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1. Διερεύνηση της ιστορίας του κάστρου των Σερβίων

2. Δομή και Αρχιτεκτονική του κάστρου

3. Στοιχεία για την οικοδομική ιστορία του

4. Σημερινή κατάσταση – Παθολογία των υφιστάμενων ανωδομών 

5. Στοιχεία για τη σύγχρονη πόλη

Τεκμηρίωση



Η έρευνα αυτή θα συμβάλλει:

• Να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας για το παρελθόν

• Να κατανοήσουμε την ιστορία του κάστρου

• Να ερμηνεύσουμε τα αίτια των βλαβών του

• Να γνωρίσουμε τις σημερινές συνθήκες του χώρου που το 
περιβάλλει

• Ώστε να προτείνουμε λύσεις που:

• Θα το διαφυλάξουν ως υλική μαρτυρία του παρελθόντος

• Θα άρουν, κατά το δυνατόν, τα αίτια των βλαβών του

• Θα το εντάξουν αρμονικά στη σύγχρονη ζωή της πόλης



Χρονολόγιο

Chronography
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Κάστρο Σερβίων

Castle of Servia



Βασιλική Σερβίων    Basilica of Servia



Κάστρο Σερβίων

Castle of Servia



Διάμεσο τείχος               Inner enclosure



Ακρόπολη

Acropolis
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Αποτύπωση   

Architectural survey
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Οικοδομικές φάσεις

Structural phases
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Παθολογία        

Pathology

•Η χρόνια εγκατάλειψη του κάστρου, 

•Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, 

•Τα φυσικά φαινόμενα, 

•Τα εδαφικά δεδομένα και 

•Ο ανθρώπινος παράγοντας 

είχαν ως συνέπεια την σταδιακή ερείπωσή του και την καταστροφή 
μεγάλου μέρους της ανωδομής
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Προκαταρκτική γεωλογική έρευνα

Preliminary geological survey
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Μελετητές:

Σ. Παπαγεωργίου

Μ. Κωνσταντινίδη

Προκαταρκτική γεωλογική 
έρευνα

Preliminary geological survey



Στερέωση ανωδομής

Repair works

Γενικές αρχές προτεινόμενων επεμβάσεων

(σύμφωνα με τους διεθνείς Χάρτες και Συστάσεις):

• Διατήρηση και συντήρηση κατά το δυνατόν των αυθεντικών υλικών
δόμησης

• Χρήση παραδοσιακών υλικών και τεχνικών στις επεμβάσεις

• Ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων στις εντελώς απαραίτητες για τη
διάσωση των ανωδομών

• Περιορισμός των ανακατασκευών στις εντελώς απαραίτητες για λόγους
ευστάθειας

• Διάκριση των ανακατασκευασμένων τμημάτων από τα αυθεντικά
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Η σύγχρονη πόλη

The modern city

• Τα Σέρβια είναι το εμπορικό και διοικητικό κέντρο της περιοχής. Ο Δήμος 
Σερβίων αποτελείται από 14 κοινότητες με συνολικό πληθυσμό, σύμφωνα 
με την απογραφή του 2001,  15.000.000 κατοίκους. 

• Συγκεντρώνει υπηρεσίες, σχολεία, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και ένα τεχνικό λύκειο. 

• Τα εμπορικά καταστήματα και οι μεταποιητικές μονάδες έχουν κατά 
κανόνα οικογενειακό χαρακτήρα. Το μεγαλύτερο ποσοστό του 
πληθυσμού απασχολείται στον τριτογενή τομέα (Υπηρεσίες και μικρά 
καταστήματα), ενώ ένα μέρος απασχολείται με τη γεωργία και την 
κτηνοτροφία και το υπόλοιπο στα εργοστάσια της ευρύτερης περιοχής. 

• Η ανεργία είναι υψηλή και προσβάλλει κυρίως τους νέους. Η ανεργία ήταν 
η αιτία του μεγάλου κύματος μετανάστευσης προς την Ελλάδα και προς το 
εξωτερικό που παρατηρήθηκε στην περιοχή, ιδιαίτερα κατά τις 10ετίες 
1960-1970.

• Ο τουρισμός, παρά τα πολιτιστικά αποθέματα της περιοχής και το 

εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον, δεν είναι ανεπτυγμένος.







Προοπτικές ανάπτυξης

Development prospects



Τα πολιτιστικά αποθέματα και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής με 
τη σωστή ανάδειξη και διαχείριση θα μπορούσαν να συμβάλλουν 
καθοριστικά στην οικονομική ανάκαμψή της με την ανάπτυξη 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Η συνεργασία του Δήμου Σερβίων με τους όμορους Δήμους Αιανής και 
Βελβεντού, με αντίστοιχο πολιτιστικό και φυσικό πλούτο για την 
τουριστική ενοποίηση της περιοχής, με προγράμματα ανάδειξης της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και 
δημιουργίας διαδρομών πολιτιστικού και φυσιολατρικού 
ενδιαφέροντος θα προσελκύσει επισκέπτες και θα παρατείνει το χρόνο 
παραμονής τους. Η δημιουργία Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος θα 
μπορούσε να παίξει καθοριστικό ρόλο. 
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Ένα πρόγραμμα δράσης με άμεσους, μεσοπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους στόχους θα βοηθήσει στο σωστό προγραμματισμό 
ενεργειών και στην αποτελεσματικότητά τους. Το πρόγραμμα αυτό, 
μεταξύ άλλων, θα πρέπει να στοχεύει στην:

• Διαφύλαξη και προστασία κάθε υλικής μαρτυρίας του απώτερου και 
πρόσφατου παρελθόντος

• Στερέωση και ανάδειξη του μνημειακού πλούτου
• Αξιοποίηση των υδάτινων πόρων
• Περιβαλλοντική εκπαίδευση για την προστασία των μνημείων και 

του φυσικού περιβάλλοντος
• Βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών στους επισκέπτες
• Έκδοση και διάχυση σχετικού πληροφοριακού υλικού
• Σχεδιασμό και υλοποίηση πολλαπλών δραστηριοτήτων για την 

προσέλκυση επισκεπτών  και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
της τοπικής κοινωνίας. 
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