πως ήταν οι άνθρωποι εκείνη την χρονική περίοδο. Ακόμη, 

υπάρχουν έγγραφα πολύ σημαντικών ανθρώπων όπως για παράδειγμα η κάρτα του 

Βοεβόδα Μίσιτς. Από την άλλη πλευρά μπορεί να δεις κανείς επιστολές Σέρβων 

στρατιωτών αλλά και το σημειωματάριο κάποιου αξιωματικού. Αυτό επιτρέπει στον 

επισκέπτη να έχει ολοκληρωμένη άποψη και για τις δύο κοινωνικές τάξεις που 

ζούσαν στο νησί.  
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Επιστολικό δελτάριο Σέρβων στρατιωτών 

 

Στα εκθέματα του μουσείου βέβαια βρίσκονται αντικείμενα τα οποία αποδεικνύουν 

ότι εκτός από άσχημες στιγμές, οι Σέρβοι είχαν βρει τρόπους να ψυχαγωγούνται. Με 

αυτοσχέδιες κατασκευές έβρισκαν τρόπο να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους 

ευχάριστα. Παράδειγμα αποτελεί το λαϊκό όργανο γκούσλα για την κατασκευή του 

οποίου χρησιμοποιήθηκε κράνος. Εντύπωση προκαλεί το πρόγραμμα του κονσέρτου 

που βρίσκεται ανάμεσα στα εκθέματα του μουσείου όπου οι κάτοικοι του νησιού 

είχαν την επιλογή να δουν διαφόρων ειδών θεατρικά έργα. Επιπλέον, διάφορα 

αντικείμενα που υπάρχουν στο μουσείο είναι : επιστολικό δελτάριο Σέρβων 

πολεμιστών, στρατιωτικό δελτίο ταυτότητας, ταξιδιωτικά έγγραφα του Βασιλείου της 

Σερβίας, ιατρικά έγγραφα που συντάχθηκαν στην Μπριζέτα και τη Θεσσαλονίκη 

καθώς και ένα ταψί με το οποίο πέρασε τον Αλβανικό Γολγοθά ο εθελοντής Μιλοσάβ 

Ομπράντα Βούγιτσιτς. Τέλος, μπορεί να δει κανείς γαλλικά χαρτονομίσματα που 

χρησιμοποιήθηκαν στο μέτωπο της Θεσσαλονίκης καθώς και μια πληθώρα 

παρασήμων όπως χρυσό μετάλλιο ανδρείας, σταυρός ευσπλαχνίας για νοσηλεία 

ασθενών και τραυματιών, αναμνηστικό μετάλλιο Αλβανίας 1915/1916.  
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 Μετάλλια τα οποία απονέμονταν στους 

Σέρβους πολεμιστές.  

 

Όλα τα εκθέματα συμβάλλουν στο να διατηρηθεί η συλλογική μνήμη καθώς μέσα 

στον χώρο του μουσείου και μέσω της επαφής με τα αντικείμενα μπορεί κάποιος να 

διατηρήσει την σχέση του με το παρελθόν. Μέσα από τις προσωπικές μνήμες οι 

οποίες γίνονται αντιληπτές μέσα από τα προσωπικά αντικείμενα που βρίσκονται μέσα 

σε ένα μουσείο δημιουργείται μια μορφή συλλογικής μνήμης.  
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9. Θεωρητικό πλαίσιο – μουσειοπαιδαγωγική 

9.1 Μουσείο - Ορισμός 

 

Ο ρόλος του μουσείου στη σημερινή εποχή είναι πολυδιάστατος. Είναι ένας χώρος 

όπου προστατεύονται και προβάλλονται τεκμήρια της παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς και ο κάθε επισκέπτης  έχει τη δυνατότητα να θαυμάσει αντικείμενα 

από το παρελθόν όλων των λαών του κόσμου. Το μουσείο, ουσιαστικά, λειτουργεί ως 

ο θεματοφύλακας της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε λαού. Για να γίνουν αντιληπτές 

οι λειτουργίες του μουσείου αλλά και ο ρόλος του έχουν δοθεί αρκετοί ορισμοί. 

 

Το μουσείο, ο ναός των Μουσών, είναι ένας χώρος μελέτης και εκπαίδευσης που 

βασικό στόχο έχει την εξέλιξή μας ( Singh :1 ). Οι περισσότερες χώρες έχουν 

ασχοληθεί με τον ορισμό του μουσείου μέσω νομοθετικών κειμένων ή εθνικών 

οργανισμών. Ο ευρύτερα διαδεδομένος ορισμός είναι αυτός που δόθηκε το 2007 στον 

Κανονισμό του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων ( ICOM ) σύμφωνα με τον οποίο ως 

« Μουσείο νοείται ένα μόνιμο ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην υπηρεσία της 

κοινωνίας και της ανάπτυξης και εξέλιξης της, ανοιχτό στο κοινό, που έχει ως έργο του 

τη συλλογή , τη μελέτη, τη διατήρηση , τη γνωστοποίηση και την έκθεση τεκμηρίων του 

ανθρώπινου πολιτισμού και περιβάλλοντος , με στόχο τη μελέτη , την εκπαίδευση και 

την ψυχαγωγία ». ( Desvallees, Mairesse , 2010 : 89 ) Η Αμερικανική Ένωση 

Μουσείων  ορίζει ότι « το μουσείο είναι ένας οργανωμένος και μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός με στόχο εκπαιδευτικό ή αισθητικό, με προσωπικό επαγγελματικό που 

γνωρίζει και χρησιμοποιεί απτά αντικείμενα, τα οποία επιμελείται και εκθέτει στο κοινό 

με κάποιο πρόγραμμα ». ( Ορφανίδη , 2003 : 5 ) Ακόμη,  σύμφωνα με την Γκάζη « τα 

μουσεία αποτελούν ιδρύματα που εκπροσωπούν την κυρίαρχη ιδεολογία ». ( Γκάζη , 

2004 : 3-12 ) Υπάρχουν βέβαια και οι υποστηρικτές της διδασκαλίας της 

μουσειολογίας του 1960 - 1990 από την Τσεχική Σχολή οι οποίοι υποστηρίζουν ότι « 

το μουσείο είναι μόνο ένα από τα πολλά μέσα πιστοποίησης μιας συγκεκριμένης σχέσης 

ανάμεσα στον Άνθρωπο και την πραγματικότητα, μιας σχέσης που ορίζεται από την 

εσκεμμένη και συστηματική συλλογή και συντήρηση επιλεγμένων άψυχων, υλικών , 

κινητών και κυρίως τρισδιάστατων αντικειμένων που τεκμηριώνουν την ανάπτυξη της 

φύσης και της κοινωνίας ». ( Desvallees , Mairesse , 2010 :91 ). Όπως γίνεται 

αντιληπτό οι ορισμοί δείχνουν τη σχέση που έχει η κοινωνία τόσο με τους ανθρώπους 
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και την κοινωνία όσο και με την εκπαίδευση. Σήμερα, τα μουσεία καθίστανται 

ολοένα και περισσότερο χώροι για την εκμάθηση εμπειριών, ενώ αναζητούν τρόπους 

ανταπόκρισης στις αλλαγές και απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας. ( Zipsane , 2015 

: 16 ) 

 

Τα ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης, όπως οι βιβλιοθήκες, το διαδίκτυο ή τα μουσεία, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση πληροφοριών βάσει προσωπικού 

ενδιαφέροντος. Παρόλα αυτά τα μουσεία είναι επίσης πολύ ειδικά μέσα για τη τέχνη 

και τον πολιτισμό. Για παράδειγμα, σε θέατρα, κινηματογράφους, συναυλίες ή 

αθλητικές εκδηλώσεις το κοινό παραμένει στην θέση του και παρακολουθεί την ίδια 

επίδειξη. Αυτό λειτουργεί αντίθετα σε ένα μουσείο, καθώς η εικόνα παραμένει 

ακίνητη και το ακροατήριο κινείται. Οι επισκέπτες εξερευνούν την ίδια έκθεση αλλά 

το κάνουν με τους δικούς τους τρόπους, περιπλανιούνται σχεδόν τυχαία , βλέπουν και 

μαθαίνουν διαφορετικά πράγματα. ( Kallio, 2015 :12 ) 

 

 

9.2 Μουσειοπαιδαγωγική - Ορισμός 

 

Η Μουσειοπαιδαγωγική ορίζεται ως « η πράξη και η θεωρία στον τομέα της 

Παιδαγωγικής , στον οποίο πραγματοποιείται η παιδαγωγική πράξη στο χώρο του 

μουσείου. » ( Μούλιου 2005 ) . Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει και η Νικονάνου 

στο λεξικό της Παιδαγωγικής « Η μουσειοπαιδαγωγική προσδιορίζεται ως 

εφαρμοσμένη παιδαγωγική μέσα από τη σύνδεσή της μ'ένα συγκεκριμένο χώρο , το 

μουσείο , και ερευνητικό αντικείμενό της είναι το συνολικό παιδαγωγικό γεγονός που 

συμβαίνει μέσα στους μουσειακούς χώρους. Παράλληλα, η μουσειοπαιδαγωγική είναι η 

θεωρία και η πράξη αυτού του τομέα της μουσειακής λειτουργίας που έχει ως βασική 

της αρμοδιότητα όλες τις δραστηριότητες επικοινωνίας με το κοινό οι οποίες έχουν 

εκπαιδευτική πρόθεση. Επιτελεί εναν μεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στους επισκέπτες, τις 

γνώσεις, τις εμπειρίες, τις αντιλήψεις , τα ενδιαφέροντά τους και τη μουσειακή 

πραγματικότητα. » (  Νικονάνου , 2007 :457-460 ) 

 

Ο σκοπός της μουσειοπαιδαγωγικής  δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από την 

εξοικείωση των επισκεπτών και ιδιαίτερα των παιδιών με το μουσείο.  Για να 

επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να σχεδιαστούν κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα 
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που θα βοηθήσουν τα παιδιά να έρθουν σε άμεση επαφή με τα αντικείμενα και να 

αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη.  Η μουσειοπαιδαγωγική συνδέεται άμεσα με τις 

αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής οι οποίες προσπαθούν να αναθεωρήσουν τον 

τρόπο διδασκαλίας αλλά και τις τεχνικές αξιολόγησης. Σκοπός  της είναι να βοηθήσει 

στον εκσυγχρονισμό της διδακτικής  μεθοδολογίας των σχολικών μαθημάτων. Έτσι, 

το μουσείο πρέπει να συνδεθεί με το σχολείο και αυτό το γεγονός  μπορεί να έχει 

πολύ θετικά αποτελέσματα βραχυπρόθεσμα,  μεσοπρόθεσμα  και μακροπρόθεσμα. « 

Ένας από τους βασικούς στόχους  της μουσειοπαιδαγωγικής είναι να παρέχει σε όλους, 

σε σχέση με τις ιδιαιτερότητές τους, δυνατότητες να μάθουν να διαβάζουν, να 

ερμηνεύουν και να αξιοποιούν δημιουργικά τον υλικό πολιτισμό, τις εικόνες και τους 

πολιτισμικούς χώρους , συνδέοντας τους με όλους τους τομείς της ανθρώπινης γνώσης 

και εμπειρίας , μέσα σε παιδευτικό πλαίσιο που έχει νόημα για τους ίδιους και που 

προάγει ουσιαστική κοινωνικοποίηση και αισθητική, ψυχική, διανοητική και σωματική 

καλλιέργεια. Με αυτή την έννοια η μουσειοπαιδαγωγική εκπαίδευση προσπαθεί να 

δημιουργήσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον εκτός σχολικής αίθουσας, 

συνδέοντας την μάθηση με άλλους πολιτιστικούς παράγοντες. Παράλληλα συμβάλλει 

και στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των παιδιών κάθε σχολικής ομάδας και 

μεταξύ των ομάδων, αλλά και τις σχέσεις όλων με την ευρύτερη κοινότητα κάθε 

σχολικής μονάδας.» ( Νάκου, 2001 : 177 - 182 ) 

 

9.3 Συσχέτιση θεωριών μάθησης με τα μουσεία 

 

Οι θεωρίες για τη γνώση διακρίνονται σε δύο βασικές ομάδες, την ρεαλιστική και την 

ιδεαλιστική. Η ρεαλιστική προσέγγιση έχει τις βάσεις της στην εποχή του 

Διαφωτισμού και υποστηρίζει ότι η γνώση είναι αντικειμενική και απαλλαγμένη από 

προσωπικές πεποιθήσεις.  Από την άλλη πλευρά, η ιδεαλιστική προσέγγιση 

σχετίζεται με τα προσωπικά βιώματα και εκλαμβάνει τη γνώση ως μια προσωπική 

διαδικασία. ( Black, 2009 : 166 ) 

 

Οι θεωρίες μάθησης χωρίζονται σε ενεργητικές και παθητικές ανάλογα από τον τρόπο 

που μαθαίνουμε. Στις πρώτες περιλαμβάνονται οι θεωρίες που υποστηρίζουν ότι η 

μάθηση είναι μετάδοση πληροφορίας  από έναν πομπό προς  έναν  δέκτη, ο οποίος  

δέχεται παθητικά, απορροφά και αποθηκεύει την πληροφορία. Οι μαθητευόμενοι  

αποτελούν « άδεια κουτιά », τα οποία απλά απορροφούν καινούργια ερεθίσματα και 
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πληροφορίες, τα ταξινομούν και μαθαίνουν. Οι πληροφορίες τείνουν να 

μεταφέρονται με « γραμμικό τρόπο σταδιακής προόδου » ( Οικονόμου , 2003 : 86 ).       

   

Στη δεύτερη περιλαμβάνονται οι θεωρίες που υποστηρίζουν ότι η μάθηση είναι μια 

ενεργητική διαδικασία. Η διαδικασία αφορά το πως μαθαίνουμε και η γνώση 

αποκτιέται όταν ο μαθητευόμενος σκέπτεται, αντιδρά στα ερεθίσματα που δέχεται, 

προβληματίζεται, επεξεργάζεται κάθε φορά τα δεδομένα και οδηγείται στον 

μετασχηματισμό της γνώσης και την διεύρυνση της κατανόησης τού κόσμου που τον 

περιβάλλει. ( Black , 2009 : 166 ). 

 

9.3.1  Κονστρουκτιβισμός 

 

Μια από τις βασικές θεωρίες μάθησης είναι αυτή του κονστρουκτιβισμού. Η 

κονστρουκτιβιστική θεωρία βλέπει τη μάθηση ως ενεργητική διαδικασία κατά την 

οποία οι μαθητές κατασκευάζουν νέες ιδέες ή έννοιες , βασισμένες στην τωρινή και 

προηγούμενη γνώση τους. Η μέθοδος αυτή απορρίπτει την αντικειμενική γνώση , 

διατυπώνοντας ότι δεν μπορεί κάποιος να να αντιληφθεί την αντικειμενική γνώση 

ενώ παράλληλα υποστηρίζει ότι η μάθηση δομείται από σκεπτόμενα υποκείμενα. ( 

Νάκου, 2001 : 190 - 191 ) . Το φανερώνει ούτως ή άλλως και η αγγλική ορολογία 

της λέξης « construct » που στα ελληνικά σημαίνει κατασκευή. Ο Piaget προσπάθησε 

να εξηγήσει πιο επιστημονικά τον παραπάνω όρο παραθέτοντας δύο έννοιες , την 

δράση του ατόμου πάνω στο περιβάλλον και τον μετασχηματισμό της 

πραγματικότητας. ( Χατζηγεωργίου , 2004 : 315-316 ) 

 

Ο δάσκαλος διευκολύνει τη μάθηση, αλλά δε βρίσκεται στο κέντρο της. Τα 

τελευταία χρόνια, η θεωρία αυτή κυριαρχεί στο τρόπο σκέψης των υπεύθυνων των 

μουσείων. Ο κονστρουκτιβισμός  συνιστά ιδεαλιστική προσέγγιση στην έννοια της 

ανάπτυξης της γνώσης.  Αν η κονστρουκτιβιστική θεωρία γίνει δεκτή ως βασική ως 

προς το χαρακτήρα της μάθησης στο μουσείο, τότε ο ρόλος του επιμελητή εκθέσεων 

θα είναι κυρίως να παρέχει ευκαιρίες στους επισκέπτες ώστε να λειτουργούν 

διαδραστικά και να κατασκευάζουν τα δικά τους νοήματα.  

 

Οι Falk et al. προσδιορίζουν έξι κατηγορίες κινήτρων: ο χώρος, η εκπαίδευση, ο 

κύκλος ζωής, το κοινωνικό γεγονός, η ψυχαγωγία, τα πρακτικά ζητήματα. Επίσης, 
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προσδιορίζουν τρία είδη στρατηγικής των επισκεπτών ως προς την εμπειρία του 

μουσείου ή της συγκεκριμένης έκθεσης: τη μη εστιασμένη, κατά την οποία οι 

επισκέπτες είναι ανοιχτοί σε ό,τι έχει το μουσείο να προσφέρει, τη μετρίως 

εστιασμένη, κατά την οποία οι επισκέπτες γνωρίζουν για το περιεχόμενο αλλά δεν 

έχουν έρθει για να δούν  μια συγκεκριμένη έκθεση ή εκδήλωση και την εστιασμένη 

κατά την οποία οι επισκέπτες έχουν προγραμματίσει την επίσκεψή τους από πριν με 

συγκεκριμένους στόχους.  

 

 

9.4 Μέθοδοι Μουσειοπαιδαγωγικής 

 

Η μεθοδολογία της μουσειοπαιδαγωγικής δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Πρόκειται 

για μια διαδικασία η οποία δημιουργεί μια σχέση αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο 

μουσειακό αντικείμενο και στον αποδέκτη του. Για να πετύχει η μουσειοπαιδαγωγική 

τους στόχους της κατά τη διάρκεια αξιοποίησης εκπαιδευτικών προγράμματων 

χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Σύμφωνα 

με την Νικονάνου η μεθοδολογία της μουσειοπαιδαγωγικής χωρίζεται στα εξής 

στάδια:  

1. μέθοδος της αφήγησης 

2. η μέθοδος της κατευθυνόμενης συζήτησης, μαιευτική 

3. η μέθοδος της δραματοποίησης 

4. η αποκαλυπτική μέθοδος, η εξερεύνηση 

5. βιωματική μάθηση  

Παρακάτω θα εξετάσουμε αναλυτικά τις μεθόδους για να έχουμε μια πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα για τα αποτελέσματα της κάθε μεθόδου 

 

9.4.1 Μέθοδος της αφήγησης 

 

Η γνωστή ξενάγηση στα μουσεία αποτελεί τη μέθοδο της αφήγησης. Όπως όλοι 

γνωρίζουμε κατά τη διάρκεια της ξενάγησης οι επισκέπτες του μουσείου ακολουθούν 

τον ξεναγό σε μια συγκεκριμένη διαδρομή κάνοντας στάσεις σε διάφορους χώρους 

και εκθέματα του μουσείου. Αυτή η μέθοδος καθιστά τον επισκέπτη παθητικό και του 

επιτρέπει απλά να ακούει και να βλέπει τα εκθέματα.  
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 Η μέθοδος της αφήγησης μπορεί να εφαρμόζεται και σε δύο άλλα είδη 

μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων, τη διήγηση ιστοριών και τις επιδείξεις 

ειδικών. Η διήγηση ιστοριών αποτελεί ουσιαστικά ένα είδος θεατρικού έργου το 

οποίο έχει σενάριο με αρχή, μέση και τέλος και μπορεί να γίνεται μέσα στους  

χώρους του μουσείου ή σε άλλες αίθουσες. Ομάδες με μικρά παιδιά αποτελούν τον 

κύριο αποδέκτη αυτής της μεθόδου και η μέθοδος αυτή γίνεται μέσω της διήγησης 

ενός παραμυθιού ή μιας ιστορίας που σχετίζεται με τα εκθέματα και τα γενικότερα 

εκθεσιακά περιεχόμενα αξιοποιείται όχι μόνο για την πληροφόρηση των επισκεπτών 

αλλά και για να μπορούν οι επισκέπτες να συμμετέχουν σε αυτά ψυχή και σώματι. 

 

Η επόμενη μέθοδος είναι αυτή της επίδειξης ειδικών. Η μέθοδος  δεν προϋποθέτει 

κίνηση στον χώρο αλλά ειδική διαμόρφωση χώρου. Στόχος της δραστηριότητας 

αυτής είναι να παρουσιαστεί στους επισκέπτες μια συγκεκριμένη διαδικασία που 

απαιτεί ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και υποδομή. ( Νικονάνου , 2010 : 98-100 ) 

 

9.4.2 Η μέθοδος της κατευθυνόμενης συζήτησης, η μαιευτική 

 

Η μαιευτική μέθοδος έρχεται σε αντίθεση με ότι είπαμε παραπάνω καθώς βασικός 

της στόχος είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ του υπεύθυνου διεξαγωγής και των 

επισκεπτών καθώς και των επισκεπτών μεταξύ τους. Ο υπεύθυνος διεξαγωγής, η πιο 

συγκεκριμένα ο μουσειοπαιδαγωγός ( έννοια που θα αναλύσουμε αργότερα ), 

παίρνοντας ως αφορμή το μουσειακό αντικείμενο προσπαθεί να ενθαρρύνει τους 

επισκέπτες να ασχοληθούν με το αντικείμενο σε όλες τις δυνατές μορφές του, δηλαδή 

να το ερμηνεύσουν, να εκφράσουν τις απόψεις τους, να θέσουν ερωτήματα και να 

συζητήσουν με τους υπόλοιπους επισκέπτες του μουσείου.  

 

 Για να μπορέσει όμως η μαιευτική μέθοδος να είναι επιτυχημένη πρέπει ο 

μουσειοπαιδαγωγός να θέσει τα κατάλληλα ερωτήματα με σκοπό να κατευθύνει τη 

συζήτηση και να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο επισκέπτης απο 

παθητικός δέκτης , που ήταν στην προηγούμενη περίπτωση , μετατρέπεται σε 

ενεργητικός δέκτης αφού συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι 

δραστηριότητες που εφαρμόζουν αυτή τη μέθοδο ονομάζονται εκπαιδευτικές 

ξεναγήσεις. ( Νικονάνου , 2010 : 100-101 ) 
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9.4.3 Η μέθοδος της δραματοποίησης 

 

 Η μέθοδος της δραματοποίησης είναι και αυτή μια μορφή ξενάγησης η οποία 

διαφέρει από το τυπικό της ξενάγησης που έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό που 

κατανοούμε  απευθείας με τον όρο δραματοποίηση είναι ότι πρόκειται για παιχνίδια 

ρόλων. Οι υπεύθυνοι διεξαγωγής υποδύονται κάποιον χαρακτήρα κατά τη διάρκεια 

της ξενάγησης. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και κατά τη διάρκεια της διήγησης 

ιστοριών. Οι ξεναγήσεις βέβαια που γίνονται με αυτό τον τρόπο καθιστούν τον 

επισκέπτη για άλλη μια φορά ως παθητικό δέκτη.  

 

Παρόλα αυτά υπάρχει και άλλη μια κατηγορία η οποία εντάσσεται στη μέθοδο 

δραματοποίησης και είναι το παιχνίδι ρόλων. Οι επισκέπτες οργανωμένοι σε ομάδες 

υποδύονται ρόλους και εκτελούν διαφόρων ειδών θεατρικά έργα , βασισμένα πάντα 

στα εκθέματα του μουσείου, μέσα στο μουσειακό χώρο. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει η Νικονάνου οι δραστηριότητες αυτές εμπίπτουν στις δραστηριότητες του 

μουσειακού θεάτρου οι οποίες καθιστούν τη μάθηση πιο σύνθετη διαδικασία. ( 

Νικονάνου ,  2010 : 101-106 ) 

 

9.4.4 Η αποκαλυπτική μέθοδος - η εξερεύνηση 

 

Η μέθοδος της εξερεύνησης είναι η πλέον κατάλληλη μέθοδος για την μάθηση στα 

μουσεία και ταυτόχρονα αξιοποιεί την επικοινωνιακή αξία των αντικειμένων. Στόχος 

της εξερεύνησης είναι να ενδυναμωθεί η αυτόβουλη ενεργητική στάση του 

επισκέπτη, η άμεση επαφή του με τα εκθέματα και η βίωση του εκθεσιακού χώρου. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις παιχνίδια εξερεύνησης μπορούν να εφαρμοστούν με 

αφετηρία τα μουσεία και σε εξωτερικούς χώρους ούτως ώστε να συνδεθούν τα 

μουσεία με το ευρύτερο πολιτισμικό περιβάλλον. Στις διαδικασίες εξερεύνησης ο 

επισκέπτης αφήνεται μόνος του να προσεγγίσει το μουσειακό χώρο χρησιμοποιώντας 

το ειδικά σχεδιασμένο υλικό. Τα παιχνίδια εξερεύνησης, συχνά ως παιχνίδια 

κρυμμένου θησαυρού, εφαρμόζονται τόσο με οργανωμένες ομάδες, σχολικές ή 

παιδιών και εφήβων, σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου όσο και με μεμονωμένους 

επισκέπτες. (Hein 1998: 30-33) Αυτό που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη μέθοδο 

είναι η ενεργητική διαδικασία της μάθησης. Τα παιδιά μέσω του κατάλληλου υλικού 
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που τους παρέχεται πρέπει να γνωρίσουν μόνοι τους τη γνώση και να μπορέσουν να 

αντιληφθούν την αντικειμενική αλήθεια. ( Νάκου,  2001 : 190 ) 

 

Οι υποστηρικτές της μάθησης - ανακάλυψης ισχυρίζονται ότι αυτή η προσέγγιση 

ενθαρρύνει τους μαθητές να έρθουν πιο κοντά με την αλήθεια. Η μέθοδος αυτή 

βοηθά την ενεργό συμμετοχή και τροφοδοτεί την περιέργεια. Δίνει τη δυνατότητα 

ανάπτυξης των διαισθητικών και νοητικών δεξιοτήτων. Η μάθηση- ανακάλυψη 

συνήθως αντιγράφει πιστά ένα επιστημονικό πρότυπο : προσδιορίζεται το πρόβλημα, 

διατυπώνονται υποθέσεις οι οποίες δοκιμάζονται σε σχέση με τα διαθέσιμα δεδομένα. 

Θεωρητικά, η μάθηση - ανακάλυψη θα έπρεπε να είναι κατεξοχήν κατάλληλη για τα 

μουσεία: Εφόσον τα μουσεία, σε αντίθεση με τα σχολεία, δίνουν αξία στα 

αντικείμενα και στη μάθηση από εκείνα, η μάθηση - ανακάλυψη μοιάζει να είναι 

αυτονόητη προσέγγιση γι'αυτά τα ιδρύματα.  

 

Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Ακόμα και σε αυστηρά ελεγχόμενο και 

οργανωμένο περιβάλλον, η μάθηση - ανακάλυψη λειτουργεί καλύτερα με μαθητές οι 

οποίοι έχουν ήδη ενδιαφέρον και κάποιες γνώσεις για το θέμα ή το πρόβλημα που 

μελετούν, αλλά και κατανόηση του πως να εφαρμόσουν τις στρατηγικές επίλυσης 

προβλημάτων. Χωρίς σαφές πλαίσιο εργασίας, οι μαθητές μπορεί να αρχίσουν να 

μπερδεύονται για το τι πρέπει να κάνουν, να αποτυγχάνουν και να αγανακτούν. Η 

πραγματικότητα είναι ότι για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η μάθηση -ανακάλυψη 

στο μουσείο, απαιτείται να είναι παρόντες χειριστές και να προσφέρονται ευκαιρίες 

άσκησης σε όλους τους επισκέπτες και όχι στους μαθητές.  

 

9.4.5 Βιωματική μάθηση 

 

Η βιωματική μάθηση σχετίζεται με την ανάπτυξη της μουσειοπαιδαγωγικής. Ο 

Dewey11, ο βασικός της εκπρόσωπος ,  εισήγαγε την μάθηση μέσα από την πράξη. Η 

θεωρία που το υποστηρίζει αυτό είναι σχετικά απλή : κάνουμε κάτι, μαθαίνουμε από 

την εμπειρία και όταν κάνουμε κάτι καινούριο που έχει σχέση με τα προηγούμενα, 

μπορούμε να εφαρμόσουμε την εμπειρία που έχουμε ήδη αποκτήσει. Η έννοια της 

                                                      
11 Γεννήθηκε στη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών, σπούδασε Φιλοσοφία και το 

1896 λειτούργησε το πειραματικό σχολείο του Σικάγου με σκοπό να εφαρμόσει εκεί 

όλες τις νέες παιδαγωγικές μεθόδους(Καραστεργίου,2011:273) 
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βιωματικής μάθησης στα μουσεία συνδέεται με τις ιδιαίτερες ποιότητες της μάθησης 

μέσα από τα αντικείμενα, τα υλικά τεκμήρια, η επαφή με τα οποία προσφέρει 

δυνατότητες βιωμάτων, συμμετοχής των αισθήσεων, συνδυασμό σκέψης, 

συναισθημάτων και πράξης. Οι βιωματικές δραστηριότητες στα μουσεία έχουν ως επί 

το πλείστον αφετηρία τα μουσειακά εκθέματα και τις διαδικασίες προσέγγισής τους 

με τη συμμετοχή των αισθήσεων και τον συνδυασμό χειρωνακτικών και διανοητικών 

δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ενεργοποίηση του επισκέπτη για ελεύθερη 

δημιουργική έκφραση.  

 

Συνήθως δεν είναι αυτοτελείς αλλά τμήμα ενός γενικότερου εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού μιας δραστηριότητας. Σημαντικό είναι να εντάσσονται ως βασικό 

συστατικό στοιχείο σε κάθε μουσειοπαιδαγωγική διαδικασία και να μην αποτελούν 

μόνο ένα ψυχαγωγικό συμπλήρωμα. Η στάση των εμψυχωτών είναι κατά κανόνα μη 

κατευθυντική. Εμψυχώνουν για την προσωπική δημιουργία.  

Η μάθηση μέσα από τα αντικείμενα, επειδή για την προσέγγιση τους ενεργοποιείται η 

αντίληψη μέσα από τις αισθήσεις, αποτελεί βασική θεωρητική τεκμηρίωση για τις 

δυνατότητες βιωματικής μάθησης στο μουσείο. ( Νάκου , 2001 :111-112 ) 

 

α. Υλική - αισθητική δραστηριότητα 

Η υλική - αισθητική δραστηριότητα είναι ο χαρακτηριστικός τρόπος προσέγγισης της 

βιωματικής μάθησης στο πλαίσιο της μουσειοπαιδαγωγικής επιστήμης. Το μουσείο 

είναι ο κατ'εξοχήν χώρος όπου φυλάσσονται αντικείμενα της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελείται από δύο όρους την ύλη 

και την αίσθηση. Έτσι, τα άτομα που βρίσκονται στον χώρο του μουσείου 

αντιλαμβάνονται το περιβάλλον με τις αισθήσεις τους. Αυτό ωθεί στην προώθηση της 

προσωπικής δημιουργικότητας δίνοντας χώρο στην δημιουργική απασχόληση των 

μαθητών μέσα από την ζωγραφική, τις χειροτεχνίες, το θέατρο και την μουσική. 

Οποιοδήποτε μουσείο μπορεί να αποτελέσει χώρο δημιουργικότητας καθώς η έννοια 

της αισθητικής αγωγής είναι διευρυμένη και μπορεί να προσφέρει πολλές 

δυνατότητες στον χώρο του μουσείου. ( Νικονάνου , 2013 :112-113 ) 

 

β. Παιχνίδι 

 

Η λέξη παιχνίδι είναι μια λέξη η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
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μουσειοπαιδαγωγικής. Είναι μια έννοια η οποία δεν έχει αποσαφινηστεί αλλά 

σχετίζεται άμεσα με την ψυχαγωγία των μαθητών στο μουσείο. Ακούγοντας κανείς 

μουσειοπαιδαγωγικό παιχνίδι του μυαλό του πάει κατευθείαν σε παιχνίδι γνώσεων. 

Όντως, στο χώρο του μουσείου υπάρχουν τέτοιου είδους παιχνίδια τα οποία 

στοχεύουν στον έλεγχο της γνώσης. Υπάρχουν ,όμως, και άλλου είδους παιχνίδια 

όπως είναι τα ανοιχτά παιχνίδια που βασίζονται σε υλικά και καταστάσεις που δεν 

είναι συνηθισμένα στην μουσειοπαιδαγωγική. Σε γενικές γραμμές, τα παιχνίδια 

πρέπει να κινητοποιούν τις αισθήσεις των μαθητών και και να λειτουργούν 

εμψυχωτικά. ( Νικονάνου, 2013 : 113-114 ) 

 

γ. Project  

Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί μια διαδικασία μάθησης η οποία ενισχύει την 

μουσειοπαιδαγωγική επιστήμη. Οι εκπρόσωποι της προοδευτικής εκπαίδευσης, 

Dewey και Kilpatrick, ήταν αυτοί οι οποίοι εισήγαγαν την μέθοδο project. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Kilpatrick ήταν αυτός που ασχολήθηκε πιο ενεργά με την μελέτη της 

μεθόδου και η πρωτοτυπία της έγκειται στο γεγονός ότι η κοινωνική σύνδεση δεν 

αποτελεί κάτι το επιπρόσθετο ,αλλά όπως και ο προγραμματισμός είναι συστατικό 

στοιχείο της. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι η μέθοδος αυτή λαμβάνοντας 

υπόψη τους σκοπούς και τις ικανότητες των μαθητών,αναπαριστάνει μερικές 

χαρακτηριστικές συνθήκες ζωής,όπως είναι έξω από τον σχολικό χώρο. ( Ξωχέλλης,  

Τερζής , Καψάλης : 2013,84-85 ) 

Σε μια προσπάθει ανάλυσης του όρου θα λέγαμε ότι η μέθοδος project δίνει χώρο 

στην ανάπτυξη νέων εμπειριών, στο ομαδικό πνεύμα εργασίας, στην ανάπτυξη 

κριτικής και δημιουργικής σκέψης και στην διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων. 

Στον χώρο του μουσείο και κατ'επέκταση στην χρήση της μεθόδου στην 

μουσειοπαιδαγωγική, η μέθοδος μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να επιτύχει καθώς 

στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η σύνδεση θεωρίας και πράξης με σκοπό την επίτευξη 

όσων λέχθηκαν παραπάνω. Μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου ο επισκέπτης του 

μουσείο, στην δικιά μας περίπτωση ο μαθητής, μετατρέπεται από παθητικό δέκτη σε 

ενεργό δημιουργώντας μια σχέση επικοινωνίας ανάμεσα στο έκθεμα και στον 

επισκέπτη.  

Η μέθοδος project χωρίζεται σε τρεις φάσεις: 

1. Στην φάση του προβληματισμού. Οι ενδιαφερόμενοι αναζητούν, ερευνούν και 

προετοιμάζονται για το θέμα 
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2. Υλοποίηση του έργου: η ερευνητική διαδικασία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο 

και γίνεται η αξιολόγηση της διαδικασίας 

3. Συγκέντρωση του υλικού, σχεδιασμός δράσεων,αποτελέσματα. (Χρυσαφίδης 

1994 : 92 - 97)  

 

δ. Μουσειακές εργασίες 

Το μουσείο ως χώρος διατήρησης και προστασίας των αντικειμένων συλλέγει, 

ερευνεί και οργανώνει το υλικό που βρίσκεται μέσα στους χώρους του. Οι εργασίες 

αυτές που γίνονται στο μουσείο μπορούν να λειτουργήσουν θετικά για την 

μουσειοπαιδαγωγική καθώς τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από την εμπειρία. Οι 

μουσειακές εργασίες συμβάλλουν στην επαφή με ένα μουσειοποιημένο περιβάλλον 

το οποίο ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των επισκεπτών. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει o Hein  μέσω των μουσειακών εργασιών, το μουσείο μπορεί 

να κάνει ένα ακόμα βήμα προς τον εκδημοκρατισμό του, παρέχοντας στο κοινό την 

ευκαιρία όχι μόνο να μην περιορίζεται σε μια παθητική καταναλωτική συμπεριφορά και 

αποδοχή του μουσείου ως αυθεντίας αλλά να συμμετέχει ενεργά στην δημιουργία του, 

στη διαμόρφωση της μνήμης και της παράδοσης. (Hein 1998: 177-178 ) 

 

 

9.5  Μουσειοπαιδαγωγός 

 

Με βάση όσα ειπώθηκαν παραπάνω , κατανοούμε ότι είναι αδύνατον να υλοποιηθούν 

παιδαγωγικά προγράμματα σε μουσεία χωρίς την βοήθεια κάποιων ειδικών. Αυτοί οι 

υπεύθυνοι διεξαγωγής μουσειακών προγραμμάτων καλούνται στην ελληνική 

βιβλιογραφία ως μουσειοπαιδαγωγοί. Ο όρος παιδαγωγός είναι ευρέως γνωστός ήδη 

από την κλασική αρχαιότητα καθώς ήταν ο άνθρωπος ο οποίος αναλάμβανε την 

φροντίδα των αγοριών. Σήμερα ο όρος χρησιμοποιείται για να δηλώσει το άτομο που 

αναλαμβάνει την διαπαιδαγώγηση των παιδιών και των εφήβων. ( Χατζηδήμου, 2007 

: 531-532 ). Ο όρος μουσειοπαιδαγωγός έχει την βάση του στην έννοια όρου 

παιδαγωγού και ουσιαστικά δημιουργήθηκε για να έρθει σε αντίθεση με τον όρο του 

ξεναγού που είναι ευρέως διαδεδομένος στους μουσειακούς χώρους. Όπως 

αναφέρουν η Μούλιου και Μπούνια ο όρος μουσειοπαιδαγωγός συνδέεται με μια 

συγκεκριμένη κατάρτιση σε έναν ειδικό τομέα της παιδαγωγικής ή/και της 

μουσειολογίας. (Μούλιου και Μπούνια 1999). Ο ρόλος του μουσειοπαιδαγωγού δεν 
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είναι άλλος από την σχεδίαση μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων. Κατά τον 

Hooper- Greenhill (1991) ο μουσειοπαιδαγωγός οφείλει να διευκολύνει την 

ενεργητική μάθηση μέσα από τη χρήση και εξέταση των αντικειμένων και μέσω 

συζητήσεων που σχετίζονται με συγκεκριμένες εμπειρίες. Αξίζει να αναφερθεί και η 

άποψη του Δεληγιάννη ότι οι μουσειοπαιδαγωγοί του μέλλοντος καλούνται να 

συνεκτιμήσουν και την παράμετρο της πολιτικής για την εκπαίδευση στο Μουσείο. 

Θα χρειαστεί να σχεδιάσουν νέα πλαίσια επιστημονικής έρευνας, ανάπτυξης 

τεχνογνωσίας, διαρκούς ενημέρωσης και αξιοποίησης της διεπιστημονικής 

συνεργασίας, στατιστικές μελέτες και ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο, που θα 

δίνει απαντήσεις στα σύγχρονα προβλήματα των πολιτών από τις διεθνείς 

πολιτιστικές ανακατατάξεις. ( Δεληγίαννης, 1999 ) 

 

Ο ρόλος του μουσειοπαιδαγωγού δεν είναι παρεμβατικός, αντιθέτως στόχος του είναι 

να καταφέρουν τα παιδιά να αναπτύξουν ικανότητες και επεμβαίνει μόνο όταν ο ίδιος 

το κρίνει απαραίτητο για να διευκολύνει τη διαδικασία της μάθησης. Υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου ο ρόλος του μουσειοπαιδαγωγού είναι καθαρά επικουρικός 

ιδιαίτερα όταν προτιμώνται βιωματικές μέθοδοι διδασκαλίας. ( Δάλκος, 2003 : 172-

173 ) 

 

 

9.6 Μουσείο και Σχολείο 

 

Η μουσειοπαιδαγωγική επιστήμη δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί αν δεν υπήρχε η 

συνεργασία μεταξύ μουσείου και σχολείου. Η επίσκεψη των μαθητών στο μουσείο 

πρέπει να βοηθάει στην ενεργητική συμμετοχή των παιδιών σε αυτό κάνοντας τα 

παιδιά να έρθουν σε επαφή με αυτό που αποκαλούμε βιωματική μάθηση. Η μάθηση 

στο μουσείο καθορίζεται μέσα από τις ιδιαίτερες  παιδαγωγικές δυνατότητες που 

προκύπτουν  από την εκπαιδευτική αξιοποίηση αντικειμένων και χώρων που 

λειτουργούν ως περιβάλλοντα μάθησης, με αποτέλεσμα να υποστηρίζει διαδικασίες 

ενεργητικής βιωματικής μάθησης. Το μουσείο αντικαθιστά την πληροφορία με την 

εμπειρία αναπτύσσοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες που εξασκούν την 

αντιληπτική ικανότητα με ενεργητικούς τρόπους προσέγγισης της πραγματικότητας, 

την βιωματική μάθηση και την προσωπική δημιουργική έκφραση. ( Νικονάνου ,2007: 

87 ) 
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Ο Black ( 2009: 198 ) αναφέρει ότι τα μουσεία :  

1. προσφέρουν μοναδική ευκαιρία απόκτησης γνώσης στους μαθητές 

2. εμπνέουν τα παιδιά μέσω της άμεσης ενασχόλησης με αξιόλογες συλλογές 

3. βοηθούν τους νέους να νιώσουν σαν στο σπίτι τους και να κατανοήσουν την 

αξία των μουσείων 

4. θέτουν ως στόχο το κύριο τμήμα της αγοράς 

5. μέσω της σύνθεσης της σχολικής τάξης αγγίζουν κοινό το οποίο αλλιώς θα 

υποεκπροσωπούνταν 

6. γεμίζουν το μουσείο με μαθητές τις ώρες που οι παραδοσιακοί ενήλικες 

εργάζονται και το μουσείο θα ήταν άδειο 

7. αυξάνουν τα έσοδά τους 

 

Παρατήρουμε ότι  η σχέση μεταξύ μουσείου και σχολείου είναι αναγκαία καθώς τόσο 

το ένα όσο και το άλλο πρέπει να αλληλουποστηρίζονται για να υπάρχουν θετικά 

αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές.  

 

Όπως αναφέρει και η Νικονάνου ( 2015: 89 ) τα χαρακτηριστικά της μάθησης στο 

μουσείο, τα οποία διαφέρουν από τις εκπαιδευτικές συνθήκες και πρακτικές που 

εφαρμόζονται στο σχολείο, είναι :  

1. Τα μουσειακά αντικείμενα και οι δυνατότητες εκπαιδευτικής αξιοποίησης 

τους καθώς και οι μουσειακοί χώροι όπου αντικείμενα και ερμηνευτικό υλικό 

διαμορφώνουν περιβάλλοντα μάθησης και επικοινωνίας 

2. Ο χαρακτήρας του μουσείου ως χώρου επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και 

εκπαίδευσης  που απευθύνεται κατά κύριο λόγο στον ελεύθερο χρόνο των 

επισκεπτών - όχι μαθητών- με εκπαιδευτικές διαδικασίες μη τυπικής 

εκπαίδευσης 

 

Βέβαια, αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει όταν αναφερόμαστε σε μουσειακά 

αντικείμενα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία είναι οι 

παρακάτω εκπαιδευτικές αξίες :  

 

1. Υλικότητα 

2. Αυθεντικότητα 
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3. Ευρύτητα  

4. Αισθητική 

 

6.1 Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ μουσείου και σχολείου 

 

Έχοντας ως στόχο να γεφυρώσουμε τις αποστάσεις που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ 

σχολείου και μουσείου, οι ομοιότητες και οι διαφορές στα διαφορετικά περιβάλλοντα 

μάθησης πρέπει να διευκρινιστούν.  

1. Περιεχόμενο: Ακριβώς όπως μια τάξη πρέπει να μάθει ένα συγκεκριμένο 

σύνολο γνώσεων έτσι και το μουσείο οφείλει να αφήσει στους επισκέπτες του 

ένα μήνυμα, μια συγκεκριμένη γνώση. Για παράδειγμα, το εθνικό μουσείο 

ιστορίας ελπίζει ότι οι οι επισκέπτες του θα κατανοήσουν την ιστορία του 

έθνους και θα νιώσουν υπερηφάνεια. Οι πληροφορίες που ένα μουσείο ή ένας 

δάσκαλος θέλει ένας μαθητής να μάθει είναι το πρόγραμμα σπουδών και όταν 

το πρόγραμμα σπουδών του μουσείου και της τάξης συμπίπτει τότε η 

συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων είναι επιβεβλημένη 

2. Δάσκαλοι: Τα μουσεία συχνά έχουν δασκάλους(μουσειοπαιδαγωγούς) οι 

οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη μετάδωση της γνώσης. Στην σχολική αίθουσα 

υπάρχει επίσης δάσκαλος. Ενώ ο ρόλος του δασκάλου μπορεί να μην είναι 

παραδοσιακός στα μουσεία, τόσο στα μουσεία όσο και στην τάξη ο δάσκαλος 

είναι αυτός που μεταδίδει τη γνώση 

3. Μαθητές: Τόσο τα μουσεία όσο και η τάξη έχουν μαθητές οι οποίοι είναι 

αποδέκτες της γνώσης. Δύο βασικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των 

μαθητών μιας τάξης και των μαθητών(επισκεπτών)στα μουσεία είναι ότι οι 

δεύτεροι βρίσκονται εκεί εθελοντικά. Επίσης, ο δάσκαλος και οι μαθητές του 

έχουν περισσότερη οικειότητα από ότι οι επισκέπτες του μουσείου με τον 

μουσειοπαιδαγωγό. 

4. Τόπος / Χώρος: Η διαφορά ανάμεσα στην σχολική αίθουσα και τον χώρο του 

μουσείου είναι σημαντική. Ενώ η μάθηση στην τάξη γίνεται σε συγκεκριμένο 

χώρο και χρόνο, η μουσειακή εμπειρία είναι μια μεγάλη διαδικασία η οποία 

μένει χαραγμένη στις μνήμες των επισκεπτών. Η πιο βασική διαφορά 

ανάμεσα στην σχολική αίθουσα και στο μουσείο είναι ο τρόπος μάθησης. Ενώ 

στην τάξη η μάθηση παρακολουθείται στενά και αξιολογείται επίμονα, η πιο 

συνήθης αξιολόγηση της μάθησης που γίνεται στο μουσείο είναι με τη μορφή 
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ερευνών. Αυτή η διαφορά στην αξιολόγηση είναι η πιο σχετική διαφορά 

μεταξύ σχολείου και μουσείου. 

5. Αξιολόγηση: Ενώ τα μουσεία αξιολογούν συνεχώς τους επισκέπτες τους, δεν 

υπάρχει πραγματική μέθοδος που χρησιμοποιείται από τα μουσεία για να 

αξιολογηθεί εάν οι μαθησιακοί στόχοι επιτεύχθηκαν όπως στην τάξη. ( 

Fleming: 2016 : 30-32 ) 

 

 

9.7 Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μουσεία 

 

Τα αντικείμενα του μουσείου αποτελούν σημαντικό μέρος της πολιτιστικής και 

φυσικής κληρονομιάς μιας χώρας. Αποτελούν σημαντικό μέσο εργασίας και 

αντιπροσωπεύουν τη βάση της εργασίας, αντικείμενο έρευνας για διάφορους κλάδους 

της τέχνης, της κοινωνικής και φυσικής επιστήμης όπως η βοτανική, η ζωολογία, η 

ιστορία, η ιστορία της τέχνης, η αρχαιολογία, η εθνογραφία κλπ. Τα αντικείμενα 

μπορούν να συνεισφέρουν μοναδικά στην κατανόηση της λειτουργίας των ατόμων 

και των κοινωνιών. Εν ολίγοις, μπορούν να μας πουν περισσότερα για τον εαυτό μας. 

Ως εκ τούτου, συλλέγουμε αντικείμενα για να δείξουμε ενδεικτικά παραδείγματα 

κοινωνιών και ατόμων. Η απευθείας εκμάθηση από τα αντικείμενα παρέχει μια 

εμπειρία από πρώτο χέρι στους μαθητές. Για παράδειγμα, ένα άτομο που έχει δει και 

χειριστεί λίγα απολιθώματα ή έχει εξετάσει μια έκθεση που δείχνει πώς 

σχηματίζονται τα απολιθώματα θα έχει καλύτερη γνώση για τα απολιθώματα, τότε 

εκείνων που έχουν μόνο διαβάσει γι 'αυτά. ( Singh:5 ) 

 

Η οργάνωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σε ένα μουσείο δεν είναι εύκολη 

υπόθεση. Όταν αποφασίζουμε να δημιουργήσουμε μουσειοπαιδαγωγικά 

προγράμματα πρέπει να έχουμε κατά νου μας ότι τα προγράμματα αυτά θα είναι 

προσιτά σε όλους τους μαθητές, δηλαδή θα πρέπει να βρίσκουμε τρόπους ούτως ώστε 

και οι πιο αργοί μαθητές ή και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν αυτοπεποίθηση να μπορούν 

να συμμετέχουν σε αυτά. Τον ορισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος διατυπώνει 

εύγλωττα η Χορταρέα ( 2003 :179 ) η οποία αναφέρει: " Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

ενός μουσείου είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία που βασίζεται σε ενεργητικές 

μεθόδους μάθησης, που αναπτύσσεται με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες του 

κοινού, τους περιορισμούς και τις δυνατότητες του χώρου και το αναλυτικό πρόγραμμα 
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του σχολείου, όταν αφορά μαθητές ". 

 

Ο Black ( 2009: 212 ) αναφέρει εκτενώς τους τρόπους τους οποίους πρέπει να 

χρησιμοποιούμε όταν βρισκόμαστε στη φάση δημιουργίας εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων σε μουσεία τα οποία έχουν ως στόχο τους μαθητές. Συγκεκριμένα 

προτείνει:  

1. Ενσωμάτωση σχεδιασμού ο οποίος θα περιλαμβάνει τη σειρά εργασιών 

προορισμένων για μικρές ομάδες μαθητών 

2. Πρόβλεψη για χώρους όπου μικρές ομάδες μαθητών μπορούν να δουλέψουν 

μαζί. 

3. Αρκετό χώρο μπροστά από τα εκθέματα, ώστε να τα βλέπει όλα μαζί η ομάδα 

των μαθητών 

4. Ποιοτικά εκπαιδευτικά μέσα για την υποστήριξη των εκθεμάτων βασισμένα 

στο αντίστοιχο σχολικό πρόγραμμα 

5. Υπεύθυνος επόπτης των εργασιών  

6. Προκαθορισμένο εκπαιδευτικό χώρο κοντά στην έκθεση 

7. Διαδραστική ιστοσελίδα για ανατροφοδότηση.  

Για να συγκεκριμενοποιήσουμε τον τρόπο δημιουργίας εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας τρείς βασικούς παράγοντες: τον χώρο, 

το κοινό και το αναλυτικό πρόγραμμα ( Ρώκ,  2012 : 3 ). Αυτοί οι τρείς παράγοντες 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία των προγραμμάτων και γι'αυτό το λόγο 

θα αναλυθούν παρακάτω.  

 

Όταν αναφερόμαστε στον χώρο και πιο συγκεκριμένα στον μουσειακό χώρο κάνουμε 

λόγο για το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων ενός μουσείου. Ο εκθεσιακός χώρος 

σχετίζεται με τα στοιχεία της εκθεσιακής παρουσίασης ως εικαστικού περιβάλλοντος 

μάθησης, εμπειρίας και επικοινωνίας. Ουσιαστικά όταν μιλάμε για χώρο πρέπει να 

εξετάζουμε κατά πόσο αυτός ο χώρος μας δίνει την δυνατότητα να κινηθούμε με 

ευελιξία μέσα στο μουσείο για να μπορέσουμε να οργανώσουμε τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα. 

 

Η δεύτερη παράμετρος η οποία πρέπει να εξεταστεί είναι αυτή του κοινού.  Όταν 

αναφερόμαστε στο κοινό των μουσείων μιλάμε για διαφορετικές ομάδες στόχου. Οι 

ομάδες αυτές διατηρούν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι καθοριστικά 
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για τις διαδικασίες, τις προσδοκίες και τα ενδιαφέροντα βάσει των οποίων 

προσεγγίζουν το μουσείο και κατ'επέκταση για τους τρόπους με τους οποίους θα 

απευθυνθεί το μουσείο στις ομάδες αυτές. ( Νικονάνου , 2013 :80 ). Ειδικότερα, όταν 

απευθυνόμαστε σε παιδιά οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι το κάθε παιδί αναλόγως με 

την ηλικία μαθαίνει διαφορετικά. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη θεωρία 

του Piaget η οποία αναφέρει ότι η ανάπτυξη του παιδιού συντελείται σε διαδοχικά 

στάδια. Το παιδί περνάει φάσεις με συγκεκριμένη σειρά και δεν μπορεί να 

υπερπηδήσει καμία από αυτές. 

  

Τέλος, η τρίτη σημαντική παράμετρος η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κρίκο στην 

δημιουργία ενός εκπαιδευτικού μουσειακού προγράμματος είναι όπως είπαμε το 

αναλυτικό πρόγραμμα. Το αναλυτικό πρόγραμμα επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τον 

σχεδιασμό ενός μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος καθώς αυτό αποτελεί 

επικουρικού ρόλο στη μουσειακή επίσκεψη. ( Ρωκ, 2012 :5 ) 

 

Ο σχεδιασμός μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης στο μουσείο πρέπει να ακολουθεί μια 

συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:  

1. Ορισμός θέματος : Αρχικά πρέπει να γίνει η επιλογή του μουσείου που 

πρόκειται να επισκεφτούν οι μαθητές. Στόχος της επίσκεψης δεν είναι να 

δουν οι μαθητές όλα τα εκθέματα αλλά να εστιάσουν σε εκείνα τα οποία 

εξυπηρετούν συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς 

2. Θέτουμε το στόχο : Ο στόχος κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο 

μουσείο πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Ο συγκεκριμένος στόχος μπορεί 

να πλαισιώνεται και από επιμέρους στόχους οι οποίοι όμως θα βασίζονται 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Οι στόχοι βέβαια δεν μπορούν να είναι ίδιοι 

για όλους αλλά πρέπει να βασίζονται στην ηλικία των επισκεπτών, στα 

ενδιαφέροντα τους αλλά και στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου 

3. Επιλογή μεθόδου : Ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζουμε να 

δημιουργήσουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαφέρει από την τυπική 

ξενάγηση. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δομείται με τέτοιο τρόπο ούτως 

ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τους στόχους που τέθηκαν στο δεύτερο 

στάδιο της προετοιμασίας  

4. Φροντίδα για πρακτικά θέματα : Ως υπεύθυνοι προετοιμασίας ενός 

μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος οφείλουμε να μεριμνήσουμε για τον 
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τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε μέσα στο μουσείο αλλά και για τον 

τρόπο αποφυγής ενδεχόμενων προβλημάτων. Για παράδειγμα, αν έχουμε 

προετοιμάσει κάποιο φυλλάδιο εργασίας πρέπει να ελέγξουμε πρώτα αν ο 

χώρος ενδείκνυται για την υλοποίηση αυτού του σταδίου. (  Χαλκία , 

2003 : 301-302 ) 

 

Όταν οι μαθητές επισκέπτονται το μουσείο πρέπει να φροντίζουμε ώστε οι μαθητές 

να ακούν αλλά και να βλέπουν όλα τα εκθέματα. Γι'αυτό το λόγο θα χαρακτηρίζαμε 

την επίσκεψη στα μουσεία ως επιμορφωτική διαδικασία καθώς η πρόσβαση στη 

γνώση γίνεται μέσα από τα ίδια τα αντικείμενα. Τα παιδιά, λοιπόν, μπορούν από μόνα 

τους να ερθούν σε άμεση επαφή με τη γνώση και να διατυπώσουν ερωτήσεις 

βασισμένες σε αυτά τα οποία βλέπουν.  Όπως αναφέρει και η Χαλκία ( 2003 : 304 ) 

μέσω των ερωτήσεων τα παιδιά μπορούν να πληροφορηθούν για τα εκθέματα με δύο 

τρόπους. Ο πρώτος τρόπος αφορά την παρατήρηση των αντικειμένων όπου μέσα από 

αυτήν μπορούν να βελτιώσουν την παρατηρητικότητα αλλά και την αντίληψή τους.  

Ο δεύτερος και εξίσου σημαντικός τρόπος σχετίζεται με την τοποθέτηση των 

αντικειμένων στο κοινωνικο-ιστορικό-πολιτικό πλαίσιο που τα δημιούργησε.  Λόγου 

χάρη μπορούμε να μιλήσουμε για ένα αντικείμενο τοποθετώντας μέσα σε ιστορικά ή 

κοινωνικά πλαίσια.  

 

Η σύνδεση του σχολείου με το σχολείο και κατ'επέκταση με την εκπαίδευση είναι μια 

σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία, η οποία όμως μπορεί να επιφέρει πολλά θετικά 

αποτελέσματα. Με την επίσκεψη των μαθητών στο μουσείο επιτυγχάνεται η πρώτη 

επαφή τους με απτά κομμάτια της ιστορίας. Έτσι ο μαθητής έρχεται για πρώτη φορά 

κατανοεί αυτό που ονομάζουμε ιστορική μέθοδο. Ο μαθητής δηλαδή προσπάθει να 

ερμηνεύσει τα αντικείμενα και να κατανοήσει τα νοήματα που προσπαθεί το μουσείο 

να μεταδώσει. Το μουσείο εκτός από περιβάλλον μάθησης αποτελεί και περιβάλλον 

κοινωνικοποίησης καθώς τα παιδιά προσπαθούν να συνεργαστούν σε ομάδες με 

σκοπό να πετύχουν συγκεκριμένα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Οι μαθητές δεν είναι 

πλέον παθητικοί δέκτες που απλά λαμβάνουν τη γνώση μέσω ενός εγχειριδίου, 

αντιθέτως είναι ενεργητικοί καθώς μόνοι τους πρέπει να οδηγηθούν στην απόκτηση 

της γνώσης. Θα λέγαμε ότι η μουσειοπαιδαγωγική συνδέεται με την παιδευτική και 

πολιτική σημασία που έχουν για όλα τα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες η ανάπτυξη 

κριτικής σκέψης και άλλων δεξιοτήτων. ( Νάκου , 2003 : 124-126 ) 
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Για να μπορέσει να γίνει σωστή αξιοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης στο 

μουσείο κρίνεται απαραίτητη η προετοιμασία των μαθητών από το σχολείο. Συνήθως 

κατά την προετοιμασία των μαθητών στην σχολική τάξη οι εκπαιδευτικοί δίνουν 

στους μαθητές τους το κατάλληλο υλικό ( χάρτες, φωτογραφίες, διαγράμματα, σχέδια 

κ.α ) ώστε οι μαθητές να καταφέρουν να εργαστούν πάνω σ'αυτά και να είναι έτοιμοι 

για την επίσκεψή τους στο μουσείο. Ο κύριος λόγος που επιβάλλεται οι μαθητές να 

επισκέπτονται ένα μουσείο και να συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά του προγράμματα 

είναι η ενεργοποίηση της φαντασίας τους και της δημιουργικότητάς τους καθώς και η 

καλλιέργεια εξοικείωσης με ερευνητικές μεθόδους.  ( Λεοντσίνης , 2003 : 113-114 ) 

 

 

 

 

10.Μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα 

 

Τα εκπαιδευτικά μουσειακά προγράμματα που παρουσιάζονται παρακάτω 

προέρχονται έπειτα από την μελέτη του χώρου και των εκθεμάτων της Σερβικής 

Εστίας και δημιουργήθηκαν με σκοπό την ανάδειξη τέτοιων προγραμμάτων σε όλους 

τους μουσειακούς χώρους. 

 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα αναλυθούν απευθύνονται σε μαθητές της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με τον 

συγκεκριμένο πολιτιστικό χώρο καθώς και την γνωριμία τους με ένα κομμάτι της 

ιστορίας που τους είναι παντελώς άγνωστο. Τα ακόλουθα μουσειακά παιχνίδια 

δημιουργήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε ο εκπαιδευτικός να έχει την δυνατότητα να 

βοηθηθεί και να συμμετέχει σε αυτά αλλά και να κρατηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον 

των μαθητών κατά την επίσκεψη τους στο μουσείο. Τα προγράμματα βασίστηκαν 

κατά κύριο λόγο στις αρχές της βιωματικής μάθησης, σ'αυτό που ο Dewey αναφέρει 

learning by doing12. Η επίσκεψη στο μουσείο και η συμμετοχή των μαθητών στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα οφείλει να απευθύνεται σε όλους και να μην αποκλείει 

κάποιoν μαθητή από την εκπαιδευτική πράξη. Ο συλλογισμός μου λοιπόν ήταν να 

                                                      
12  Ο όρος εμπειρία για τον Dewey έχει μεγάλη αξία. Αφενός σημαίνει την καταβολή 

μιας προσπάθειας και αφετέρου τη δοκιμή.  
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δημιουργήσω εκπαιδευτικά παιχνίδια τα οποία θα είναι ευχάριστα και θα δίνουν την 

δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως να συμμετέχουν σε αυτά.  

 

Ομάδα στόχος: 

 

Τα μουσειακά εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάστηκαν για μαθητές της 

πρωτοβάθμιας εκπάιδευσης, πιο συγκεκριμένα για την ηλικιακή βαθμίδα των 6-12 

ετών. Βασικός στόχος είναι οι μαθητες να γνωρίσουν το συγκεκριμένο μουσείο, το 

οποίο για πολλούς είναι ένας άγνωστος χώρος, και μέσα από αυτή την διαδικασία να 

έρθουν σε επαφή με ένα άλλο λαό και να κατανοήσουν πως η Ελλάδα και η Σερβία 

έχουν επιρροές η μια από την άλλη μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Η ιστορία και ο 

πολιτισμός των δυο αυτών χωρών πρέπει να γίνουν κατανοητά αλλά όχι μέσα από μια 

ανιαρή διαδικασία ξενάγησης αλλά με έναν διασκεδαστικό τρόπο που όλοι φεύγοντας 

από το μουσείο θα έχουν να θυμούνται.  

 

Σκεπτικό δημιουργίας μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων 

 

Η απόφαση μου να δημιουργήσω μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα δεν ήταν 

καθόλου τυχαία. Επισκεπτόμενη την Σερβική Εστία στο παρελθόν παρατήρησα ότι 

ήταν ένας χώρος αναξιοποίητος πάνω στο συγκεκριμένο επιστημονικό κομμάτι και 

ότι οι επισκέπτες του μουσείου βρίσκοταν εκεί για να πάρουν μια ιδέα του τι 

πρόκειται να ακολουθήσει όταν θα επισκεφτούν τα υπόλοιπα σερβικά μνημεία τα 

οποία βρίσκονται στο νησί της Κέρκυρας. Το μουσείο όμως έχει μια μεγάλη ποικιλία 

εκθεμάτων (φωτογραφιών, κειμηλίων κ.α) τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν με 

τέτοιο τρόπο ώστε ο επισκέπτης να ανακαλύψει μόνος του την γνώση. Ας μη 

λησμονούμε το γεγονός ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο Μεγάλος πόλεμος όπως 

ονομάζεται, έχει πολλά ιστορικά στοιχεία τα οποία στους περισσότερους απο έμας 

είναι άγνωστα. Αυτό συμβαίνει λοιπόν και με την παρουσία των Σέρβων στην 

Κέρκυρα. Μέσα από τα προγράμματα τα παιδιά γνωρίζουν καλύτερα την ιστορία 

αλλά και έρχονται σε επαφή με σημεία του πολιτισμού, όπως είναι οι τέχνες και η 

ποίηση, τα οποία στη σημερινή εποχή αρχίζουν να εκλείπουν.  
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Σκοποί και στόχοι: 

 

Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα έχουν σκοπό να καλλιεργήσουν την κριτική 

σκέψη των μαθητών, να μάθουν τα παιδιά την σημασία της ομαδοσυνεργατικής 

μάθησης13 και το κυριότερο από όλα να ενδυναμώσουν την προσωπικότητά τους.  

 

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν κάποιοι επιμέρους στόχοι οι οποίοι πρέπει να 

αναφερθούν:  

1. Να αγαπήσουν οι μαθητές το μουσείο και να αντιληφθούν ότι η μάθηση 

μπορεί να γίνει με πιο χαρούμενο τρόπο και όχι μόνο μέσα στους τέσσερις 

τοίχους του σχολείου 

2. Να διερύνουν τους ορίζοντές τους και να μάθουν να συνεργάζονται 

3. Να έρθουν σε επαφή με ιστορικά και πολιτιστικά κομμάτια τα οποία τους 

είναι παντελώς άγνωστα 

4. Να κερδίσουν εμπειρίες ζωής.  

 

Η ομαδοσυνεργατική μάθηση 

 

Σκοπός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σ'ένα μουσείο είναι οι μαθητές να μάθουν 

να συνεργάζονται. Γι'αυτό το λόγο, κρίνεται αναγκαίο να αναφερθούν οι λόγοι που 

προκρίνεται η ομαδοσυνεργατική μάθηση κατά την εκπαιδευτική διαδικασία στα 

μουσεία.  

 

Η συνεργασία ανάμεσα σε μαθητές αποτελεί την βάση γι'αυτό που ονομάζουμε 

ομαδοσυνεργατική μάθηση. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας οι μαθητές 

συνεργάζονται για να πετύχουν συγκεκριμένους στόχους που θέτει η ομάδα. ( 

Χατζηδήμου, Αναγνωστοπούλου, 2011 : 11 ) 

 

Η εργασία σε ομάδες έχει πολλά θετικά αποτελέσματα. Αρχικά, μειώνεται το άγχος 

των μαθητών και δημιουργείται θετικό κλίμα μέσα στην ομάδα. Ακόμα, τα παιδιά 

μπορούν να αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις καθώς και να αυξήσουν την 

                                                      
13 Η μάθηση σε ομάδες βοηθάει τους μαθητές να συνεργαστούν και βασικός της 

στόχος είναι να επιτευχθεί η συλλογική δράση(Χατζηδήμου, 

Αναγνωστοπούλου,2011:11) 
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παραγωγικότητα. Τέλος, μέσω της ομάδας μπορούν να επιλυθούν προβληματικές 

καταστάσεις και να αυξηθεί η ηθική ανάπτυξη των μαθητών. ( Χατζηγεωργίου, 2001 

: 427) 

 

 

10.1Εκπαιδευτικά μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα 

 

10.1.1 Παιχνίδι στρατηγικής 

 

 

Χάρτης της Σερβίας, Αλβανίας, Ελλάδας ο οποίος παρουσιάζει την διαδρρομή που 

ακολούθησαν οι Σέρβοι για να φτάσουν στην Κέρκυρα – εκτίθεται στην Σερβική Εστία 

Κέρκυρας 

 

Με το που εισέρχεται κάποιος στον χώρο του μουσείου το πρώτο πράγμα που 

αντικρύζει είναι ένας χάρτης της Σερβίας και των υπολοίπων χωρών των Βαλκανίων. 

Αρχικά, ζητάμε από τους μαθητές να παρατηρήσουν τον χάρτη και να μας δείξουν 

περιοχές τις οποίες γνωρίζουν. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία τους εξηγούμε 

γιατί είναι τοποθετημένος αυτός ο χάρτης και τι δείχνουν τα μαύρα βελάκια. Τους 

πληροφορούμε ότι τα μαύρα βελάκια δείχνουν την οπισθοχώρηση των Σέρβων και 

την διαδρομή που ακολούθησαν για να φτάσουν από το Βελιγράδι εως την Κέρκυρα 

και από την Κέρκυρα εως την Θεσσαλονίκη.  

 

Στην συνέχεια εξηγούμε στα παιδιά την διαδικασία του παιχνιδιού μέσα στο μουσείο.  

Τα παιδιά χωρίζονται σε τρείς ομάδες με σκοπό να καταγράψουν ποιοι ήταν οι 

πολεμικοί αντίπαλοι, ποια η πορεία οπισθοχώρησης και ποιες οι απώλειες. Στόχος 

κάθε ομάδας είναι να ανακαλύψει τις περιοχές που αναφέρονται στον χάρτη και να 
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παρουσιάσει την διαδρομή που ακολούθησαν οι Σέρβοι για να φτάσουν στην Ελλάδα. 

Μοιράζεται στις ομάδες μια κόλλα Α4 όπου σημειώνουν τις περιοχές τις οποίες 

βρήκαν και διηγούνται μια ιστορία σχετικά με την στρατηγική που ακολούθησαν οι 

Σέρβοι στρατιώτες. Η νικητήρια ομάδα κερδίζει μετάλλιο αντίστοιχο με αυτό που 

κέρδιζαν οι Σέρβοι στρατιώτες, το οποίο υπάρχει στα εκθέματα του μουσείου.  

 

Διευκρινήσεις για την διαδικασία του παιχνιδιού: 

 

Τρεις ομάδες μαθητών: Ομάδα Α, ομάδα Β, ομάδα Γ 

 

Πολεμικοί αντίπαλοι Πορεία οπισθοχώρησης Απώλειες 

Σερβία-Αυστροουγαρία Σερβία(Βελιγράδι) 

Αλβανία(Μεντοβο, 

Δυρράχειο, Βλόρα) 

Μέντοβα 12.000 νεκροί 

Δυρράχειο 95.000 νεκροί 

Βλόρα 40.000 νεκροί 

 Ελλάδα(Κέρκυρα, 

Θεσσαλονικη) 

 

 

 

 

Πως θα κινηθούν στο μουσείο για να μελετήσουν τον χάρτη: 

 

Ο μουσειοπαιδαγωγός σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό έχουν δώσει στα παιδιά 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για να καταλάβουν τους λόγους 

που οδηγήθηκε ο Σερβικός λαός σε οπισθοχώρηση. Αφού έχουν σημειώσει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες δίνεται στην κάθε ομάδα ξεχωριστά χρόνος για να 

μελετήσουν τον χάρτη και να σχεδιάσουν την πορεία. Τέλος, κάθε ομάδα 

παρουσιάζει τα δικά της αποτελέσματα, μας διηγείται την δική της ιστορία, γίνεται 

συζήτηση και στο τέλος η καλύτερη ιστορία επιβραβεύεται με την απονομή των 

μεταλλίων. 

 

Θετικά αποτελέσματα που προκύπτουν: 

• Μέσω αυτής της εμπειρίας τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν μια βαθύτερη 

μορφή διορατικότητας 
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• Επιτρέπει περισσότερες δυνατότητες αναγνώρισης 

• Είναι μια διαδικασία η οποία δεν μπορεί να ξεχαστεί εύκολα 

• Συνδέεται με τις ιδέες της ομαδοσυνεργατικής μάθησης στο μουσείο 

 

 

10.1.2 Μάντεψε ποιος 

 

 

 

 Εικόνες επιφανών Σέρβων οι οποίοι με τον 

δικό τους τρόπο έπαιξαν σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια του Πρώτου 

Παγκοσμίου πολέμου καθώς επίσης και στην παραμονή των Σέρβων στην Κέρκυρα 

– εκτίθεται στην Σερβική Εστία Κέρκυρας 
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Μητροπολίτης Δημήτριος – εκτίθεται στη 

Σερβική Εστία Κέρκυρας 

 

 

Ελευθέριος Βενιζέλος – εκτίθεται στη 

Σερβική Εστία Κέρκυρας 

 

 

 

Παίρνοντας ως αφορμή τις συγκεκριμένες φωτογραφίες του μουσείου θα 

παίξουμε το γνωστό σε όλους παιχνίδι "Μάντεψε ποιος". Οι παραπάνω 

εικονιζόμενοι είναι σημαντικά πρόσωπα της Σερβικής ιστορίας οι οποίοι έπαιξαν 

καθοριστικό ρόλο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά 

τα πρόσωπα που εικονίζονται.  

 

• Βασιλιάς Πέταρ Καρατζόρτζεβιτς (1844 – 1921 ) : Ο πιο δημοφιλής 

Σέρβος βασιλιάς. Κυβερνούσε από το 1903 εως το 1914 όταν αποφάσισε 

να παραδώσει την εξουσία στον γιό του Αλέξανδρο. Όταν βρέθηκε στην 

Κέρκυρα κατοίκησε στο παλάτι Μον Ρεπό.  

• Αλέξανδρος Καρατζόρτζεβιτς ( 1888 – 1934 ) : Αρχηγός του σερβικού 

στρατού στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.Γιος του Πέταρ Καρατζορτζεβιτς. 

Στην Κέρκυρα έμενε στο ξενοδοχείο Bella Venezia.  

• Νίκολα Πάσιτς ( 1845 – 1926 ) : Ένας από τους μεγαλύτερους Σέρβους 

πολιτικούς. Ιδρυτής και πρόεδρος του Εθνικού ριζοσπαστικού κόμματος. 

Στην Κέρκυρα η κυβέρνηση του έμεινε από τον Ιανουάριο του 1916 μέχρι 
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το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Κατά την παραμονή του στην 

Κέρκυρα έμεινε στο ξενοδοχείο Bella Venezia. 

• Βοεβόδας Ράντομιρ Πούτνικ ( 1847 – 1917 ) : Αρχηγός του Γενικού 

Επιτελείου του Γενικού στρατού από το 1903. Πέρασε τα σύνορα της 

Αλβανίας άρρωστος, μεταφερόμενος πάνω σε ένα αυτοσχέδιο κρεβάτι που 

κρατούσαν στρατιώτες. Όταν έφτασαν στην Κέρκυρα μεταφέρθηκε στο 

νοσοκομείο όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.  

• Ζιβόινι Μίσιτς(1855-1921): Σέρβος Βοεβόδας. Επικεφαλής του πρώτου 

στρατού από το 1914 εως το 1915 και από το 1916 εώς το 1918.  

• Στέπα Στεπάνοβιτς ( 1856 – 1929 ) : Σέρβος Βοεβόδας. Συμμετείχε σε 

όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες από το το 1876 εώς το 1918. Στους 

Βαλκανικούς πολέμους και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν αρχηγός 

του Δεύτερου στρατού. Πολέμησε και στο μέτωπο της Θεσσαλονίκης 

• 7.Πέταρ Μπόγιοβιτς ( 1858 – 1945 ) :Συμμετείχε στον σερβοτουρκικό 

πόλεμο το 1876-1878 καθώς και στους δυο βαλκανικούς πολέμους. Στον 

πρώτο παγκόσμιο πόλεμο αρρώστησε και τραυματίστηκε το πόδι του. 

Όταν βρισκόταν στην Κέρκυρα έδινε εντολές για τον τρόπο που έπρεπε να 

αναδιοργανωθεί ο στρατός. Πέθανε στο Βελιγράδι 

• 8. Γιούριτς Πάβλε Στουρμ ( 1848 – 1922 ) :Αρχηγός Σερβικού στρατού, 

στην καταγωγή Γερμανός. Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ήταν αρχηγός 

του τρίτου σώματος. Μετά τον πόλεμο έμεινε στο Βελιγράδι όπου και 

πέθανε. 

• 9. Μιχαήλο Ζίβκοβιτς ( 1856 – 1930 ) : Ήταν Σέρβος στρατιωτικός και 

Υπουργός Άμυνας. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 

ήταν επικεφαλής όλων των δυνάμεων μέχρι την υποχώρηση του στρατού 

στην Κέρκυρα. 

• 10. Ηλία Γκοϊκοβιτς ( 1854 – 1917 ) : Ήταν αρχηγός του Σερβικού 

στρατού και Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Υπηρέτησε κατά τη διάρκεια του 

Σερβο - Τουρκικού πολέμου, των Βαλκανικών και του Πρώτου 

Παγκοσμίου πολέμου. Ενώ ταξίδευε προς το μέτωπο της Θεσσαλονίκης το 

πλοίο του χτυπήθηκε από Γερμανούς και αρνούμενος να παραδωθεί 

σκοτώθηκε, ρίχνοντας το νεκρό του σώμα στο Ιόνιο Πέλαγος 
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• 11.  Γιάνκο Βουκοτιτς (1866 – 1927 ) : Ήταν γενικός αρχηγός του 

στρατού του Βασιλείου του Μαυροβουνίου τόσο στους Βαλκανικούς 

πολέμους όσο και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατά τη διάρκεια του 

Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έγινε γνωστός από την νίκη του στη μάχη 

του Mojcovac.  Φυλακίστηκε το 1916 μετά την πτώση του Μαυροβουνίου 

στις φυλακές της Ουγγαρίας.  

• 12. Μητροπολίτης Δημήτριος ( 1846 – 1930 ) : Αρχιεπίσκοπος 

Βελιγραδίου και Μητροπολίτης Σερβίας. Από την έναρξη του Πρώτου 

Παγκοσμίου πολέμου μέχρι την απόσυρση του στρατού μέσω Αλβανίας 

είχε εγκατασταθεί στο Νις. Από τα μέσα του 1916 βρήκε μόνιμη 

εγκατάσταση στην Κέρκυρα, όπου οργάνωσε την πνευματική ζωή των 

στρατιωτών και των Προσφύγων. ( Saramantic : 83-92) 

• 13. Ελευθέριος Βενιζέλος ( 1864 – 1936 ) : Ο Βενιζέλος γεννήθηκε στην 

Κρήτη το 1864. Το 1881 εγγράφεται στην Νομική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1887 επιστρέφει στην Κρήτη για να ασκήσει 

το επάγγελμα του δικηγόρου. Ασχολείται με την πολιτική και ιδρύει το 

κόμμα των Φιλελευθέρων. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου 

Πολέμου τάχθηκε με το πλευρό της Αντάντ. Διατήρησε καλές σχέσεις με 

την Σερβική ηγεσία. ( Τσερεβελάκης, 2008: 8-46) 

 

Αφού δόθηκαν βασικά ιστορικά στοιχεία των εικονιζόμενων, θα μοιραστούν στα 

παιδιά καρτέλες με τις φωτογραφίες τους. Προκρίνεται πάλι η ομαδοσυνεργατική 

μάθηση. Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες. Κάθε ομάδα διαλέγει δύο άτομα τα 

οποία θα αναλάβουν την εκπροσώπηση της ομάδας. Κάθε άτομο τραβάει μια κάρτα 

και οι υπόλοιποι προσπαθούν να μαντέψουν. Ο ρόλος του μουσειοπαιδαγωγού στην 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι επικουρικός καθώς επεμβαίνει όπου αυτός κρίνει 

απαραίτητο. Για να γίνει πιο διαδραστικό το παιχνίδι προτείνονται δύο τρόποι : α) 

παντομίμα, β) παιχνίδι ερωτήσεων. Αναφορικά με την παντομίμα οι μαθητές 

καλούνται να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που τους δόθηκαν για τα εικονιζόμενα 

πρόσωπα και με αυτό τον τρόπο να προσπαθήσουν να περιγράψουν το ιστορικό 

πρόσωπο της κάρτας. Όσον αφορά το παιχνίδι των ερωτήσεων θα ακολουθηθεί η 

δομή του γνωστού παιχνιδιού  « Μάντεψε Ποιος ». Τα παιδιά μπορούν να κάνουν 

ερωτήσεις του τύπου : φοράει καπέλο; έχει μουστάκι; κ.α καθώς επίσης και 
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ερωτήσεις σχετικές με τις ιστορικές πληροφορίες, δηλαδή: ήταν βοεβόδας; έμενε στο 

Μον Ρεπό;κ.α  

 

Θετικά αποτελέσματα που προκύπτουν: 

• Μέσα από αυτό το παιχνίδι, οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να 

ψυχαγωγηθούν, να παρατηρήσουν, να συνεργαστούν και να εκφραστούν.  

• Διακρίνονται τα άτομα με οπτικό προσανατολισμό 

• Ο μουσειοπαιδαγωγός/εκπαιδευτικός παίρνει μια εκπληκτική εικόνα για 

τον τρόπο σκέψης του μαθητή 

 

10.1.3 Διασκεδάζοντας στον πόλεμο 

Αντικείμενα Σέρβων στρατιωτών όπως παραδείγματος χάριν η γκούσλα η οποία 

φτιάχτηκε από κράνος στρατιώτη – εκτίθονται στη Σερβική Εστία Κέρκυρας 

 

Μπορεί να υπάρξει χαρά και διασκέδαση σε μια τόσο άσχημη περίοδο για έναν λαό; 

Αυτό είναι το ζητούμενο που καλούνται οι μαθητές να απαντήσουν. Στο μουσείο 

υπάρχουν διάφορα εκθέματα που δίνουν μια νότα χαράς μέσα στην ασχήμια του 

πολέμου. Ένα από αυτά είναι και το λαϊκό όργανο γκούζλα. Διαβάζοντας την λεζάντα 

κάτω από το έκθεμα ο μαθητής θα παρατηρήσει ότι το συγκεκριμένο όργανο 

φτιάχτηκε από κράνος στρατιώτη. Πάνω σε αυτό το έκθεμα λοιπόν θα στηριχτεί η 

δημιουργία αυτού του μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος. Οι μαθητές λοιπόν 

παίρνοντας ως παράδειγμα τον στρατιώτη θα πρέπει να σκεφτούν και να σχεδιάσουν 

μουσικά όργανα τα οποία μπορούν να φτιαχτούν με απλά καθημερινά αντικείμενα. Ο 

μουσειοπαιδαγωγός μοιράζει σε 3 ομάδες φύλλα εργασίας τα οποία περιλαμβάνουν 

καθημερινά αντικείμενα και ζητάει από τους μαθητές να ζωγραφίσουν κάποιο 

μουσικό όργανο το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί από αυτά. Παρακάτω παρατίθεται 
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ένα ενδεικτικό δείγμα φύλλου εργασίας.  

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Βασιζόμενοι στην φωτογραφία αριστέρα ζωγραφίστε μουσικά όργανα που μπορεί 

να δημιουργηθούν από καθημερινά αντικείμενα 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΑ 

ΟΡΓΑΝΑ 

 

 

 

 



83 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παιχνίδι όμως δεν τελειώνει εδώ. Αφού τα παιδιά έχουν ξεναγηθεί στους χώρους 

του μουσείου ζητάμε από τις ομάδες να μας πουν αν παρατήρησαν κάποια 
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φωτογραφία που να περιγράφει κάποιο άθλημα. Στα εκθέματα του μουσείου υπάρχει 

μια φωτογραφία η οποία απεικονίζει παιδιά να παίζουν ποδόσφαιρο στην Κέρκυρα. 

Στόχος είναι να αναδειχθεί η αξία του ομαδικού πνεύματος η οποία υπάρχει στο 

ποδόσφαιρο. Έχοντας ως αφόρμηση αυτή την φωτογραφία ζητάμε από τα παιδιά να 

παίξουν ποδόσφαιρο μέσα στο μουσείο. Η απορία όμως έγκειται στο γεγονός πως 

είναι δυνατόν να παίξουν τα παιδιά ποδόσφαιρο στον χώρο του μουσείου; Πρόκειται 

για ένα είδος εναλλακτικού ποδοσφαίρου. Ο μουσειοπαιδαγωγός ζητάει από τα 

παιδιά να χωριστούν σε δύο ομάδες. Οι δύο ομάδες πρέπει να βρίσκονται σε 

απόσταση η μία από την άλλη ούτως ώστε να υπάρχει χώρος για να παίξουν άνετα το 

παιχνίδι. Ο μουσειοπαιδαγωγός φωνάζει έναν τυχαίο αριθμό. Οι παίκτες κάθε ομάδας 

προσπαθούν όσο μπορούν πιο γρήγορα να αναπαραστήσουν με τα σώματά τους τον 

αριθμό που ο μουσειοπαιδαγωγός τους υπέδειξε. Η ομάδα η οποία έχει σχηματίσει 

καλύτερα τον αριθμό κερδίζει έναν πόντο. Νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα με τους 

περισσότερους πόντους.  

 

Θετικά αποτελέσματα: 

• Η δημιουργικότητα επιτρέπει στα παιδιά να γίνουν μέρος του μουσείου  

• Μπορεί ο εκπαιδευτικός να διακρίνει ταλέντα σε μαθητές τα οποία δεν είναι 

ορατά 

• Δίνεται χώρος για έκφραση και δημιουργικότηταΗ 

 

10.1.4 Ποιητής για μια μέρα 

 

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο μουσείο τα παιδιά ακούνε σε μελοποιημένη μορφή 

ένα ποίημα το οποίο είναι αφιερωμένο στους νεκρούς του νησιού Βίδο, ενώ 

παράλληλα βλέπουν μέσω ενός προτζέκτορα τον τρόπο με τον οποίο έριχναν τους 

νεκρούς στη θάλασσα. Αυτό λοιπόν αποτέλεσε αφορμή για να ασχοληθούν οι 

μαθητές με την δημιουργική γραφή14. Αφού μελετήσουν τα δύο σερβικά ποιήματα, « 

ωδή στον γαλάζιο τάφο » και « εκεί μακριά », θα ζητηθεί από τις ομάδες που έχουν 

ήδη δημιουργηθεί να συνθέσουν ένα ποίημα σχετικά με τον πρώτο παγκόσμιο 
                                                      

14η δημιουργική γραφή είναι η αποτύπωση των συναισθημάτων σε χαρτί σχετικά με 

κάποιο θέμα. Χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία και φαντασία 
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πόλεμο. Σα βοηθητικό μέσο μπορούν να δωθούν στους μαθητές διάφορες 

φωτογραφίες αλλά και λογοτεχνικά κείμενα που παρουσιάζουν το λουλούδι που 

συμβολίζει τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, την παπαρούνα και βασιζόμενοι σε αυτά τα 

στοιχεία να συνθέσουν το δικό τους έργο.  

 

Η δημιουργική γραφή είναι πολύ σημαντική για να μπορέσουν οι μαθητές να 

εκφράσουν τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους. Δίνεται η δυνατότητα στους 

μαθητές να συνθέσουν εμπειρίες ζωής με τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει από την 

εκπαίδευση. ( Σουλιώτης, 2012 : 13) Αυτό είναι που θα προσπαθήσουμε να 

πετύχουμε και μέσω της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο μουσείο. Οι μαθητές 

καλούνται με τις γνώσεις που θα αποκτήσουν από την εμπειρία τους στο μουσειακό 

χώρο να συνθέσουν μόνοι τους ένα κείμενο προκειμένου να εκφράσουν τα 

συναισθήματά τους αλλά ταυτόχρονα και να μεταφέρουν επί χάρτου στοιχεία τα 

οποία αποκόμισαν από την επίσκεψή τους στο μουσείο.  

 

Ποιά είναι όμως η σημασία της παπαρούνας για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο; Γιατί 

οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν αυτόν τον συμβολισμό;  

Οι παπαρούνες θεωρούνται συμβολικά ως το αίμα των στρατιωτών που σκοτώθηκαν 

στο πεδίο της μάχης. Σήμερα σε όλο τον κόσμο, η παπαρούνα αντιμετωπίζεται ως 

σύμβολο μνήμης των πεσόντων στρατιωτών στο Πρώτο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Για να γίνει αυτό αντιληπτό θα δοθούν τα παιδιά δύο κείμενα ,ένα ελληνικό 

και ένα καναδέζικο ,τα όποια έχουν ως κύριο θέμα τον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο και 

κατ'επέκταση την δημιουργία συμβολικών όρων. Βασικός στόχος του παρακάτω 

εκπαιδευτικού προγράμματος είναι δημιουργηθεί στα παιδιά η ενσυναίσθηση15.  

 

Ενδεικτική παρουσίαση των κειμένων και ποιημάτων που τα παιδιά καλούνται να 

μελετήσουν και να εμπνευστούν: 

Στις πεδιάδες της Φλάνδρας Η ζωή εν τάφω 

Στις πεδιάδες τις Φλάνδρας, 

παπαρούνες ανθίζουν Ανάμεσα στους 

σταυρούς σειρά με σειρά, Την δικά μας 

«Ήταν ένα λουλούδι εκεί! Συλλογίσου. 

Ένα λουλούδι είχε φυτρώσει εκεί μέσα 

στους σαπρακιασμένους γεώσακους. 

                                                      
15 Η ενσυναίσθηση ως έννοια προσπαθεί να ταυτιστεί συναισθηματικά με την 

συναισθηματική κατάσταση ενός άλλου προσώπου και να κατανοήσει την 

συμπεριφορά και τα κίνητρά του  
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θέση έτσι θυμίζουν. Κορυδαλλοί 

θαρραλέα πετώντας, αψηφούν των 

όπλων την κλαγγή σπάνια 

κελαηδίσματα τραγουδώντας.Είμαστε 

οι νεκροί. Πριν λίγες μέρες, ζήσαμε, 

νιώσαμε την αυγή και είδαμε την 

ομορφιά της δύσης. Αγαπήσαμε και 

αγαπηθήκαμε, και τώρα κειτόμαστε 

στις πεδιάδες τις Φλάνδρας.Κράτα αυτό 

που έμεινε από την μάχη μας με τον 

εχθρό. Σε σένα τ’ αδύναμά μας χέρια 

παραδίδουν τον πυρσό. Κάνε τον δικό 

σου, κράτα τον ψηλά. Και αν η πίστη 

σου καμφθεί για μας που ‘χουμε 

πεθάνει δεν θα κοιμηθούμε ποτέ, όσο 

φυτρώνουν παπαρούνες στις πεδιάδες 

της Φλάνδρας....  

 

 

Και μου φανερώθηκε έτσι ξαφνικά 

τούτη τη νύχτα που ‘ναι γιομάτη 

θάματα. Απόμεινα να το βλέπω σχεδόν 

τρομαγμένος. Τ’ άγγισα με χτυποκάρδι, 

όπως αγγίζεις ένα βρέφος στο μάγουλο. 

Είναι μια παπαρούνα. Μια τόση δα 

μεγάλη, καλοθρεμμένη παπαρούνα, 

ανοιγμένη σαν μικρή βελουδένια 

φούχτα. Αν μπορούσε να τη χαρεί 

κανένας μέσα στο φως του ήλιου, θα 

‘βλεπε πως ήταν άλικη, μ’ ένα μαύρο 

σταυρό στην καρδιά, με μια τούφα 

μαβιές βλεφαρίδες στη μέση». ...  
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 Το ποίημα «Γαλάζιος Τάφος» του Μιλουτίν Μπογιτς – εκτίθεται στη Σερβική Εστία 

Κέρκυρας 

 

Плава гробница Ωδή στον γαλάζιο τάφο 

1. Стојте, галије царске! Спутајте 

крме моћне! 

Газите тихим ходом! 

Опело гордо држим у доба језе ноћне 

Над овом светом водом. 

 

2. Ту на дну, где шкољке сан уморан 

хвата 

И на мртве алге тресетница пада, 

Лежи гробље храбрих, лежи брат до 

брата, 

Прометеји наде, апостоли јада. 

 

3. Зар не осећате како море мили, 

Да не руши вечни покој палих чета? 

Из дубоког јаза мирни дремеж чили, 

А уморним летом зрак месеца шета. 

 

1. Καράβια βασιλικά σταθείτε! Δέστε 

πρύμνες ισχυρές, πατήστε ήσυχα και 

σιγανά!  

Ψαλμό περήφανο κάνω σε ώρες 

ανατριχίλας τρομερές 

Πάνω σε τούτα τα άγια νερά 

 

2. Εδώ, που ύπνος κατάκοπος πιάνει τα 

στρείδια κάτω στο βυθό 

Και στα νεκρά τα φύκια πέφτει 

τυρφώνας, 

Είναι οι τάφοι των γενναίων, αδέρφι 

πλάι στον αδερφό,  

Οι Προμηθείς της Ελπίδας και 

συντροφιά τους είναι ο πόνος 

 

3. Αχ πως αισθάνομαι της θάλασσας 

τον παφλασμό, που νανουρίζει τους 
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4.То је храм тајанства и гробница 

тужна 

За огромног мрца, к'о наш ум 

бескрајна. 

Тиха као поноћ врх острвља јужна, 

Мрачна као савест, хладна и очајна. 

 

5. Зар не осећате из модрих дубина 

Да побожност расте врх вода просута 

И ваздухом игра чудна пантомима? 

То велика душа покојника лута 

 

6. Стојте, галије царске! На гробу 

браће моје 

Завите црним трубе. 

Стражари у свечаном опело нек 

отпоје 

Ту, где се вали љубе! 

 

7. Јер проћи ће многа столећа, к'о 

пена 

Што пролази морем и умре без 

знака, 

И доћи ће нова и велика смена, 

Да дом сјаја ствара на гомили рака. 

 

8. Али ово гробље, где је погребена 

огромна и страшна тајна епопеје, 

Колевка ће бити бајке за времена, 

Где ће дух да тражи своје корифеје. 

 

9. Сахрањени ту су некадашњи 

венци 

πεσόντες μας αιώνια  

Φθίνει η άβυσσος τον ήρεμο και άγιο 

νυσταγμό, του φεγγαριού η αχτίδα τους 

συντροφεύει αιώνια.  

 

4. Είναι ένας τάφος θλιβερός και ένας 

ναός μυστικισμού, πλήξης τεράστιας, 

σαν το μυαλό μας αχανής, 

Ήρεμος όπως μεσάνυχτα η κορυφή του 

νησιού,  

Μεσ’στο σκοτάδι συνείδησης 

απελπισμένης και ψυχρής. 

 

5. Αχ πως αισθάνομαι την ευλάβεια που 

μεγαλώνει,  

Παίζοντας με το αγέρι παντομίμα 

θαυμαστή, από τα βάθη του γαλάζια και 

στο νερό απλώνει – είναι του μακαρίτη 

που πλανιέται η μεγάλη ψυχή 

 

6. Καράβια βασιλικά σταθείτε ! Εδώ 

που αναπαύονται αδερφοί, τυλίξτε τις 

σάλπιγγες στα μαύρα, ας ψάλλουν τον 

ψαλμό επίσημα ντυμένοι οι φρουροί 

Εδώ που τα κύματα φιλιούνται με την 

λάβρα 

 

7. Γιατί πολλοί αιώνες θα περάσουν 

σαν αφρός  

Όπου περνά στη θάλασσα και δίχως 

ίχνη πεθαίνει  

Μα θα έρθει νέας μεγάλης βάρδιας 

καιρός  
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И пролазна радост целог једног рода, 

Зато гроб тај лежи у таласа сенци 

Измеђ недра земље и небесног свода. 

 

10. Стојте, галије царске! Буктиње 

нек утрну, 

Веслање умре хујно, 

А кад опело свршим, клизите у ноћ 

црну 

побожно и нечујно. 

 

11. Јер хоћу да влада бескрајна 

тишина 

И да мртви чују хук борбене лаве, 

Како врућим кључем крв пенуша 

њина 

У деци што кликћу под окриљем 

славе. 

 

12. Јер, тамо далеко, поприште се 

зари 

Овом истом крвљу што овде почива: 

Овде изнад оца покој господари, 

Тамо изнад сина повесница бива. 

 

13. Зато хоћу мира, да опело служим 

без речи, без суза и уздаха меких, 

Да мирис тамјана и дах праха 

здружим 

Уз тутњаву муклу добоша далеких. 

 

14. Стојте, галије царске! У име 

свесне поште 

Λάμψης ανάκτορο θα κτίσει εκεί που 

είναι οι τάφοι σκαμένοι 

 

8. Μα το νεκροταφείο τούτο που είναι 

θαμένη τεράστια και τρομερή εποποιία 

μυστική, 

Θα γίνει κοιτίδα αιώνιας παράδοσης 

που μένει, 

Όπου το πνεύμα θέση υψηλή διεκδικεί.  

 

9. Είναι θαμένα εδώ τα κάποτε 

στεφάνια 

Και μιας ολόκληρης γενιάς η 

πρόσκαιρη χαρά, 

Γι’αυτό και ο τάφος βρίσκεται με τόση 

περηφάνια 

Ανάμεσα σε γη και ουρανό στου 

κύματος τη σκιά 

 

10. Καράβια βασιλικά, 

αγκυροβολείστε! Σβήστε τον πυρσό, 

παύει και η κωπηλασία λυπηρά,  

Γλυστρείστε στο σκοτάδι σαν τελειώσω 

τον ψαλμό, ήσυχα, σιγανά και 

ευλαβικά.  

 

11. Απέραντη θέλω ησυχία να 

βασιλεύει εδώ, για να ακούσουν οι 

νεκροί του αγώνα την λάβα 

Και πως το αίμα τους βράζει και 

αφρίζει και αυτό  

Στων παιδιών που φωνάζουν τις ήσυχες 

φλέβες.  
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Tamo daleko Εκεί μακριά 

Тамо далеко, далеко од мора, 

Тамо је село моје , тамо је љубав 

моја. 

Тамо је село моје , тамо је љубав 

моја. 

О зар је морала доћ' , та тужна 

несрећна ноћ, 

Када си драгане мој, отиш'о у крвави 

Εκεί μακριά , πέρα από τη θάλασσα, 

Υπάρχει το χωριό μου, υπάρχει η 

αγάπη μου. 

Υπάρχει το χωριό μου, υπάρχει η 

αγάπη μου. 

Ω, γιατί έπρεπε να έχει έρθει η νύχτα 

εκείνη, η νύχτα η θλιβερή, 

όταν εσύ, αγαπημένε μου έπρεπε να 

Клизите тихим ходом. 

Опело држим, какво не виде небо 

јоште 

Над овом светом водом! 

 

12. Γι’αυτό εκεί μακριά του αγώνα το 

πεδίο ανατέλλει  

Μέσα από το ίδιο αίμα που αναπαύεται 

εδώ: Εδώ πάνω από τον πατέρα γαλήνη 

βασιλεύει  

Εδώ, η ιστορία πορεύεται μαζί με τον 

γιό. 

 

13. Γι’αυτό και θέλω να κάνω τον 

ψαλμό μέσα σε απέραντη γαλήνη, 

χωρίς λόγια και ανάσες ελαφριές, δίχως 

δάκρια ζεστά, του λιβαδιού να ενώσω 

την ευωδιά και της πνοής τη σκόνη 

Με τον βραχνό που έρχεται από 

τύμπανα μακρινά. 

14. Σταθείτε ω καράβια βασιλικά! 

Στ’όνομα της τιμής  

Γλυστρείστε ήσυχα και σιγανά! 

Ψαλμό θα κάνω που δεν άκουσε ακόμα 

κανείς 

Πάνω σε τούτα τα άγια νερά!  
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бој. 

Тамо далеко, где цвета лимун жут, 

Тамо је српској војсци једини био 

пут. 

Тамо је српској војсци једини био 

пут. 

Тамо далеко, далеко од мора, 

Тамо је село моје, тамо је Србија! 

Тамо је село моје, тамо је Србија! 

Без отаџбине, на Крфу живех ја, 

и опет весело кличем, живела 

Србија! 

и опет весело кличем, живела 

Србија! 

φύγεις για τη μάχη την αιματηρή. 

Εκεί μακριά όπου ανθίζουν τα κίτρινα 

λεμόνια, 

υπήρχε μόνο η πορεία του Σερβικού 

στρατού. 

Υπήρχε μόνο η πορεία του σερβικού 

στρατού. 

Μακριά εκεί, μακριά από τη θάλασσα, 

υπάρχει το χωριό μου, υπάρχει η 

Σερβία ! 

Υπάρχει το χωριό μου, υπάρχει η 

Σερβία ! 

Από την πατρίδα μου μακριά, ζω στην 

Κέρκυρα, 

αλλά περήφανα φωνάζω: Ζήτω η 

Σερβία! 

αλλά περήφανα φωνάζω: Ζήτω η 

Σερβία! 

 

 

Θετικά αποτελέσματα: 

• Είναι εύκολο να εκτελεστεί σε πολλά μέρη και ο δημιουργός μπορεί να 

βάλει την προσωπική του πινελιά στην ιστορία 

• Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να μείνει καιρό αποτυπωμένο στην 

μνήμη των μαθητών καθώς οι μαθητές δεν ξεχνούν εύκολα πράγματα αν 

αυτά συνδέεονται με ιστορίες 

 

10.1.5 Οι γυναίκες πολεμούν: ο ρόλος της γυναίκας στον Πρώτο παγκόσμιο 

πόλεμο 

 

Διαβάζοντας κανείς ένα ιστορικό βιβλίο παρατηρεί ότι σπάνια αναφέρεται ο ρόλος 

που διαδραμάτισαν οι γυναίκες στον πόλεμο, λες και δεν βρίσκονταν εκεί. Σκοπός 

του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές την αξία τωn 
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γυναικών κατά τη διάρκεια μιας πολεμικής σύρραξης αλλά και  την συμβολή τους 

στην επιτυχή έκβαση του πολέμου. Πως όμως αυτό θα αποτελέσει αφορμή για μια 

τέτοια συζήτηση όταν στο μουσείο δεν υπάρχουν εκθέματα που να  δίνουν έναυσμα 

για τέτοιου είδους συζητήσεις; Εδώ λοιπόν έρχεται ο μουσειοπαιδαγωγός 

παρουσιάζοντας ιστορικά στοιχεία που δεν παρουσιάζονται στο μουσείο. Στην 

περιπτωσή μας δόκιμο είναι να μελετηθούν δύο συγκεκριμένες γυναίκες, μια 

σερβικής και μια ελληνικής καταγωγής, οι οποίες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον  

πόλεμο. Αυτές δεν είναι άλλες από τις Nadezda Petrovic και την Θάλεια- Φλώρα 

Καραβία.  

 

Παρακάτω παρατίθενται τα βιογραφικά στοιχεία των δύο γυναικών: 

 

Nadezda Petrovic: Μεγάλη Σερβίδα ζωγράφος η οποία γεννήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 

1873. Ο πατέρας της ήταν καλλιτέχνης γεγονός που εξηγεί την κλίση της προς την 

ζωγραφική. Εξαιρετικά ταλαντούχα, η δωδεκάχρονη κοπέλα, ήδη φοιτήτρια της 

Σχολής Θηλέων, παρακολούθησε επιτυχώς μαθήματα ζωγραφικής με τον Γεώργιο 

Κρίστιτ (1851-1907), σημαντικός σέρβος ζωγράφος και εικονογράφος.  

Η Nadezhda αποφοίτησε το 1891 από την Ανωτάτη Σχολή Θηλέων και το πάθος της 

για ζωγραφική ήταν ακόμα πιο έντονο. (Προσβάσιμο στο: 

http://www.novosti.rs/dodatni_sadrzaj/clanci.119.html:430109-Ceo-zivot-u-slikama ) 

Το 1912 έγινε εθελόντρια νοσηλεύτρια μετά το ξεκίνημα των Βαλκανικών πολέμων 

συνέχισε να νοσηλεύει Σέρβους στρατιώτες μέχρι το 1913, όταν προσεβλήθη από 

τύφο και χολέρα. Κέρδισε μετάλλιο Ανδρείας και τη διάκριση του Τάγματος του 

Ερυθρού Σταυρού για τις υπηρεσίες της. Με την έναρξη του Α Παγκοσμίου πολέμου 

έγινε πάλι εθελόντρια νοσηλεύτρια στον Σερβικό στρατό μέχρι τον θάνατό της από 

τύφο τις 3 Απριλίου 1915. 

 

Θάλεια - Φλώρα Καραβία: Γεννήθηκε στη Σιάτιστα της Δυτικής Μακεδονίας το 

1871. Το 1874 μετακομίζουν στην Κωνσταντινούπολη όπου η Θάλεια αργότερα 

κερδίζει υποτροφία για το Ζάππειο Παρθεναγωγείο της Κωνσταντινούπολης. 'Επειτα 

μετακόμισε στο Μόναχο όπου σπούδασε εκεί ζωγραφική και το 1898 ξανά επέστρεψε 

στην Κωνσταντινούπολη για να εργαστεί ως ζωγράφος εκεί.  

Με την κήρυξη των Βαλκανικών πολέμων η Καραβία βρίσκεται στο Μόναχο. Η 

αγάπη της όμως για την πατρίδα και η διάθεση της για νέες καλλιτεχνικές εμπειρίες 

http://www.novosti.rs/dodatni_sadrzaj/clanci.119.html:430109-Ceo-zivot-u-slikama
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την ωθούν να πάρει μέρος στον πόλεμο στο πλευρό του Ελληνικού στρατού.  

Το 1939 επιστρέφει μόνιμα στην Ελλάδα και αφήνει την τελευταία της πνοή το 1960 

στην Αθήνα (Τσουργιάννη , 2002: 3-19) 

 

Δομή εκπαιδευτικού προγράμματος: 

Ο μουσειοπαιδαγωγός παρουσιάζει στα παιδιά συνοπτικά τα βιογραφικά στοιχεία των 

δύο γυναικών και τους δίνει έργα τους τα οποία δημιουργήθηκαν την πολεμική 

περίοδο. Τους δίνει λίγο χρόνο να επεξεργαστούν τις φωτογραφίες και μετά τους 

αφηγείται ένα σύντομο κείμενο αναφορικά με κάποια γεγονότα που συνέβησαν στο 

νησί του Βίδου. Η επιλογή των φωτογραφιών σχετίζεται με το κείμενο το οποίο θα 

διαβαστεί από τον μουσειοπαιδαγωγό καθώς ο πίνακας της Petrovic απεικονίζει μια 

σκηνή η οποία χρησιμοποιήθηκε ως νοσοκομείο και το σκίτσο της Καραβία μια 

γυναίκα νοσοκόμα στον πόλεμο.  

Petrovic Καραβία 

  

 

O Μπόγκοσαβ Τσίρκοβιτς, ένας από τους νεοσύλλεκτους που επέζησαν στον Βίδο, 

χρόνια αργότερα αφηγήθηκε μερικές από τις στιγμές που έζησε εκεί: « πήγαμε πάλι 

κάπου και επιβιβαστήκαμε σ’ένα ιταλικό πλοίο.  Στη συνέχεια, μας πήρε ένα γαλλικό 

πλοίο και ξανα πλεύσαμε. Πουθενά ακτή. Πουθενά το τέλος της θάλασσας. Ήμουν 

ενοχλημένος, άρρωστος, σπασμένος, δεν κατάλαβα τι συνέβη. Αργότερα έμαθα ότι 

κάποιοι από τους άντρες που βρίσκονταν στο καράβι μεταφέρθηκαν στην Κέρκυρα και 

εμάς θα μας πήγαιναν στο Βίδο.  Πήραμε κάποιες κάρτες και μας έβαλαν σε σκηνές... 
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αυτό ήταν το νοσοκομείο. Μετά από τρείς εβδομάδες, άρχισα να αναρρώνω, έτσι 

μεταφέρθηκα σε άλλη σκηνή. Tότε είδα κάτι που ως το τέλος της ζωής μου θα το 

κουβαλάω ως μια φοβερή μνήμη:  στρατιώτες που πέθαιναν καθημερινά  και εγώ 

έβλεπα πως τους έριχναν μέσα στη βάρκα κάποια νύχτα... αυτή η εικόνα θα 

επαναλαμβάνεται συχνά και εγώ όταν άκουγα τη θάλασσα έκλεινα τα μάτια μου για να 

μην αντικρύσω αυτό το τρομακτικό θέαμα. Αυτοί οι οποίοι θεραπεύτηκαν, οι οποίοι 

γλίτωσαν από τον θάνατο, ονόμασαν αυτό το μέρος "γαλάζιο τάφο ». (Saramantic, 

2004:24-26) 

 

Αφού τα παιδιά μελετήσουν τις πληροφορίες που τους δόθηκαν, καλούνται να 

ζωγραφίσουν την γυναίκα στον πόλεμο τόσο ως πολεμίστρια όσο και ως νοσοκόμα 

αλλά και να υποδυθούν ρόλους. Αυτό που ουσιαστικά πρέπει να καταφέρουν είναι να 

παρουσιάσουν μια σύντομη θεατρική παράσταση. Τα παιδιά θα χωριστούν πάλι σε 

δυο ομάδες και η μια ομάδα θα αναλάβει να παρουσιάσει την ζωή της Petrovic αλλά 

και την συμμετοχή της στον πόλεμο και η άλλη ομάδα την ζωή της Καραβία και τον 

σημαντικό ρόλο που είχε κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων.   

 

Θετικά αποτελέσματα: 

• Δημιουργείται μια εμπειρία αξέχαστη 

• Σ'ένα ενεργό παιχνίδι ρόλων οι μαθητές παρουσιάζουν όλα τα ταλέντα 

τους 

• Καλλιεργούνται συναισθήματα πίσω από το πρίσμα της πολιτιστικής 

κληρονομιάς.  
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11. Συμπεράσματα - Προτάσεις 

 

Η παρούσα εργασία συνέβαλε στο να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η 

Σερβική Εστία Κέρκυρας διατηρεί την  συλλογική μνήμη του σερβικού λαού και το 

πως η ίδια μεταφέρει μέσω των εκθεμάτων της τα γεγονότα που συνέβησαν στον 

Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πιο συγκεκριμένα, ο Αλβανικός Γολγοθάς αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της σερβικής ιστορίας το οποίο έχει χαραχθεί στις μνήμες και 

στις καρδίες των ανθρώπων της συγκεκριμένης  χώρας. Κατά τη διάρκεια του 

Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου γράφτηκαν οι πιο αιματηρές σελίδες της σερβικής 

ιστορίας με την τραγική κατάληξη να λαμβάνει χώρα στην Κέρκυρα, μετατρέποντας 

το νησί σε ιστορικό τόπο μνήμης. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί χαρακτηρίζουν την 

Κέρκυρα ως « Ιερουσαλήμ » όπου κάθε Σέρβος στη ζωή του πρέπει να επισκεφτεί για 

να δει από κοντά τον τόπο όπου μαρτύρησαν τόσοι συμπολίτες του.  

 

Το μουσείο είναι ένας πολυδιάστατος πολιτιστικός οργανισμός όπου στον καμβά του 

διαχειρίζεται πολιτιστικά ζητήματα με διαφορετικούς τρόπους. Στην περίπτωση της 

Σερβικής Εστίας αναπαρίσταται ο Αλβανικός Γολγοθάς και όλες οι δυσκολίες που 

αντιμετώπισαν οι Σέρβοι μέχρι να φτάσουν στο νησί της  « σωτηρίας » , όπως 

αποκαλούν την Κέρκυρα, καθώς επίσης και η ζωή τους στο νησί. Αυτό βοηθάει τόσο 

στην διατήρηση της μνήμης και της συλλογικής ταυτότητας της ομάδας όσο και στην 

δημόσια προβολή του μουσείου προς το κοινό το οποίο δεν σχετίζεται ιστορικά και 

εθνικά με τον χώρο του σερβικού μουσείου. Αναμφίβολα, η Σερβική  Εστία 

Κέρκυρας αποτελεί αρωγό δύναμη για την δημιουργία και ενίσχυση της εθνικής 

ταυτότητας αφού στόχος του μουσείου, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από τα 

εκθέματά του, είναι να προβάλλει αποκλειστικά και μόνο τις δυσκολίες, τις κακουχίες 

αλλά και ιστορικά γεγονότα που οδηγούν στην ενίσχυση της σερβικής εθνικής τους 

ταυτότητας. Βέβαια, ο κάθε επισκέπτης μπορεί να κάνει διαφορετική « ανάγνωση » 

των εκθεμάτων και να ερμηνεύσει τα γεγονότα από την δική του διαφορετική σκοπιά. 

Ο επισκέπτης συναντά το παρελθόν προκαλώντας του αισθήματα πόνου και θλίψης 

για τις δύσκολες εκείνες στιγμές οι οποίες παρουσιάζονται στο μουσείο. Η κάθε 

αίθουσα μεταφέρει το δικό της μήνυμα όπου με αποκορύφωμα τις στιγμές πόνου που 

παρουσιάζονται στην αίθουσα που είναι αφιερωμένη στο νησί του Βίδο καταλήγουμε 

στην τελευταία αίθουσα όπου η σωτηρία πια έχει επέλθει και βλέπουμε τις πιο 

ξέγνοιαστες στιγμές των Σέρβων στο νησί. Ας μη ξεχνάμε αυτό που αναφέρει και η 
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Γκαζή στα βιβλία της ότι τα μουσεία είναι δημόσια μνημεία της μνήμης.  

 

Από την άλλη πλευρά, αυτό που μελετήσαμε είναι ότι τα μουσεία διαθέτουν όλα τα 

εφόδια για να γίνουν εκπαιδευτικοί χώροι όπου σε συνδυασμό με το σχολείο μπορούν 

να αποφέρουν εκπληκτικά μαθησιακά αποτελέσματα. Κάθε μουσειακός χώρος μπορεί 

να αξιοποιηθεί για την δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπου τα παιδιά θα 

συμμετέχουν σε αυτά κερδίζοντας θετικά οφέλη.  

 

Όπως έγινε ήδη αντιληπτό, στην Σερβική Εστία Κέρκυρας δεν υλοποιούνται 

εκπαιδευτικά μουσειακά προγράμματα. Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να αναδείξει 

τον συγκεκριμένο μουσειακό χώρο ως πρόσφορο έδαφος για την εφαρμογή τέτοιου 

είδους προγραμμάτων. Τα μουσειακά προγράμματα που προτάθηκαν από εμένα ως 

ερευνήτρια του μουσείου, μπορούν να εφαρμοστούν όχι μόνο στα πλαίσια ενός 

σχολικού προγράμματος αλλά και σε άτομα και ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται να 

επισκεφτούν το μουσείο και να γνωρίσουν με βιωματικό τρόπο τα εκθέματά του και 

την ιστορία του.  

 

Όταν ενα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται σε εκθέματα ενός ιστορικού μουσείου , 

όπως αυτού της Σερβικής Εστίας Κέρκυρας, μπορεί να έχει ευρύτερα θετικά 

αποτελέσματα. Αναλυτικότερα, καλλιεργείται η ιστορική γνώση, οι ερευνητικές 

ικανότητες των παιδιών, η κριτική σκέψη, η ομαδικότητα μέσω της συνεργασίας τους 

με άλλα μέλη της ομάδας καθώς και οι δεξιότητες τους. Αυτού του είδους τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα βοηθούν τα παιδιά, μαθητές και μη, να έρθουν σε επαφή 

με την υλική διάσταση των πραγμάτων. Το μουσείο είναι ένας χώρος όπου η γνώση 

μπορεί εύκολα να καρποφορήσει και τα παιδιά να βρεθούν σε έναν χώρο εντελώς 

διαφορετικό από αυτόν του σχολείου όπου η γνωστική διαδικασία μπορεί να 

στηριχτεί σε ολοσδιόλου αντίθετους τρόπους από αυτούς που έχουν συνηθίσει οι 

μαθητές στο παραδοσιακό σχολείο.  

 

Η μεθοδολογία που ακολουθείται στο μουσείο στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος διαφέρει από την διδακτική μεθοδολογία που ακολουθείται στο 

σχολείο καθώς στηρίζονται σε διαφορετικές παιδαγωγικές μεθόδους. Στην Σερβική 

Εστία Κέρκυρας, μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδίασα, οι μαθητές 

έχουν την δυνατότητα να μάθουν άγνωστες πτυχές της ιστορίας, να εργαστούν 
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ομαδικά, να διασκεδάσουν, να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες και 

κυρίως να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη.  

 

Γενικότερα, η μουσειοπαιδαγωγική εκπαίδευση έχει μεγάλη παιδευτική αξία καθώς 

βοηθάει τα παιδιά να αναπτυχθούν πνευματικά και να αναπτύξουν τις δεξιότητές 

τους. Όλα τα μουσεία οφείλουν να παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς 

βοηθούν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων ανθρωπιστικών και πολιτισμικών αξιών.  

 

Ο χώρος της Σερβικής Εστίας συνδέεται άμεσα και με τα σερβικά νεκροταφεία στο 

νησί του Βίδο. Η πρόσβαση σε αυτά δεν είναι εύκολη, καθώς κάποιος μπορεί να τα 

επισκεφτεί μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες διότι δρομολόγια με καραβι 

εκτελούνται αποκλειστικά κατά τη θερινή περίοδο. Η αξία και η σημασία αυτών των 

νεκροταφείων είναι τεράστια όχι μόνο για τους Σέρβους που επισκέπτονται το νησί 

αλλά και για όλους όσους ενδιαφέρονται για τα ιστορικά γεγονότα αλλά και τα 

μνημεία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο ιστορικός αυτός χώρος, όπου χιλιάδες 

Σέρβοι έχασαν τη ζωή τους, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της συλλογικής – 

ιστορικής μνήμης. Σήμερα, σε μια εποχή όπου η μελέτη και η έρευνα για τη 

συλλογική μνήμη βρίσκονται σε εξέλιξη, κρίνεται απαραίτητο να γίνουν κάποιες 

δράσεις για την ανάδειξη χώρων οικιστικού – μνημειακού αποθέματος.  

 

Ειδικότερα, τα σερβικά νεκροταφεία του Βίδο πρέπει να αναδειχθούν σε χώρο 

διατήρησης της μνήμης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, σ’ένα ευρύτερο επίπεδο 

καθώς έχουν την ίδια ιστορική αξία με άλλους μνημειακόυς χώρους κοιμητηρίων 

όπως είναι αυτοί της Θεσσαλονίκης. Για την προώθηση τέτοιων χώρων κρίνεται 

αναγκαία η αρωγή της πολιτείας η οποία μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά 

και ντοκιμαντέρ ή ταινίες που σχετίζονται με τον Μεγάλο Πόλεμο, μπορούν να 

μετατρέψουν τέτοιους χώρους σε τουριστικούς προορισμούς. Θεωρώ ότι η 

συνεργασία των χωρών μεταξύ τους για την προώθηση τέτοιων μνημειακών τόπων 

συμβάλλει όχι μόνο στην διατήρηση της μνήμης του πολέμου αλλά και στην γνώμη 

ότι οι χώρες που συμμετείχαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν κοινή ιστορική 

πορεία.  

 

Το σερβικό νεκροταφείο του Βίδο, πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί τόπο μνήμης, 

μπορεί να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε 
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συνδυασμό με το Σερβικό μουσείο στο κέντρο της Κέρκυρας. Αυτό που δυσχεραίνει 

την κατάσταση και δυσκολεύει την ένταξη τέτοιων προγραμμάτων στο μουσείο είναι 

τα περιορισμένα δρομολόγια από το λιμάνι της Κέρκυρας προς τον Βίδο. Σε 

περίπτωση που τοποθετηθούν περισσότερα δρομολόγια προς τον Βίδο, θα μπορούσαν 

να δημιουργηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα « 

Νever such innocence -  η Θεσσαλονίκη θυμάται» το οποίο υλοποιείται σε 

συνεργασία με τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα, το Μουσείο Μακεδονικού 

Αγώνα στη Θεσσαλονίκη και την Κοινοπολιτειακή Επιτροπή Πολεμικών 

Κοιμητηρίων.  ( Προσβάσιμο στο : https://www.britishcouncil.gr/events/salonika-

remembers)  Για παράδειγμα, θα μπορούσαν οι μαθητές να ζωγραφίσουν τους τάφους 

των πεσόντων, να καταγράψουν τα στοιχεία κάποιου στρατιώτη που θα τους ζητηθεί, 

να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως « τι σημαίνει μνήμη των πεσόντων;», να 

περιγράψουν την εμπειρία τους καθώς και τα συναισθήματά τους.  

 

Η Σερβική Εστία Κέρκυρας αποτελεί ξεκάθαρα έναν τόπο μνήμης ο οποίος βέβαια 

βρίσκεται σε μια άλλη χώρα , την Ελλάδα , χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι χάνει 

την αξία του και την συμβολή του στην διαμόρφωση της σερβικής αλλά και 

ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας. Η Σερβική Εστία Κέρκυρας ως μουσειακός 

χώρος μπορεί να βοηθήσει στην δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπου και 

αυτά με τη σειρά τους μπορούν να συμβάλλουν στην διατήρηση της συλλογικής 

μνήμης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.britishcouncil.gr/events/salonika-remembers
https://www.britishcouncil.gr/events/salonika-remembers
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13.Παράρτημα 

 

 

 

 

                                      

                                                                                    

 Είσοδος της Σερβικής Εστίας Κέρκυρας                     Εσωτερικός χώρος του μουσείο 

 

             

                                                                 Στρατιωτικός χάρτης 

Οι υπερασπιστές του Βελιγραδίου 
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στο νησί Άντα Τσινγκαλίγια 

 

       

Στρατιωτικά δελτία ταυτότητας                           Σημειωματάριο αξιωματικού 

 

Φωτογραφία που παρουσιάζει τον σερβικό στρατό να περνάει το όρος Τσάκορ 

Φωτογραφία σκελετομένου στρατιώτη η οποία επιβεβαιώνει τις 

άσχημες συνθήκες διαβίωσης και πείνας που υπέστησαν οι Σέρβοι στρατιώτες. 
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Φωτογραφία που παρουσιάζει τις πρώτες μονάδες να καταφτάνουν στην Κέρκυρα στις 

15 Ιανουαρίου 

Φωτογραφία που παρουσιάζει 

την μεταφορά των στρατιωτών του Εφεδρικού στρατού στον Αυλώνα στις 7 – 14 

Ιανουαρίου 

 Ο Αντιβασιλέας Αλέξανδρος 

αποστέλλει επιστολή στον ρώσο αυτοκράτορα Νικόλαο Β στις 16 Δεκεμβρίου 
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 Διακριτικά παράσημα του Βασιλείου της 

Σερβίας  

 Χάρτης της Κέρκυρας που περιγράφει που 

βρίσκονται τα σερβικά μνημεία στο νησί  
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Μέλη του Κοινοβουλίου και 

της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σερβίας  

 

 

 "Χάρτης που 

απεικονίζει το Μέτωπο της Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του 1918  

 

 

 

" Η γραμμή του Μετώπου στο όρος Σόκο "  
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" 

Επίθεση ιππικού " 

 " Το θέατρο στην πόλη της 

Κέρκυρας στο οποίο συνεδρίασε το Εθνικό Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σερβίας " 

 

 " Αγώνας Ποδοσφαίρου στην 

Κέρκυρα " 
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Το 

προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου 

 

 Το νησί του Βίδο 

– Σερβικά κοιμητήρια 
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 Το εθνόσημο της Σερβίας το οποίο 

βρίσκεται στο νησί Βίδο 

 Είσοδος του Μαυσωλείου – νήσος Βίδος 
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 Εσωτερικό Μαυσωλείου – νήσος Βίδος 

 


