
Τουρισμός και Τεχνολογία συνοδοιπόροι στην σφαίρα της ανάπτυξης:  

Η περίπτωση της «Ηλεκτρικής Σέρβη» στην τουριστική ανάπτυξη  

της περιοχής των Δελφών 

 

Η ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού ήταν οι αιτίες που αναπτύχθηκε και ο 

τουρισμός στην περιοχή των Δελφών. Οι πρώτες ανασκαφές στο χώρο των Δελφών ξεκίνησαν 

το 1892 από την Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή στην περιοχή όπου βρισκόταν το μέχρι τότε 

χωρίο Καστρί. Για το λόγο αυτό μεταφέρθηκε στη τοποθεσία όπου βρίσκεται σήμερα η πόλη 

των Δελφών. Οι πρώτοι τουρίστες, κυρίως περιηγητές ή αρχαιολόγοι, επισκέπτονται εκείνη την 

περίοδο τους Δελφούς, τον ομφαλό της γης, μάλλον από περιέργεια και για γνώση. Η πρόσβαση 

προς τον αρχαιολογικό χώρο ήταν αρκετά δύσκολη αφού γινόταν με άμαξες από την Ιτέα, το 

λιμάνι, μέσω του επαρχιακού δρόμου που ήταν χωμάτινος και περνούσε μέσα από τις ελιές. Η 

επικοινωνία γινόταν μέσω θάλασσας. Το 1903 εγκαινιάζεται και λειτουργεί το Μουσείο με 

ευρήματα από τις ανασκαφές. Πλέον το τουριστικό προϊόν παίρνει σάρκα και οστά έχοντας ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της επισκεψιμότητας στους Δελφούς. Η κοινωνικοπολιτική κατάσταση 

των επόμενων ετών στην Ελλάδα (πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και βαλκανικοί πόλεμοι) δεν 

αφήνουν ανεπηρέαστο το φαινόμενο του τουρισμού στους Δελφούς. Παρ’ όλα αυτά όμως η 

αναβίωση των Δελφικών εορτών και η συνεχής αποκάλυψη του αρχαιολογικού χώρου των 

Δελφών δίνουν ώθηση σε αρκετούς ξένους επισκέπτες να έρχονται στους Δελφούς. Η Εύα 

Πάλμερ και ο Άγγελος Σικελιανός μαζί με τους αρχαιολόγους επιστήμονες αναδεικνύουν την 

περιοχή των Δελφών ως μια πολλά υποσχόμενη τουριστική περιοχή αφού χάρη σ’ αυτούς 

ξεκινούν να χτίζονται ξενώνες ή να μετατρέπονται τα αγροτόσπιτα των Δελφιωτών σε χώρους 

υποδοχής και φιλοξενίας ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών.  

Τα αμέσως επόμενα χρόνια από το 1945 και έπειτα τόσο η απόφαση του τότε 

πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή να ιδρυθεί στους Δελφούς το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο 

όσο και η οικονομική βοήθεια από το σχέδιο Μάρσαλ έδωσαν τη δυνατότητα στους Δελφιώτες 

να εκμεταλλευτούν τα οφέλη που προσέφεραν οι νέες τεχνολογίες (αυτοκινητόδρομους, 

κτηριακή αναβάθμιση, ηλεκτροδότηση και τηλεπικοινωνίες) να αναβαθμίσουν το τουριστικό 

προϊόν και να αναπτυχθούν οικονομικά και κοινωνικά. Δημιουργούνται καινούρια και σύγχρονα 

καταλύματα και χώροι υποδοχής και εξυπηρέτησης των τουριστών και ευκολότερη πρόσβαση 

στον χώρο. Δίδεται από το κράτος σημαντική οικονομική βοήθεια σε όσους ήθελαν να 

δημιουργήσουν τουριστικές μονάδες και η τεχνολογία ήταν ο κύριος μοχλός ανάδειξης αφού 

χάρη σε αυτή εκσυγχρονίστηκαν ή δημιουργήθηκαν νέα ξενοδοχεία και νέοι τρόποι πρόσβασης 

στους Δελφούς.  



Σημαντικό ρόλο στη τουριστική ανάπτυξη των Δελφών έπαιξε η ύπαρξη σημαντικών 

υποδομών όπως το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της  

οικογένειας Σέρβη. 

 

Εικόνα 1: Όλγα Σέρβη  

πηγή: προσωπικό αρχείο Δημ. Σέρβη 

 

Ο Δημήτρης Σέρβης μαζί με τον Δημόκριτο Σημίτη το 1927 ήρθαν στο Χρισσό και 

εγκατέστησαν στην περιοχή όπου σήμερα βρίσκεται η παιδική χαρά (συνοικία Λιδωρίκη) το 

πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Εδώ ο Δημήτρης Σέρβης παντρεύτηκε την 

Κατίνα, η οποία ήταν Χρισσαΐτισσα και έπειτα αρχηγός της οικογενειακής επιχείρησης. Η 

μηχανή όμως δεν ήταν πολύ ισχυρή και γι’ αυτό δε δούλεψε πολύ καιρό. Ο Δημήτρης Σέρβης 

ήταν άνθρωπος ευφυής και πολυπράγμων, είχε σπουδάσει μηχανικός στην Ecole Polytechnique 

στο Παρίσι τη δεκαετία του ’20 και εκτός από την εγκατάσταση του δικού του εργοστασίου 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το 1930, την «Ηλεκτρική», (εκεί που σήμερα είναι το 

ξυλουργείο του Κοκκόρη) είχε φτιάξει δικό του ραδιοφωνικό πομπό. Το ραδιοφωνικό σήμα 

εξέπεμπε στα μεσαία και η εμβέλειά του έφτανε μέχρι τη Λάρισα. Μάλιστα υπήρξαν Χρισσαΐτες 

όπως ο Αλέρτας όπου τραγουδούσαν κάνοντας το δικό του πρόγραμμα. Ο Δημήτρης Σέρβης είχε 

εγκαταστήσει και στη Δεσφίνα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας την ίδια περίπου 

εποχή (1930) και η μηχανή που είχε εγκαταστήσει εκεί ήταν μια οριζόντια μηχανή Norton, 

βαρέου ηλεκτρικού τύπου δικίλυνδρη. Επίσης είχε οραματιστή να εγκαταστήσει και βουβό 

κινηματογράφο όμως αυτό εντέλει δεν τελεσφόρησε. Στην αρχή της γερμανικής κατοχής μαζί με 

τη γυναίκα του και τα παιδιά τους Ντίνο, Όλγα, Τάκη, Αλέκο και Νίκο, αποφάσισαν να 

εγκατασταθούν στην Αθήνα ξεκινώντας τις διαδικασίες πώλησης του εργοστασίου. Μετά από το 



θάνατο όμως του Δημήτρη Σέρβη στην Αθήνα από σηψαιμία που προκλήθηκε από το κόψιμο 

του στο σαγόνι από τον κουρέα, η σύντροφός του Κατίνα ακύρωσε την αγοραπωλησία του 

εργοστασίου και επέστρεψε στο Χρισσό κρατώντας η ίδια ως ανάδοχος την επιχείρηση. 

 

Εικόνα 2: Απόδειξη πληρωμής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 

πηγή: προσωπικό αρχείο Δημ. Σέρβη 

   

Στην  «Ηλεκτρική» αρχικά είχε εγκαταστήσει μια οριζόντια μηχανή Μάρσαλ 

260στροφών, μονοκύλινδρη με ένα βολάν που έφτανε τους δύο τόνους για να μην πέφτουν οι 

στροφές. Παρήγαγε ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής τάσης και προμήθευε σπίτια στην περιοχή του 

Χρισσού, του Σερνικακίου και των Δελφών αλλά και τα ξενοδοχεία. Η κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας ήταν μόλις 2 ΚW το μήνα.  

Πίνακας 1: Ξενοδοχειακή ανάπτυξη - πηγή: Δήμος Δελφών 

Δεκαετίες Αριθμός ξενοδοχείων 

1930 – 1939 6 

1940 – 1944 3 

1945 – 1955 15 

1955 – 1965 20 

1965 – 1975 25 

1975 – 1985 30 

 



Μετά τον Β Π.Π η αύξηση της τουριστικής κίνησης, η ανέγερση νέων ξενοδοχείων και 

υποδομών όπως φούρνος με ηλεκτροκίνητο ζυμωτήριο και βιομηχανικών πλυντηρίων για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών των τουριστών ανάγκασε την οικογένεια Σέρβη και την χήρα πλέον 

Κατίνα Σέρβη να προβεί στον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου αγοράζοντας και εγκαθιστώντας 

μια ακόμα μηχανή General Motor, ναυτικού τύπου γκρέι μαρίν 2.400 στροφών με εναλλακτήρα 

και η απόδοση έφτασε τα 100 καβέα. Όσο η ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος ανέβαινε τόσο 

επιβεβλημένη ήταν η εγκατάσταση και τρίτης μηχανής Γερμανικού τύπου Deutz. 

 

Πίνακας 2: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και πελάτες - πηγή: αρχείο Δημητρίου Σέρβη 

Δεκαετίες Παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας 

(kWh) 

Αριθμός πελατών 

1930 – 1939 88.529 286 

1940 – 1944 17.061 120 

1945 - 1955 90.529 300 

  

Η ΔΕΗ όταν εξαγόρασε το εργοστάσιο εγκατέστησε προσωρινά δύο ακόμα δίδυμες 

μηχανές General Motor, μέχρι το 1958 που μετά την αναγκαστική απαλλοτρίωση και τη 

δυνατότητα επαναπρόσληψης στη ΔΕΗ αυτή τη φορά του εργατικού δυναμικού της 

«Ηλεκτρικής Σέρβη», ερημώθηκε εντελώς, μη έχοντας τη δυνατότητα οι νόμιμοι ιδιοκτήτες να 

σώσουν τίποτα λόγω της άδικης συμπεριφοράς απέναντί των τοπικών οικονομικών και πολιτικό 

– κοινωνικών παραγόντων.  

Την περίοδο της Κατοχής ως καύσιμη ύλη για τη λειτουργία της μηχανής για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υπήρχε ένα είδος συνθετικού πετρελαίου. Η ποσότητα που 

μπορούσε να προμηθευτεί το εργοστάσιο ήταν λίγη και έφτανε μόνο για την έναρξη λειτουργίας 

της μηχανής έτσι το καύσιμο υλικό ήταν το ελαιόλαδο το οποίο το έβραζαν και με αυτό 

λειτουργούσε η μηχανή. Πιο συγκεκριμένα 1ΚW αντιστοιχούσε σε ½ οκά ελαιόλαδο (περίπου 

600γρ). Σύμφωνα με την ιστοριογραφία της ιστορίας της τεχνολογίας η επιβεβαίωση αυτού του 

γεγονότος, η χρήση δηλαδή του ελαιόλαδου ως βιομηχανικό προϊόν είναι ιδιαίτερα σημαντική 

και αλλάζει τον τρόπο θεώρησης των προϊόντων ανάλογα με τη χρήση τους σε τεχνολογικό 

επίπεδο.  



Αρχικά το εργοστάσιο δούλευε σε δωδεκάωρη και έγινε εικοσιτετράωρη μετά την 

Κατοχή. Ταυτόχρονα στο χώρο του εργοστασίου λειτουργούσε και ηλεκτροκίνητος 

αλευρόμυλος για την άλεση σιτηρών ιδιαίτερα πρωτότυπος για την εποχή του. Επειδή οι 

μηχανές ήταν πολύστροφες στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου υπήρχαν εγκαταστάσεις με 

νερό για την ψύξη των μηχανών. Το δίκτυο μεταφοράς ήταν και αυτό ευθύνη του εργοστασίου 

το οποίο αποτελούνταν από ξύλινες κολόνες που τις έφερναν τα μέλη της οικογενειακής 

επιχείρησης και στις αρχές κάθε φορά που έβρεχε λόγω των μονωτήρων έπαιρναν φωτιά.  

Εκτός από την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις υποδομές φιλοξενίας στους Δελφούς, η 

«Ηλεκτρική Σέρβη» με πρόχειρα φώτα ηλεκτροδότησε τις Δελφικές Εορτές (1930) τιμής ένεκεν.  

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω η «Ηλεκτρική Σέρβη» υπήρξε μια από τις 

σημαντικότερες υποδομές που βοήθησαν στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Αυτό μας 

επιτρέπει να σχηματίσουμε την άποψη ότι η ανάπτυξη του τουρισμού εξυπηρετήθηκε από την 

ύπαρξη τεχνολογικών και τεχνικών υποδομών και ταυτόχρονα η αύξηση της τουριστικής 

κίνησης ώθησε στην τεχνολογική αναβάθμιση και αξιοποίηση υποδομών.    

 

Αφιερωμένο στη μνήμη του Δημητρίου Σέρβη και στην οικογένειά του με τις πιο θερμές 

ευχαριστίες μου για την παραχώρηση των αρχείων της οικογένειας για τη συνέχιση της έρευνάς 

μου. 

Κατερίνα Σ. Ζαχαροπούλου 

Φιλόλογος 

PhD cand. Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας 
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