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και ότι έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά στην εργασία τρίτων, όπου κάτι τέτοιο ήταν 

απαραίτητο, σύµφωνα µε τους κανόνες της ακαδηµαϊκής δεοντολογίας. 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

!
      «Διάβαζε όχι για να αντιλέγεις, να αµφισβητείς, να αναιρείς, να διαψεύδεις και να 

ανασκευάζεις, όχι για να πιστεύεις και να τα παίρνεις όλα για αλήθεια, αλλά για να κρίνεις 

και να εκτιµάς σωστά την κατάσταση και να σκέφτεσαι σαν λογικός άνθρωπος.» 

~Sir Francis Bacon~ 

     Η παρούσα διπλωµατική εργασία δεν αποτελεί απλή έκθεση ιδεών, αλλά εδράζεται 

στην συστηµατική έρευνα του ανοικτού και ελλιπώς διευρευνηµένου προβλήµατος της 

εγκατάλειψης των φάρων, στοχεύοντας έτσι στην προαγωγή της επιστηµονικής γνώσης. 

Χρησιµοποιήσαµε την υπάρχουσα συσσωρευµένη µορφή γνώσης, προκειµένου να την 

αξιοποιήσουµε δηµιουργικά και µε πρωτότυπο τρόπο έτσι ώστε να παράγουµε µια νέα.  

     Σύµφωνα µε τον Claude Levi-Strauss , επιστήµονας δεν είναι αυτός που δίνει σωστές 1

απαντήσεις, αλλά αυτός που θέτει σωστές ερωτήσεις. Αφετηριακό σηµείο,λοιπόν, για την 

έρευνά µας αποτέλεσε η τοποθέτηση του ερευνητικού ερωτήµατος το οποίο τέθηκε τη 

στιγµή που διαβάζαµε το παρακάτω απόσµασµα από τον Ε. Μ. Φόρστερ.  

      «Ποτέ άλλοτε στην ιστορία της αρχτεκτονικής δε λατρεύτηκε τόσο και δεν απέκτησε δική 

του πνευµατική ζωή, ένα κτίριο που δεν ήταν συνδυασµένο µε τη θρησκεία. Δεν οδηγούσε 

µόνο τα πλοία, σηµατοδοτούσε τη φαντασία και όταν το φως του είχε πια σβήσει, η µνήµη 

εξακολουθούσε για πολύ καιρό να λάµπει στις σκέψεις των ανθρώπων…»  2
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 Claude Levi-Strauss (1908-2009). Γάλλος ανθρωπολόγος και εθνολόγος ο οποίος έχει κληθεί ‘’πατέρας της  1

σύγχρονης ανθρωπολογίας. Οι θεωρίες του Levi Strauss, εκτίθονται στο βιβλίο «Διαρθρωτική 
Ανθρωπολογία», (Anthropologie structurale 1958)

 Edward Morgan Forster, «Φάρος και Φαρίσκος, Ιστορίες της Αλεξάνδρειας»2



ΠΙΣΤΗ ΦΩΣ ΗΧΟΣ…ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΡΟΥ

   Μέσα, λοιπόν, από τα αλλεπάλληλα ερωτήµατα που γεννήθηκαν, επιχειρήσαµε υπό το 

πρίσµα της δοθείσας επιστηµονικής γνώσης να διατυπώσουµε ορθά τη νέα ιδέα, η οποία 

θα τεθεί στη κρίση της ακαδηµαϊκής κοινότητας.  

Σας ευχαριστώ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

!
      Η παρούσα διπλωµατική εργασία εστιάζεται στη µελέτη των Φάρων τόσο ως 

διευρηµένη έννοια παγκοσµίως όσο και σα µονάδα- κτίριο. Μελετώντας διεξοδικά την 

ιστορία τους, τον τρόπο κατασκευής τους, την εξέλιξη τους ανά τους αιώνες, 

επικεντρωθήκε το ενδιαφέρον µας σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα Φάρου στον 

Ελλαδικό χώρο, στον οποίο και προσπαθήσαµε να αναλύσουµε όλα τα επιµέρους εκείνα 

στοιχεία που συνθέτουν ένα Φάρο προκειµένου να καταλήξουµε στην πρόταση µελέτης 

επανάχρησης.  

       Το πρώτο µέρος της διπλωµατικής, περιλαµβάνει γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία 

των Φάρων παγκοσµίως, από τα αρχαία χρόνια µέχρι σήµερα. Ακολουθεί έρευνα για τη 

µέθοδο κατασκευής των Φάρων καθώς και πως εξελίσσεται µέσα στο χρόνο, στη συνέχεια 

σχετίζουµε κοινωνικά το Φάρο µε τον άνθρωπο και τη ζωή, ενώ στο τέλος παρουσιάζουµε 

το Φάρο ως σύµβολο πολιτισµού όπως εξυµνήθηκε µέσα από τη τέχνη και τη λογοτεχνία.  

      Μεταβαίνοντας στο δεύτερο µέρος της διπλωµατικής, αναλύουµε ιστορικά και 

γεωγραφικά το Φάρο του Παράλιου Άστρους µε αντίστοιχους χάρτες και φωτογραφίες, 

προκειµένου να µπορέσουµε να κατανοήσουµε τον πολεοδοµικό ιστό του, µέλος του 

οποίου είναι το κτίριο που µελετάµε. Στη συνέχεια παραθέτουµε τη τεχνική µελέτη 
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αποτύπωσης του κτιρίου και τους τρόπους αποκατάστασής του σύµφωνα µε τη Χάρτα της 

Βενετίας.  

       Στο τελευταίο µέρος της διπλωµατικής αναλύεται η επιλογή επανάχρησης του Φάρου, 

οι επιπλεόν προσθήκες και οι αλλαγές στο περιβάλλοντα χώρο όπου τοποθετείται ο 

Φάρος. Η επιλογή επανάχρησης του Φάρου τοποθετείται στη θρησκευτική διαπολιτισµική 

κουλτούρα των ανθρώπων, ενώ τίθεται η ιδέα αλλαγής χρήσης των εγκαταλελειµµένων 

Φάρων ακολουθώντας την ίδια πολιτική σκέψης.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
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!
!
!

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

!
1.1.Το θέµα της εργασίας 

      Η διπλωµατική αφορά τη µελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης ενός αξιόλογου 

ηµιερειπωµένου διατηρητέου Φάρου, που βρίσκεται στο Παράλιο Άστρος του Δήµου 

Βόρειας Κυνουρίας στο Άργος.  

1.2.Ο λόγος επιλογής του θέµατος 

      Η αγάπη και το πάθος µου για τους Φάρους ξεκίνησε όντας φοιτήτρια στη Πάτρα, 

καθώς τα περισσότερα -αν όχι όλα µου τα απογεύµατα- τα περνούσα συντροφιά µε το 

Φάρο ατενίζοντας το απόλυτο µπλε. Η οµορφία, η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους και η 

µοναχικότητά τους ήταν οι λόγοι που µε οδήγησαν να τους ανακαλύψω σε βάθος.  

      Ο Φάρος που αναλύεται στη διπλωµατική, ήταν επιλογή της Υπηρεσίας Φάρων. Με 

την εργασία αυτή, µου δίνεται η ευκαιρία όχι µόνο να προτείνω λύσεις, αλλά και να 

διεισδύσω σε βάθος στην ιστορία αυτών των υπέροχων στολιδιών της πόλης, του λιµανιού, 

του βράχου που τείνουν στην εγκατάλειψη και στην ερήµωση.  

1.3.Λίγα λόγια για το Φάρο του Άστρους 

      Ο Φάρος του Άστρους τοποθετείται στην απόληξη του λιµανιού στο Παράλιo Άστρος 

πάνω στο βράχο. Ανεγέρθηκε το 1893 και ανήκει στην Υπηρεσία Φάρων του Πολεµικού 

ναυτικού. Είναι τετράγωνη πέτρινη κατασκευή και ιστορικό αρχιτεκτονικό µνηµείο, όπως 
 � 
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κηρύχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισµού το 2013, λόγω της µοναδικότητας στη λιθοδοµή 

του. Έπαψε να λειτουργεί στα µέσα του 1990 και έκτοτε παραµένει έρηµος και 

εκτεθειµένος στις περιβαντολλογικές συνθήκες χωρίς καµία συντήρηση.  

!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ- ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ 

!
      Η εκπόνηση της παρούσας µελέτης αποτέλεσε ένα µεγάλο ταξίδι σε γνώσεις και 

συναισθήµατα, πλούσιο σε προσωπικές και επαγγελµατικές εµπειρίες. Ανεξάρτητα από τη 

φάση ζωής στην οποία βρισκόµουν κάθε φορά, αποτελούσε µοναδικό σταθερό σηµείο που 

µε συντρόφευε, προκαλώντας µου έξαψη, υπερηφάνεια, ασφάλεια αλλά και θυµό, 

κούραση, απογοήτευση, µοναξιά. Συναισθήµατα που είχα την ευκαιρία να µοιραστώ µε 

ανθρώπους γύρω µου οι οποίοι µε υποστήριξαν, µε εµπιστεύθηκαν και µε ενέπνευσαν. Η 

βοήθειά τους υπήρξε πολύτιµη και θα ήθελα να τους εκφράσω τις ευχαριστίες µου.  

      Οφείλω καταρχήν να ευχαριστήσω τον Επιβλέποντα καθηγητή, κ.Σπυρίδωνα 

Μαρτίνη, του οποίου η εµπειρία και οι γνώσεις τόσο στο χώρο της θεωρίας και κριτικής 

της αρχιτεκτονικής, όσο και στις δυνατότητες των ηλεκτρονικών µέσων σχεδίασης, µε 

βοήθησαν να διεξέλθω στην έρευνα αυτή. Ο χρόνος που αφιέρωσε µε πολύωρες 

συζητήσεις για την πτυχιακή, στάθηκε το δηµιουργικό εφαλτήριο για τη διατύπωση των 

κρίσιµων ζητηµάτων της έρευνας και τη συγκρότηση θεωρητικού λόγου γύρω από τα 

καίρια ζητήµατά της. 

      Ιδιαίτερα ευχαριστώ το προσωπικό του Γενικού Επιτελείου του Ναυτικού,  της 

Υπηρεσίας Φάρων, του Ελληνικού Ιδρύµατος Ερευνών, του Λιµενικού του Παράλιου 

Άστρους καθώς και πάσης φύσεως αρµόδιους, διοικητικούς υπαλλήλους καθώς και τους 

 � 
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κατοίκους του Άστρους, για τις πολύτιµες πληροφορίες, το υλικό και τη φιλοξενία που µου 

προσέφεραν. 

      Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να αφιερώσω τη παρούσα διπλωµατική στην 

οικογένεια µου, η οποία µε στήριξε κατά τη διάρκεια της εκπόνησηςτης. Με ευγνωµοσύνη 

αναγνωρίζω ότι χωρίς αυτούς η διπλωµατική δε θα ήταν δυνατή.  

!

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
!
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

      Η θεωρητική µέθοδος προσέγγισης του αντικειµένου στηρίχτηκε αφενός στην 

αναζήτηση στοιχείων και ιστορικών τεκµηρίων σε πηγές (βιβλία,περιοδικά,διαδίκτυο) και  

σε υπηρεσίες (ΥΠΠΟ,ΓΕΝ,ΕΦΟΡΕΙΕΣ,ΥΠΕΧΩΔΕ) και αφετέρου στην έρευνα στην 

ύπαιθρο καθώς και από συνεντεύξεις στους αρµόδιους φορείς.  

      Για τη πρακτική χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος σύγκρισης µε άλλα παρόµοια κτίσµατα-

φάρους, τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και παγκόσµια, για τη τεκµηρίωση της τυπολογίας 

και µορφολογίας του παλαιού φάρου, καθώς έχει υποστεί επεµβάσεις και φθορές που 

έχουν αλλοιώσει εν µέρει την αρχιτεκτονική φυσιογνωµία του. 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η εργασία περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

      Πριν γίνει αναφορά στο αντικείµενο µας, θεώρησα σηµαντικό να 

πραγµατοποιηθεί µια ανασκόπηση της ιστορίας των φάρων από την αρχαιότητα 
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έως σήµερα, παγκόσµια αλλά και στον Ελλαδικό χώρο. Στη συνέχεια αυτής 

ακολουθεί η ιστορική αναφορά στο φάρο του Παράλιου Άστρους. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

        Εδώ αναλύεται ο φέρων ορανισµός του φάρου σύµφωνα µε την αποτύπωση 

που πραγµατοποιήσαµε τον Απρίλιο του 2013. Γίνεται εκτεταµένη περιγραφή της  

παθολογίας αλλά και των βλαβών στη θεµελίωση, τοιχοποιία, δάπεδο και οροφή. 

Εν συνεχεία, πραγµατοποιείται κατάταξη αλλά και αξιολόγηση των δοµικών και 

οικοδοµικών προβληµάτων. Δίνονται προτάσεις στερέωσης και αποκατάστασης 

σύµφωνα µε τη Χάρτα της Βενετίας και περιγράφουµε το τρόπο των επεµβάσεων 

κατά οργάνωση εργοταξίου. Τέλος, γίνεται η περιγραφή των κονιαµάτων που θα 

χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε το εγχειρίδιο της Τεχνολογίας Οικοδοµικών Υλικών 

που συνέταξε ο καθηγητής µας κ. Κακκαβάς.  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

      Η µελέτη πρότασης περιλαµβάνει την έρευνα ανάµεσα στις σχέσεις που 

αναπτύσσονται µεταξύ φάρου-πόλης-λιµανιού και εκκλησίας-πόλης-λιµανιού. 

Παραθέτουµε την ιδέα επανάχρησης του φάρου και αναλύουµε τα στοιχεία. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

      Στο παράρτηµα περιέχονται οι συνεντεύξεις, οι πίνακες και τα έγγραφα 

(ΦΕΚ,χάρτες, εισηγήσεις) τα οποία συλλέξαµε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της 

διπλωµατικής. 

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 
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      Περιλαµβάνονται τα σχέδια αποτύπωσης (κατόψεις, όψεις, τοµές) όπως 

σχεδιάστηκαν µε τη βοήθεια του προγράµµατος AutoCAD 2012 και Rhino 3D. 

ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

      Περιλαµβάνονται τα σχέδια παθολογίας του φάρου (κατόψεις, όψεις, τοµές, 

λεπτοµέρειες) όπως σχεδιάστηκαν στο χέρι, σε ριζόχαρτο και µε ραπιτογράφο.  

ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ 

      Περιλαµβάνονται τα σχέδια επανάχρησης (κατόψεις, όψεις, τοµές) όπως 

σχεδιάστηκαν µε τη βοήθεια του προγράµµατος AutoCAD 2012, 3D Studio max 

και Rhino 3D. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

      Περιλαµβάνει τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της 

παραµονής µας στο Άστρος, τόσο από την ύπαιθρο όσο και από τη θάλασσα. 

2. ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ… 
!
«Ο βραχώδης ύφαλος µπαίνει βαθιά µέσα στη θάλασσα και φτάνει σε µεγάλο 

βάθος µερικά µίλια µακριά…Ο Φάρος υψώνει τον επιβλητικό του όγκο, µια 

φωτεινή κολώνα τη νύχτα, ένα σύννεφο τη µέρα...»  3

!
Η συναρπαστική ιστορία των φάρων χάνεται στα βάθη της ιστορίας, 

παράλληλα µε την ιστορία της ναυσιπλοΐας.  

 � 
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!
      Ο άνθρωπος ανακάλυψε σε πολύ πρώιµα στάδια της ιστορίας του ότι µπορούσε να 

κινηθεί στο νερό. Οι θαλάσσιοι δρόµοι πολλαπλασιάστηκαν και επεκτάθηκαν από την 

εποχή των Αιγυπτίων µέχρι εκείνη των Φοινίκων, αλλά τα πλοία εξακολουθούσαν κατά 

κύριο λόγο να κινούνται κοντά στις ακτές και µόνο στη διάρκεια της ηµέρας. 

     Όταν ο άνθρωπος κατάφερε να «διαβάσει» τα αστέρια και να τα χρησιµοποιεί για να 

προσανατολίζεται, άρχισε να ταξιδεύει και τη νύχτα, αλλά τότε έπρεπε να ασχοληθεί µε τα 

βράχια, τις αµµώδεις ακτές και τα ρεύµατα. Εκείνη την εποχή αρχίζουν να εµφανίζονται 

και οι πρώτοι φάροι που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά µεγάλες φωτιές, οι οποίες άναβαν σε 

επικίνδυνα σηµεία και έτσι διευκόλυναν τη πορεία των πλοίων. Οι πρώτες αυτές φωτιές, οι 

οποίες έπρεπε να παραµένουν αναµµένες όλη η νύχτα, απαιτούσαν συνεχή φροντίδα: 

καύσιµα, τεχνικές ικανότητες και συνεχή ανθρώπινη παρουσία.  

      Στη 19η ραψωδία της Ιλιάδας , ο Όµηρος παροµοιάζει την αστραφτερή ασπίδα του 4

Αχιλλέα µε µια από αυτές τις φωτιές: «Ο Αχιλλεύς, είχε κατασκευάσει µια ασπίδα τόσο 

µεγάλη και ισχυρή, που έλαµπε από µακριά µε λάµψη παρόµοια µε εκείνη της σελήνης. 

Έµοιαζε µε φως που έλαµπε και το έβλεπαν οι ναυτικοί από τη θάλασσα, όπως η φωτιά 

που άναβαν οι άνθρωποι ψηλά στη ξηρά, ανάµεσα στα βουνά…».  

    Πολλοί άλλοι κλασσικοί ποιητές περιέγραψαν φάρους, εµπνευσµένοι από τον µύθο των 

µυστικών εραστών Ηρώς και Λεάνδρου . Η Ηρώ (εικ.1), ιέρεια της Αφροδίτης, περίµενε 5

κάθε βράδυ τον εραστή της στις ακτές του Ελλησπόντου, τις οποίες εκείνος διέσχιζε 
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  Απόσπασµα από «Ιλιάδα», Όµηρος, ραψωδία Τ’, στ. 373-380, µτφρ. Ιάκωβου Πολυλά 4

 […αὐτὰρ ἔπειτα σάκος µέγα τε στιβαρόν τε εἵλετο, τοῦ δ' ἀπάνευθε σέλας γένετ' ἠΰτε µήνης. ὡς δ' ὅτ' ἂν ἐκ 
πόντοιο σέλας ναύτῃσι φανήῃ καιοµένοιο πυρός, τό τε καίεται ὑψόθ' ὄρεσφι σταθµῷ ἐν οἰοπόλῳ· τοὺς  δ' 
οὐκ ἐθέλοντας ἄελλαι πόντον ἐπ' ἰχθυόεντα φίλων ἀπάνευθε φέρουσιν· ὣς ἀπ' Ἀχιλλῆος σάκεος σέλας αἰθέρ' 
ἵκανε καλοῦ δαιδαλέου…]

 Απόσπασµα από «Τα καθ' Ηρώ και Λέανδρον», Μουσαίος, στ.24-37 µτφρ. Σίµου Μενάνδρου 5

[…σὺ δ', εἴ ποτε κεῖθι περήσεις, δίζεό µοί τινα πύργον, ὅπῃ ποτὲ Σηστιὰς Ἡρὼ ἵστατο λύχνον ἔχουσα καὶ   
ἡγεµόνευε Λεάνδρῳ˙ δίζεο δ' ἀρχαίης ἁλιηχέα πορθµὸν Ἀβύδου…]
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κολυµπώντας για να φτάσει κοντά της, καθοδηγούµενος από τον αναµµένο δαυλό της. Μια 

νύχτα όµως ο άνεµος έσβησε το φως του δαυλού και ο Λέανδρος πνίγηκε˙ η Ηρώ στην 

απελπισία της, έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε και αυτή.  

!
 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΦΑΡΩΝ  
!
       Καθώς αναπτύχθηκε η ναυσιπλοΐα και η εµπορική ναυτιλία και δηµιουργήθηκαν τα 

πρώτα λιµάνια στις θαλάσσιες οδούς µε τη µεγαλύτερη κίνηση, οι φωτιές 

αντικαταστάθηκαν µε ισχυρότερους σηµατοδοτικούς µηχανισµούς. 
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Εικόνα 1. HERO  by  Evelyn  de  Morgan
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     Ένας από τους διασηµότερους, που έχουν καταγραφεί µεταξύ των Επτά Θαυµάτων του 

Κόσµου, από τον Φίλωνα από το Βυζάντιο κατά τον 2ο π.Χ. αιώνα, ήταν ο Κολοσσός της 

Ρόδου (εικ.2), ένα γιγάντιο άγαλµα του θεού Ήλιου, ο οποίος κρατά στο χέρι του ένα 

δοχείο µε αναµµένη φωτιά µέσα σε αυτό. Σύµφωνα µε τη παράδοση, είχε ύψος 

τουλάχιστον τριάντα (30) µέτρα και ήταν κατασκευασµένο µε τα σκέλη ανοιχτά µπροστά 

από το λιµάνι, ώστε τα πλοία που εισέρχονταν σε αυτό να περνούν ανάµεσα από τα πόδια 

του. Αν και οι ιστορικοί διαφωνούν, όλα τα στοιχεία οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το 

τεράστιο γλυπτό ήταν έργο του Χάρητα του Λίνδιου, ο οποίος το κατασκεύασε περί το 290 

π.Χ.. Ο Κολοσσός πάντως είχε µικρή διάρκεια ζωής, καθώς κατακρηµνίστηκε από σεισµό 

80 χρόνια µετά την κατασκευή του. Ο µύθος αναφέρει ότι τα κατάλοιπά του πωλήθηκαν 

από τους Άραβες σε ένα Εβραίο έµπορο κατά τον 7ο αιώνα και ότι ορισµένα κοµµάτια του 

κατέληξαν στην Ιταλία και χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του περίφηµου 

αγάλµατος του Αγίου Καρόλου Μποροµέο στην Αρόνα, στη λίµνη Ματζόρε. Ο Κολοσσός 

της Ρόδου δεν ήταν ο µοναδικός φάρος της ιστορίας µε µορφή ανθρώπου.  

 

!
!
!
!
             

      Πιο π ρ ό σ φ α τ α , τ ο 
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Εικόνα 2. Colossus of Rhodes
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Άγαλµα της Ελευθερίας  τοποθετήθηκε στην είσοδο του κόλπου της Νέας Υόρκης, σαν 6

ναυτιλιακό βοήθηµα και έγινε φάρος  για όλους τους σκοπούς  και λειτουργεί σύµφωνα µε 7 8

τις προϋποθέσεις της αµερικανικής υπηρεσίας φάρων. Ηλεκτροδοτήθηκε σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα µετά την ανέγερσή του. 

     Εντυπωσιακός φάρος και ένα από τα Επτά Θαύµατα του Κόσµου ήταν εκείνος της 

Αλεξάνδρειας, της τεράστιας αρχαίας πόλης που έχτισε ο Μέγας Αλέξανδρος, σε σχέδιο 

του Δεινοκράτη, το 332 π.Χ. στη µεσογειακή ακτή της Αιγύπτου. Ο φάρος αυτός είχε 

µακραίωνη και ταραγµένη ιστορία.           

      Στα «Γεωγραφικά» του Στράβων  διαβάζουµε ότι κατασκευάστηκε περί το 280 π.Χ. 9

από τον Σώστρατο τον Κνίδιο στη µικρή νήσο Φάρο  (σήµερα ακρωτήριο) που βλέπει 10

στην Αλεξάνδρεια και ήταν τόσο φηµισµένος κατά την αρχαιότητα, ώστε η ονοµασία της 

νήσου έγινε συνώνυµη µε το είδος της κατασκευής. Ήταν έργο των Πτολεµαίων , των 11
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 Το άγαλµα ζυγίζει 225 τόνους και το ύψος του, χωρίς τη βάση, είναι 46,5 µέτρα, ενώ µε τη βάση είναι 93.  6

Στο εσωτερικό του, 168 σκαλιά επιτρέπουν την άνοδο στο κεφάλι, όπου υπάρχουν 25 παράθυρα, και άλλα  
58 στο χέρι, που κρατάει τον πυρσό, ο οποίος το 1986 καλύφθηκε µε λεπτά φύλλα χρυσού 24 καρατίων.Η 
βάση του φιλοξενεί από το 1972 το Μουσείο Μετανάστευσης, ενώ από το 1986 αποτελεί Μνηµείο της   
Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO.

 Το αµερικανικό Κογκρέσο αποφάσισε να τοποθετηθεί στη συγκεκριµένη νησίδα, από όπου είναι ορατό σε 7

όποιον µπαίνει ή βγαίνει από το λιµάνι της Νέας Υόρκης. Εγκαινιάστηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1886. 

 Η επιγραφή στην είσοδο γράφει: «Δώστε µου τους κουρασµένους σας, τους φτωχούς σας, τις άµορφες 8

µάζες σας που λαχταράνε να αναπνέουν ελεύθερα, τα άθλια απορρίµµατα που βρίθουν στις ακτές σας. 
Στείλτε µου τους άστεγους, τους θαλασσοδαρµένους. Σηκώνω τον πυρσό µου δίπλα στην χρυσή πύλη.»

   Στράβων (64π.Χ-23µ.Χ). Αρχαίος Έλληνας ιστορικός, γεωγράφος και φιλόσοφος. Συγκαταλλέγεται    9

στους σηµαντικότερους γεωγράφους της αρχαίας εποχής. Στα µεγαλύτερα έργα του ανήκουν τα 
«Γεωγραφικά», µια σειρά από 17 βιβλία. Πρόκειται για ένα  περιληπτικό µεν, αλλά σαφέστατο και µεθοδικό 
σύγγραµµα, όχι απλά και µόνο χρήσιµο, αλλά και πραγµατικά πολύτιµο σε ό,τι αφορά στην πληροφόρηση 
για τα πράγµατα της εποχής του, καθώς παρουσιάζει την περιγραφική ιστορία ανθρώπων και πόλεων από 
διαφορετικές περιοχές του τότε γνωστού κόσµου. Το έργο αυτό του Στράβωνος είναι, θα µπορούσε να 
λεχθεί, ο πιο ακριβής και ποιοτικός "παγκόσµιος Γεωγραφικός Άτλας" της εποχής του.

  Η Φάρος λοιπόν είναι ένα µακρόστενο νησί, πάρα πολύ κοντά στην ξηρά και σχηµατίζει µ αυτήν λιµάνι 10

µε δύο στόµια» στον βορειοδυτικό βραχίονα του Αιγυπτιακού Δέλτα, σύµφωνα µε το Στράβων.

 Σύµφωνα µε τον µεταγενέστερο χρονικογράφο και επίσκοπο της Καισάρειας, Ευσέβιο Παµφίλου (275- 11

339µ.Χ.). Από το έργο του «Εκκλησιαστική Ιστορία», µτφρ και σχόλια Παναγιώτης Χρήστου, Πατερικές 
εκδόσεις Γρηγόριος ο Παλαµάς, Θεσσαλονίκη 1977-1978.
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φαραώ  της ελληνιστικής Αιγύπτου και της τελευταίας δυναστείας, η οποία τερµατίστηκε 12

µε την Κλεοπάτρα και τη ρωµαϊκή κατάκτηση.  Η κατασκευή άρχισε στη διάρκεια της 

βασιλείας του Πτολεµαίου Α’ (305-283 π.Χ), πρώην στρατηγού του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

και ολοκληρώθηκε στη διάρκεια της βασιλείας του γιου του, Πτολεµαίου Β’ (285-246 

π.Χ). Ήταν ο πιο φηµισµένος φάρος της αρχαιότητας. 

      Ο πύργος, που είχε ύψος 140 µέτρα, κατασκευάστηκε από άσπρη πέτρα  και ήταν 13

δοµηµένος σε τέσσερα επίπεδα.  Το χαµηλότερο ήταν η τετράγωνη βάση, το δεύτερο ήταν 

ένα τετράγωνο κτίσµα, το τρίτο οκτάγωνο κτίσµα και το τέταρτο το ψηλότερο ένα κυκλικό 

κτίσµα επί της κορυφής του οποίου δέσποζε το άγαλµα του Ποσειδώνα ή Απόλλωνα, 

κρατώντας ένα φανό. Στο τέταρτο επίπεδο υπήρχε ένα σύστηµα καθρεπτών που 

πολλαπλασίαζε την απόδοση της εστίας και αντανακλούσε το φως του ήλιου κατά τη 

διάρκεια της µέρας σε εµβέλεια 30 µιλίων, ενώ το βράδυ έκαιγε µία φλόγα για να 

προειδοποιεί τα διερχόµενα πλοία για την ύπαρξη εµποδίων . 14

     Μέσα στο κτίσµα, ένας φαρδύς κεκλιµένος διάδροµος επέτρεπε τη µεταφορά των 

καυσίµων (ρητινώδης ξυλεία) µε ηµιόνους µέχρι το θάλαµο του φάρου. Στο πύργο επίσης 

στεγαζόταν ένα στρατιωτικό απόσπασµα που φύλαγε το λιµάνι. Το 641 µ.Χ. ο φάρος 
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 Η καταγωγή της δυναστείας των Πτολεµαίων, ήταν ελληνική, γι’ αυτό και τα περισσότερα µέλη της δεν 12

είχαν επαφή µε την αιγυπτιακή γλώσσα. Ωστόσο, αποφάσισαν να µην καταλύσουν την αιγυπτικιακή 
παράδοση των φαραώ. Αντίθετα διατήρησαν τις παλιές θρησκευτικές και κοινωνικές δοµές, τα έθιµα και το 
τυπικό, τους θεούς και τις δοξασίες, ακόµη και τη συνήθεια να κηδεύονται µουµιοποιηµένοι σε 
σαρκοφάγους. Ακόµη υιοθέτησαν τις τοπικές τεχνοτροπίες στην τέχνη και την αρχιτεκτονική. Σε αυτούς 
οφείλουµε τη διατήρηση ως τις µέρες µας διάσηµων αρχαίων µνηµείων της Αιγύπτου.

 «…στο άκρο του νησιού» συνεχίζει ο Στράβων «υπάρχει ένας βράχος, που περιβρέχεται από την θάλασσα.   13

Πάνω στο βράχο βρίσκεται ένας πύργος πολυώροφος χτισµένος θαυµαστά από άσπρο µάρµαρο που φέρει το 
ίδιο όνοµα µε το νησί.»

 Ο πύργος αυτός, έφερε σε κάποιο διαµέρισµά του πυρ και φτιάχτηκε για την σωτηρία των πλοίων κυρίως  14

κατά την νυχτερινή πλοήγησή τους. Από τότε η λέξη «φάρος» δηλώνει κάθε θαλάσσιο ευκρινή πυρσοφόρο 
πύργο που τα βράδια φωτίζει, οδηγεί και κυρίως προειδοποιεί τους ναύτες και τα καράβια τους να µην 
πέσουν σε κακοτοπιές, όπως ξέρες ή αβαθή νερά, όπως µας περιγράφει ο Στράβων, την νήσο Φάρο, ή σε 
υφάλους, σε ύπουλους σκοπέλους κλπ
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υπέστη σηµαντικές ζηµίες όταν οι Άραβες πολιόρκησαν την πόλη. Στη συνέχεια, 

καταστράφηκε πλήρως από δυο σεισµούς το 14ο αιώνα.  

      Το 1995 µια οµάδα Γάλλων αρχαιολόγων που έψαχναν τον βυθό του λιµανιού της 

Αλεξάνδρειας για ίχνη της αρχαίας πόλης, καθοδηγούµενοι από τον Ζαν Ιβ Αµπερέρ , 15

ανακάλυψαν µερικά τεράστια κοµµάτια γρανίτη, που θεωρήθηκε ότι άνηκαν στη βάση του 

φάρου. 

     Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η λέξη Φάρος υιοθετήθηκε από πολλές χώρες και 

χρησιµοποιήθηκε ευρέως στο λατινογενές λεξιλόγιο και σε γλώσσες όπως τα Γαλλικά 

(phare), τα Ιταλικά (faro), Πορτογαλικά (farol) και Ισπανικά (faro). Τέλος, εκτός από τις 

µεγαλοπρεπείς κατασκευές, η αρχαιότητα επιβεβαίωσε την εξάπλωση απλών φωτεινών 

σηµάτων, τα οποία φώτιζαν την περιοχή σε παράκτια ψηλά σηµεία. 

    Οι Ρωµαίοι κατασκεύασαν τους πρώτους πύργους µε φάρους όπου χρησιµοποιούνταν 

ξύλα που έκαιγαν και εξήγαγαν το πρότυπο αυτών των κατασκευών από τη περιορισµένη 

λεκάνη της Μεσογείου σε όλες τις περιοχές όπου είχε επεκταθεί η αυτοκρατορία τους.  

     Στην Ιταλία, ο αυτοκράτωρ Κλαύδιος κατασκεύασε λιµάνι στην Όστια το 50 µ.Χ., το 

οποίο στη συνέχεια επεκτάθηκε στη σηµερινή του µορφή από τον Τραϊανό, για να 

χρησιµεύσει ως επίνειο της Ρώµης. Στην είσοδό του δέσποζε ένας φάρος  εµπνευσµένος 16

από εκείνο της Αλεξάνδρειας, τουλάχιστον σε εµφάνιση, αν όχι σε µέγεθος, ο οποίος 

απεικονίζεται πλέον στο µωσαϊκό του δαπέδου της πλατείας των Συντεχνιών, στην αρχαία 

Όστια.(εικ.3)     
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 Εφηµερίδα ‘’ΤΑ ΝΕΑ’’, ενότητα Πολιτισµός, άρθρο «Στα ίχνη ενός αρχαίου θαύµατος» της Μαίρης   15

Αδαµοπούλου. Δηµοσίευση: Τρίτη 15/12/2009.

 Archaeology newsroom blog, Άρθρο: «Όστια, το µεγάλο λιµάνι της αυτοκρατορικής Ρώµης», 16

Δηµοσίευση: Παρασκευή 27/01/2012
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      Άλλα παρόµοια κτίρια κατασκευάστηκαν όπου υπήρχε ρωµαϊκό λιµάνι, από το 

Τυρρηνικό Πέλαγος µέχρι τη θάλασσα της Αδριατικής. Πριν από τη πτώση της Ρωµαϊκής 

Αυτοκρατορίας 30 πύργοι µε φάρους φώτιζαν τη θάλασσα στις ακτές της Αδριατικής και 

της Μεσογείου.  

 

!
!
!
!
!
     Ένας φάρος που ανήγειραν οι Ρωµαίοι στη Λα Κορούνια, (εικ.4)  εξακολουθεί να είναι 

ενεργός µετά από 2000 χρόνια. Είναι γνωστός ως πύργος του Ηρακλέους  λόγω των 17

πολλών θρύλων που τον περιβάλλουν και κατασκευάστηκε από το Γάιο Σέρβιο Λούπους 

τον 1ο µ.Χ. αιώνα, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Τραϊανού.       

!
!
!
!
!
!
!
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 Torre de Hércules, αρχαίος ρωµαϊκός φάρος χτισµένος πάνω σε χερσόνησο έκτασης 2,4χλµ. Μέχρι τον 17

20ο αιώνα ήταν γνωστός ως «Farum Brigantium». Η δοµή του είναι 55 µέτρα ύψος και έχει θέα στην ακτή 
του Βόρειου Ατλαντικού της Ισπανίας. Αποτελεί το παλαιότερο ρωµαϊκό φάρο σε χρήση µέχρι σήµερα. Ο 
Πύργος του Ηρακλέος είναι Εθνικό µνηµείο για την Ισπανία, και από τις 27 Ιουνίου του 2009, κυρήχθηκε 
παγκόσµιο µνηµείο κληρονοµιάς από την UNESCO. 

Εικονα 3. Ostia antica mosaic lighthouse  

Εικόνα 4. The Tower Of Hercules 
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!
!
!
!
!
!
       Μετά την πτώση της Ρώµης, ακόµη και η θάλασσα συσκοτίστηκε στη διάρκεια του 

Μεσαίωνα που επακολούθησε.  

     Στην Αγγλία και στη Γαλλία, οι οποίες ήδη βρίσκονταν κάτω από τη διακυβέρνηση 

µεγάλων δυναστειών, ο ρόλος των φάρων είχε ανατεθεί κατά κύριο λόγο στους πύργους 

των παράκτιων µοναστηριών.  Άναβαν µε φωτιές που τροφοδοτούνταν µε ξύλα ή απλώς µε 

µεγάλα κεριά και τους συντηρούσαν µοναστικές αδερφότητες, ερηµίτες µοναχοί και 

µεγάλα ιπποτικά θρησκευτικά τάγµατα, όπως οι Ναΐτες , οι Οσπιτάλιοι και οι Ιππότες της 18

Μάλτας. Στη Γερµανία, η Χανσεατική Ένωση  συνένωσε πολλές γερµανικές και 19

σκανδιναβικές παράκτιες πόλεις και προώθησε την κατασκευή φάρων για να φωτίζουν τις 

ακτές και τα λιµάνια. Όταν ξανάρχισε το εµπόριο µε την Ανατολή, περί το 12ο αιώνα, 
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 Γενική Εγκυκλοπαίδεια ΥΔΡΙΑ,Εκδόσεις Αξιωτέλλη,τόµος 8ος ,σελ.2672, όρος «Ναΐτες» 18

[Μέλη του θρησκευτικού «τάγµατος του ναού», που ιδρύθηκε από το Γάλλο Ιππότη Ούγο ντε Παιύνς, 
αρχηγό Γάλλων Σταυροφόρων, στα Ιεροσόλυµα το 1118 µ .Χ. Αρχικά, το τάγµα των ναϊτών ήταν γνωστό µε 
το όνοµα ‘’ακτήµονες ιππότες του Χριστού’’ και ιδρύθηκε µε σκοπό να βοηθήσει το χριστιανικό νεοιδρυθέν 
βασίλειο της Ιερουσαληµ. Το τάγµα των Ναϊτών διαλύθηκε το 1314 από το βασιλιά της Γαλλίας Φίλιππο τον 
Ωραίο.]

 Χανσεατική Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση του Μεσαίωνα. Στα γερµανικά Hansa σηµαίνει ένωση, όµιλος. 19

Με αυτό το όνοµα εµφανίστηκαν διάφοροι συνασπισµοί πόλεων µε κύριο σκοπό τη διασφάλιση της 
ελεύθερης ναυσιπλοΐας και του εµπορίου στο χώρο της Βόρειας Θάλασσας. Κυρίως, όµως, αυτός ο όρος 
αναφέρεται στην ένωση των γερµανικών κατά βάση πόλεων της Βαλτικής και της Βόρειας θάλασσας. Η 
πρώτη σαφής αναφορά στη Χανσεατική ένωση γίνεται το 1358, παρόλο που η ένωση υφίσταται από τα µέσα 
του 12ου αιώνα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 13ου αιώνα αναπτύσσεται ταχύτατα προωθώντας την ίδρυση 
πόλεων στα εδάφη ανατολικά του Έλβα. Αυτή η προώθηση των Γερµανών ανατολικά του Έλβα άνοιξε για 
τους εµπόρους νέες αγορές και η ανάγκη να διασφαλίσουν τα κέρδη τους, τους ώθησε να οργανωθούν σε 
εµπορικές ενώσεις. Την πολιτική αυτή ακολούθησαν γρήγορα και οι κυριότερες εµπορικές πόλεις, 
προκειµένου να εξασφαλίσουν για τους υπηκόους τους ασφάλεια και πλούτο.
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κατασκευάστηκαν αρκετοί φάροι και στις ακτές της Ιταλίας . Οι φωτιές συνέχιζαν να 20

καίνε στη κορυφή τους και τροφοδοτούνταν µε ρείκια και θάµνους που ήταν το πιο κοινό 

καύσιµο υλικό της εποχής.   

      Η συντήρηση των φάρων των λιµανιών διασφαλίζονταν µε τα λιµενικά τέλη που 

υποχρεώνονταν να καταβάλουν τα πλοία για τη συντήρηση και τον ανεφοδιασµό των 

καυσίµων για τη φωτιά στη κορυφή αυτών των πύργων.  

    Στη διάρκεια της ίδιας περιόδου, η πυξίδα  άρχισε να 21

υιοθετείται σε µεγάλο βαθµό ως ναυτιλιακό βοήθηµα για 

τη ναυσιπλοΐα και έτσι έγινε απαραίτητη η δηµιουργία 

χαρτών και πορτολάνων, οι οποίοι υποδείκνυαν επίσης τη 

θέση αυτών των φάρων.(εικ.5) 

      Κατά την Αναγέννηση και την εποχή του Μπαρόκ, οι φάροι θεωρούνταν 

αρχιτεκτονικές κατασκευές, οι οποίες απαιτούσαν ορισµένο βαθµό επιβλητικότητας, όπως 
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 Rowlett Russ, «Φάροι της Ιταλίας, Λάτσιο και Καµπάνια» Πανεπιστήµιο Βόρειας Καρολίνας20

 Γενική Εγκυκλοπαίδεια ΥΔΡΙΑ,Εκδόσεις Αξιωτέλλη, τόµος 10ος, σελ. 3321, όρος «Πυξίδα» 21

Η πυξίδα (compass) (από την αρχαία ελληνική λέξη πυξίς - ίδος, που αρχικά σηµαίνει ξύλινο κουτί) ή κοινώς 
µπούσουλας από την ιταλική λέξη bussola, είναι όργανο µε το οποίο επιτυγχάνεται ι προσανατολισµός του 
χρήστη, δείχνοντάς του τη κατεύθυνση του Βορρά. Το 1269 ο Peter Peregrinus στο βιβλίο του ’’Epistola de 
Magnete’’έγραψε για «την στηριζόµενη επί αξονίσκου επιπλέουσα µελόνη µε γραµµή πίστεως» και λέγεται 
πως ήταν εφοδιασµένη µε υποτυπώδεις διόπτρες για λήψη διοπτεύσεων.

Εικόνα 5. Σχέδιο πυξίδας

Εικόνα 6.Cordouan lighthouse 1611 Εικόνα 7.Eddystone lighthouse 1698
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ακριβώς και κάθε άλλο σηµαντικό κτίριο. Έτσι, παρατηρούµε στα τέλη του 16ου αιώνα 

στη Γαλλία , το φάρο Κορντουάν,(εικ.6)  µε εµφάνιση κάστρου από παραµύθι µε 22

νεράιδες, όπου υψώνονταν σπέιρες και απότοµες κορυφές. Ο φάρος Κορντουάν 

κατασκευάστηκε από τον Λουί ντε Φουά .  23

!
!
!
      Στη διάρκεια του δευτέρου µισού του 17ου  αιώνα  κατασκευάστηκε στην Αγγλία ο 

πρώτος φάρος Έντιστοουν  (εικ.7), από τον Άγγλο µηχανικό και ζωγράφο Χένρι 24

Γουίνστανλει , υπό µορφή παράξενου ξύλινου πύργου µε µεγάλη ανοιχτή βεράντα, δώµα 25

και περίτεχνο πυργίσκο για το φανό, ο οποίος στηριζόταν πάνω σε δώδεκα ορθοστάτες 

σιδήρου. Τέτοια περίτεχνη, λεπτή, όµορφη αρχιτεκτονική συνήθως δεν εξυπηρετούσε 

πλήρως τη λειτουργικότητα και µερικές φορές δεν ήταν ικανή να αντισταθεί στη µανία της 

θάλασσας, όπως αποδείχθηκε πέντε χρόνια αργότερα, καθώς καταστράφηκε ολοσχερώς. Ο 

φάρος Eddystone, στάθηκε αφορµή για τη σηµασία σχεδιασµού και ανάπτυξης στη 

κατασκευή φάρων από σκυρόδεµα.  

      Ο 19ος αιώνας χαρακτηρίστηκε αιώνας της «φαρολογίας», ενώ στη Γαλλία 

κυριάρχησαν επινοητικά σχέδια και αγάπη για την οµορφιά, αρκετά αριστουργήµατα 
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 Rowlett Russ, «Φάροι της Γαλλίας, Aquitaine» Πανεπιστήµιο Βόρειας Καρολίνας22

 Louis de Foix (≈1530-1604). Γάλλος µηχανικός-αρχιτέκτονας ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη κατασκευή 23

του φάρου Cordouan, στις εκβολές του ποταµού Gironde. Αφιέρωσε 18 χρόνια της ζωής του και όλη του τη 
περιουσία. 

 Η κατασκευή ξεκίνησε το 1969 και το φως άναψε 14 Νοεµβρίου του 1698. Έγιναν πέντε στο σύνολο 24

ανακαινίσεις µε προσθήκες στη δοµή της κατασκευής, οι οποίες κόστισαν £7.814  

 Henry Winstanley (1644-1703). Άγγλος µηχανικός και ζωγράφος που κατασκεύασε το πρώτο φάρο 25

Eddystone.  O Winstanley, αρχικά ξεκίνησε ως έµπορας επενδύοντας χρήµατα σε πέντε πλοία. Τα δυο από 
αυτά ναυάγησαν στον ύφαλο του Eddystone κοντά στη περιοχή Plymouth. Απαίτησε να µάθει γιατί δεν έγινε 
τίποτα για τη προστασία των πλοίων στον εν λόγω κίνδυνο. Δήλωσε, ότι ο ίδιος θα οικοδοµήσει ένα φάρο 
πάνω στον ύφαλο µε τη βοήθεια του Ναυαρχείου, οι οποίοι τον στήριξαν παρέχοντάς του ένα πλοίο και 
άνδρες. 
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µηχανικής κατασκευάστηκαν στις ακτές της Αγγλίας, της Σκοτίας και της Ιρλανδίας. 

Αυθεντικές δυναστείες κατασκευαστών φάρων δηµιούργησαν αυστηρούς και απλούς 

πύργους σε βράχους, οι οποίοι µόλις εξείχαν πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, 

δηµιουργώντας αυτό που φάνηκε να είναι αδύνατο κατόρθωµα.  

      Στη Βόρεια Αµερική επίσης, οι πρώτοι Ευρωπαίοι άποικοι αισθάνθηκαν την ανάγκη να 

φωτίσουν τις ακτές. Μέχρι το 1778 είχαν ήδη κατασκευαστεί δεκατρείς (13) φάροι, κυρίως 

στη Νέα Αγγλία. Αν και οι αµερικανικοί φάροι κατασκευάστηκαν κυρίως στα πρότυπα του 

παλαιού κόσµου, γρήγορα απέκτησαν τον δικό τους χαρακτηριστικό ρυθµό. Το εµπόριο 

ανάµεσα σε ανατολή και δύση οδήγησε στην κατασκευή φάρων σε ολόκληρο τον κόσµο. 

Φάροι κατασκευάστηκαν οπουδήποτε υπήρχε ευρωπαϊκή αποικία ή έφταναν δυτικά πλοία 

από την Ινδία µέχρι την Ιαπωνία, την Κίνα και ακόµη πιο πέρα. Αρχιτεκτονικές και 

µηχανικές εξελίξεις συνοδεύονταν από τεχνολογικές προόδους.      

      Οι εξελικτικά ισχυρότεροι πύργοι εφοδιάζονταν µε όλο και περισσότερα αποδοτικά 

φώτα, σε αντίθεση µε  τους παλαιότερους φάρους οι οποίοι αντιµετώπιζαν τεράστια 

προβλήµατα. Το ξύλο, το οποίο ήταν αναµφίβολα το πιο κοινό και προσιτό καύσιµο, 

απαιτούσε συνεχή τροφοδοσία· το κάρβουνο δεν παρείχε επαρκή φωτισµό· ο άνεµος 

έσβηνε συνεχώς τη φωτιά και ο καπνός εµπόδιζε και περιόριζε τη καλή ορατότητα.  

       Η πρώτη εξέλιξη ήρθε περί το 1200, όταν εµφανίστηκε το γυαλί και οι φάροι 

απέκτησαν πιο οικεία µορφή, µε θάλαµο στη κορυφή, ο οποίος προστάτευε τη φωτιά. Η 

εξέλιξη αυτή βοήθησε στη χρήση άλλων καυσίµων εκτός ξύλου, όπως µεγάλα κεριά, 
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σπαρµατσέτο  (το πολύτιµο κερί που εξάγεται από το λίπος των φαλαινών), ελαιόλαδο ή 26

φαλαινόλαδο αναλόγως µε το γεωγραφικό πλάτος. Πάντως, τα παράθυρα αποτελούνταν 

από παχιά αδιαφανή τζάµια, τα οποία συνήθως επικαλύπτονταν από αιθάλη. Το πάχος του 

τζαµιού δε µειώθηκε πριν από το 1700, όταν η διαφάνειά του έγινε παρόµοια µε αυτή που 

χρησιµοποιείται σήµερα. Παρ’όλα ταύτα, το φως ήταν ακόµη πολύ αµυδρό.     

      Το 1782 ο  Ελβετός φυσικός Φρανσουά Πιερ Εµέ Αργκάν  (1755-1803) επινόησε ένα 27

κυκλικό καυστήρα µε δέκα φιτίλια , που έκαιγαν µε λάδι και διαρκούσαν δέκα ηµέρες. Ο 

κυκλικός καυστήρας ήταν τοποθετηµένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο καπνός ανέβαινε προς 

τα επάνω, καθιστώντας το φάρο πιο ορατό. Ο καυστήρας αυτός πέρασε τον Ατλαντικό και 

τοποθετήθηκε στους αµερικανικούς φάρους.  

       Άλλες επιστηµονικές έρευνες είχαν ως αποτέλεσµα συστήµατα παραβολικών 

κατόπτρων, τα οποία πολλαπλασίαζαν το φως. Το πιο αποδοτικό από αυτά εξελίχθηκε στα 

τέλη του 18ου  αιώνα από τον Γιόνας Νόρµπεργκ (1711-1783), ο οποίος ανακάλυψε έναν 

τύπο λαµπτήρα µε φως που αυξανόταν από περιστρεφόµενους καθρέπτες, κινούµενους µε 

χειροκίνητους ωρολογιακούς µηχανισµούς µε βάρη ισοστάθµισης. Η ανακάλυψη του 
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 Το σπαρµατσέτο-σύµφωνα µε το ιστολόγιο του κ. Νίκου Σαραντάκου- είναι το κερί το φωτιστικό, το 26

στεατικό όπως λέγεται, όχι το µελισσοκέρι. Λέγεται και αλειµµατοκέρι (άλειµµα ήταν το ζωικό λίπος). Εµείς 
το πήραµε από το ιταλικό spermaceti, που είναι απαράλλαχτο το µεσαιωνικό λατινικό spermaceti (κατά λέξη 
«σπέρµα φάλαινας»), που πέρασε έτσι και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Η λατινική λέξη δεν είναι 
ακραιφνές δάνειο από τα ελληνικά, αλλά ελληνογενής κατασκευή, από το σπέρµα και το κήτος. Οι πρώτοι 
φαλαινοθήρες πίστευαν ότι αυτή η ηµίρρευστη κηρώδης άσπρη ουσία που βρισκόταν άφθονη στο κεφάλι 
ορισµένων ειδών φάλαινας ήταν το σπέρµα της φάλαινας, και από εκεί προήλθε η λέξη spermaceti, που στα 
ελληνικά αποδόθηκε σπερµατοκηρός. Το spermaceti είναι πολύτιµη ουσία που βρήκε κυριολεκτικά δεκάδες 
εφαρµογές στα καλλυντικά, στη βιοµηχανία, στα φαρµακευτικά προϊόντα, και που έφερε επανάσταση στα 
κεριά όταν στα τέλη του 18ου αιώνα η φαλαινοθηρία το παρήγε σε ικανές ποσότητες, µια και τα 
σπαρµατσέτα δεν µαλάκωναν εύκολα µε τη ζέστη ή τον καλοκαιρινό ήλιο. Περί το 1850 εµφανίστηκαν τα 
κεριά από παραφίνη, που τα υποκατέστησαν σε µεγάλο βαθµό. 

 François Pierre Ami Argand (1750-1803), Ελβετός φυσικός και χηµικός. Εφηύρε τη λάµπα Argand, περί το 27

1780. Ο καυστήρας Argand, αποτελείται από ένα κυλινδρικό φυτίλι το οποίο στεγάζεται µεταξύ δύο 
οµόκεντρων µεταλλικών σωλήνων. Ο εσωτερικός σωλήνας παρέχει µια δίοδο µέσω της οποίας ο αέρας 
αυξάνεται στο κέντρο. 
«Wolfe, John J. Brandy, Μπαλόνια, & Λάµπες, Ami Argand, 1750-1803 (Southern Illinois University Press, 
1999»
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Νορµπεργκ χρησιµοποιήθηκε επί πολλά χρόνια και υιοθετείται ακόµη ως βοηθητικό 

σύστηµα σε πολλούς φάρους.  

      Ο Γάλλος ωρολογοποιός Μπερτράν Καρσέλ  (1750-1812) βελτίωσε ακόµα 28

περισσότερο τον λαµπτήρα Αργκάν µε µερικά οµόκεντρα φυτίλια. Ο λαµπτήρας αυτός 

χρησιµοποιήθηκε επίσης επί πολλά χρόνια, µέχρις ότου ο Φρενέλ παρουσίασε τους 

βελτιωµένους φακούς του.  

      Ο Αυγουστίνος Ζαν Φρενέλ  (1788-1827) ήταν πολιτικός µηχανικός και µελέτησε τη 29

διάθλαση του φωτός. Το 1822 σχεδίασε έναν φακό τον οποίο χρησιµοποίησε µε επιτυχία 

στον θάλαµο του φάρου Κορντουάν της Βρεττάνης την επόµενη χρονιά. Σήµερα βρίσκεται 

στο Μουσείο Φάρων στη νήσο Ουεσάν. Η καινοτοµία αυτών των φακών βασίζεται σε µια 

απλή αρχή: έχουν ένα ελαφρώς ωοειδές σχήµα, ενώ µια σειρά πρισµατικοί 

(κατοδιοπτρικοί) δακτύλιοι στη κορυφή και στη βάση αντανακλούν τις ακτίνες του φωτός. 

Οι φακοί αυτοί, αρχικώς είχαν µεγάλο βάρος και έτσι ήταν δύσκολο να περιστραφούν. Ο 

ίδιος ο Φρενέλ έλυσε το πρόβληµα τοποθετώντας τους σε πλωτήρες µέσα σε λεκάνη υγρού 

υδραργύρου. Ο υδράργυρος είναι πολύ πυκνός και µπορεί να υποβαστάζει σηµαντικά 

βάρη, ενώ µειώνει τη τριβή στο ελάχιστο. Πάντως, οι λεκάνες υδραργύρου σταδιακά 

εγκαταλείφθηκαν λόγω της τοξικότητάς τους και αντικαταστάθηκαν µε συστήµατα 

ωρολογιακών µηχανισµών µε βάρη ισοστάθµισης µέχρι την εφεύρεση των 
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 Bertrand Guillaume Castel, (1750-1812). Το 1800 εφηύρε µια λάµπα µε φυτικό λάδι µηχανής, της οποίας 28

το φυτίλι τροφοδοτούνταν από την απόληξη του λαµπτήρα. 

 Augustin Jean Fresnel, (1788-1827). Γάλλος φυσικός και εφευρέτης. Ασχολήθηκε κυρίως µε τη πόλωση, 29

τη διάθλαση και τη διπλή ανάκλαση του φωτός, καθώς και µε τη κυµατοειδή διάδοση του φωτός. Η 
πρακτικότερη των επινοήσεών του, ήταν αυτή των οπτικών µηχανών του φάρου, µε την οποία ασχολήθηκε 
αφότου ανέλαβε Γενικός Γραµµατέας της επί των Φάρων της Γαλλίας Γνωµοδοτικής Επιτροπής. 
Συγκεκριµένα, αντιλήφθηκε την ανάγκη της χρησιµοποίησης επιπεδοκυρτών φακών στις µηχανές των 
Φάρων. Ασχολούµενος µε την έρευνα αυτή, εφηύρε τη κατασκευή τους. Ο φακός αποτελούνταν από 
επάλληλα δακτυλοειδή διοπτρικά στοιχεία µεγάλων διαµέτρων. Η δηµιουργία του πρώτου τέτοιου «φαρικού 
οπτικού» που τοποθετήθηκε προς δοκιµή στα πρόσγεια του Μπορντώ, στον Φάρο του Κορντουάν, γενίκευσε 
την χρήση της επινόησης του Φρενέλ. Η µέθοδός του χρησιµοποιείται ακόµα και σήµερα αποκλειστικά σε 
όλους τους φάρους του κόσµου, που για αυτό το λόγο ονοµάζονται «καταδιοπτρικοί».
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ηλεκτροκινητήρων. Οι φακοί του Φρενέλ βελτιώθηκαν µε τη πάροδο των ετών και 

εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται στους φάρους σε ολόκληρο τον κόσµο.  

      Ο Σκότος µηχανικός Άλαν Στίβενσον , ο οποίος κατασκεύασε 12 φάρους, βελτίωσε 30

τους φακούς που κατασκευάστηκαν στην Αγγλία από τους αδερφούς Τσανς στο 

Μπέρµιγχαµ. Το καύσιµο του λαµπτήρα άλλαξε επίσης στις αρχές του 19ου αιώνα. 

Πραγµατοποιήθηκε µια σταδιακή µετάβαση από το λάδι, το οποίο ήταν ακριβό και 

απαιτούσε συνεχή παρακολούθηση, σε φυσικό αέριο, το οποίο χρησιµοποιείτο για 

φωτισµό των οδών. Η απόσταξη της κηροζίνης πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά το 

1859 στις Ηνωµένες Πολιτείες, καθιστώντας τη κηροζίνη  -και ιδιαιτέρως τα έλαια που 31

βασίζονται στη παραφίνη- προσιτά για τους φάρους.  

      Το 1855 ο Αυστριακής καταγωγής χηµικός Καρλ Άουρ Βέλσµπαχ  (1858-1929) 32

ανακάλυψε το πυρακτωµένο τόξο αερίων, το οποίο παρήγαγε πολύ δυνατή φλόγα.  Το 

1892 η ανακάλυψη της ασετυλίνης (µίγµα υδρογόνου και άνθρακα) σηµατοδότησε µια 

άλλη εποχή, παρέχοντας τη δυνατότητα κατασκευής φάρων στη µέση της θάλασσας. Η 

ισχύς ακτινοβολίας της ασετυλίνης αποδείχτηκε πολύ ανώτερη από τα καύσιµα που 

χρησιµοποιούνταν προηγουµένως, ενώ κόστιζε πολύ λιγότερο, αν και η χρήση της 

απαιτούσε αρκετές προφυλάξεις.  
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 Alan Stevenson, (1807-1865), Σκωτσέζος πολιτικός  µηχανικός  του Διοικητικού Συµβουλίου των Φάρων 30

της Βόρειας Σκωτίας.  
«A rudimentary treatise on the history, construction and illumination of… Alan Stevenson» J. Weale, eBook  

 Κηροζίνη ονοµάζεται ένα εύφλεκτο καύσιµο, κύρια χρήση του οποίου είναι στην αεροπορία, αλλά και σε 31

λάµπες κηροζίνης. Η κηροζίνη αποτελείται από υδρογονάνθρακες και προέρχεται από διύλιση φυσικών 
καυσίµων που περιέχουν υδρογονάνθρακες, συνηθέστερα σήµερα από διύλιση (ορθότερα κλασµατική 
απόσταξη) πετρελαίου. Το όνοµα «κηροζίνη» επινόησε ο Αβραάµ Γκέσνερ το 1854, όταν το κατέθεσε ως 
εµπορικό σήµα στον Καναδά για το καύσιµο που έφτιαξε µε σκοπό τη χρήση του σε λάµπες. Έχει πολύ 
χαµηλή θερµοκρασία ανάφλεξης (κάτω από 38°C) και για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο

 Carl Freiherr von Auer Welsbach, (1858-1929). Ο Αυστριακής καταγωγής επιστήµονας και εφευρέτης, ο 32

οποίος έγινε ιδιαίτερα γνωστός από την ανακάλυψη των σπάνιων γαιών που τον οδήγησαν στην ανάπτυξη 
του πυριτόλιθου, ο οποίος έφερε το φως στους δρόµους της Ευρώπης του 19ου αιώνα. 
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      Εν τω µεταξύ, οι φάροι άρχισαν σταδιακά να λειτουργούν µε ηλεκτρισµό µεταξύ των 

τελών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Η εξέλιξη αυτή, πάντως, ολοκληρώθηκε 

πολλά χρόνια αργότερα. Σε τοποθεσίες όπου ήταν αδύνατη η σύνδεση των πύργων µε 

δίκτυα ηλεκτρισµού, όπως σε φάρους ανοικτής θαλάσσης, η ηλεκτροδότηση επιτεύχθηκε 

µε ηλεκτρογεννήτριες ή εναλλακτικές µορφές ενέργειας , όπως η αιολική και η ηλιακή. 33

Οι ηλεκτρικοί λαµπτήρες έχουν επίσης βελτιωθεί µε τη πάροδο των ετών, µέχρι την 

εξέλιξη των λαµπτήρων αλογόνου 1000Watt, µε τους οποίους τώρα εφοδιάζονται σχεδόν 

όλοι οι φάροι. Ελάχιστοι φάροι εξακολουθούν να χρησιµοποιούν τους παλαιούς λαµπτήρες 

µε ξένον, οι οποίοι περιέχουν το άοσµο και άγχρωµο ευγενές αέριο που ανακαλύφθηκε το 

1898 από τους Άγγλους χηµικούς Γουίλιαµ Ράµσι  και Μόρις Τράβερς . 34 35

!
!
!

4. ΦΑΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
!
«Οι φάροι δεν τρέχουν στις ακτές ψάχνοντας ποιο καράβι να σώσουν, απλά στέκονται και 

φωτίζουν...» 
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 Οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας (ΑΠΕ) ή ήπιες µορφές ενέργειας , ή νέες πηγές ενέργειας, ή πράσινη 33

ενέργεια είναι εναλλακτικές µορφές εκµεταλλεύσιµης ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές 
διαδικασίες, όπως ο άνεµος, η γεωθερµία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε 
την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως ενέργεια από ανανεώσιµες µη ορυκτές πηγές 
θεωρείται η αιολική, ηλιακή, αεροθερµική,γεωθερµική, υδροθερµική και ενέργεια των ωκεανών, 
υδροηλεκτρική, από βιοµάζα, από τα εκλυόµενα στους χώρους υγειονοµικής ταφής αέρια, από αέρια 
µονάδων επεξεργασίας λυµάτων και από βιοαέρια. 

 Sir William Ramsay, (1852-1916).  Σκωτσέζος χηµικός ο οποίος ανακάλυψε τα ευγενή αέρια και έλαβε 34

αναγνώριση των υπηρεσιών του.

 Morris William Travers, (1872-1961).Ιδρυτής και διευθυντής του Ινδικού Ινστιτούτο Επιστηµών. Άγγλος 35

χηµικός ο οποίος εργάστηκε µε τον Sir William Ramsay, στην πειραµατική µελέτη για την ανακάλυψη του 
Xenon (Xe), Neon(Ne) και Krypton (Kr). Συνεργάστηκαν µέχρι να προσδιορίσουν όλες τις ιδιότητες των 
ευγενών αερίων, και το 1956 έγραψε τη βιβλιογραφία του William Ramsay, «Η ζωή του Sir William 
Ramsay», Λονδίνο: Arnold

http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2595%25CE%25BD%25CE%25AD%25CF%2581%25CE%25B3%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2586%25CE%25BD%25CE%25B5%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2593%25CE%25B5%25CF%2589%25CE%25B8%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25BC%25CE%25AF%25CE%25B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%259D%25CE%25B5%25CF%2581%25CF%258C
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!
      Ένα από τα σηµαντικότερα σύγχρονα µνηµεία που δίνουν το στίγµα της Ελλάδας και την περίοπτη 

θέση που κατείχε ανέκαθεν η χώρα µας στην παγκόσµια ναυτική ιστορία αργοσβήνει, παραδοµένο στη 

φθορά του χρόνου και την εγκατάλειψη.  

      Σύµφωνα µε τα στοιχεία που συλλέξαµε από το διαδικτυακό ιστό του Πολεµικού 

Ναυτικού, το Ελληνικό Φαρικό δίκτυο αριθµεί σήµερα 120 παραδοσιακούς φάρους µέσης 

ηλικίας περίπου 2 αιώνων. Μόνον οι 20 βρίσκονται σε καλή κατάσταση ενώ µέτρια 

χαρακτηρίζεται η κατάσταση άλλων 30. Στους υπόλοιπους τα σηµάδια φθοράς είναι ορατά 

και δια γυµνού οφθαλµού.  

      Το 1998 η Υπηρεσία Φάρων  του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) , στην οποία 36

ανήκει η ευθύνη για την διαχείριση του δικτύου , εκπόνησε ένα συνολικό πρόγραµµα 

συντήρησης και αποκατάστασης όλων των κτισµάτων και προώθησε το σχέδιο αυτό προς 

ένταξη στο Β΄ Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης  (ΚΠΣ). 37

      Το Υπουργείο Πολιτισµού και οι Εφορείες Νεωτέρων Μνηµείων  ανέλαβαν να 38

αξιολογήσουν έναν προς έναν όλους τους φάρους. Στο διάστηµα αυτό επισκέφθηκαν 20, 

τους οποίους και έκριναν ως νεώτερα µνηµεία τα οποία πρέπει να διατηρηθούν. Ωστόσο 

το σχέδιο δεν χρηµατοδοτήθηκε και η αποκατάσταση έµεινε στα χαρτιά. Η Υπηρεσία 
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 Η Υπηρεσία Φάρων, είναι ο αρµόδιος κρατικός φορέας, που έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία 36

εγκατάστασης και λειτουργίας, του συνόλου του Φαρικού Δικτύου της Χώρας, µε τη χρήση πλωτών µέσων, 
τεχνικών συνεργείων και εξειδικευµένου προσωπικού, στα πλαίσια της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Η 
Υπηρεσία στεγάζεται στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου του Πολεµικού Ναυτικού στον Πειραιά. Αρµόδιοι της 
Υπηρεσίας εκτός από τους Ανθυποπλοίαρχους είναι και πολιτικά πρόσωπα. 

 Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στηρίξης (ΚΠΣ), αποτελούν ένα σύνολο παρεµβάσεων που εξυπηρετούν 37

συγκεκριµένους στόχους και έχουν προβλέψιµες επιπτώσεις µε προσδιορισµένο κόστος και πηγές κάλυψης 
καθώς και χρονικά όρια εφαρµογής. Το σύνολο αυτό έχει τη µορφή δεσµευτικής προγραµµατικής 
συµφωνίας, είναι το αποτέλεσµα της σύζευξης της περιφερειακής πολιτικής της κοινότητας και εκείνης του 
κράτους. Στην Ελλάδα, αξιοποιούµε Κοινοτικά πλαίσια στήριξης από το 1986. 

 Η Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων Αττικής είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού, σε 38

επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα την Αθήνα και είναι αρµόδια για την Περιφέρεια Αττικής. Υπάγεται στη 
Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης µουσείων και τεχνικών έργων. Σε κάθε περιφέρεια της Ελλάδας υπάρχει 
αντίστοιχη υπηρεσία. 
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Φάρων µε τα κονδύλια που διαθέτει έχει την δυνατότητα επισκευής 3-4 πύργων ετησίως. 

Με τον ρυθµό αυτό η αποπεράτωση του έργου τοποθετείται σε 40 χρόνια. 

   Το Γ΄ ΚΠΣ  αναπτέρωσε τις ελπίδες των ανθρώπων που ασχολούνται µε την διατήρηση 39

αυτών των µνηµείων. Η επιµονή τους απέδωσε σε πρώτη φάση την έγκριση κονδυλίων 

ύψους 1,5 δισεκατοµµυρίων δραχµών (περίπου 4,5 εκατοµµύρια ευρώ) για την εκπόνηση 

ενός πιλοτικού προγράµµατος αναπαλαίωσης και αποκατάστασης του δικτύου. Με τα 

χρήµατα αυτά οι υπηρεσίες του ΓΕΝ µπορούν να επισκευάσουν περίπου 40 φάρους και 

µάλιστα σε εξαιρετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα γιατί διαθέτουν γνώση, ειδικευµένους 

µηχανικούς και αρχιτέκτονες. 

      Παρακάτω, παρατίθεται ο πίνακας µε τους 120 σωζόµενους φάρους της Ελλάδας, µε 

τα βασικά χαρακτηριστικά τους, τύπο κατασκευής, το έτος πρώτης αφής καθώς και 

εστιακό ύψος. Το πίνακα τον επισυνάψαµε από τον ιστότοπο www.faroi.gr , της 

Υπηρεσίας Φάρων του Πολεµικού Ναυτικού την επιµέλεια του οποίου έχει αναλάβει ο 

κ.Παυλίδης Σάββας, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας.  

!
!
!
!
!
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 Το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) 2000 - 2006 αποτελεί τη συµφωνία µεταξύ της Eλληνικής 39

κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες θα 
συγχρηµατοδοτηθούν, ανάλογα µε την κατηγορία τους, από ένα από τα Διαρθρωτικά Ταµεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

http://www.faroi.gr
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!
No

!
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΦΑΡΟΥ

!
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

!
ΕΙΚΟΝ

Α

!
ΤΥΠΟΣ 

!
ΕΤΟΣ 

ΑΦΗΣ

!
Υ Ψ Ο

Σ 

1 ΚΑΣΤΡΙ ΝΗΣΟΙ ΟΘΩΝΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1872 13/106

2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΣ Ν Η Σ Ι Δ Α 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1828 17/30

3 ΣΙΔΕΡΟΣ ΚΑΣΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1822 8,5/78

4 ΜΟΥΡΤΟΣ ΣΥΒΟΤΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1884 14/87

5 ΛΑΚΑΣ ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1919 10,7/6

5

6 ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΑ 

ΠΑΞΟΙ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1825 9/26

7 ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ ΑΚΡΑ ΟΜΠΟΡΟΣ 

ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1906 12/41

8 ΚΟΠΡΕΝΑ Α Μ Β Ρ Α Κ Ι Κ Ο Σ 

ΚΟΛΠΟΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1893 9/10

9 ΑΚΤΙΟ ΑΚΤΙΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1928 6/6,5

10 ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΝΑΛΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1861 6/17

11 ΒΟΛΙΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1913 4,5/10

12 ΔΟΥΚΑΤΟ ΑΚΡA ΛΕΥΚΑΤΑΣ 

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1890 14/70

13 ΦΙΣΚΑΡΔΟ ΛΙΜΑΝΙ ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1892 14,2/2

7
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http://www.faroi.com/gr/othonoi_gr.htm
http://www.faroi.com/gr/peristeres_gr.htm
http://www.faroi.com/gr/sideros_corfu_gr.htm
http://www.faroi.com/gr/murtos_gr.htm
http://www.faroi.com/gr/laka_gr.htm
http://www.faroi.com/gr/panagia_gr.htm
http://www.faroi.com/gr/antipaxoi_gr.htm
http://www.faroi.com/gr/koprena_gr.htm
http://www.faroi.com/gr/aktio_gr.htm
http://www.faroi.com/gr/lefkada_gr.htm
http://www.faroi.com/gr/volios_gr.htm
http://www.faroi.com/gr/dukato_gr.htm
http://www.faroi.com/gr/fiskardo_gr.htm
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14 ΔΙΧΑΛΙΑ Σ Α Μ Η 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 1907 9/17

15 Α Γ Ι Ο Ι 

ΘΕΟΔΩΡΟΙ

Α Ρ Γ Ο Σ Τ Ο Λ Ι 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1828 8/11

16 ΓΕΡΟΓΟΜΒΟ

Σ

ΑΚΡΑ ΓΕΡΟΓΟΜΒΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1907 13/58

17 ΒΑΡΔΙΑΝΟΙ ΝΗΣΙΔΑ ΒΑΡΔΙΑΝΟΙ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1824 25/28

18 ΟΞΙΑ Π Α Τ Ρ Α Ι Κ Ο Σ 

ΚΟΛΠΟΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1899 8/71

19 Α Γ Ι Ο Σ 

ΣΩΣΤΗΣ

Τ Ο Υ Ρ Λ Ι Δ Α 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1859 11,5/1

2

20 ΑΝΤΙΡΙΟ ΑΚΡΑ ΑΝΤΙΡΙΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1880 9,2/15

21 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Λ Ι Μ Α Ν Ι 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1909 8/16

22 ΔΡΕΠΑΝΟ ΑΚΡΑ ΡΙΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1880 9,6/8,5

23 ΨΑΡΟΜΥΤΑ ΑΚΡA ΨΑΡΟΜΥΤΑ 

Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Κ Ο Σ 

ΚΟΛΠΟΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1894 9/65

24 ΣΚΙΝΑΡΙ Α Κ Ρ Ω Τ Η Ρ Ι Ο 

Σ Κ Ι Ν Α Ρ Ι 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1897 9,5/67

25 ΚΑΦΚΑΛΙΔΑ Ν Η Σ Ι Δ Α 

Κ Α Φ Κ Α Λ Ι Δ Α 

Δ.ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1906 15/19

26 ΚΕΡΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΕΡΙ 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1925 9/190
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http://www.faroi.com/gr/dihalia_gr.htm
http://www.faroi.com/gr/agioi_theodoroi_gr.htm
http://www.faroi.com/gr/gerogompos_gr.htm
http://www.faroi.com/gr/vardianoi_gr.htm
http://www.faroi.com/gr/oksia_gr.htm
http://www.faroi.com/gr/agios_sostis_gr.htm
http://www.faroi.com/gr/antirio_gr.htm
http://www.faroi.com/gr/nafpaktos_gr.htm
http://www.faroi.com/gr/drepano_rio_gr.htm
http://www.faroi.com/gr/psaromita_gr.htm
http://www.faroi.com/gr/skinari_gr.htm
http://www.faroi.com/gr/kafkalida_gr.htm
http://www.faroi.com/gr/keri_gr.htm
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27 ΚΑΤΑΚΟΛΟ Κ Α Τ Α Κ Ο Λ Ο 

Δ.ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ

ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ 1865 9/45

28 ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ ΝΗΣΙΔΑ ΣΤΑΜΦΑΝΙ 

Δ.ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1829 11/39

29 ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ ΠΥΛΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1873 6/36

30 ΣΑΠΙΕΝΤΖΑ ΝΗΣΟΣ ΣΑΠΙΕΝΤΖΑ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ 1885 8,5/11

0

31 ΚΙΤΡΙΕΣ Α Κ ΡΑ Κ Ι Τ Ρ Ι Ε Σ 

Μ Ε Σ Σ Η Ν Ι Α ΚΟ Σ 

ΚΟΛΠΟΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1892 11/31

32 ΛΙΜΕΝΙ Α Ρ Ε Ο Π Ο Λ Η 

Μ Ε Σ Σ Η Ν Ι Α ΚΟ Σ 

ΚΟΛΠΟΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1898 6/13

33 ΚΡΑΝΕΑΣ Α Κ ΡΑ Κ ΡΑ Ν Ε Α 

ΛΙΜΑΝΙ ΓΥΘΕΙΟΥ

ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ 1859 23/27

34 ΤΑΙΝΑΡΟ ΑΚΡΑ ΤΑΙΝΑΡΟΥ 

ΚΑΒΟ ΜΑΤΑΠΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1887 16/41

35 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙ

Α

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1896 7/17

36 ΜΑΛΕΑΣ Α Κ ΡΑ Μ Α Λ Ε Α Σ 

ΚΑΒΟ ΜΑΛΙΑΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1883 15/40

37 ΜΟΥΔΑΡΙ Α Κ ΡΑ Σ Π Α Θ Ι 

ΚΥΘΗΡΑ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1901 25/110

38 ΚΑΨΑΛΙ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΨΑΛΙΟΥ 

ΚΥΘΗΡΩΝ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1853 8/25

39 ΑΠΟΛΥΤΑΡΕΣ ΑΚΡΑ ΑΠΟΛΥΤΑΡΕΣ 

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1926 23/45

40 ΠΑΡΑΠΟΛΑ ΝΗΣΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ 

ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ 1884 10/12
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ΠΙΣΤΗ ΦΩΣ ΗΧΟΣ…ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΡΟΥ

41 ΣΠΕΤΣΕΣ Α Κ ΡΑ ΦΑ Ν Α Ρ Ι 

ΣΠΕΤΣΕΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1884 11,6/3

0

42 ΔΟΚΟΣ Ν Η Σ Ο Σ Δ Ο Κ Ο Σ 

ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1923 9/23

43 ΖΟΥΡΒΑ Α Κ ΡΑ Ζ Ο Υ Ρ Β Α 

ΝΗΣΟΣ ΥΔΡΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1883 10/36

44 ΝΤΑΝΑ ΑΚΡΑ ΝΤΑΝΑ ΝΗΣΟΣ 

ΠΟΡΟΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1870 9/32

45 ΑΣΤΡΟΣ Α Κ ΡΑ Α Σ Τ Ρ Ο Σ 

Α Ρ Γ Ο Λ Ι Κ Ο Σ 

ΚΟΛΠΟΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1893 7/23

46 ΝΑΥΠΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 1953 8/25

47 ΜΕΛΑΓΚΑΒΙ Α Κ ΡΑ Η ΡΑ Ι Ω Ν 

Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Κ Ο Σ 

ΚΟΛΠΟΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1897 1358

48 ΣΟΥΣΑΚΙ Α Κ ΡΑ Σ ΟΥ Σ ΑΚ Ι 

Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Κ Ο Σ 

ΚΟΛΠΟΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1894 7,8/9

49 ΠΛΑΚΑΚΙΑ Α Κ ΡΑ Α Γ Ι Ο Ι 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΝΗΣΟΣ 

ΑΙΓΙΝΑ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1881 9/11

50 ΚΟΓΧΗ ΑΚΡΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ 

ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1901 13/34

51 ΨΥΤΑΛΙΑ ΝΗΣΟΣ ΨΥΤΑΛΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1856 14/47

52 ΑΥΛΙΔΑ Α Κ ΡΑ ΑΥΛ Ι Δ Α Σ 

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1880 9/10

53 Κ Α Κ Η 

ΚΕΦΑΛΗ

Α Κ ΡΑ Κ Α Κ Η 

ΚΕΦΑΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1886 12/21
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ΠΙΣΤΗ ΦΩΣ ΗΧΟΣ…ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΡΟΥ

54 ΑΡΚΙΤΣΑ ΑΚΡΑ ΑΡΚΙΤΣΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1908 15/17

55 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΝΗΣΙΔΑ ΛΙΧΑΔΕΣ 

ΕΥΒΟΙΑ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1870 10,3/4

1

56 ΑΝΤΕΡΟΣ ΑΚΡΑ ΧΙΛΙΟΜΙΛΙ 

Μ Α Λ Ι Α Κ Ο Σ 

ΚΟΛΠΟΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1890 8/10

57 ΒΑΣΙΛΙΝΑ ΑΚΡΑ ΒΑΣ ΙΛ ΙΝΑ 

ΕΥΒΟΙΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1892 9,7/10

58 ΑΡΓΥΡΟΝΗΣΟ

Σ

Ν Η Σ Ο Σ 

ΑΡΓΥΡΟΝΗΣΟΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1899 7/35

59 ΤΡΙΚΕΡΙ Α Κ ΡΑ Τ Ρ Ι Κ Ε Ρ Ι 

Π Α ΓΑ Σ Η Τ Ι Κ Ο Σ 

ΚΟΛΠΟΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1864 9,5/16

60 ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣ

Ι

Ν Η Σ Ι Δ Α 

Π Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ν Η Σ Ι 

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1907 19/62

61 ΡΕΠΙ Ν Η Σ Ι Δ Α Ρ Ε Π Ι 

ΣΚΙΑΘΟΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1914 15,1/4

2

62 ΓΟΥΡΟΥΝΙ ΑΚΡΑ ΓΟΥΡΟΥΝΙ 

ΝΗΣΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1889 17,8/7

0

63 ΨΑΘΟΥΡΑ ΝΗΣΟΣ ΨΑΘΟΥΡΑ 

ΣΠΟΡΑΔΕΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1895 28,9/4

0

64 ΑΞΙΟΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΞΙΟΥ 

Π Ο Τ Α Μ Ο Υ 

Θ Ε Ρ Μ Α Ι Κ Ο Σ 

ΚΟΛΠΟΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1960 8/9

65 Μ Ε Γ Α Λ Ο 

ΕΜΒΟΛΟ

Α Γ Γ Ε Λ Ο Χ Ω Ρ Ι 

Θ Ε Ρ Μ Α Ι Κ Ο Σ 

ΚΟΛΠΟΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1864 10,5/3

2
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ΠΙΣΤΗ ΦΩΣ ΗΧΟΣ…ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΡΟΥ

66 ΚΑΣΑΝΔΡΑ Α Κ ΡΑ Π Ο Σ Ι Δ Ι 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1864 16/23

67 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΠΟΛΙΣ

Λ Ι Μ Α Ν Ι 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕ

ΩΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1880 18,5/2

4

68 ΠΛΑΚΑΣ Α Κ Ρ Ω Τ Η Ρ Ι Ο 

ΠΛΑΚΑΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1912 18/50

69 ΚΑΣΤΡΟ ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1912 5/74

70 ΚΟΜΠΙ Α Κ ΡΑ Κ Ο Μ Π Ι 

ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 1912 7/57

71 ΦΥΚΙΟΤΡΥΠΑ ΑΚΡΑ ΤΣΑΜΑΚΙΑ 

ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 1863 6,5/20

72 ΣΥΚΑΜΙΝΙΑ ΑΚΡΑ ΣΥΚΑΜΙΝΙΑΣ 

ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 1863 6,5/20

73 ΣΙΓΡΙ ΝΗΣΙΔΑ ΜΕΓΑΝΗΣΙ 

ΣΙΓΡΙ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1861 20/25

74 ΑΓΡΕΛΙΟΣ Α Κ ΡΑ Α Γ Ρ Ι Λ Ι Α 

ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1930 5/60

75 ΛΙΘΑΡΙ Α Κ ΡΑ Λ Ι Θ Α Ρ Ι 

ΝΗΣΟΣ ΣΚΥΡΟΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1894 12,5/8

5

76 ΠΡΑΣΟΥΔΑ ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΟΥΔΑ 

ΚΥΜΗ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1897 18/42

77 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟ

ΥΛΟ

ΑΚΡΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΝΗΣΟΣ ΨΑΡΑ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1909 14,5/7

8

78 ΧΙΟΣ ΛΙΜΑΝΙ ΧΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 1905 6,5/10

79 ΠΑΣΑΣ Α Κ ΡΑ Π Α Σ Α Σ 

ΝΗΣΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 1863 8,5/75
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ΠΙΣΤΗ ΦΩΣ ΗΧΟΣ…ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΡΟΥ

80 ΜΑΝΔΗΛΙ Κ Α Ρ Υ Σ Τ Ο Σ 

Ε Υ Β Ο Ι Κ Ο Σ 

ΚΟΛΠΟΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

Σ

1925 10,6/85

81 ΦΑΣΑΣ Α Κ ΡΑ ΦΑ Σ Α Σ 

ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

Σ

1856 20/210

82 ΓΡΙΑ ΑΚΡΑ ΓΡΙΑ ΝΗΣΟΣ 

ΑΝΔΡΟΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

Σ

1914 11,5/86

83 ΓΑΥΡΙΟ ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

Σ

1874 8/96

84 ΤΟΥΡΛΙΤΗΣ ΛΙΜΑΝΙ ΧΩΡΑΣ 

ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

Σ

1897 7/36

85 ΒΡΥΣΑΚΙ  Β Ρ Υ Σ Α Κ Ι 

ΛΑΥΡΙΟΥ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

Σ

1892 7,7/23

86 ΦΟΝΙΑΣ ΦΟΝΙΑΣ ΣΟΥΝΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

Σ

1889 9/12

87 Α Γ Ι Ο Σ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α Κ Ρ Α 

Β Ο Υ Ρ Κ Α Ρ Ι Ο Υ 

ΝΗΣΟΣ ΚΕΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

Σ

1831 8/32

88 ΤΑΜΕΛΟΣ ΑΚΡΑ ΤΑΜΕΛΟΣ 

ΝΗΣΟΣ ΚΕΑ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

Σ

1893 7,5/67

89 ΔΥΣΒΑΤΟ ΑΚΡΑ ΔΥΣΒΑΤΟ 

ΝΗΣΟΣ ΤΗΝΟΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

Σ

1903 9/31

90 ΠΑΝΟΡΜΟΣ Ν Η Σ Ι Δ Α 

Π Λ Α Ν Η Τ Η Σ 

Π Α Ν Ο Ρ Μ Ο Υ 

ΝΗΣΟΣ ΤΗΝΟΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

Σ

1886 8/85

91 ΛΙΒΑΔΑ Α Κ ΡΑ Λ Ι Β Α Δ Α 

ΝΗΣΟΣ ΤΗΝΟΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

Σ

1910 10/41

92 ΓΑΙΔΟΥΡΟΝΗΣΙ Ν Η Σ Ι Δ Α 

ΓΑΙΔΟΥΡΟΝΗΣΟΣ 

ΣΥΡΟΥ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

Σ

1834 30,1/68
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ΠΙΣΤΗ ΦΩΣ ΗΧΟΣ…ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΡΟΥ

93 ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ ΑΚΡΑ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗ 

ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ

ΟΚΤΑΓΩΝΙΚ

ΟΣ

1891 19/184

94 ΠΑΠΑΣ Α Κ ΡΑ Π Α Π Α Σ 

ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

Σ

1890 11/65

95 ΣΠΑΘΙ Α Κ ΡΑ Σ Π Α Θ Ι 

ΝΗΣΟΣ ΣΕΡΙΦΟΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

Σ

1901 12/61

96 ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΝΗΣΟΣ 

ΠΑΡΟΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

Σ

1887 10/15

97 ΚΟΡΑΚΑΣ ΑΚΡΑ ΚΟΡΑΚΑΣ 

ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

Σ

1887 10/60

98 ΑΚΡΑΔΙΑ ΑΚΡΑ ΑΚΡΑΔ Ι Α 

ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

Σ

1892 7/77

99 Α Γ Ι Ο Σ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Π Υ Ρ Γ Ι Ν Η Σ Ο Σ 

ΚΙΜΩΛΟΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

Σ

1893 7/26
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ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ ΑΚΡΑ ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ 

ΝΗΣΟΣ ΚΙΜΩΛΟΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

Σ

1898 9/138

1 0
1

ΑΣΠΡΟΠΟΥΝΤ

Α

Α Κ Ρ Α 

ΑΣΠΡΟΠΟΥΝΤΑ 

Ν Η Σ Ο Σ 

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

Σ

1912 11/70

1 0
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ΚΑΛΟΛΗΜΝΟΣ Ν Η Σ Ι Δ Α 

ΚΑ ΛΟΛΗΜΝΟ Σ 

ΙΜΙΩΝ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

Σ

1864 6/70

1 0
3

ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΑΚΡΟΤΗΡΙ ΝΗΣΟΣ 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

Σ

1892 10/100

1 0
4

ΚΑΝΔΕΛΙΟΥΣΑ Ν Η Σ Ι Δ Α 

Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Σ 

ΝΥΣΙΡΟΥ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

Σ

1880 10/55

1 0
5

ΧΑΝΙΑ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ 

ΚΡΗΤΗΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

Σ

1864 18/23
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http://www.faroi.com/gr/armenistis_gr.htm
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1 0
6

ΔΡΕΠΑΝΟ ΑΚΡΑ ΔΡΕΠΑΝΟΥ 

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ

ΟΚΤΑΓΩΝΙΚ

ΟΣ

1864 7/60

1 0
7

Α Γ Ι Ο Σ 

ΙΩΑΝΝΗΣ

Α Κ ΡΑ Α Γ Ι Ο Υ 

ΙΩΑΝΝΗ ΝΗΣΟΣ 

ΚΡΗΤΗ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

Σ

1864 9/49

1 0
8

ΡΕΘΥΜΝΟ Λ Ι Μ Α Ν Ι 

Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο Υ 

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

Σ

1864 15/60
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λ Ι Μ Α Ν Ι 

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ 

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

Σ

1884 10/45

1 1
0

ΣΙΔΕΡΟ ΑΚΡΑ ΣΙΔΕΡΟ ΒΑΗ 

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

Σ

1880 15/45

1 1
1

ΓΑΥΔΟΣ ΝΗΣΟΣ ΓΑΥΔΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

Σ

1880 14/360

1 1
2

ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ Ν Η Σ Ι Δ Α 

Γ Ρ Α Μ Β Ο Υ Σ Α 

ΚΡΗΤΗ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

Σ

1880 10

1 1
3

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ Ε Λ ΑΦ Ο Ν Η Σ Ο Σ 

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

Σ

1880 12

1 1
4

ΜΕΓΙΣΤΗ Ν Η Σ Ο Σ 

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

Σ

1917 9/85

1 1
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Α Γ Ι Ο Σ 

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ 

ΡΟΔΟΥ

ΚΑΣΤΡΟ ΑΓΙΟΥ 

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ 

ΛΙΜΑΝΙ 

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

Σ

1863 6,1/25

1 1
6

ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ Α Κ Ρ Α 

ΠΡΑ ΣΟΝΗΣ Ι ΟΥ 

ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

Σ

1890 14/65

1 1
7

ΚΑΤΑΠΟΛΑ ΒΑΘΥ ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

Σ

1882 5/27
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http://www.faroi.com/gr/drepano_crete_gr.htm
http://www.faroi.com/gr/agios_iwanis_gr.htm
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4.1.  ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

     Οι µεγαλύτερες καταστροφές στο Ελληνικό Φαρικό δίκτυο προκλήθηκαν κατά την 

διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου  και συγκεκριµένα κατά την αποχώρηση των 40

Γερµανικών στρατευµάτων από την Ελλάδα, καθότι το 1940 από τους 206 πέτρινους 

φάρους απέµειναν σε λειτουργία µόνο οι 19. Στη προσπάθεια ανασυγκρότησής τους το 

διάστηµα 1945-1955, ανακατασκευάστηκαν 50 φάροι, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν στη 

τύχη τους. Ωστόσο, οι φωτοσηµαντήρες  που τοποθετήθηκαν αργότερα, επισκίασαν την 41

χρησιµότητα των φάρων. Πολύ φθηνότεροι, ευκολότεροι στην τοποθέτηση και την 

συντήρηση αναπτύχθηκαν σε ευρεία κλίµακα, σε όλους τους σηµαντικούς θαλάσσιους 

διαύλους και σήµερα ανέρχονται σε 1.188  

4.2.  ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  

      Οι εξελίξεις των τηλεπικοινωνιών και περισσότερο στις δορυφορικές επικοινωνίες 

ήρθαν σαν χαριστική βολή. Έως το 1980 η Υπηρεσία Φάρων απασχολούσε τριακόσιους 

1 1
8

ΑΡΑΠΗΣ ΑΚΡΑ ΚΑΦΗΡΕΑΣ 

ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

Σ

1925 5/25

1 1
9

ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ ΑΚΡΑ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

Σ

1950 16,6/40

1 2
0

ΠΑΤΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ

Σ

1953 8/25
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 Ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος ήταν η πιο εκτεταµένη γεωγραφικά και δαπανηρή σε πλουτοπαραγωγικούς 40

πόρους ένοπλη σύγκρουση στην ιστορία της ανθρωπότητας, στην οποία ενεπλάκη η πλειονότητα των εθνών, 
που πάλευαν ταυτόχρονα σε διάφορα σηµαντικά θέατρα πολέµου, και που κόστισε περίπου 55,5 
εκατοµµύρια ζωές. Άρχισε στις 7 Ιουλίου 1937 στην Ασία και στις 1 Σεπτεµβρίου 1939 στην Ευρώπη και 
τελείωσε στις 2 Σεπτεµβρίου 1945.  
Reymond Cartie, Ιστορία του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, Πάπυρος, Αθήνα, 1964 (µτφ. από τα Γαλλικά)

 Οι ηλιακοί φωτοσηµαντήρες είναι πιο ισχυροί – ανθεκτικοί και προορίζονται για πιο απαιτητικές 41

καταστάσεις. Τοποθετούνται σε λιµάνια, χερσονήσους, υδατοκαλλιέργειες, κορυφές βουνών και σε άλλα 
κρίσιµα σηµεία ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήµατα. Είναι κατασκευασµένοι µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
ανταπεξέρχονται ακόµη και υπό τις πιο αντίξοες ατµοσφαιρικές συνθήκες. Επίσης για τη καλύτερη 
εξυπηρέτηση της Ναυτιλίας χρησιµοποιούνται σε περιοχές συχνής παρουσιαζόµενης οµίχλης ηχητικοί 
σηµαντήρες που φέρουν κύµβαλο, κουδούνι ή σφυρίχτρα, καλούµενοι αντίστοιχα κυµβαλοσηµαντήρες, 
κωδωνοσηµαντήρες, και σφυριχτροσηµαντήρες.

http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%259D%25CE%25B1%25CF%2585%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BB%25CE%25AF%25CE%25B1
http://www.faroi.com/gr/kavodoro_gr.htm
http://www.faroi.com/gr/likoporia_gr.htm
http://www.faroi.com/gr/patra_gr.htm
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είκοσι (320) φαροφύλακες οι οποίοι συντηρούσαν το δίκτυο και προλάµβαναν τις φθορές 

στα χτίσµατα. Σταδιακά ο αριθµός των φαροφυλάκων τους µειώθηκε και σήµερα δεν 

ξεπερνούν τους εβδοµήντα (70). Στις αρχές του καλοκαιριού 2001 η Υπηρεσία Φάρων του 

ΓΕΝ φιλοξένησε στις Σπέτσες τη διάσκεψη του Διεθνούς Οργανισµού Φάρων (ΙALΑ)  42

για τις εναλλακτικές χρήσεις αυτών των σύγχρονων µνηµείων της ναυσιπλοΐας. Η Ελλάδα 

είναι ιδρυτικό µέλος αυτού του Οργανισµού και συµµετέχει σε όλες τις δραστηριότητες 

του από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. 

       Το πρόβληµα της συντήρησης του φαρικού δικτύου απασχολεί όλες τις χώρες και από 

το 1996 έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν τρεις (3) οµάδες εργασίας οι οποίες 

ασχολούνται µε την καταγραφή των φάρων και την περιγραφή της κατάστασή τους, την 

επεξεργασία κοινών πρωτοβουλιών για την διάσωση τους και τέλος µε τις δυνατότητες 

αξιοποίησης τους. Η ιδέα που κατακτά έδαφος στις περισσότερες χώρες είναι να 

µετατραπούν οι φάροι σε µουσεία. Ως εναλλακτική λύση εξετάστηκε από την Διεύθυνση 

Μελετών της Υπηρεσίας Φάρων η αυτοχρηµατοδότηση των έργων συντήρησης και 

επισκευής από τα φαρικά τέλη που προβλέπονται από τον νόµο. Τα ετήσια έσοδα από το 

τέλος αυτό ανέρχονται σε 1 δισεκατοµµύριο δραχµές (περίπου 3 εκατοµµύρια ευρώ) και 

 � 
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 International Association of Lighthouse Authorities (IALA), είναι ένας διεθνής µη κερδοσκοπικός 42

οργανισµός (ΜΚΟ) που ιδρύθηκε το 1959 προκειµένου να συλλέξει και να παρέχει ναυτικές γνώσεις και 
συµβοουλές. Αυτή η διεθνής ένωση (Marine aids to Navigation), συγκεντρώνει εκπροσώπους στις υπηρεσίες 
πλοήγησης από περισσότερες 80 χώρες-µέλη, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον τεχνικό συντονισµό, την 
ανταλλαγή πληροφοριών και συντονισµό στη βελτίωση των οπτικών βοηθηµάτων πλοήγησης σε όλο τον 
κόσµο. Είναι µόνιµη οργάνωση για την υποστήριξη των στόχων και είχε συγκληθεί ουσιαστικά από το 1929. 
Η Γενική Συνέλευση IALA συνεδριάζει περίπου κάθε τέσσερα (4) χρόνια. Το Συµβούλιο των είκοσι (20) 
συνεδριάζει δυο φορές το χρόνο για να επιβλέψει τα εν εξελίξει προγράµµατα. Αποτελείται από έξι (6) 
τεχνικές επιτροπές που διατηρούν τα µόνιµα προγράµµατα. Τέλος, το σηµαντικότερο έργο της από το 1973, 
είναι η εφαρµογή IALA Maritime Bouyage System Manual- Σύστηµα σηµαντήρων. Το σύστηµα αυτό 
αντικατέστησε τριάντα (30) ανόµοια σε χρήση συστήµατα σηµαντήρων σε όλο τον κόσµο, µε δυο (2) 
µεγάλα. 
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αποδίδονται στο Υπουργείο Οικονοµικών. Το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας  (ΥΕΝ) 43

εξετάζει το ζήτηµα τόσο της αναπροσαρµογής των τελών όσο και της απόδοσης τους στην 

Υπηρεσία Φάρων προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα του Ελληνικού 

Φαρικού Δικτύου. 

      Παράλληλα µε το πιλοτικό πρόγραµµα για την ανασυγκρότηση του δικτύου η 

Υπηρεσία Φάρων προχώρησε στην εκπόνηση ενός φιλόδοξου σχεδίου µε στόχο την 

προσέγγιση του δικτύου από τον κόσµο. Το 2000 για πρώτη φορά πέρασαν µέρος των 

διακοπών τους σε φάρους περίπου πενήντα (50) στελέχη του Πολεµικού Ναυτικού. Οι 

παρατηρήσεις τους κατεγράφησαν προκειµένου να προσαρµοστεί αυτό το σχέδιο στα 

µέτρα των πολιτών που επιθυµούν να επισκεφθούν και να µείνουν για κάποιο χρονικό 

διάστηµα στις οικίες των φαροφυλάκων. Επίσης από το 2001 µέχρι σήµερα οργανώθηκαν 

3 εκδροµές προσκόπων και κρίνοντας τα αποτελέσµατα ως ιδιαίτερα θετικά του χρόνου 

αυτή η δραστηριότητα θα αποκτήσει συστηµατικότερο χαρακτήρα. 

!
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 Το έµφυτο και αναλλοίωτο στο πέρασµα των αιώνων ταλέντο της Ελληνικής φυλής στις θαλάσσιες 43

ασχολίες, δικαιολογείται, από τη γεωγραφική θέση της χώρας στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων, από το 
γεγονός ότι τα ελληνικά παράλια εκτείνονται σε έκταση 16.000 χλµ. και την ύπαρξη 3.000 νησιών και 
βραχονησίδων, σε ένα πολυνησιακό σύµπλεγµα µε θαλασσινούς κατοίκους. Η Ελλάδα είναι µία 
παραδοσιακά ναυτιλιακή χώρα και η εµπορική της ναυτιλία έχει διαδραµατίσει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο 
στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, στην αύξηση του κύρους της σε διεθνές επίπεδο, στην 
κοινωνική περιφερειακή συνοχή. Η Ελληνική Πολιτεία, αναγνωρίζοντας το ρόλο αυτό, έχει συµβάλλει στα 
πλαίσια των εκάστοτε διαµορφούµενων κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών, στην ανάπτυξη της Ελληνικής 
ποντοπόρου ναυτιλίας και στην απρόσκοπτη δραστηριοποίησή της διεθνώς. Ο ναυτιλιακός κλάδος υπήρξε 
µάλιστα ο πρόδροµος της διεθνοποίησης των υπολοίπων οικονοµικών κλάδων της χώρας, ο οποίος παρά τον 
διεθνή χαρακτήρα του, διατηρεί στενούς δεσµούς µε την υπόλοιπη ελληνική οικονοµία. Αναπόφευκτη 
συνέπεια της δραστηριοποίησης του µεγαλύτερου µέρους ελληνικού στόλου στις διεθνείς θαλάσσιες 
µεταφορές είναι ο επηρεασµός του από πλήθος παραγόντων, αναλόγως µε τις επικρατούσες οικονοµικές και 
πολιτικές συνθήκες σε διάφορες περιοχές του κόσµου. Στo πλαίσιo αυτό, η Ελληνική Πολιτεία, στήριζε και 
στηρίζει µε αυξηµένης τυπικής ισχύος θεσµικό πλαίσιο τη ναυτιλιακή επιχειρηµατική δραστηριότητα και το 
Εθνικό νηολόγιο, καθώς και µε ιδιαίτερες δέσµες µέτρων ώστε να εξασφαλίζεται η ανταγωνιστική θέση του 
ναυτιλιακού τοµέα σε παγκόσµια κλίµακα.
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4.3.  ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ   

      Στο πλαίσιο του Προγράµµατος «EC-PHAROS - An Holistic strategy for the 

Preservation, Restoration and Integration in the life of modern societies of Old European 

Masonry Lighthouses» (2004-2007), που συντονίζεται από το Εργαστήριο Δοµικών 

Υλικών του ΑΠΘ , συγκεντρώθηκε πολύτιµο υλικό από την έρευνα σχετικά µε τους 44

φάρους, το ρόλο που έπαιξαν στη ναυσιπλοΐα, τα προβλήµατα που παρουσιάζουν τώρα και 

τη δυνατή αξιοποίησή τους ως µνηµεία της πολιτιστικής κληρονοµιάς στο µέλλον. 

      Το πρόγραµµα υποστήριξαν οι: Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του 

ΥΥΠΘ,Υπηρεσία Φάρων-Πολεµικό Ναυτικό, Εφορεία Νεοτέρων Μνηµείων Κεντρικής 

Μακεδονίας-ΥΠΠΟ και Δήµος  Μηχανιώνας. Στο πρόγραµµα συµµετείχαν ακόµη 

τέσσερις ευρωπαίοι εταίροι από τη Νορβηγία, τη Βρετανία, την Ιταλία και την Κύπρο. 

Κάθε εταίρος ανέλαβε ως case study τη µελέτη ανάλυσης, αποκατάστασης και ανάδειξης 

ενός πέτρινου φάρου: Φάρος Utsira (Νορβηγία), Happisburg (Βρετανία), Cervia & Rimini 

(Ιταλία), Φάρος Πάφου (Κύπρος) ενώ το ΑΠΘ έχει αναλάβει το Φάρο του Μεγάλου 

Εµβόλου στο Αγγελοχώρι. 

      Καταληκτική δραστηριότητα του προγράµµατος αποτέλεσε η οργάνωση έκθεσης µε 

αντικείµενο τους φάρους του ελλαδικού και ευρωπαϊκού χώρου, στο λιµάνι της 

Θεσσαλονίκης, τον Οκτώβριο του 2007, µε στόχο την ανάδειξη του πέτρινου φάρου ως 

ιστορικού, τοπιογραφικού, αρχιτεκτονικού και πολιτισµικού χωρόσηµου, ως συµβόλου 

ροµαντισµού που εµπνέει το µοναχικό επισκέπτη. 
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 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Το Εργαστήριο Δοµικών Υλικών, αποτελεί ένα από τα 44

βασικά εργαστήρια που λειτουργούν από την ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής. Παρέχει θεωρητική και 
πρατκική εκπαίδευση στους φοιτητές πάνω στα σύγχρονα υλικά δόµησης, στα παραδοσιακά υλικά µνηµείων 
και ιστορικών κτιρίων, καθώς και σε υλικά επισκευών. Το Εργαστήριο συνεργάζεται µε εθνικά και 
ευρωπαϊκά προγράµµατα στα πλαίσια εκπόνησης ερευνών, όπως αυτό για την αποκατάσταση και 
µελλοντική αξιοποίηση των φάρων, που πραγµατοποιήθηκε το διάστηµα 2004-2007 και χρηµατοδοτήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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!
4.4.  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

     Οι πέτρινοι Φάροι και Φανοί αποτελούν παραδοσιακά µνηµεία µε ιδιαίτερη 

αρχιτεκτονική κατασκευή, εξακολουθούν να συµβάλλουν στην ανάπτυξη και ασφάλεια 

της ναυσιπλοΐας, είναι συνδεδεµένοι µε την ναυτική παράδοση της Ελλάδας και 

αποτελούν σηµείο αναφοράς για τους ναυτιλλόµενους. Προστατεύονται από τον Ν.

3028/02 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς» , και τον Ν. 2039/92 «περί Κύρωσης της Σύµβασης για την Προστασία 45

της Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς της Ευρώπης» . Μέχρι σήµερα έχουν χαρακτηριστεί ως 46

Διατηρητέα Ιστορικά Μνηµεία τριάντα ένας (31) εξ αυτών, µε αποφάσεις του Υπουργείου 

Πολιτισµού και Τουρισµού, το ένα τέταρτο δηλαδή του συνολικού αριθµού τους, ενώ η 

Υπηρεσία Φάρων έχει ζητήσει το χαρακτηρισµό δέκα επιπλέον φάρων, ως Ιστορικών 

Μνηµείων. Επίσης, πενήντα έξι (56) εξ’ αυτών είναι επανδρωµένοι ή επιτηρούµενοι από 

Φαροφύλακες. Η συντήρηση τους εκτελείται από την Υπηρεσία Φάρων ανάλογα µε τις 

εκάστοτε διατιθέµενες πιστώσεις. Από τον λειτουργικό προϋπολογισµό (Π/Υ) 2010 του 

ΓΕΝ κατά την τριετία 2008 - 2010, διατέθηκαν για τη συντήρησή τους συνολικά 80.000 €. 

Επιπλέον, µέσω ενεργειών της Υπηρεσίας Φάρων αποκαταστάθηκαν την τριετία 

2008-2010 δέκα τρεις (13) φάροι. Οι οκτώ από αυτούς µε χρηµατοδότηση εξ’ ιδίων πόρων 
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  Νόµος υπ’ αριθµόν 3028. Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Δηµοσιεύθηκε 28 Ιουνίου 2002.(ΤΕΕ) 45

Περιέχει τις βασικές διατάξεις και άρθρα για τη προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας από την 
αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Η προστασία αυτή έχει σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής µνήµης και την 
αναβάθµιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η πολιτιστική κληρονοµιά της Χώρας αποτελείται από τα 
πολιτιστικά αγαθά που βρίσκονται εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας, τόσο υλικά όσο και άυλα.  

  Νόµος υπ’ αριθµόν 2039. Εφηµερίδα της Κυβερνήσεψς. Δηµοσιεύθηκε 13 Απριλίου 1992.(ΤΕΕ) 46

Αποτελεί σύµβαση ανάµεσα στην Ελλάδα και τα κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης που υπέγραψαν 
τη Σύµβαση για τη προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς της Ευρώπης. Ουσιαστικά υπενθυµίζει τη 
σηµασία που έχει η µετάδοση ενός συνόλου πολιτιστικών αναφορών στις µελλοντικές γενιές, βελτιώνοντας 
τον τρόπο ζωής στην πόλη και την ύπαιθρο, µε άµεση συνέπεια την ανάπτυξη διάφορων κρατών και 
περιοχών οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά. Η συµφωνιά έγκειται σε µια κοινή πολιτική µε βασική 
κατεύθυνση τη προστασία και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς. Στη παρούσα σύµβαση σαν 
αρχιτεκτονική κληρονοµιά θεωρούνται τα µνηµεία, τα αρχιτεκτονικά σύνολα και οι τόποι. 
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(Λιµενικά Ταµεία της Υπ. Φάρων) συνολικού κόστους 260.000 € περίπου, οι τρεις µε 

δηµόσια χρηµατοδότηση µέσω τοπικών φορέων Δήµων και Νοµαρχιών και οι δύο µε 

ιδιωτική χρηµατοδότηση µέσω του Μη Κερδοσκοπικού Ιδρύµατος «Αικατερίνης 

Λασκαρίδη» . Λόγω των εγγενών αδυναµιών χρηµατοδότησης για την αποκατάσταση και 47

συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων όλου του εκτεταµένου Φαρικού Δικτύου, 

προτάθηκε το 2007 από την Υ. Φάρων, η ένταξη, στο ΕΣΠΑ 2007-2013 µέσω του 

προγράµµατος «Ανάδειξη Πολιτισµικής Αξίας Πέτρινων Φάρων» , για αποκατάσταση 48

σαράντα έξη (46) Φάρων, συνολικού προϋπολογισµού 6.197.000 €. Εκτιµήθηκε δε ότι για 

την σύνταξη µελετών και αδειοδοτήσεων ωρίµανσης του ανωτέρω προγράµµατος 
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 Το κοινωφελές πολιτιστικό Ίδρυµα «Αικατερίνη Λασκαρίδη» συστάθηκε την Άνοιξη του 2007, µε 47

Προεδρικό Διάταγµα και τις υπογραφές των Υπουργείων Παιδείας, Πολιτισµού, Οικονοµικών και 
Ναυτιλίας.  Ο Πάνος και η Μαριλένα Λασκαρίδη µε επιθυµία να ανελίξουν και να συνεχίσουν την ήδη 
επιτυχηµένη πορεία της Βιβλιοθήκης «ΚΑΙΤΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ» και να διευρύνουν τις δραστηριότητές της, 
εγκατέστησαν το Ίδρυµα σε ιδιόκτητο αναπαλαιωµένο κτήριο στον Πειραιά, γενέτειρα πόλη της Καίτης 
Λασκαρίδη.  Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης «ΚΑΙΤΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ» που ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο 
Λασκαρίδη το 1993 στη µνήµη της συζύγου του και είχε έδρα ένα νεοκλασικό κτήριο του 19ου αιώνα στην 
περιοχή του Ν. Φαλήρου, έχει ενσωµατωθεί στο Ίδρυµα. Πρόεδρος της Βιβλιοθήκης είναι η Μαριλένα 
Λασκαρίδου. Σκοπός του Ιδρύµατος «Αικατερίνη Λασκαρίδη» είναι η προαγωγή σε ελληνικό και διεθνές 
επίπεδο του ελληνικού πολιτισµού γενικά και ιδιαίτερα των ελληνικών Γραµµάτων και της Ιστορικής και 
Ναυτικής Έρευνας, καθώς και η λειτουργία Βιβλιοθήκης µε την επωνυµία «ΚΑΙΤΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ».  
Πρόεδρος του Ιδρύµατος είναι ο Πάνος Λασκαρίδης. Ανώτατο Συµβουλευτικό όργανο του Ιδρύµατος είναι η 
Επιστηµονική Επιτροπή, που αποτελείται από 12 µέλη, ειδικούς επιστήµονες και σηµαντικούς ανθρώπους 
του πνεύµατος, των γραµµάτων, της έρευνας και τεχνολογίας εξειδικευµένους σε ζητήµατα που έχουν σχέση 
µε το Ίδρυµα και τη λειτουργία του, µε στόχο την εκπλήρωση των σκοπών του.  Σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα οι δραστηριότητες του Ιδρύµατος επεκτάθηκαν σε όλους τους τοµείς του πολιτισµού. Διοργανώνει 
διαλέξεις, εκπαιδευτικά προγράµµατα για µαθητές και φοιτητές, σεµινάρια, ηµερίδες, αφιερώµατα, εκθέσεις, 
τιµητικές και µουσικές εκδηλώσεις, ενώ κάθε χρόνο προκηρύσσει Λογοτεχνικό Διαγωνισµό πρωτόλειου 
διηγήµατος στη µνήµη Καίτης Λασκαρίδη.  Συνεργάζεται µε το Πανεπιστήµιο Αθηνών, την ευρύτερη 
πανεπιστηµιακή κοινότητα, µε φορείς, πανεπιστήµια και επιστηµονικά ιδρύµατα άλλων ευρωπαϊκών χωρών 
και µε προσωπικότητες από το χώρο της Επιστήµης, των Γραµµάτων και Τεχνών της Ελλάδας και του 
εξωτερικού.  Σηµαντική δραστηριότητα επιδεικνύει το Ίδρυµα και στο χώρο της Ναυτιλίας, διοργανώνοντας 
σεµινάρια, εκθέσεις και εµπλουτίζοντας συνεχώς το Ναυτικό τµήµα της Βιβλιοθήκης του, που διαθέτει ήδη 
3.000 βιβλία, ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, καθώς και περιοδικά. Στο πλαίσιο αυτό το Ίδρυµα έχει 
αναλάβει την πλήρη αναπαλαίωση και ανακαίνιση ιστορικών Φάρων της Ελλάδας και τη διοργάνωση 
αναδροµικής έκθεσης έργων του Κωνσταντίνου Βολανάκη σε συνεργασία µε το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος.

 Όπως ο ίδιος υπεύθυνος της Υπηρεσίας Φάρων κ. Παναγιώτης Χιώτης µας είπε τα εξής σχετικά µε το 48

πρόγραµµα του ΕΣΠΑ: «Στην παρούσα φάση, έπειτα από προσπάθειες πολλών ετών, µέσω του ΕΣΠΑ 2007-
2013, έχουν ήδη χρηµατοδοτηθεί ο Φάρος Κοκκινόπουλο Ψαρών, συνολικού προϋπολογισµού 497.000€, και 
ο Φάρος της Μονεµβασίας, συνολικού προϋπολογισµού 667.000€, ενώ διαφαίνεται ότι µόνο τρία επιπλέον 
έργα αποκατάστασης έχουν ελπίδα να χρηµατοδοτηθούν ακόµη. Πρόκειται για τους φάρους στο Τρίκερι 
Μαγνησίας, την Κόγχη Σαλαµίνας και τον Αγ. Ηλία Αµοργού. 
Την εξαετία 2007-2013, ύστερα από συνεχείς προσπάθειες της Υπηρεσίας Φάρων, αποκαταστάθηκαν 17 
φάροι: 10 φάροι µε χρηµατοδότηση εξ ιδίων πόρων της Υπηρεσίας Φάρων (Σπαθί Σερίφου, Κόρακας 
Πάρου, Καψάλι Κυθήρων, Γουρούνι Σκοπέλου, Σίγρι Μυτιλήνης, Κασσάνδρα Χαλκιδικής, Αγ. Νικόλαος 
Κέας, Δρέπανο Χανίων, Σουσάκι Κορινθίας και Βρυσάκι Λαυρίου). Τέσσερις φάροι µε δηµόσια 
χρηµατοδότηση, µέσω τοπικών φορέων Δήµων και Νοµαρχιών (Αγ. Σώστης Μεσολογγίου, Μ. Έµβολο 
Αγγελοχωρίου, Φανάρι Ίου και Κάστρο Μυτιλήνης).» 
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απαιτούνται 2.500.000 € περίπου. Από τους παραπάνω, τέθηκαν από το ΓΕΝ σε 

προτεραιότητα για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013 δέκα τρεις Φάροι ανά περιφέρεια. 

Επίσης, προωθήθηκαν για χρηµατοδότηση αποκατάστασης, µέσω ΕΣΠΑ 2007-2013, δύο 

ώριµα έργα Φάρων (Τρικέρι Μαγνησίας και Αγ. Ηλίας Αµοργού), ενώ συντάσσονται 

µελέτες ωρίµανσης για έργα δύο επιπλέον Φάρων (Κόγχη Σαλαµίνας και Κοκκινόπουλο 

Ψαρών). H Υπηρεσία. Φάρων, στα πλαίσια ενηµέρωσης νέων τεχνολογιών και 

εµπλουτισµού της τεχνογνωσίας της στις µεθόδους αποκατάστασης Πέτρινων Φάρων, 

συνεργάζεται µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα (ΑΠΘ, ΕΜΠ, Πανεπιστήµιο Πατρών, Κρήτης 

και Ιονίου), για την σύνταξη µελετών παθογένειας και προτάσεων αποκατάστασης. 

Ουσιαστικό ρόλο στην αποκατάσταση των ναυτικών αυτών µνηµείων έχει παίξει το 

Ίδρυµα Αικατερίνης Λασκαρίδη. Η αφοσίωση του Ιδρύµατος Αικατερίνης Λασκαρίδη 

στον Πολιτισµό και στη Ναυτιλία οδηγεί εδώ και χρόνια σε µία αντιµετώπιση της 

πολιτιστικής και ναυτιλιακής µας κληρονοµιάς ως ζωντανού οργανισµού, του οποίου η 

συντήρηση συµβάλλει στη σύγχρονη εξέλιξή µας και αποτελεί σηµαντικό σκοπό του 

Ιδρύµατος. Για το λόγο αυτό, τον Απρίλιο του 2008, το Διοικητικό Συµβούλιο του 

Ιδρύµατος αποφάσισε την πλήρη ανακαίνιση και αποκατάσταση του Φάρου του 

Ακρωτηρίου του Ταινάρου. Επρόκειτο για το πρώτο βήµα ενός ευρύτερου σχεδίου για την 

ανάδειξη των πέτρινων Φάρων της Ελλάδας.  Η αποκατάσταση και η επαναφορά ενός 

σπουδαίου µνηµείου της ευρύτερης πολιτισµικής µας παράδοσης είναι έργο που αποτελεί 

σταθµό στη συµβολή του Ιδρύµατος στον Πολιτισµό και στη Ναυτιλία. 

      Το 2008 το Ίδρυµα Αικατερίνης Λασκαρίδη αποφάσισε τη χρηµατοδότηση της νέας 

αποκατάστασης. Μετά από συνεννοήσεις µε τα Υπουργεία Εµπορικής Ναυτιλίας και 

Εθνικής Άµυνας, το Πολεµικό Ναυτικό και την Υπηρεσία Φάρων, συζητήθηκαν οι 

λεπτοµέρειες, ο τρόπος επισκευής και χρηµατοδότησης, η επιλογή του αρχιτέκτονα και 
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των συνεργείων και καθορίστηκε το πρόγραµµα των επόµενων ενεργειών. Μετά από τη 

µετάβαση του αρχιτέκτονα Δηµήτρη Ευταξιόπουλου στο Φάρο του Ταινάρου, της πρώτης 

δηλαδή τοποθεσίας στο σχέδιο αποκατάστασης, ακολούθησαν αποτύπωση της 

υπάρχουσας κατάστασης και, σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Φάρων, δηµιουργία 

πλήρους σειράς σχεδίων εκτέλεσης. Η τελική µελέτη εγκρίθηκε από το Ίδρυµα καθώς και 

από την Υπηρεσία Φάρων, ενώ δόθηκε και έγκριση από την Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνηµείων Πάτρας µε την τεχνική υποστήριξη της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 

        Ο ιστορικός πετρόκτιστος Φάρος του Μαλέα δεσπόζει στο νοτιότερο άκρο της 

Πελοποννήσου, στο οµώνυµο ακρωτήριο, από το 1883. Το όνοµά του είναι στενά 

συνυφασµένο µε τον κίνδυνο, καθώς ο διάπλους του Μαλέα αποτελούσε ανέκαθεν 

εφιάλτη για τους ναυτικούς. Οι εργασίες στον Φάρο του Μαλέα  άρχισαν στις 23 Μαΐου 

2009, ύστερα από δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες των συνεργείων να προσεγγίσουν τον 

Φάρο λόγω θαλασσοταραχής. Στους επόµενους 6 µήνες τα συνεργεία εργάσθηκαν υπό τις 

οδηγίες του αρχιτέκτονα και την αµέριστη συµπαράσταση και βοήθεια της τοπικής 

κοινωνίας. Οι συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες και δυσµενείς, µε συνεχείς διακοπές των 

εργασιών λόγω θαλασσοταραχών, οι οποίες εµπόδιζαν τον ανεφοδιασµό υλικών και 

τροφίµων. Ιδιαίτερες δυσκολίες αντιµετώπισαν τα συνεργεία, καθώς ένα µήνα πριν την 

ολοκλήρωση του έργου και πάλι θαλασσοταραχή κατέστρεψε την εξέδρα. Η πλήρης 

αναπαλαίωση του Φάρου του Μαλέα ολοκληρώθηκε τον Νοέµβριο του 2009 και ο Φάρος 

παραδόθηκε στην αρµόδια υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού. 

Ήδη προγραµµατίζονται και άλλες ενέργειες για την ανάδειξη των πέτρινων Φάρων της 

Ελλάδας  ως αρχείων της µακρόχρονης ιστορικής µας παράδοσης: 
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Η αναγνώριση ως Διατηρητέων Μνηµείων της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς όσο 

περισσοτέρων πετρόκτιστων φάρων της Ελλάδας, από το Υπουργείο Πολιτισµού, 

τις Διευθύνσεις Αναστήλωσης Μνηµείων και λοιπούς Ευρωπαϊκούς φορείς. 

Η δηµιουργία στο Ίδρυµα ενός κέντρου µελέτης, έρευνας και συγκέντρωσης 

στοιχείων σχετικά µε τους πετρόκτιστους Φάρους της Ελλάδας ώστε να 

δηµιουργηθεί ένα κέντρο συλλογής και επεξεργασίας εντύπου και ηλεκτρονικού 

υλικού για τους Ελληνικούς Φάρους. 

!
4.5.  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΦΑΡΟΥΣ  

4.5.1. Χαρακτηρισµός Διατηρητέου µνηµείου ο Φάρος στο Παράλιο Άστρος.        

        ( 18-02-2013) 

      Με την ΥΠΑΙΠΘΑ/ΓΔΑΜΤΕ/Δ.Ν.Σ.Α.Κ./106118/1341/23-01-2013 Υπουργική 

Απόφαση που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 30/Α.Α.Π./11-02-2013, χαρακτηρίστηκε ως 

µνηµείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1β του Ν.3028/2002 ο Φάρος στο 

Παράλιο Άστρος. Οι προσπάθειες τόσο των κατοίκων της περιοχής όσο και της Υπηρεσίας 

Φάρων πήραν ένα τέλος.  

Παρακάτω παραθέτουµε αυτούσια την απόφαση:  

«Χαρακτηρίζουµε ως µνηµείο,σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1β του Ν.

3028/2002, το Φάρο στο Παράλιο Άστρος στο Δήµο Βόρειας Κυνουρίας, Περιφέρειας 

Πελοπονήσου, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δηµοσίου (Υπηρεσία Φάρων Ελληνικού Πολεµικού 

Ναυτικού), διότι αποτελεί αξιόλογη αρχιτεκτονικά κατασκευή και ιδιαίτερο δείγµα µιας 

ειδικής κατηγορίας κτιρίων, των φάρων. Έχει συµβάλλει στην ανάπτυξη και στην 

ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, είναι συνδεδεµένος µε τη ναυτική παράδοση της 
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Ελλάδας και αποτελεί σηµείο αναφοράς για τους ναυτικούς αλλά και για τους κατοίκους 

της περιοχής.»  

      Με το χαρακτηρισµό αυτό, ο Φάρος στο Παράλιο Άστρος εισάγεται στο ευρωπαϊκό 

πρόγραµµα ΕΣΠΑ, µε επικείµενη την αποκατάσταση και επαναχρησιµοποίησή του.  

!
4.5.2. Διεθνές συνέδριο της IALA στην Αθήνα 

          (3 έως 7/06/2013) 

      Τον Ιούνιο του 2013 πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα το Διεθνές συνέδριο της IALA µε 

τίτλο «Preservation of Lighthouse Heritage», σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Φάρων του 

Πολεµικού Ναυτικού και υπό την αιγίδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου 

Θεσσαλονίκης, του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδας και του Ιδρύµατος Αικατερίνης 

Λασκαρίδη. Λόγω της συνεργασίας µας µε τους φορείς του Υπουργείου Πολιτισµού και 

της Υπηρεσίας Φάρων, είχαµε την ευκαιρία να παρευρεθούµε στο συνέδριο και τις πέντε 

ηµέρες της διεξαγωγής του.  

      Τη πρώτη ηµέρα (3/06) πραγµατοποιήθηκε δεξίωση καλωσορίσµατος στο Ίδρυµα 

Αικατερίνης Λασκαρίδη. Μεταξύ των οµιλητών ήταν και ο Γενικός Γραµµατέας της IALA 

κ. Gary Prosser καθώς και ο επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου κ. Bob 

Mclntosh. Τη δεύτερη ηµέρα (4/06) του συνεδρίου παρουσιάστηκν στο Ναυτικό Μουσείο 

Ελλάδος εργασίες που πραγµατεύονται θέµατα που αφορούν την αναστήλωση, τη 

διατήρηση και την αξιοποίηση των πετρόκτιστων φάρων από όλο τον κόσµο. Το απόγευµα 

της ίδιας ηµέρας, στο Ίδρυµα Αικατερίνη Λασκαρίδη, πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση µε 

θέµα «Φάροι στη Λογοτεχνία»  µε σχετικές οµιλίες και ντοκιµαντέρ. Στις 5/06, το 
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συνέδριο συνεχίζεται στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, ενώ το απόγευµα πραγµατοποιείται 

η δεύτερη εκδήλωση στο Ίδρυµα Λασκαρίδη µε θέµα «Φάροι στη Τέχνη». Την τέταρτη 

µέρα (6/06), ταξιδέψαµε µε τους σύνεδρους στο Πόρο, προκειµένου να ξεναγηθούµε στο 

πετρόκτιστο φάρο Ντάνα, ο οποίος ανακαινίστηκε πλήρως από το Ίδρυµα Λασκαρίδη το 

2011. Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν στις (7/06) στο Ναυτικό Μουσείο µε 

ανακοινώσεις σχετικές µε την αναστήλωση ελληνικών πετρόχτιστων φάρων.        

!
5. ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΩΝ 

5.1. ΕΞΕΛΙΞΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ και  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

5.1.1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

      Ο γεωµετρικής µορφής συµπαγής όγκος των φάρων, εκτείνεται κατά τον κατακόρυφο 

άξονα, χωρίς αρχιτεκτονικές υπερβολές και ακαθόριστα µορφολογικά στοιχεία. Οι 

καθαρές γραµµές και η αυστηρότητα των όψεων, χαρακτηρίζονται από µια 

κατασκευαστική λειτουργικότητα και ακρίβεια. 

      Η βασική οικοδοµική αρχή συνοψίζεται στη φράση «η λειτουργία οδηγεί στη µορφή»  

-Le Corbusier - που µαζί µε την πλήρη πειθάρχηση των υλικών και την υποταγή 49

ολόκληρου του κτίσµατος, δηµιουργεί την αίσθηση της διείσδυσης του πέτρινου όγκου 

µέσα στη θάλασσα. 
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 Charles-Edouard Jeanneret (1887-1965), γνωστός ως Le Corbusier, ήταν Ελβετός αρχιτέκτονας, διάσηµος 49

για τη συνεισφορά του σε αυτό που καλείται σήµερα µοντερνισµός, ή πρώιµος µοντερνισµός. Ήταν 
πρωτοπόρος στις θεωρητικές µελέτες του σύγχρονου σχεδίου και αφιερώθηκε στην παροχή των καλύτερων 
συνθηκών διαβίωσης για τους κατοίκους των συσσωρευµένων πόλεων. Η σταδιοδροµία του είχε διάρκεια 
πέντε δεκαετιών, περιλαµβάνοντας κτίρια που κατασκευάστηκαν σε ολόκληρη την κεντρική Ευρώπη, 
τηνΙνδία, τη Ρωσία, και µια κατασκευή στις Ηνωµένες Πολιτείες. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2595%25CE%25BB%25CE%25B2%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25AF%25CE%25B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2591%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25B5%25CE%25BA%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%259C%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25BD%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2582
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A3%25CF%2587%25CE%25AD%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A0%25CF%258C%25CE%25BB%25CE%25B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2595%25CF%2585%25CF%2581%25CF%258E%25CF%2580%25CE%25B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2599%25CE%25BD%25CE%25B4%25CE%25AF%25CE%25B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A1%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25AF%25CE%25B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2597%25CE%25BD%25CF%2589%25CE%25BC%25CE%25AD%25CE%25BD%25CE%25B5%25CF%2582_%25CE%25A0%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25B5%25CF%2582
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!
5.1.2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΡΩΝ 

      Η εξέλιξη της τυπολογίας και κατασκευής των φάρων ακολουθούσε τις εκάστοτε 

τεχνολογικές εξελίξεις. Μάλιστα, οι δυσκολίες που αντιµετωπίζονταν στην επιλογή της 

µορφής και των υλικών που να αντέχουν στο θαλάσσιο περιβάλλον οδήγησαν στην εύρεση 

πρωτοποριακών υλικών και τεχνικών κατασκευής.  

      Ο ικανός µηχανικός Smeaton  εισήγαγε µια νέα σηµαντική αρχή στη κατασκευή, όπου 50

τα λίθινα στοιχεία της τοιχοποιίας συναρµολογούνταν µε µεταξύ τους σύνδεση 

(interlocking pattern ). Η απλή µορφή ψηλού πύργου είχε ήδη καθιερωθεί από τη 51

πρωταρχική εµφάνισή τους και προβλήθηκε µε το φάρο της Αλεξάνδρειας.  

      Ο Leon Battista Alberti  (1404-1472) στο έργο του «L’ Archittetura», προτείνει 52

κατασκευαστικές αρχές των πύργων-φάρων, οι οποίες και ακολουθήθηκαν µέχρι τον 17ο 

αι.. Χαρακτηριστικά αναφέρει: 
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 John Smeaton (1724-1792), Άγγλος πολιτικός µηχανικός υπεύθυνος για τη κατασκευή γεφυρών, καναλιών, 50

λιµανιών και φάρων. Ήταν επίσης ένας ικανός µηχανικός και ένας διαπρεπής φυσικός. Smeaton ήταν ο 
πρώτος αυτοαποκαλούµενος πολιτικός µηχανικός, και συχνά θεωρείται ως ο «πατέρας του πολιτικού 
µηχανικού». Ο Smeaton σχεδίασε το τρίτο φάρο Eddystone  (1755-1759). Ο ίδιος πρωτοστάτησε στην χρήση 
της «υδραυλικής ασβέστου» (µια µορφή κονιάµατος που θα θέσει κάτω από το νερό) και ανέπτυξε µια 
τεχνική που περιλαµβάνει µπλοκ του γρανίτη στο κτίριο του φάρου. Ο Φάρος του παρέµεινε σε χρήση µέχρι 
το 1877, όταν ο βράχος της κατασκευής είχε αρχίσει να διαβρώνεται και διαλύθηκε κ. Εν µέρει ξαναχτίστηκε 
στο Plymouth Hoe , όπου είναι γνωστός ως Πύργος Σµίτον . Είναι σηµαντικό στην ιστορία, επανανακάλυψη 
της µε τσιµέντο , γιατί προσδιόρισε τις απαιτήσεις σύνθεσης. Ήταν έργο το οποίο οδήγησε τελικά στην 
εφεύρεση του τσιµέντου Portland . Το τσιµέντο Portland οδήγησε στην επανεµφάνιση του σκυροδέµατος ως 
ένα σύγχρονο οικοδοµικό υλικό, κυρίως λόγω της επιρροής Σµίτον.

  Interlocking Pattern, είναι λιθόκτιστος τοίχος του οποίου οι δοµές συνήθως σχηµατίζονται από τακτικά 51

κατανεµηµένα τούβλα και κονίαµα, δηλαδή τοποθέτηση σε πλινθοδοµή. Τυπικό παράδειγµα της λιθοδοµής 
είναι το µοτίβο "running-bond". Γενικά, όταν οι τοίχοι αποτελούνται από blocks του ίδιου ύψους τότε η 
τοιχοποιία ονοµάζεται Ισοδοµή. Στους αρχαίους χρόνους η κατασκευή τέτοιων οικοδοµών ήταν πολύ ακριβή 
λαµβάνοντας υπόψη τον χρόνο και την τεχνική δυσκολία. Κατά συνέπει, η ισοδοµή σα κατασκευή γινόταν 
σε πολυτεή κτίρια και ναούς, όπως στον Παρθενώνα. 
«International Journal of Solids and Structures»- D.A. Hills and Στέλιος Κυριακίδης. 

 Leon Battista Alberti, (1404-1472) ήταν Ιταλός καλλιτέχνης, αρχιτέκτονας, ποιητής και φιλόσοφος. 52

Διακρίθηκε σε πάµπολλους τοµείς: στα µαθηµατικά, την µηχανική, την αρχιτεκτονική, την ζωγραφική, την 
γλυπτική, την ποίηση, την φιλοσοφία, το δίκαιο.  Ήταν από τους πρώτους που ασχολήθηκαν µε τον σκοτεινό 
θάλαµο και διατύπωσαν τις αρχές της προοπτικής. Θεωρητικός της τέχνης µε τις πραγµατείες υπό µορφήν 
διαλόγων που συνέγραψε, επηρέασε τους µεταγενέστερούς του καλλιτέχνες. Η κυριότερη ενασχόλησή του 
ήταν η αρχιτεκτονική. Ο Alberti ήταν ο χαρακτηριστικός τύπος του homo universalis της Αναγέννησης, ένας 
άνθρωπος που χαρακτηρίστηκε «ενσαρκωµένη σύνθεση της εποχής του».

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%253Fq%253Djohn%252Bsmeaton%2526biw%253D1366%2526bih%253D600&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mechanical_engineer&usg=ALkJrhg4DG5JzNgeTnaUHmMZslKjEho8BA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%253Fq%253Djohn%252Bsmeaton%2526biw%253D1366%2526bih%253D600&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Physicist&usg=ALkJrhibskuRrd3PQ3Vs6ItAf1jkGOu4oQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%253Fq%253Djohn%252Bsmeaton%2526biw%253D1366%2526bih%253D600&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eddystone_Lighthouse&usg=ALkJrhjFl140apml6v_i2F6PlLRU4lP-BQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%253Fq%253Djohn%252Bsmeaton%2526biw%253D1366%2526bih%253D600&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_lime&usg=ALkJrhgMGOEazAJ7zGIdFoxppOO8D2QPag
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%253Fq%253Djohn%252Bsmeaton%2526biw%253D1366%2526bih%253D600&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mortar_(masonry)&usg=ALkJrhg6y674bZq0mZbpclF_0Vf-x1XNOw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%253Fq%253Djohn%252Bsmeaton%2526biw%253D1366%2526bih%253D600&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Plymouth_Hoe&usg=ALkJrhjzJposv2QKUxAn11uXOYoPkWeRJw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%253Fq%253Djohn%252Bsmeaton%2526biw%253D1366%2526bih%253D600&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Smeaton%2527s_Tower&usg=ALkJrhjezg6kwm7z_m7zohII-y0G_iNsFQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%253Fq%253Djohn%252Bsmeaton%2526biw%253D1366%2526bih%253D600&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cement&usg=ALkJrhj1Tt4zYVI6sjfqfcpR9UEja1yE7w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%253Fq%253Djohn%252Bsmeaton%2526biw%253D1366%2526bih%253D600&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Portland_cement&usg=ALkJrhhjh_5zmwJ_QnxyyXPY2fXvNzYmkg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%253Fq%253Djohn%252Bsmeaton%2526biw%253D1366%2526bih%253D600&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Concrete&usg=ALkJrhiQookXEHrQQ3gVeVj0725ZtGegKQ
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Homo_universalis&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2591%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25AD%25CE%25BD%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7


ΠΙΣΤΗ ΦΩΣ ΗΧΟΣ…ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΡΟΥ

!
        «. . . οι πύργοι µπορούν να είναι τετραγωνικής ή κυκλικής κάτοψης. Σε κάθε περίπτωση 

είναι σηµαντική η αναλογία ύψους/πλάτους. Το πλάτος της βάσης ενός τετραγωνικού πύργου 

θα ισούται µε το 1/6 του ύψους του, ενώ ένας κυκλικός θα έχει διάµετρο ίση µε το ¼ του 

ύψους…Το πάχος της τοιχοποΐας θα πρέπει να είναι τουλάχιτον ίσο µε το 1/10 του ύψους…»  

!
      Η ανάπτυξη της µορφής των σύγχρονων φάρων ξεκίνησε γύρω στο 1700, οπότε 

εµφανίστηκαν και φάροι που κατασκευάζονταν µέσα στη θάλασσα, χρησιµοποιώντας 

κυρίως το σκυρόδεµα και το χάλυβα. 

!
5.2.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΦΑΡΩΝ 

      Η αρχιτεκτονική δοµή των φάρων, πέρα από τις κοινές προϋποθέσεις, διακρίνεται σε 

γενικές κατηγορίες, ανάλογα µε: 

1. Τον τύπο της κάτοψης (κυκλική, τετραγωνική, οκταγωνική ή εξαγωνική).  

    Το κυλινδρικό σχήµα του πύργου τω φάρων είναι το πιο ενδεδειγµένο, κυρίως για 

φάρους κάποιου ύψους, οι οποίοι είναι συγχρόνως εκτεθειµένοι σε περιµετρικούς ανέµους, 

ενώ ενσωµατώνεται ευκολότερα σε οποιαδήποτε γεωµορφολογία. Είναι αποδεκτό πως η 

πίεση του ανέµου σε κυλινδρική επιφάνεια είναι ίση µε τα 2/3 της πίεσης που θα ασκούσε 

ο άνεµος σε επίπεδη επιφάνεια ύψους και πλάτους ίδιου µε την περίµετρο του πύργου. Η 

κατασκευή κυλινδρικού ή κολουρωνικού σχήµατος είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και 

επιλεγόταν για θέσεις για τις οποίες κρινόταν απολύτως αναγκαία. Το οκταγωνικό σχήµα 

θεωρείται αρκετά ανθεκτικό για τις ίδιες συνθήκες καταπόνησης. Το τετράγωνο σχήµα, 

λιγότερο δαπανηρό και απλούστερο στην κατασκευή, συναντιέται σε πύργους µε κάποια 
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φυσική προφύλαξη και σε σηµεία γενικότερα που δεν απειλούνται από ιδιαίτερα δυσµενείς 

συνθήκες. Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει µια σύγκλιση γραµµών προς τη κορυφή. 

2. Την ενσωµάτωσή του ή µη σε άλλα κτίσµατα (µεµονωµένοι ως απλοί πύργοι, 

µεµονωµένοι µε ενσωµατωµένους στη κύρια κάτοψη βοηθητικούς χώρους, σε επαφή µε 

µικρότερα κτίσµατα -φαρόσπιτα, κυρίως ορθογωνικής διάταξης), σε γειτνίαση µε άλλο 

κτίσµα, ενσωµατωµένοι σε ευρύτερο οικιστικό σύνολο). Ιδιαίτερη υποκατηγορία αποτελεί 

η κατασκευή φάρων σε ύφαλους µέσα στη θάλασσα, καθώς και η συνύπαρξη δυο φάρων 

σε γειτονική µεταξύ τους απόσταση (παύση λειτουργίας του ενός και αντικατάστασή του 

µε άλλο). 

3. Την οργάνωση των όψεων, (αρχιτεκτονικός ρυθµός, τύπος ανοιγµάτων, διαµόρφωση 

εξωτερικής επιφάνειας).  Σε πρώιµους ευρωπαϊκούς φάρους (11ος -17ος αι.) ακολουθήθηκε 

κατά περίπτωση ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός βάσει µεσαιωνικών-αναγεννησιακών 

προτύπων (βαριά κάτοψη, επιβλητικός σχεδιασµός, διακοσµητικές προθέσεις). Η 

εξωτερική όψη των φάρων αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο αναγνώρισης και ποικίλει 

από τόπο σε τόπο. Υπάρχουν φάροι είτε ανεπίχριστοι την πέτρα σε µορφή ισόδοµης 

κατασκευής, είτε επιχρισµένοι µε λευκό-φωτεινό χρώµα είτε, τέλος, µε συγκεκριµένη 

παραλλαγή χρωµάτων. 

!
5.3.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΑΡΩΝ 

      Οι φάροι του ελλαδικού δικτύου, ακολουθούν τις γενικές τυπολογικές αρχές των 

πύργων-φάρων, όπως αυτές διαµορφώθηκαν από την παράδοση των παλαιών και τις 

σύγχρονες εξελίξεις. Στους παλαιούς φάρους κυριαρχεί ως υλικό η πέτρα, ενώ υπάρχουν 

και µερικοί από οπτοπλινθοδοµή. Μετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, έγιναν επεµβάσεις 

κυρίως στις πλάκες ορόφου του φανού, από σκυρόδεµα. 
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      Οι φάροι των ελληνικών ακτών βρίσκονται συνήθως σε δύσβατες περιοχές και 

απόκρηµνες ακτές. Οι απλές, λιτές γραµµές τους ενισχύονται από την ποικιλία των 

εντυπώσεων που δηµιουργεί το ανάγλυφο και πολυχρωµατικό ελληνικό φυσικό τοπίο. Η 

σταθερή, ήρεµη δοµή τους είναι σε αντίθεση µε τη δυναµική των θαλάσσιων κυµάτων. 

      Λόγω της έντονης γεωµορφολογίας του ελληνικού εδάφους, επικρατεί ο τύπος της 

κυκλικής κάτοψης σε ποσοστό 60%, ενώ ακολουθεί αυτός της τετραγωνικής 30%. Οι 

πύργοι των φάρων στον ελλαδικό χώρο είναι συνήθως προσκολληµένοι σε ορθογωνικής 

διάταξης κτίσµατα (φαρόσπιτα), όπου υπάρχουν όλες οι λειτουργικές διατάξεις, 

απαραίτητες για τη διαµονή των φαροφυλάκων. Σε λίγες περιπτώσεις, συναντώνται φάροι 

ως µεµονωµένοι πύργοι, ή ως µέρος ευρύτερου συνόλου (συνήθως σε κορυφές 

οχυρωµατικών τειχών-φρουρίων). Η εξωτερική επιφάνεια των ελληνικών φάρων είναι 

συνήθως επιστρωµένη µε λευκό επίχρισµα, ενώ σε λιγότερες περιπτώσεις παρουσιάζουν 

εµφανή ισόδοµη κατασκευή. 

6. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΡΩΝ 
!
      Η θεµελίωση των φάρων παρακολουθεί τη κάτοψη της ανωδοµής. Πρόκειται για 

λιθοδοµή µε µεγάλους δόµους, κτισµένους µε κονίαµα. 

Ως υλικά ανωδοµής χρησιµοποιούνταν: 

Λίθοι (τοπικής συνήθως προέλευσης). Αφορούσαν στο κύριο δοµικό υλικό, ειδικά 

στις περιοχές µε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς ο λίθος είναι υλικό 

συµπαγές και ανθεκτικό σε θερµοκρασιακές και υγρασιακές µεταβολές. 

Πλίνθοι (µεµονωµένα, σε περιπτώσεις όπου υπήρχε παραγωγή και ήπιες καιρικές 

συνθήκες). 
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Κονίαµα πλούσιο σε ασβέστη και µε αδρανή υλικά τοπικής προέλευσης. 

Στρώσεις επιχρισµάτων, εκεί όπου η εξωτερική επιφάνεια επιχρίονταν. 

Άλλα στοιχεία των φάρων ήταν: 

Κατασκευή ορόφων µε µεταλλικά κυρίως στοιχεία ή ξύλινα, πάνω στα οποία 

στρώνονταν µεταλλικά, ξύλινα ή και κτιστά δάπεδα. 

Οι σκάλες ανόδου στον κλωβό ήταν λίθινες, µεταλλικές ή ξύλινες. 

Ο κλωβός του φανού ήταν συνήθως µεταλλικός κυκλικής ή πολυγωνικής κάτοψης. 

Περιµετρικά υπήρχε υαλοστάσιο µε µεταλλικά οµοίως κουφώµατα. 

Περιµετρικά του κλωβού υπήρχε συνήθως εξώστης µικρού πλάτους, µε µεταλλικό 

κιγκλίδωµα. Τα κιγκλιδώµατα αυτά ήταν άλλοτε απλές κατασκευές και άλλοτε 

περίτεχνα διακοσµηµένες. 

Οι οροφές των βοηθητικών χώρων, σε αντίθεση, είναι σήµερα από οπλισµένο 

σκυρόδεµα. 

      Οι σύγχρονες απλές κατασκευές φάρων αφορούν σε µεταλλική δικτυωτή κατασκευή 

και βρίσκονται µεµονωµένες σε λιµάνια και ακτές στην Ελλάδα. 

6.1.ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΦΑΡΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

!
      Οι σύγχρονες µέθοδοι κατασκευής έχουν σηµαντικά διευκολύνει την κατασκευή 

φάρων σε ανοικτή θάλασσα. Σε µαλακά εδάφη χρησιµοποιείται η µέθοδος θεµελίωσης µε 

τη χρήση επάλληλων κιβωτίων µέσα στα οποία εγκιβωτίζεται σκυρόδεµα. Το σύστηµα 

αυτό εφαρµόσθηκε πρώτη φορά το 1885 στην κατασκευή του φάρου Roter Sand  στο 53
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 Roter Sand: Φάρος που βρίσκεται έξι µίλια βορειοανατολικά του νησιού της Wangerooge στη µέση της 53

Βόρειας Θάλασσας. Το κτίριο δίκαια θεωρείται ως ο φάρος όλων των κτισµάτων. Ο πύργος έχει ένα 
συνολικό ύψος συµπεριλαµβανοµένης και της υποθαλάσσιας θεµελίωσης,52,5 m. Κατά την άµπωτη, ο 
πύργος υψώνεται 30,7 µ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.  Η δοµή του χάλυβα αποτελείται από 5 
ορόφους µε κλιµακοστάσιο. Ο εξοπλισµός είναι απλός.  Από το 1999, οι τουρίστες µπορούν να επισκεφθούν 
τον πύργο, ακόµη και να µείνουν κατά τη θερινή περίοδο. 
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στόµιο του ποταµού Weser στη Γερµανία και στη συνέχεια στο φάρο Fourteen Foot 

Bank  στο Delaware. Με αυτή τη µέθοδο ένα χαλύβδινο κασόνι ή ένας ανοικτός 54

κύλινδρος (µε 12µ. διάµετρο) τοποθετείται στην άµµο του πυθµένα. Σκάβοντας τον 

πυθµένα, το χαλύβδινο κιβώτιο βυθίζεται σε βάθος 15µ.. στον ίδιο χρόνο και άλλα 

παρόµοιας διατοµής τεµάχια (κιβωτίων ή κυλίνδρων) προστίθενται ώστε να σχηµατισθεί 

καλούπι ή ψηλότερα από το επίπεδο του νερού µέσα στο οποίο γίνεται έγχυση 

σκυροδέµατος µέχρι πλήρωσης, ώστε να σχηµατισθεί µια στερεή βάση πάνω στην οποία 

θεµελιώνεται ο φάρος. 

      Δυο άλλοι τύποι κατασκευής χρησιµοποιούνται επίσης για φάρους µέσα στη θάλασσα, 

όταν ο πυθµένας είναι σταθερός και επίπεδος. Ο πρώτος χρησιµοποιεί σκυρόδεµα για την 

κατασκευή ενός πλωτού φάρου. Ένας κυλινδρικός πύργος (διαµέτρου 15,24µ.) 

κατασκευάζεται στην ακτή πάνω σε µια διάτρητη βάση από σκυρόδεµα. Στη συνέχεια 

σύρονται µέχρι τη θέση του φάρου και βυθίζονται στο πυθµένα όπου η βάση γεµίζεται µε 

άµµο. Με το βάρος τους, που ανέρχεται σε 5.000 τόνους αυτού του είδους οι πύργοι 

στερεώνονται στο πυθµένα που πρέπει όµως να είναι ισοπεδωµένος καλά. 

      Πολλές φορές ο πύργος αποτελείται από δυο ή περισσότερα «τηλεσκοπικά» τµήµατα 

που υψώνονται µέχρι την επιφάνεια. Ο σχεδιασµός αυτός εφαρµόσθηκε πρώτη φορά στη 

Σουηδία όπου υπάρχουν τουλάχιστον οχτώ (8) φάροι παρόµοιας κατασκευής. Ο άλλος 
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  Fourteen Foot Bank: Φάρος στο κόλπο του Delaware ο οποίος χτίστηκε το 1885-1886 στο νότιο άκρο του 54

Joe Flogger Shoal και ήταν ο πρώτος φάρος που κατασκευάστηκε µε τη χρήση πεπιεσµένου αέρα 
«caisson». Η ξύλινη κατασκευή caisson ανασκάφηκε σε βάθος 23 πόδια (7m) κάτω από το βυθό της 
θάλασσας, και εν συνεχεία καλύφθηκε µε 2.000 κυβικά µέτρα (1.500m 3) σκυροδέµατος. Μια βάση από 
χυτοσίδηρο είχε εν τω µεταξύ στηθεί στο caisson καθώς βυθιζόταν. Μια δοµή που µοιάζει µε σπίτι χτίστηκε 
στην κορυφή της βάσης, σχεδιασµένο από τον HA Ramsay. Μηχανικοί για τη δοµή ήταν οι Anderson και 
Barr, και ανάδοχος του έργου ήταν ο D.P. Heap. Το φως εκπέµπεται έντεκα µίλια από την ακτή. Ο Φάρος 
προστέθηκε στο Εθνικό Μητρώο των ιστορικών τόπων , το 1989. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%253Fq%253Dfourteen%252Bfoot%252Bbank%252Blighthouse%2526biw%253D1366%2526bih%253D600&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Caisson_(engineering)&usg=ALkJrhih9wNL51RGiZKor72pd5zyk0zllA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%253Fq%253Dfourteen%252Bfoot%252Bbank%252Blighthouse%2526biw%253D1366%2526bih%253D600&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/National_Register_of_Historic_Places&usg=ALkJrhjWUaArJJbhpb59IjkYcJe1b2Mw-w
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τύπος κατασκευής βασίζεται στο σχεδιασµό των πύργων πετρελαίου ή αερίου και είναι 

γνωστοί ως Texas Towers . 55

!

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ 
!
     Οι µάστοροι µε το µεράκι τους έχουν προσθέσει απέρριτο διάκοσµο στους φάρους. 

Δουλεύουν επιδέξια στα κτίσµατα αυτά, ενσωµατώνοντας στοιχεία του τόπου τους και της 

τεχνολογίας της εποχής τους: 

Σε παραστάδες και ανώφλια που χαράζονται στη τοπική πέτρα. 

Σε στυλοβάτες κλιµακοστασίου. 

Σε (µικρά) παράθυρα που προστατεύουν από το ισχυρό φως του ήλιου και 

που συντηρούν παράλληλα τη συµπαγή στερεότητα της φέρουσας δοµής. 

Σε αγκωνάρια των λιθόκτιστων πύργων. 

Σε σπειροειδή κλιµακοστάσια, συχνά από επεξεργασµένο υλικό, όπως η 

δαντέλα από σίδερο. 

Σε κιγκλιδώµατα εξωστών των φανών. 

Στη βάση στήριξης του εξώστη των φανών δηµιουργούν φουρούσια και 

διακοσµητικά τελειώµατα. 

Στα καπάκια των φανών 

8.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

8.1. ΦΑΡΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΘΑΛΑΣΣΑ 

!
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 Texas Towers: Φάροι κατασκευασµένοι σε υπεράκτιους σταθµούς. Συνολικά έχουν κατασκευαστοί οχτώ 55

τέτοιοι φάροι. Οι έξι είναι παρόµοιοι ως προς τη µορφή και σχεδόν πανοµοιότυποι ως προς τη κατασκευή. 
Καθένας από αυτούς αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο-πλατφόρµα πασσάλων γεµάτο µε χάλυβα και 
σκυρόδεµα που οδηγείται στο πυθµένα της θάλασσας. Η πλατφόρµα αυτή συναρµολογείται από ένα σύνολο 
ενοτήτων. 
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      Οι φαροφύλακες συχνά χαρακτηρίζονται ως «µοναχοί της θάλασσας». Είναι άνθρωποι 

που αφιέρωσαν τη ζωή τους στη θάλασσα και την ασφάλεια των ναυτιλλοµένων. Η άµεση 

βοήθεια τους σε περιπτώσεις ναυαγίων είναι πάντα ουσιαστική. Ζουν µοναχικά, σε 

ιδιαίτερα λιτές συνθήκες και έχουν συντροφιά τους µόνο τις σκέψεις τους και τον ήχο της 

θάλασσας. Σήµερα οι φάροι οι οποίοι έχουν φαροφύλακα είναι ελάχιστοι, για αυτό το λόγο 

η Υπηρεσία Φάρων δηµιούργησε ένα πρόγραµµα όπου σύµφωνα µε αυτό θα διαµένουν 

στους φάρους προσωπικό του πολεµικού ναυτικού πέντε ηµέρες στην αρχή και στο τέλος 

κάθε µήνα, προκειµένου να επιβλέπουν και να συντηρούν τον εκάστοτε φάρο.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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8.2.ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΩΝ 

      «Στο µυαλό µας ένας φάρος διαθέτει πάντοτε ένα φύλακα, ο οποίος ήταν µια 

αναντικατάστατη παρουσία επί πολλούς αιώνες και µια µορφή που κινείτο µεταξύ 

περιπέτειας και θρύλου. Οι πρώτοι φύλακες ήταν ίσως σκλάβοι, οι οποίοι µάζευαν και 

στοίβαζαν τα ξύλα για να καούν στους λόφους ή στους θαλάµους στην κορυφή των πύργων 

από το σούρουπο µέχρι την αυγή. Στη διάρκεια του Μεσαίωνα οι φωτιές που άναβαν για να 

ειδοποιούν τους ναυτικούς, συντηρούνταν από µοναχούς, οι οποίοι θεωρούσαν ίσως ιερό 

καθήκον τους να τροφοδοτούν τη φωτιά στους ψηλότερους πύργους ώστε να επισηµαίνουν 

τον κίνδυνο στα διερχόµενα πλοία. Πάντως, κατά το 19ο αιώνα µε τον πολλαπλασιασµό των 

φάρων, η µορφή του φύλακα - ο οποίος συνήθως συνοδευόταν από την οικογένειά του- 

άλλαξε σε µεγάλο βαθµό. Ο φύλακας εξακολουθούσε να είναι απαραίτητος για τη τεχνική 

συντήρηση του φάρου και έγινε ήρωας σε ένα συνοριακό κόσµο ανάµεσα σε γη και θάλασσα, 

επιβλέποντας µια γοητευτική και τροµερή έκταση που ήταν ικανή να κατεδαφίσει ακόµη και 

τα θεµέλια των ισχυρότερων πύργων.»  56

!
Τα καθήκοντα των φαροφυλάκων είναι τα ακόλουθα:  

Συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού και του κτιρίου του φάρου. 

Επισκευή των χαλασµένων ή καταστραµµένων εξαρτηµάτων του φάρου. 

Καθαριότητα του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου. 

Καταγραφή συµβάντων και αποστολή δελτίων ενηµέρωσης στην Υπηρεσία Φάρων 

και στην Αρχή Λιµένων. 
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 Απόσπασµα από το βιβλίο «Οι µεγαλύτεροι φάροι του κόσµου», Anna Maria Lilla Mariotti, Εκδόσεις 56

Καρακότσωγλου
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Οπτική περιπολία του θαλάσσιου χώρου. 

!
8.3.ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΩΝ 

!
Φάρος Ακρωτηρίου Σπαθί/ Μουδάρι, νήσος Κυθήρων  57

Ύψος: 25µ. Εστιακό ύψος 110µ. Κάτοψη: κυκλική, Έτος κατασκευής:1857 

Φαροφύλακας: Γιώργος Μούλος  

«…Γενάρης µήνας ήταν, πριν γίνει το φανάρι ηλεκτρικό. Δούλευε µε πετρέλαιο ακόµη, είχε 

περάσει η ΔΕΗ τις γραµµές και ήταν σχεδόν έτοιµος να λειτουργήσει µε ρεύµα. Τότε είχαµε 

το µικρό φέρι-µποτ, το Ελαφόνησος. Είχα έρθει εδώ, είχε πολύ αέρα και κακοκαιρία. Κατά 

τις 11 το πρωί έπεσε µια αστραπή στην αυλή. Τρέχω µέσα στο κουζινάκι και κατάλαβα ένα 

κάψιµο στη µέση. Μετά µε πήραν τα αίµατα στο πρόσωπο. Αποδείχτηκε µετά ότι ο κεραυνός 

είχε πέσει σε κολόνα της ΔΕΗ και µε τα καλώδια έφτασε µέχρι το φάρο. Σπάσανε τζάµια, 

είδα καπνό, σείστηκε ο κόσµος… Η πόρτα έφυγε και γκρεµίστηκε ένα κοµµάτι του τοίχου, τα 

καλώδια κάηκαν όλα. Μετά έκανε βροχή µεγάλη… Ο γιατρός µου είπε ότι είχα άγιο και να 

ευχαριστήσω τον Άγιο Νικόλα που είναι δικός µας προστάτης…» 

«…Κάθε τρεις ώρες και ένα τέταρτο (κούρδιζαν το φανάρι). Γιατί είναι µικρός ο πύργος και 

το οπτικό. Ενώ για παράδειγµα το φανάρι του κάβο Μαλέα ήθελε κούρδισµα κάθε δυο ώρες 

και ένα τέταρτο. Το ρολόι χτυπούσε κάθε τρεις ώρες και πηγαίναµε. Όσο ήµουν εδώ ποτέ δε 

χάλασε, το είχαµε ωραία συντηρηµένο, λαδωµένο…» 

«…Κοίταξε είναι καλά. Δεν έχεις να κάνεις βαριές δουλειές. Είναι όµορφο επάγγελµα. 

Γνωρίζεις µέρη, ταξιδεύεις σε νησιά, ζεις ήρεµα, κάνεις φιλίες. Ξέχωρα από τις δυσκολίες 
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 Πηγή: Φ. Ποντίκης, «Φάρος Μουδάρι Κυθήρων»/ Περιοδικό «Εφοπλιστής», τεύχος 145, Μάιος 200557
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του καιρού, της µοναξιάς, τα χρόνια πέρασαν ωραία. Ακόµα τηλεφωνιόµαστε µε 

συναδέρφους από τη Μεθώνη, από τα Ψαρά… Το έχουµε συζητήσει µεταξύ µας. Αν η 

Υπηρεσία έπαιρνε ακόµη άτοµα, θα προτρέπαµε τους γιους µας να ακολουθήσουν και αυτοί 

το δικό µας επάγγελµα…» 

Φάρος Ακρωτηρίου Γρηάς/ Α. νήσου Άνδρου  58

Ύψος: 11,5µ. Εστιακό ύψος: 86µ. Κάτοψη: κυκλική, Έτος κατασκευή: 1914 

Φαροφύλακας: Μιχάλης Τριανταφυλλάκης 

«…Στους φάρους εάν δεν περνάει κάποιος καλά, φταίει ο ίδιος, όχι οι συνάδερφοί του. Αν ο 

ίδιος δε φέρεται σωστά, µε αξιοπρέπεια και σεβασµό, πως οι άλλοι θα του συµπεριφερθούν 

καλά;… Πάντοτε κέρδιζα έτσι, ποτέ δεν απέτυχα 27 χρόνια σα φαροφύλακας… Ό,τι θέλουµε 

να µας κάνουν οι άλλοι, ας το κάνουµε εµείς σε αυτούς. Πέρασέ το αυτό σα µια συζήτηση µε 

κάποιον στην ερηµιά. Η ερηµιά σε φέρνει κοντά στον εαυτό σου, στα µεγάλα νοήµατα, κοντά 

στις αλήθειες και στις οµορφιές της ζωής…» 

«…Ποτέ δεν ένιωσα αποµονωµένος. Μου αρέσει να είµαι στο φάρο… Οι φάροι πάντοτε µε 

επηρέαζαν θετικά σαν άνθρωπο. Και το έργο που επιτελούµε είναι σοβαρό, αν σκεφτούµε 

πόσο υπεύθυνη είναι η θέση. Ανθρώπινες ζωές στηρίζονται πάνω µας. Πρέπει να είµαστε 

ακριβείς και όχι επιπόλαιοι. Χρειάζεται υπευθυνότητα…» 

«…Αν πάθει κάτι ο φάρος δε θα µε ειδοποιήσουν. Θα ειδοποιήσω εγώ. Αν κάτι συµβεί, είτε 

Κυριακή είναι είτε γιορτή, ο φαροφύλακας τα αφήνει όλα και πάει στο καθήκον του. Ο 

φάρος πρέπει να είναι πάντα αναµµένος. Ό,τι κι αν γίνει. Για βάλε έναν άνθρωπο να 

θαλασσοπνίγεται και να βλέπει µέσα στη νύχτα ένα µοναδικό φως. ‘’Εκεί είναι η σωτηρία 

µου’’, λέει στο φως. Αυτό έχει και µεταφορική έννοια. Φως. Πως λάµπει σήµερα; Μέσω της 

γνώσης, που είναι ο φάρος, µπορεί να φωτίσει τη σκοτεινή πλευρά της ανθρωπότητας…» 
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 Πηγή: Φ. Ποντίκης, «Φάρος Γρηάς Άνδρου»/ Περιοδικό «Εφοπλιστής», τεύχος 123, Ιούλιος 200358



ΠΙΣΤΗ ΦΩΣ ΗΧΟΣ…ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΡΟΥ

«…Οι φάροι πάνε να κλείσουν. Είναι ένα γεγονός που το βλέπουµε να συµβαίνει σιγά-σιγά 

στην Ελλάδα. Δε θα µπορούσε να γίνει µια κίνηση από πλευράς ανθρώπων που έχουν θέση 

και περνάει η γνώµη τους; Θα µπορέσουν οι φάροι να συντηρηθούν και να µείνουν στολίδια 

µέσα στο Αιγαίο; Να µείνουν και να έχουν ζωή, όχι κλειδωµένοι µε αράχνες µέσα… Τι θα 

απογίνουν οι φάροι µας;…» 

9. Ο ΦΑΡΟΣ ΣΤΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗ 
!
      Ο φάρος ως σύµβολο έµπνευσης καλλιτεχνών, παρουσιάζεται συχνά στις εικαστικές 

τέχνες, τη λογοτεχνία, τη ποίηση και τη µουσική. Η έννοια του φάρου διεγείρει τις 

αισθήσεις δηµιουργώντας τέχνη. Τέχνη, στην οποία αντικατοπτρίζονται οι αρχές 

λειτουργίας των φάρων και η µοναξιά της επιβίωσης σε αυτούς. 

!
9.1.ΕΜΠΝΕΥΣΗ… 

      Στην αρχιτεκτονική, στις εικαστικές τέχνες, στη λογοτεχνία (στα πεζά, στα ποιήµατα ή 

στα τραγούδια), ο φάρος και οι άνθρωποί του, είναι αντικείµενα τέχνης και έµπνευση µαζί. 

Σύµβολο το φως του φάρου που οδηγεί, σύµβολο και ο κορµός του που αντέχει τις θύελλες 

και τις τρικυµίες. Ο µυστηριώδης αλλά και ελκυστικός κόσµος της θάλασσας, στην ηρεµία 

και στην ταραχή, προσέλκυε πάντα το ενδιαφέρον καλλιτεχνών και κοινού, όπως κι αν 

αντιµετωπίσθηκε, ρεαλιστικά ή συµβολικά.  

      Οι δύσκολες καταστάσεις στη θάλασσα και στους ανθρώπους που ζουν µαζί της, 

πραγµατικές ιστορίες ή φανταστικές που πλάσθηκαν στα δύσκολα χρόνια της µοναξιάς 

των φαροφυλάκων, έδωσαν αφορµή για λογοτεχνικά κείµενα (µυθιστορήµατα, ιστορίες, 
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ποιήµατα, τραγούδια). Έδωσαν ρυθµό οι φάροι στα τραγούδια µε τον κτύπο της καρδιάς 

τους, έδωσαν χρώµα, στις εικόνες, από το χάραµα, από το δειλινό και από το φεγγαρόφωτο 

που για χρόνια αντικρίζουν, έδωσαν µυρωδιά και γεύση από την αλµύρα τους.  

!
9.2.ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ 

      Οι φάροι εµφανίζονται σε τοιχογραφίες, σε πίνακες ζωγραφικής, σε γκραβούρες, σε 

χάρτες και σε θαλασσογραφίες απεικονίζοντας την λατρεία για το Φάρο τόσο σαν 

αρχιτεκτονικό κτίσµα, όσο και σαν σύµβολο ελπίδας, λύτρωσης και µοναχικότητας.  Σε 

ορισµένες θαλασσογραφίες αντικρύζουµε ιστορικά γεγονότα που πραγµατοποιήθηκαν στις 

θάλασσες, τις οποίες ο καλλιτέχνης θέλησε να τιµήσει την µνήµη.  

 

!
!
!
!
!
!
 

!
!
!
!
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Victor Hugo-Le Phare Des Casquets

Raphael-Battaglia di Ostia

Charles Codman-Seascape with Lighthouse
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Robert Salmon-Moonlight and Lighthouse    

Salvador Dali-The Lighthouse At Alexandria

Robert Salmon- Eddystone Lighthouse

Paul Signac -Lighthouse Groix Claude Monet-Lighthouse at the Hospice 

Edward Moran-Fish Pond
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Ernst Ludwig Kirchner-Lighthouse 
of Fehmarn

John Wilson Carmichael-The Irwin Lighthouse, 
Storm Raging

Eugene Boudin-Lighthouse at Honfleur John Constable-Harwich, The Low Lighthouse 
and Beacon Hill

Picaso-Συνθετικές εργασίες, Κυβισµός

Herman Herzog-Saddle rock Lighthouse

Savador Dali
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!
!
 

!
!
!
!
!
!

9.3.ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

      Μεγάλη είναι η θάλασσα που περικυκλώνει ολόκληρη τη γη αλλά µεγάλη είναι και η 

ανάγκη για όλα τα άτοµα να ταξιδεύουν µε ασφάλεια. Με το πέρασµα των χρόνων οι 

άνθρωποι τραγούδησαν και χρωµάτισαν τη λύπη τους, τη στεναχώρια τους, ξαναέφεραν 

στη µνήµη τους και διηγήθηκαν τις περιπέτειές τους στη θάλασσα, τις επιθυµίες τους και 

τις χαρές τους, παίρνοντας κάτι από τη γλυκύτητά της, από τη γοητεία της ή την αγριάδα 

της. 

!
«Φέγγω...τις νύχτες που τα σύννεφα καταπίνουν το φεγγάρι κ όλα µοιάζουν µ' έναν απέραντο 

µαύρο καµβά, ενός καταθλιπτικού ζωγράφου.  

Φέγγω...το απέραντο σκοτάδι της ρότας σου, προσπαθώντας κάπως έτσι, να αποτρέψω το 

ύστατο ναυάγιο του ριζικού σου. 
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Sàndor Bernàth-Pair of Lighthouse Christofer Broswell-Lighthouse
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Φέγγω...για να σου δείξω πως ακόµα και µέσα στον πιο ρεαλιστικό εφιάλτη σου, κρύβεται 

πάντα µια ελπίδα για διαφυγή.. Αρκεί, να ανοίξεις τα µάτια σου. Αρκεί να θες να ξυπνήσεις. 

Αρκεί να χαράξεις άλλη πορεία στο χάρτη σου. 

Φέγγω...για να ξεχωρίζεις, από όπου και να 'σαι, τη µορφή µου µέσα απ' όλα τα απόσκια του 

οπτικού, µα και του ψυχικού σου πεδίου.  

Φέγγω φαινοµενικά στάσιµη και εξωφρενικά ασάλευτη, σ' ένα κοµµάτι γης κατάξερο, που 

ωστόσο λούζεται από θάλασσα. Σαν άγαλµα βαρύ σου χαρίζω φως, µα θαρρείς πως είµαι 

πάντα σε ετοιµότητα να ξεριζώσω τα θεµέλιά µου και να βουτήξω στη θάλασσα για να σε 

σώσω. 

Φέγγω µόνο και µόνο, για να έχεις κάποιο προορισµό, όταν χάσεις την πορεία σου. Όταν τα 

χέρια σου θα είναι πολύ ασθενικά και ασταθή για να κρατήσουν τιµόνι. Όταν τα πανιά σου 

τρυπήσουν ή όταν ο αέρας κοπάσει και µείνεις στάσιµος στη µέση του τίποτα.» 

10.ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ 
!
      Το Παράλιο «Άστρος» Κυνουρίας  πήρε το όνοµα του από το σχήµα (άστρο) του 59

λόφου Νησί (στην αρχαιότητα βρεχόταν γύρω – γύρω από θάλασσα) που δεσπόζει στο 

λιµάνι, η δε Κυνουρία αντλεί το όνοµα της από τον αρχαίο οικιστή της περιοχής το γιο του 

Περσέα  τον Κύνουρο. 60
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 Ο Δήµος Βόρειας Κυνουρίας είναι δήµος της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε το 1998 µε 59

το Σχέδιο Καποδίστριαςκαι παρέµεινε ανέπαφος από τον «Καλλικράτη». Βρίσκεται στα ανατολικά της 
περιφέρειας και βρέχεται από τον Αργολικό Κόλπο. Ο πληθυσµός του είναι 10.341 κάτοικοι και η έκταση 
του είναι 575,7 km2. Έδρα του δήµου είναι το Άστρος.

 Περσέας, ήρωας του αρχαίου Άργους, γιος του Δία και της Δανάης, θυγατέρας του βασιλιά του Άργους 60

Ακρίσιου. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2594%25CE%25AE%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A0%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2586%25CE%25AD%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25B1_%25CE%25A0%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25BD%25CE%25AE%25CF%2583%25CE%25BF%25CF%2585
http://el.wikipedia.org/wiki/1998
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A3%25CF%2587%25CE%25AD%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25BF_%25CE%259A%25CE%25B1%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B4%25CE%25AF%25CF%2583%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25B1%25CF%2582
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A0%25CF%2581%25CF%258C%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25BC%25CE%25BC%25CE%25B1_%25CE%259A%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%2581%25CE%25AC%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A4%25CE%25B5%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25B3%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C_%25CF%2587%25CE%25B9%25CE%25BB%25CE%25B9%25CF%258C%25CE%25BC%25CE%25B5%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2586%25CF%2583%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2582_%25CE%2591%25CF%2581%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B4%25CE%25AF%25CE%25B1%25CF%2582
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     Σύµφωνα µε τον Ηρόδοτο  οι κάτοικοι της Κυνουρίας ήταν αυτόχθονες. Αυτό 61

επιβεβαιώνεται από τα αρχαιολογικά ευρήµατα. Τα παλαιότερα σηµάδια ανθρώπινης 

παρουσίας στην Κυνουρία χρονολογούνται στη νεολιθική εποχή (γύρω στο 6500 π.Χ.) ή 

παλιότερα, σύµφωνα µε τα λίθινα εργαλεία από πυριτόλιθο που εντοπίστηκαν επιφανειακά 

στο Παράλιο Άστρος, πρόκειται για λίθινους πελέκεις, αξίνες, λίθινους τριπτήρες, αιχµές 

βελών από οψιανό και εργαλεία οψιανού, επίσης κεραµικά ευρήµατα που χρονολογούνται 

στην εποχή του Χαλκού (2800 – 1100 π.Χ.) 

    Ο Πλούταρχος  µας δίνει την πληροφορία ότι ο Δαναός  πριν φτάσει στην Αργολίδα 62 63

κατά την Πρωτοελλαδική περίοδο εγκαταστάθηκε και κατοίκησε σε παραλιακό µέρος της 

Θυρέας στα «Πυράµια» το σηµερινό Παράλιο Άστρος, (Πυράµια από το σχήµα πυραµίδας 
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 Ο Ηρόδοτος (485 - 421/415 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας περιηγητής, γεωγράφος και ιστορικός του 5ου 61

αιώνα π.Χ.. Έγραψε για τουςΠερσικούς Πολέµους (ανάµεσα στους Έλληνες και τους Πέρσες) καθώς και 
περιγραφές για διάφορα µέρη και πρόσωπα που συνάντησε στα ταξίδια του. Ο Ηρόδοτος χαρακτηρίστηκε 
για πρώτη φορά από τον Κικέρωνα ως Πατέρας της Ιστορίας . Στο έργο του φέρεται επίσης ν' ασχολήθηκε 
µε τη Γεωλογία, τη Βοτανική, τη Χηµεία και την Ιατρική.

  Ο Πλούταρχος (περ.45µ.Χ.-120) ήταν Έλληνας ιστορικός, βιογράφος και δοκιµιογράφος. Γεννηµένος στη 62

µικρή πόλη της Χαιρώνειας, στηνΒοιωτία, πιθανώς κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ρωµαίου 
αυτοκράτορα Κλαύδιου, ο Μέστριος Πλούταρχος ταξίδεψε πολύ στον µεσογειακό κόσµο της εποχής του και 
δύο φορές στη Ρώµη. Είχε φίλους Ρωµαίους µε ισχυρή επιρροή, ανάµεσα στους οποίους ξεχωρίζουν ο 
Soscius Senecio και ο Fundanus, και οι δύο σηµαντικοί Συγκλητικοί, στους οποίους ήταν αφιερωµένα 
ορισµένα από τα ύστερα κείµενά του. Έζησε το µεγαλύτερο µέρος της ζωής του στη Χαιρώνεια, όπου 
λέγεται ότι µυήθηκε στα µυστήρια του Απόλλωνα. Ήταν πρεσβύτερος των ιερέων του Απόλλωνα 
στο Μαντείο των Δελφών, όπου ήταν υπεύθυνος για την ερµηνεία των χρησµών της Πυθίας, αξίωµα που 
κράτησε για 29 έτη έως τον θάνατό του. Έζησε µια ιδιαίτερα δραστήρια κοινωνική και πολιτική ζωή, κατά τη 
διάρκεια της οποία παρήγαγε ένα απίστευτο σώµα κειµένων, που επιβίωσαν ως την εποχή µας.

 Ο Δαναός ήταν γιος του βασιλιά της Αιγύπτου («χώρας των Μελαµπόδων» όπως την αποκαλούσαν 63

τότε) Βήλου, απογόνου της Ιούς, και της Αγχινόης ή Αγχιρρόης, κόρης τουΝείλου, και δίδυµος αδελφός 
του Αιγύπτου. Ο Ευριπίδης αναφέρει ότι είχε αδέλφια και τους Κηφέα και Φινέα και κατά άλλο µύθο και 
τους Φοίνικα και Αγήνορα. Ο Βήλος πριν πεθάνει όρισε τον Δαναό ως βασιλιά της Λιβύης, όπου και ίδρυσε 
το ιερό του Άµµωνος, και τον Αίγυπτο βασιλιά της Αραβίας, την οποία και ονόµασε «Αίγυπτο». Ο Αίγυπτος 
απέκτησε 50 γιους και ο Δαναός 50 κόρες, τις Δαναΐδες, από τις γυναίκες που παντρεύτηκε: 
(Ευρώπη, Αντινόη, Τεγέα και Κασσιέπεια). Όµως ο Δαναός φοβούµενος τους 50 γιους του Αίγυπτου 
καθοδηγούµενος από την Θεά Αθηνά ναυπήγησε πλοίο µε 50 κουπιά, και µε αυτό έφυγε µαζί µε τις κόρες 
του. Πρώτα προσέγγισαν τη Λίνδο της Ρόδου (αποικία των Αργείων) όπου ο Δαναός ίδρυσε το ιερό της 
Λινδίας Αθηνάς. Τελικά αποβιβάστηκαν στο χωριό Απόβαθµοι (το σηµερινόΚιβέρι του Νοµού Αργολίδας) 
απ’ όπου και ο Δαναός µετέβη στο Άργος. Βασιλιάς του Άργους τότε ήταν ο Γελάνωρας. Σαν έφτασε εκεί, Ο 
Δαναός ζήτησε να του παραδώσουν τον θρόνο, διότι του ανήκε, αφού η προγιαγιά του Ιώ, ήταν κόρη του 
βασιλιά Ινάχου του Άργους. Οι Αργείοι επιφυλάχθηκαν να απαντήσουν και έθεσαν το θέµα 
σε δηµοψήφισµα. Αλλά ενώ αναµενόταν η απάντηση του λαού, ένας λύκος µπήκε στην πόλη και επιτέθηκε 
σε ταύρο που ζούσε µέσα σε αυτή. Οι Αργείοι παρακολούθησαν την πάλη των δύο ζώων. Τελικά ο ταύρος 
νικήθηκε και κατασπαράχτηκε από το λύκο. Τότε οι κάτοικοι του Άργους, θεώρησαν το αποτέλεσµα οιωνό 
ευνοϊκό για το Δαναό και του παραχώρησαν το βασίλειο.
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που έχει η χερσόνησος του Παραλίου Άστρους, ευρύτερη στη βάση και στενότερη στη 

κορυφή). 

     Από τον 8ο π.Χ. αιώνα και έπειτα την Κυνουρία διεκδικούν µε πείσµα οι Σπαρτιάτες 

και οι Αργείοι. Μετά από αλλεπάλληλες συγκρούσεις φτάνουµε σε µία από τις 

συγκλονιστικότερες µάχες της Ελληνικής ιστορίας, τη µάχη που δόθηκε το 546 π.Χ. στη 

περιοχή που βρίσκεται το Γένεον Πεδίον µεταξύ του Τάνου ποταµού και του φρουρίου του 

Παραλίου Άστρους και ονοµάστηκε µάχη των εξακοσίων Λογάδων (εκλεκτών) ή µάχη της 

Θυρέας, στην οποία νικητές αναδείχτηκαν οι Σπαρτιάτες. Μετά από αυτή τη µάχη, 

ολόκληρη η Κυνουρία εντάσσεται στην επικράτεια της Σπάρτης και ακολουθεί την τύχη 

της ως το 338 π.Χ. 

     Το 431 π.Χ. οι διωγµένοι από το νησί Αιγινήτες εγκαταστάθηκαν στη Θυρεάτιδα και το 

424 π.Χ. χτίζουν το «επί θαλάσση τείχος», πιθανότατα στη χερσόνησο του Παραλίου 

Άστρους. Ωστόσο η κατασκευή του οχυρωµατικού αυτού έργου διακόπηκε από τους 

Αθηναίους, οι οποίοι τoν ίδιο χρόνο µε επικεφαλής τον Νικία, ήλθαν στη Θυρέα, την 

κυρίευσαν και την κατάστρεψαν. Το 338 π.Χ. µετά τη µάχη στη Χαιρώνεια, ο Φίλιππος Β΄ 

παραχώρησε την Κυνουρία στους Αργείους. Έτσι, στα ελληνιστικά χρόνια, η Κυνουρία 

γνωρίζει νέα ακµή έχοντας περάσει στην επικράτεια του Άργους. Οι οικισµοί οχυρώνονται 

και γενικά υπάρχει έντονη δραστηριότητα και ζωή. 

      Την ανάπτυξη των ελληνιστικών χρόνων ακολούθησε αισθητή καθίζηση σε όλους τους 

τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας στη Κυνουρία, κατά τα Ρωµαϊκά χρόνια o 

πληθυσµός ελαττώνεται αισθητά και οι οικισµοί ερηµώνουν και φθίνουν. Το µόνο που 
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ξεχωρίζει την εποχή αυτή είναι η Έπαυλη  του Ηρώδου του Αττικού στην περιοχή Εύα 64

της Λουκούς. 

       Στην κορυφή του υψώµατος της αστεροειδούς χερσονήσου του Παραλίου Άστρους 

βρίσκεται το µεσαιωνικό κάστρο. Ήταν φρούριο και η θέση του έδινε δυνατότητα οπτικής 

επαφής και φυσικά επικοινωνίας µε φωτιές (φρυκτωρίες) µε την Ακρόπολη των Μυκηνών, 

το κάστρο της Ωριάς που βρίσκεται σε λόφο νοτιοανατολικά από το Ξεροκάµπι και µε το 

κάστρο Οριώντα ή Ρέοντα στα δυτικά του Τυρού πλησίον της Παλαιοχώρας. 

      Το 1256 µ.Χ. ο Γουλιέλµος Βιλλεαρδουίνος  τελειοποίησε το φρούριο αυτό και πήρε 65

τη µορφή του κάστρου και το ονόµασε «Castello della estella» (estella σηµαίνει αστέρι), 

όπου και διέµενε ο Ενετός διοικητής. Στα µεταγενέστερα χρόνια της Τουρκοκρατίας το 

κάστρο διαµορφώθηκε σε ισχυρό αµυντικό συγκρότηµα. Έχει τετράπλευρη κάτοψη και 

διατηρεί µεγάλο τµήµα του οχυρωµατικού περίβολου και έναν από τους οχυρούς πύργους. 

Σώζονται επίσης δύο εξωτερικές πύλες του κάστρου. 

       Τον 18ο αιώνα, τρείς αδελφοί, οι αδελφοί Ζαφειρόπουλοι (Ιωάννης, Κωνσταντίνος και 

Πάνος που ονοµάστηκε Άκουρος, γιατί ορκίστηκε να µην κόψει τα γένια και τα µαλλιά του 

πριν ελευθερωθεί ο τόπος του), εύποροι έµποροι στο εξωτερικό, επέστρεψαν στην 
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Δολιανών Κυνουρίας, στη περιοχή της µονής Λουκούς. Η Εύα ήταν αρχαία κώµη της Κυνουρίας από την 
οποία σήµερα σώζονται ελάχιστα λείψανα, θραύσµατα κεραµεικής. Σήµερα, η Έπαυλη θεωρείται ένα από τα 
πλουσιότερα αρχαιολογικά µνηµεία της Ευρώπης. Ο πλούτος των αρχιτεκτονικών, γλυπτών και ψηφιδωτών 
ευρηµάτων είναι εκπληκτικός. Η Έπαυλη είναι ένα τεράστιο κτιριακό και πολεοδοµικό συγκρότηµα που 
ξεπερνά τα 20.000τ.µ.. Κτίστηκε σύµφωνα µε τις αρχές της ρωµαικής αρχιτεκτονικής και πολεοδοµίας. Η 
διάταξη µάλιστα των κτισµάτων της βρίσκεται σε χαρακτηριστική συµφωνία µε τα κτίρια της βίλας του 
αυτοκράτορα Αδριανού στο Τίβολι, προς τον οποίο ο Ηρώδης θέλησε έτσι να εκφράσει την ευγνωµοσύνη 
του για την αυτοκρατορική εύνοια που απολάµβανε. Ο χώρος της Έπαυλης περιλαµβάνει αίθριο που 
αποτελούσε το κέντρο της Έπαυλης, τεχνητή τάφρο-ποταµό, τρεις στοές µε εκπληκτικά ψηφιδωτά δάπεδα, 
εξέδρα, Μέγαρο και λουτρικό συγκρότηµα. Σώζονται ερείπια από την έπαυλη, υδραγωγείο µε δυο τόξα σε 
πολύ καλή κατάσταση, ιερό των Νυµφών, θεµέλια των οικοδοµηµάτων, ψηφιδωτά δάπεδα, κίονες και 
διάσπαρτο οικοδοµικό υλικό. (Πηγή: www.boriakinouria.gov.gr )

 Ο Γουλιέλµος Β΄ Βιλλεαρδουίνος (Guillaume II de Villehardouin) ήταν ηγεµόνας της Αχαΐας (1246-1278). 65

Γεννήθηκε στην Καλαµάτα, δεν γνωρίζουµε όµως µε ακρίβεια την χρονολογία γεννησής του. Κατά τη 
διάρκεια της ηγεµονίας του το Πριγκιπάτο της Αχαΐας απέκτησε τεράστια ισχύ και πλούτο. Παράλληλα 
όµως, στα χρόνια του σηµειώθηκε το πρώτο πλήγµα κατά της Φραγκοκρατίας στην Πελοπόννησο. 
Σηµαντικό τµήµα του Χρονικού του Μορέως είναι αφιερωµένο στον Γουλιέλµο Β΄ Βιλλεαρδουίνο. (Πηγή: 
Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό της Εγκυκλοπαίδειας της Εκδοτικής Αθηνών.)

http://www.boriakinouria.gov.gr
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%259A%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25BC%25CE%25AC%25CF%2584%25CE%25B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A0%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25B3%25CE%25BA%25CE%25B9%25CF%2580%25CE%25AC%25CF%2584%25CE%25BF_%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582_%25CE%2591%25CF%2587%25CE%25B1%25CE%2590%25CE%25B1%25CF%2582
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A6%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25BA%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25AF%25CE%25B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A0%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2580%25CF%258C%25CE%25BD%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25BF%25CF%2582
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A7%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%25CE%25BD_%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585_%25CE%259C%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25AD%25CF%2589%25CF%2582
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ιδιαίτερη πατρίδα τους για να αγωνιστούν κατά των Τούρκων και οικοδόµησαν στο χώρο 

του τρεις κατοικίες, διαµορφώνοντας παράλληλα το εσωτερικό του. Το κάστρο 

αντιµετώπισε µε επιτυχία τον στρατό του Ιµπραήµ το 1826, αλλά καταστράφηκε ο 

παραθαλάσσιος οικισµός.  

      Η ανάπτυξη του οικισµού άρχισε και πάλι µετά την αναχώρηση του Ιµπραήµ από την 

Ελλάδα το 1828. Οι τρείς κατοικίες του κάστρου είναι χαρακτηριστικά δείγµατα της 

προεπαναστατικής αρχιτεκτονικής της περιοχής και σώζονται µέχρι σήµερα, οι δύο πρώτες 

σε ηµιερειπωµένη και η τρίτη σε ερειπωµένη κατάσταση. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

11.ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ 
!
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      Το Παράλιο Άστρος χαρακτηρίζεται από το έντονο νησιώτικο χρώµα που ζωγραφίζει 

τον αµφιθεατρικά παραθαλάσσιο οικισµό της Αρκαδίας, µε τα γραφικά πλακόστρωτα 

σοκάκια του και τις κεραµοσκεπή κατοικίες του.  

      Στο λιµάνι του Παράλιου Άστρους δένουν βάρκες, αλιευτικά και ταχύπλοα σκάφη, ενώ 

τουριστικά καταλύµµατα, εξοχικές κατοικίες, εστιατόρια και χώροι αναψυχής απλώνονται 

γύρω από αυτό. 

       Ανηφορίζοντας προς το λόφο αντικρίζουµε το µεσαιωνικό φρούριο, που δεσπόζει στην 

κορυφή του, προσφέροντας υπέροχη θέα στη γύρω περιοχή καθώς τοποθετείται σε έναν 

εκτεταµένο ελαιώνα. 

      Η εκκλησία του Eυαγγελισµού της Θεοτόκου, ο γραφικός φάρος και το εκκλησάκι του 

Προφήτη Ηλία, καθώς και το άγαλµα της γοργόνας κοντά στο υπαίθριο θέατρο, στο 

λιµάνι, είναι τα σηµαντικότερα αξιοθέατα του Παράλιου Άστρους. 

     Συναρπαστικό είναι το ταξίδι στην ευρύτερη περιοχή του Παράλιου Άστρους: η 

αµµουδερή παραλία του οικισµού, ο Aτσίγγανος, η παραλία Bερβένων, η λιµνοθάλασσα 

Μουστού και η παραλία του Αγίου Ανδρέα τα οποία  συνθέτουν µια ξεχωριστή γωνιά της 

Αρκαδίας, όπου θάλασσα κι αέρας γίνονται ένα! 

      Οι φωτογραφίες που ακολουθούν τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια του περίπλου στο 

Παράλιο Άστρος, συνοδείας του Λιµενικού σώµατος.  

!
!
!
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!
 

!
!
!
!
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!

12.ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΟΥ ΦΑΡΟΥ 
!
«…να µένεις εδώ, τόσο µεσοπέλαγα και τόσο κλειστοφοβικά…να κοιτάς τα βαπόρια-

γκαζάδικα, εµπορικά, ποστάλια- να περνούν, να σκέφτεσαι ότι εκεί είναι πολλοί, κόσµος και 

να µη µπορείς ούτε από το ασύρµατο να τους µιλήσεις…  

Ο µόνος τρόπος να τους δείξεις πως είσαι ζωντανός, υπάρχεις-και υπάρχεις µόνο για 

αυτούς- είναι όταν ανάβεις το φανάρι…» 

~Γ. Σκουλάς~ 

!
       Ο φάρος του Παραλίου Άστρους ανεγέρθηκε το 1893 και ανήκει στην Υπηρεσία 

Φάρων του Πολεµικού ναυτικού, είναι τετράγωνη πέτρινη κατασκευή και ιστορικό 

αρχιτεκτονικό µνηµείο . Έπαψε να λειτουργεί στα µέσα του 1990 και µεταφέρθηκε η 

λειτουργία του στον ανεµόµυλο Βόρεια από το Κάστρο. Τα χαρακτηριστικά του ήταν προ 

της παύσης της λειτουργίας του : -Fl.W.3sec.75Ft.3M- που σηµαίνει Φανάρι µε άσπρες 

αναλαµπές, διάρκειας 3 δευτερολέπτων, µε ύψος 75 πόδια (22 µέτρα) και απόσταση 

φωτοβολίας µε όλες τις καιρικές συνθήκες 3 µίλια. 

     Λειτούργησε µε ΠΥΡΣΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ: 

Α) Από το 1893 µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 50. 

Β) Στη διάρκεια αυτή ήταν επιτηρούµενος (µε φαροφύλακα), προτελευταίος φαροφύλακας 

ο δίπλα εικονιζόµενος, συµπατριώτης µας Θανάσης Δραπανιώτης. 
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Γ) Για την αναλαµπή χρησιµοποιούταν κατάλληλος ωρολογιακός µηχανισµός ο οποίος ανά 

τακτά χρονικά διαστήµατα κουρδιζόταν από τον φαροφύλακα. Ο µηχανισµός 

ξεκουρδιζόταν µε την βοήθεια ενός βάρους που κινούνταν κάθετα στο πύργο του φάρου 

και παράλληλα περιέστρεφε το οπτικό σύστηµα. 

     Λειτούργησε µε ΠΥΡΣΟ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ : 

Α)  Από τα µέσα της δεκαετίας του ‘50 µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ‘90 οπότε και 

σταµάτησε η λειτουργία του. 

Β) Ο εφοδιασµός του φάρου µε ασετιλίνη γινόταν µία φόρα το χρόνο, µε πλοίο του 

Πολεµικού Ναυτικού (τη Φαναριέρα). 

Γ) Στα µέσα του ‘90 καταργήθηκε η ασετιλίνη λόγω υψηλού κόστους λειτουργίας και 

συντήρησης. 

 

!
!
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!
!
!
!

13.ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ 
!
      Από το ηλεκτρονικό αρχείου του κ. Νικόλαου Σκαρµούτσου , συλλέξαµε τις 66

παρακάτω φωτογραφίες του φάρου, από τις οποίες εντοπίζουµε τυχόν προσθήκες και 

αλλαγές.  

1924 

Η φωτογραφία απεικονίζει 

παρέα στο «µπαλκόνι» 

του Φάρου του Παραλίου 

Άστρους, τα µέλη που την 

αποτελούσαν ήταν από 

αριστερά προς τα δεξιά, τα 

εξής: 1. Ιωάννης Κατσιµάνης, 2. Ιωάννης Σακελλαράκης, 3. Σωκράτης Κατσιµάνης, 5. 

Χαρίκλεια Αβραντίνη, 6. Αναστάσιος Αβραντίνης, 7. Νικόλαος  Αβραντίνης και 8. 

Ανδρέας Δρίκος. 

Η εικόνα µας παρέχει τις εξής πληροφορίες: 

 � 
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 Ο κ. Νικόλαος Σκαρµούτσος, συνταξιούχος τώρα και πρώην δάσκαλος στο Παράλιο Άστρος διαχειρίζεται 66

µε απαράµιλλο ενδιαφέρον το διαδικτυακό ιστότοπο του Παράλιου Άστρους (www.astrosparalio.gr). Στον 
ιστότοπο βρήκαµε τόσο ιστορικά στοιχεία για το Παράλιο Άστρος και τον Φάρο, αλλά και φωτογραφίες και 
έγγραφα που αφορούν το Φάρο από τη κατασκευή του µέχρι σήµερα. 

http://www.astrosparalio.gr
http://www.astrosparalio.gr/?a=singlearticle&id=42
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1.      Είναι τραβηγµένη στο Φάρο του Παραλίου Άστρους. 

2.      Είναι χρονολογηµένη το 1924. 

3.      Στο Φάρο,  στη διάρκεια που ήταν επανδρωµένος από το 1893 έως το 1955    

υπηρέτησαν 3 φαροφύλακες, πρώτος στη σειρά ο Νικόλαος Αρβανίτης, δεύτερος 

ο Θανάσης Δραπανιώτης και τρίτος ο Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης. 

!
!

1943 

Η φωτογραφία απεικονίζει 

άγηµα φαροφυλάκων µετά και 

«άνευ!» χαρτοφυλακίου να 

απαθανατίζονται στο Φάρο του 

Παραλίου Άστους. Τα µέλη που 

αποτελούσαν το άγηµα ήταν 

από αριστερά προς τα δεξιά, τα 

εξής:  

Α) ΘΗΛΕΑ:  1. Ευαγγελία Δραπανιώτη, 2. Βασιλική Σκαρµούτσου, 3. Βασιλική 

Δραπανιώτη και 4. Χριστίνα  

Β) ΑΡΡΕΝΑ: 1. Βασίλης Δραπανιώτης και 2. Θανάσης Δραπανιώτης. 

Η εικόνα µας παρέχει τις εξής πληροφορίες: 

1.      Είναι τραβηγµένη από το αλσύλλιο που είναι πλησίον του Φάρου. 

2.      Η χρονολόγηση έγινε κατ’ εκτίµηση, της ηλικίας, των εικονιζόµενων. 
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http://wikimapia.org/#lat=37.4147539&lon=22.7691398&z=19&l=14&m=b
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3.      Ο Θανάσης Δραπανιώτης ήταν ο τελευταίος φαροφύλακας του εν λόγω Φάρου, 

µετά τη συνταξιοδότηση του το «Φανάρι», κατά τον προσφιλή χαρακτηρισµό των 

συµπατριωτών µας, έπαψε να είναι επανδρωµένο. 

4.      Το Φανάρι, τότε, αποτελούσε την κατοικία της οικογένειας του φαροφύλακα, η 

οποία µάλιστα ήταν πολυµελής. 

5.      Κοντά στη σκεπή βλέπουµε τον αγωγό συλλογής όµβριων υδάτων, το οποίο 

αποθήκευαν για οικιακή χρήση, τότε δεν υπήρχε δίκτυο ύδρευσης στο Νησί. 

6.      Αριστερά του κτιρίου βλέπουµε µικρό φούρνο και αποθήκη, σήµερα δεν 

υπάρχουν. 

7.      Στη πόρτα διαβάζουµε τον αριθµό 65, ο οποίος ήταν ο αριθµός του Φάρου που 

ήταν από τους πρώτους που κατασκευάστηκαν, αν υπολογίσουµε ότι σήµερα το 

συνολικό φαρικό δίκτυο έχει 1431Φάρους , κάθε είδους. 

8.      Είναι ένα από τα σηµαντικότερα σωζόµενα µνηµεία πολιτιστικής κληρονοµιάς 

του τόπου µας, ειδικότερα η εσωτερική σκάλα αποτελεί πρότυπο αρχιτεκτονικού 

σχεδιασµού. 

9.      Το Φανάρι, µέχρι πριν λίγα χρόνια, ήταν το µοναδικό κτίριο που είχε 

αλεξικέραυνο. 

!
 

1948 

     

    Η φωτογραφία απεικονίζει δύο κυρίες να 

απαθανατίζονται µε φόντο το Φάρο, του Παραλίου 

Άστρους, και οι οποίες ήταν από αριστερά προς τα 
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http://www.astrosparalio.gr/?a=singlearticle&p=culture&id=974
http://www.astrosparalio.gr/?a=singlearticle&p=photos&id=973
http://www.astrosparalio.gr/uploads/faros_skala_2011.pdf
http://www.astrosparalio.gr/?a=singlearticle&id=42
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δεξιά, οι εξής: 1. Βασιλική Σαρρή και 2. Ευαγγελία Σουρλίγγα. 

!
!
Η εικόνα µας παρέχει τις εξής πληροφορίες: 

1.   Είναι τραβηγµένη από τον σηµερινό περιφερειακό δρόµο του Νησιού, τότε ήταν 

ένα µονοπάτι. 

2.  Τότε δεν υπήρχε το σηµερινό αλσύλλιο του Προφήτη Ηλία, τα µόνα φυτά ήταν 

τα µποτσίκια, τα οποία βλέπουµε πίσω τους. 

!
1954 

!
Η φωτογραφία απε ικον ί ζε ι 

το Φάρο του Παραλίου Άστρους. 

!
Η φωτογραφία µας παρέχει τις 

εξής πληροφορίες: 

1.      Είναι τραβηγµένη από το άλσος που βρίσκεται στο Φάρο. 

2.      Η χρονολόγηση έγινε κατ’ εκτίµηση, από την επανδρωµένη λειτουργία του. 

3.      Στο πυργίσκο µπορούµε να δούµε µέλη της οικογένειας, του τελευταίου 

φαροφύλακα Θανάση Δραπανιώτη, αξιωµατικούς και ναύτες από τη «Φαναριέρα», 

πλοίο του πολεµικού Ναυτικού που εκτελούσε ετήσια συντήρηση των φάρων. 

!
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http://www.astrosparalio.gr/?a=singlearticle&p=photos&id=2299
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1968 

Η φωτογραφία απεικονίζει παιδική 

παρέα υπό την εποπτεία ενήλικα, τα 

µέλη της είναι, στη µεσαία σειρά, 

από αριστερά προς τα δεξιά, τα 

εξής: 1. Κώστας Λιοντής, 2. Σπύρος 

Μποµπέτσης, 3. Γιώργος Λουρδής, 4. Ευαγγελία Δαλιάνη και 5. Ελένη Μποµπέτση. 

Η εικόνα µας παρέχει τις εξής πληροφορίες: 

1. Είναι τραβηγµένη σε αυτό το σηµείο του περιφερειακού δρόµου του Νησιού. 

2.      Είναι χρονολογηµένη κατ’ εκτίµηση, της ηλικίας, των εικονιζόµενων. 

3.      Οι κάτοικοι του Νησιού, εκείνη την εποχή, έφεραν το προσωνύµιο 

«Πανοχωρίτες», σε αντιδιαστολή προς τους κατοίκους της παραλιακής ζώνης οι 

οποίοι ονοµάζονταν «Κατοχωρίτες», υπήρχε ευγενής!! άµιλλα και συναγωνισµός µε 

διαφορετικές παιδικές ποδοσφαιρικές οµάδες! και διαφορετικές πολιτιστικές!! 

εκδηλώσεις. 

4.      Ο Φάρος και το προσκυνητάρι, στα δεξιά, υπάρχουν και σήµερα!!  

5.      Παρατηρούµε ότι, η σκεπή του Φάρου έχει καµινάδα η οποία δεν υπάρχει σήµερα 

και η οροφή στον µεταλλικό κλωβό του είναι πράσινη, αργότερα έγινε κόκκινη και 

σήµερα είναι γαλάζια. 

6.      Τα δέντρα του σηµερινού αλσύλλιου, τότε, ήταν αχαµνά. 

7.      Ήταν καλοκαιρινό απόγευµα και ο µπάτης ανάδευε τα νερά του Αργολικού. 

!
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1978 

Η φωτογραφία αποτελεί «τριάδα», µε χαρακτηριστικά σηµεία που βρίσκονται στην ίδια 

περιοχή και τα οποία είναι τα εξής: 1. Ο Φάρος, 2. Το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία και 3. 

Ο Κότρωνας. 

Οι εικόνες µας παρέχουν τις εξής πληροφορίες: 

1. Είναι τραβηγµένες από το αλσύλλιο που υπάρχει στη περιοχή του Φάρου, του  

Παραλίου Άστρους. 

2.      Είναι χρονολογηµένες το 1978. 

3.      Για το Φάρο θα παρατηρήσουµε τα εξής:  

Α) Τότε: α) Είχε κόκκινη οροφή, β) Τα κεραµίδια της σκεπής ήταν παλιά και γ) 

Υπήρχαν ξύλινα κουφώµατα στα παράθυρα.  

Β) Σήµερα: α) Έχει γαλάζια οροφή, β) Τα κεραµίδια της σκεπής έχουν αντικατασταθεί 

και γ) Δεν υπάρχουν παράθυρα, αλλά σιδερένια κάγκελα.  

5.      Ο Προφήτης Ηλίας έχει παραµείνει ως έχει. 

6.      Στη περιοχή του Κότρωνα, εκεί που τότε ήταν νταµάρι, σήµερα υπάρχει το 

Θέατρο. 

!
!

!

!

!
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!

!

!

!

!

!

14.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ  
14.1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

       

      Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η παρουσίαση των πορισµάτων που 

προκλήθηκαν κατά την αποτύπωση του διατηρητέου φάρου, στην ανατολική άκρη της 

χερσονήσου του Παραλίου Άστρους. 

      Η αποτύπωση του κτιρίου, του περιβάλλοντος χώρου, του λιµανιού και η πλήρης 

αρχιτεκτονική µελέτη συντάχθηκε από τις φοιτήτριες-Μόσχα Αλεξία και Μπουραΐµη 

Αναστασία του τµήµατος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων του ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ, 

στα πλάισια της διπλωµατικής τους εργασίας. 

      Στο τεύχος της αρχιτεκτονικής µελέτης υπάρχει πλήρης τεκµηρίωση της υφιστάµενης 

κατάστασης, (φωτογραφίες, κατόψεις, όψεις, τοµές, τοπογραφικό διάγραµµα, χάρτης της 
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ευρύτερης περιοχής, τρισδιάστατα σχέδια), καθώς και των επιµέρους οικοδοµικών 

λεπτοµερειών και λοιπών στοιχείων, µαζί µε προτάσεις επεµβάσεων. 

      Επιπλέον σηµειώνονται λεπτοµερώς και αναγνωρίζονται τα δοµικά και δοµητικά 

προβλήµατα του φέροντος οργανισµού, όπως και των επιµέρους στοιχέιων και γίνονται 

προτάσεις αποκατάστασής τους. Οι προτάσεις περιλαµβάνουν ενίσχυση της φέρουσας 

λιθοδοµής όπου χρειάζεται, επισκευή και αποκατάσταση των βλαβών που έχει υποστεί το 

φαρικό συγκρότηµα και εξασφάλιση έναντι νέων δράσεων, βάσει των Κανονισµών που 

ισχύουν. 

!
!
!

14.2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΡΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

!
      Στο τεύχος της αρχιτεκτονικής µελέτης περιλαµβάνονται και περιγράφονται αναλυτικά 

τα παρακάτω κεφάλαια: 

1. Φάρος Άστρους-Θέση και περιβάλλον / Νοµοθετικό πλαίσιο χώρου και µνηµείου 

2. Γενική περιγραφή 

3. Ιστορική τεκµηρίωση-Επεµβάσεις 

4. Τυπολογική τεκµηρίωση 

5. Καταγραφή προβληµάτων 
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6. Παθολογία-περιγραφή βλαβών 

7. Κατάταξη και αξιολόγηση προβληµάτων 

8. Πρόταση-Στόχοι και αρχές της επέµβασης 

9. Τεχνική περιγραφή προτεινόµενων επεµβάσεων κτηρίων 

10. Πορεία εργασιών 

!
!
!
!
!

14.2.1. ΦΑΡΟΣ ΑΣΤΡΟΥΣ-ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

!
      Βρίσκεται στην ανατολική άκρη της απόληξης του όρµου στο Παράλιο Άστρος, στη 

θέση Νησί, εντός του προστατευόµενου αλσυλίου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως τόπος 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Τα κτίσµατα του συγκροτήµατος του Φάρου Παραλίου 

Άστρους έχουν χαρακτηριστεί ως µνηµεία µε την Υπουργική Απόφαση ΥΠΑΙΠΘΑ/

ΓΔΑΜΤΕ/Δ.Ν.Σ.Α.Κ./106118/1341/23-01-2013. Επιπλέον, οποιαδήποτε εργασία εντός 
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της Ζώνης Ασφαλείας του Φάρου-κύκλος ακτίνας 200 µέτρων-ελέγχεται από το Γενικό 

Επιτελείο Ναυτικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1629/51 «Περί Φάρων» . 67

 

!
14.2.2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

     Πρόκειται για κτηριακό συγκρότηµα που περιλαµβάνει τον παλαιό λιθόκτιστο φάρο, 

αποτελούµενο από το φαρόσπιτο µε τον πύργο και βοηθητικά µικρότερα κτίσµατα 

εκατέρωθεν του φάρου (υποθέτουµε υπέργεια στέρνα και φούρνος). 

     Ο Φάρος ανεγέρθηκε το 1893. Υπέστη διάφορες επεµβάσεις ώσπου τελκά να παύσει η 

λειτουργία του, το 1990, και να αντικατασταθεί από νέο, αυτόµατο, µεταλλικό 

φωτοσηµαντήρα σε γειτονική θέση, στον ανεµόµυλο Βόρεια από το Κάστρο. 
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     Το συγκρότηµα βρίσκεται σε σχετικά κακή κατάσταση και χρήζει επέµβασης, καθώς η 

εγκατάλειψη και οι περιβαντολλογικές δράσεις το επιβαρύνουν άµεσα και δε το καθιστούν 

επισκέψιµο. 

!
14.2.3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

      Ο αρχικός πέτρινος Φάρος, ανεγέρθηκε το 1893, όπως βεβαιώνει η Υπηρεσία Φάρων. 

Τα πρωτότυπα σχέδια δε σώζονται και δε γνωρίζουµε αν κατασκευάστηκε από Γάλλους ή 

Έλληνες µηχανικούς. Τα βοηθητικά µικρότερα κτίσµατα, υπέργεια στέρνα και φούρνος, 

που βρίσκονται πλησίον του Φάρου, υποθέτουµε ότι ανεγέρθηκαν την ίδια χρονολογία 

καθώς η στέρνα είναι απαραίτητο στοιχείο για τη συλλογή νερού αφού δεν υπάρχουν 

πηγές στο βράχο. Υποθέτουµε ότι οι επεµβάσεις προσθήκης από οπλισµένο σκυρόδεµα 

εσωτερικά του φάρου, έγιναν µετά το 1945 στο πλαίσιο ανασυγκρότησης του Φαρικού 

Δικτύου. 

      Ο Φάρος λειτούργησε µε πυρσό πετρελαίου από την ανέγερσή του µέχρι τα µέσα του 

1950. Από το 1950, λειτούργησε µε πυρσό ασετυλίνης. Ωστόσο, πριν τη παύση της 

λειτουργίας του αντικαταστάθηκε µε αυτόµατο ηλιακό: -Fl.W.3sec.75Ft.3M- που σηµαίνει 

Φανάρι µε άσπρες αναλαµπές, διάρκειας 3 δευτερολέπτων, µε ύψος 75 πόδια (22 µέτρα) 

και απόσταση φωτοβολίας µε όλες τις καιρικές συνθήκες 3 µίλια. 

14.2.4. ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

!
      Το κτιριακό συγκρότηµα περιλαµβάνει, το πέτρινο φάρο (φαρόσπιτο), κτίσµα 

ορθογώνιας κάτοψης (6.27x5,29x5.11)m.., µε λειτουργίες κοιτώνα, µαγειρίου, σοφίτας και 

αποθήκης. Φέρει δίρριχτη στέγη µε κεραµίδια.  
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      Η εξωτερική τοιχοποιία είναι ανεπίχριστη και παρουσιάζει επιµεληµένη λιτή λιθοδοµή, 

από ακανόνιστους τοπικούς λίθους. Στις γωνίες, στις ποδιές, στα πρέκια, στις λαµπάδες 

των ανοιγµάτων καθώς και στη βάση της βόρειας και νότιας πλευράς του Φάρου 

χρησιµοποιήθηκαν πωρόλιθοι. 

     Φέρει τα απολύτως απαραίτητα µικρά ανοίγµατα, µία θύρα και έξι παράθυρα (τρία 

αξονικά τοποθετηµένα, ένα στη βόρεια όψη και δύο στη νότια όψη, δυο στην πρόσοψη και 

ένα στο πύργο) µε κουφώµατα ξύλινα εσωτερικά. Η σιδερένια θύρα της εισόδου είναι µια 

πολύ νεότερη επέµβαση.  

      Χαρακτηρίζεται από στρατιωτική λιτότητα και σαφήνεια των επιµέρους χώρων, τριών 

(3) στον αριθµό στο ισόγειο και ένας στη σοφίτα. Οι κατόψεις των χώρων ακολουθούν 

βασικές γεωµετρικές φόρµες και απλές γραµµές χωρίς άλλα µορφολογικά στοιχεία. Τα 

δωµάτια ορθογωνικής κάτοψης, κατανέµονται συµµετρικά, µε την είσοδο στη πρόσοψη-

δυτική όψη, η οποία οδηγεί χωρίς διάδροµο στη βάση του πύργου, ο οποίος είναι 

τοποθετηµένος στη µέση περίπου της ανατολικής όψης. Στο ένα δωµάτιο στη 

βορειοδυτική γωνία, που υποθέτουµε ότι λειτουργούσε ως µαγειρίο –σύγκριση µε τη 

κτιριολογική κατασκευή του Φάρου Μονεµβασιάς- συναντούµε µια ιδιάζουσα κατασκευή, 

το µαρµάρινο νεροχύτη κάτω από το κατωκάσι του παραθύρου. Τα νερά αποµακρύνονται 

από οπή στο τοίχο, µέσω νεότερης εξωτερικής διαµόρφωσης.  

      Οι διαχωριστικοί τοίχοι είναι από σκυρόδεµα και έχει δυο ανοίγµατα-θύρες. 

Υποθέτουµε ότι οι διαχωριστικοί τοίχοι ίσως ήταν κατασκευασµένοι από πωρόλιθους µε 

ξύλινα ανοίγµατα-θύρες τα οποία αντικαταστήθηκαν από το σκυρόδεµα. Υπάρχουν επίσης 

τέσσερα (4) χρηστικά εσωτερικά ανοίγµατα που χρησίµευαν ως ντουλάπες.  

      Το δάπεδο που σήµερα είναι κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα, υποθέτουµε- 

σύµφωνα µε σύγκριση άλλων φάρων παρόµοιας κατασκευής στη Πελοπόννησο- ότι στο 
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χώρο κατάκλισης ήταν ξύλινο κι λίθινο στους υπόλοιπους χώρους. Η οροφή είναι 

κατασκευασµένη από ξύλο.  

      Στον όροφο το δάπεδο είναι κατασκευασµένο από σανίδες ξύλου κάθετα 

τοποθετηµένες στη πρόσοψη του Φάρου. Η οροφή-επιστέγαση, αποτελείται από δίρριχτη 

ξύλινη σε κατασκευή στέγη µε ορατά τα µέρη της. Εξωτερικά έχουν τοποθετηθεί 

κεραµίδια.  

      Ενσωµατωµένος στη κάτοψη υπάρχει ο πύργος, στην ανατολική πλευρά. Ο πύργος 

είναι ένα τετράγωνης κάτοψης λίθινο κτίσµα, διαστάσεων (2.41x2.41x6.85)µ., µε 

εσωτερική µαρµάρινη σπειροειδή κλίµακα, στην απόληξη της οποίας είναι τοποθετηµένη 

η φωτιστική συσκευή. Παρουσιάζει εξωτερικά επιµεληµένη λιθοδοµή, λιτή µε ένα 

άνοιγµα. Όπως και στο φαρόσπιτο, χρησιµοποιούνται ακανόνιστοι τοπικοί λίθοι και 

πωρόλιθοι στις γωνίες, στη ποδία, στο πρέκι, στις λαµπάδες του ανοίγµατος καθώς και 

περιµετρικά στη βάση του. Επίσης, χαρακτηριστικά µαρµάρινα φουρούσια στηρίζουν το 

µαρµάρινο γείσο στην απόληξη της ανωδοµής του. Στο σύνολο του πύργου υπάρχουν 

τέσσερα (4) ανοίγµατα, δύο εσωτερικές θύρες (µια στο ισόγειο και µια στη σοφίτα), ένα 

παράθυρο προς ανατολάς και µία θύρα προς δύση που οδηγεί στο δώµα του πύργου.  

      Το µαρµάρινο δάπεδο που βρίσκεται στη κορυφή του πύργου είναι επίπεδο και 

περικλείεται από σιδερένιο, τετράγωνο κιγκλίδωµα. Στη µέση αυτού υψώνεται ο 

πυργίσκος (κουβούκλιο) που είναι κατασκευασµένος από χυτοσίδηρο και ο οποίος 

αποτελούσε τη βάση του µηχανήµατος και πάνω από αυτή βρίσκεται ο κυλινδρικός 

κλωβός µε οκτώ (8) κυρτούς, διπλούς υαλοπίνακες στερεωµένους µε γαλβανισµένα 

ελάσµατα. Μέσα στο κλωβό βρίσκεται η φωτιστική συσκευή, διοπτρική, τύπου πλακακίων 

σε χυτοσιδηρά στήλη, εστιακού ύψους 1.25m. από το µαρµάρινο δάπεδο. Ο κλωβός 

στεγάζεται µε χάλκινο τρούλο στη κορυφή του οποίου υπάρχει αλεξικέραυνο.  
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   Τα βοηθητικά µικρότερα κτίσµατα υπέργεια στέρνα και κτιστός φούρνος, που είναι 

πλησίον του φαρόσπιτου, είναι και αυτά λίθινα από λίθους της περιοχής, πωρόλιθους, 

παρεµβαλλόµενες πλίνθους και όχι επιµεληµένης λιθοδοµής. Είναι αµφότερα ορθογωνικής 

κάτοψης.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

!
 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
ΚΑΤΟΨΗ ΣΟΦΙΤΑΣ 

!
 

!
!
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!
ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ 

!
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!
ΠΡΟΣΟΨΗ 

!
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!
!
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ 

!
 

!
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!
!
ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ 

!
 

!
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!
!
ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ  

!
 

!
 � 
101



ΠΙΣΤΗ ΦΩΣ ΗΧΟΣ…ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΡΟΥ

!
!
ΤΟΜΗ ΑΑ 

 

!
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!
!
ΤΟΜΗ ΒΒ 

!
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ ΒΑΣΗΣ 
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ΚΛΩΒΟΣ-ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ 
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14.2.5.  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 

     Μετά την από 22/04/2013 αυτοψία που διενεργήθηκε επιτόπου του έργου, έγινε 

περιγραφή του φέροντος οργανισµού του φαρικού συγκροτήµατος και καταγραφή της 

παθολογίας, τα οποία περιλαµβάνονται στην εγκεκριµένη αρχιτεκτονική µελέτη. Η 

θεµελίωση των κτισµάτων είναι επιφανειακή επάνω στο βραχώδες υπόστρωµα. 

      Το φαρόσπιτο και ο πύργος έχουν κατασκευαστεί πάνω στο βράχο, αφού πρώτα 

διαµορφώθηκε ένα οριζόντιο επίπεδο, περιµετρικά µε λαξευµένους πωρόλιθους, 

εσωτερικά πάνω στο βράχο µε λίθους και χώµα. Από την εξέταση που οι ίδιοι 

πραγµατοποιήσαµε δεν παρατηρήσαµε κάποιο πρόβληµα στην θεµελίωση, ούτε κάποια 

απόκλιση από το κατακόρυφο των τοιχών, ή κάποια ρηγµάτωση που να οφείλεται σε 

προβλήµατα θεµελίωσης. Επίσης δε παρατηρήθηκαν προβλήµατα από ανερχόµενη 

υγρασία. 
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ΦΑΡΟΣ-ΤΟΙΧΟΠΟΙΊΑ 

!
      Ο φάρος είναι λιθόκτιστο κτήριο ορθογώνιας κάτοψης, διαστάσεων (6.27x5.29m). Η 

τοιχοποιία του φαρόσπιτου είναι εξωτερικά ηµιλαξευτή πολυγωνική από τοπικούς λίθους 

πάχους  0.60 µ.. Στις γωνίες, στα πρέκια, στις ποδιές, στις λαµπάδες των ανοιγµάτων κι σε 

συγκεκριµένα µέρη της βάσης, λαξευµένους πωρόλιθους µε συνδετικό ασβεστοκονίαµα 

λευκής άµµου και σκουρότερης άµµου. Στη βάση του πύργου καθώς και στην βόρεια και 

νότια όψη του φαρόσπιτου υπάρχει στο ύψος του δαπέδου µια προεξέχουσα ζώνη από 

πωρόλιθους πλάτους  0.25m.. Εσωτερικά η τοιχοποιία είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα.  

      Στη δυτική πλευρά, στο χώρο του µαγειρείου, κάτω από το παράθυρο διατηρείται σε 

καλή κατάσταση ο µαρµάρινος νεροχύτης τραπεζίου σχήµατος. Στον ίδιο χώρο υπάρχει 

εσοχή διαστάσεων (0.80x0.31x1.05)m.. Υπάρχουν ακόµα τρεις εσοχές εντός της 

τοιχοποιίας, οι δυο είναι εκατέρωθεν του πύργου στην ανατολική πλευρά µε διαστάσεις 

(0.96x0.27x2.06)m. και στη δυτική πλευρά, µε διαστάσεις (0/98x0.27x1.88)m.. Η τρίτη 

εσοχή βρίσκεται πάνω στο νότιο τοίχο και έχει διαστάσεις (0.70x0.30x1.05)m..   

      Η άνοψη των χώρων του ισογείου είναι κατασκευασµένη από ξύλο, το οποίο έχει 

φθαρεί. Στον όροφο το δάπεδο που επίσης είναι από ξύλο παρουσιάζει σηµαντικές 

καταστροφές τόσο από φθορά του χρόνου όσο και από νεαρούς βανδαλιστές που 

εισχώρησαν στους χώρους του φάρου.  

      Η στέγαση επίσης εµφανίζει σηµαντικά προβλήµατα στα στηρικτικά του µέρη τα 

οποία εµφανίζουν έντονα το φαινόµενο λυγισµού µε αποτέλεσµα να έχουν σπάσει τα 

ξύλινα στοιχεία σε µέρη, παρόλο που είχαν τοποθετηθεί µεταλλκά ταφ (Τ). 

!
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ΠΎΡΓΟΣ 

     Ο πύργος είναι ενσωµατωµένος στην κάτοψη του φάρου, στην ανατολική πλευρά. 

Πρόκειται για τετράγωνο λιθόκτιστο κτίσµα, διαστάσεων (2.41x2.41)m., µε εσωτερική 

µαρµάρινη ελικοειδή σκάλα, στην απόληξη της οποίας ήταν τοποθετηµένος ο φανός.           

      Παρουσιάζει επιµεληµένη λιθοδοµή, λιτή µε ένα µικρό άνοιγµα, µε ακανόνιστους 

τοπικούς λίθους και πωρόλιθους στις γωνίες, στις ποδιές, στα πρέκια, στους λαµπάδες των 

ανοιγµάτων και περιµετρικά στη βάση του. Στην απόληξη της ανωδοµής, δώδεκα (12) 

µαρµάρινα φουρούσια στηρίζουν το µαρµάρινο γείσο. Τα µαρµάρινα φουρούσια έχουν 

απωλέσει κατά ένα µεγάλο βαθµό τα αρχικά χαρακτηριστικά τους και τις αρχικές τους 

διαστάσεις λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών.   

      Η κορυφή του πύργου είναι επίπεδη µε µαρµάρινο δάπεδο και περικλείεται από 

µεταλλικό κιγκλίδωµα τετραγωνικού σχήµατος. Δυστυχώς το µαρµάρινο δάπεδο-γείσο 

εµφανίζεται κατακερµατισµένο, µε έντονη ρηγµάτωση στις θέσεις των σιδερένιων 

συνδέσµων που ενώνουν τις µαρµάρινες πλάκες µεταξύ τους. Οι σύνδεσµοι έχουν 

διαβρωθεί έως εξαφανιστεί. Σώζονται λίγα µόνο αγκύρια τα οποία υποθέτουµε ότι 

περιβάλλονται από µόλυβδο. Ωστόσο το µεταλλικό κιγκίδωµα συγκρατείται από τρια 

πλεόν αγκύρια τα οποία είναι σε πολύ κακή κατάσταση και υπάρχει κίνδυνος 

κατάρρρευσής του.  

      Στη µέση της µαρµάρινης βάσης υψώνεται ο µεταλλικός πυργίσκος, που αποτελεί τη 

βάση του φανού και πάνω από αυτόν βρίσκεται ο κυλινδρικός κλωβός του φανού, 

στερεωµένος στη µαρµάρινη βάση µέσω µεταλλικών ελασµάτων. Η θύρα του κλωβού έχει 

αφαιρεθεί, ενώ ο ίδιος ο κλωβός έχει απολεπιστεί από τη χρωµατική επίστρωση και έχει 
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σκουριάσει. Επίσης ένα από τα οχτώ κυρτά υαλοπετάσµατα έχει σπάσει ολοκληρωτικά, 

πιθανώς από βανδαλιστή. Όλα τα επιµέρους στοιχεία που συνθέτουν τη µεταλλική 

κατασκευή του κλωβού είναι συνδεδεµένα µε οκταγωνικές γαλλικές βίδες.  

      Το εσωτερικό του πύργου είναι κυλινδρικό διαµέτρου 1.40m.. Το πάχος των 

τοιχωµάτων κυµαίνεται από 0.50 έως 1.00m.. Στη νοτιοανατολική γωνία του περίπου 

υπάρχει κατακόρυφη οπή, διαστάσεων 0.40x020m.., από τη βάση του ως την κορυφή του 

για να εξυπηρετείται ο µηχανισµός του οπτικού. Εσωτερικά ανάµεσα στη µεταλλική βάση 

του κλωβού και του πύργου εντοπίζουµε ρηγµατώσεις µεγάλης διάστασης στα σηµεία που 

έχουν πακτωθεί µεταλλικά στοιχεία για να στερεωθεί ο κλωβός και που πιθανώς έχουν 

προκληθεί από σεισµούς ή και ακόµα από τους µεταλλικούς συνδέσµους εξαιτίας της εν 

λόγω διάβρωσης και διαστολής. Εσωτερικά, στο κέντρο του υπάρχει σπειροειδής, 

µαρµάρινη σκάλα, αποτελούµενη από είκοσι τρεις (23) σφηνοειδείς, µαρµάρινες βαθµίδες, 

που συνδέονταν στο κέντρο µε εσωτερικά σιδερένια στοιχεία, τα οποία έχουν διαβρωθεί 

όπως φαίνεται από τον χρωµατισµό ορισµένων βαθµίδων στο κέντρο. Οι µαρµάρινες 

βαθµίδες έχουν απολεπιστεί σε κάποια σηµεία. 
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ΣΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟΣ 

      Τα µικρότερα βοηθητικά κτίσµατα, η υπέργεια στέρνα και ο κτιστός φούρνος που 

υπάρχουν εκατέρωθεν από το φαρόσπιτο, είναι λιθόκτιστα από λίθους της περιοχής, 

πωρόλιθους και παρεµβαλλόµενες πλίνθους όχι επιµεληµένης λιθοδοµής και είναι 

αµφότερα ορθογωνικής κάτοψης. Ο κτιστός φούρνος διατηρείται σε άσχηµη κατάσταση 

σε επίπεδο κάτοψης αφού η οροφή έχει καταρρεύσει και αρκετοί πωρόλιθοι έχουν 

αποµειωθεί. Η υπέργεια στέρνα έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά και µόνο ελάχιστοι λίθοι 

µαρτυρούν τη παρουσία της. 

 � 
113



ΠΙΣΤΗ ΦΩΣ ΗΧΟΣ…ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΡΟΥ

 

!
!
!
!
!
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

      Εξωτερικά του Φάρου δεν εντοπίζονται επιχρίσµατα ή χρωµατισµοί, φαίνονται όµως 

δυο είδη κονιαµάτων, ένα ασβεστοκονίαµα µε ανοιχτόχρωµη άµµο και ένα µε 

σκουρόχρωµη καθώς αυτό αποτελεί νεότερη επέµβαση. Εσωτερικά οι τοίχοι είναι 

επιχρισµένοι σε λευκό χρώµα αλλά έχουν υποστοί φθορές λόγω υγρασίας και graffiti.  

 

!
!
!
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14.2.6. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ 

ΦΆΡΟΣ (φαρόσπιτο-πύργος) 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 

      Στη θεµελίωση δε φαίνεται να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα, ούτε παρατηρείται 

κάποια απόκλιση από την κατακόρυφο των τοίχων ή ρηγµάτωση που να οφείλεται σε 
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πρόβληµα καθιζήσεων στη θεµελίωση. Δεν παρατηρούνται επίσης πρόβλήµατα από 

ανερχόµενη υγρασία παρόλο που το κτίριο εκτίθεται στη θάλασσα. 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ 

      Περιµετρικά στις όψεις του ο φάρος παρουσιάζει αποδιοργάνωση στο ύψος των 

παραθύρων, έχουν αποκολληθεί λίθοι, ενώ έχουν αποπλυθεί τα κονιάµατα. Τόσο 

εξωτερικά όσο εσωτερικά ο φάρος έχει προσβληθεί από spray graffiti.  

      Εσωτερικά στο κέντρο του πύργου υπάρχει ελικοειδής σκάλα, αποτελούµενη από 

είκοσι τρεις (23) µαρµάρινες βαθµίδες, οι οποίες έχουν απολεπιστεί σε διάφορα σηµεία. 

      Το µαρµάρινο γείσο στη στέψη του πύργου εµφανίζεται κατακερµατισµένο σε διάφορα 

σηµεία, µε έντονη ρηγµάτωση στις θέσεις των µεταλλικών συνδέσµων που ενώνουν τις 

µαρµάρινες πλάκες µεταξύ τους, οι οποίοι έχουν διαβρωθεί πλήρως. Επίσης, τα µαρµάρινα 

φουρούσια τέσσερα (4) γωνιακά και οχτώ (8) ενδιάµεσα, έχουν απωλέσει κατά ένα µεγάλο 

βαθµό τα αρχικά χαρακτηριστικά και τις αρχικές τους διαστάσεις, λόγω 

περιβαντολλογικών εξωτερικών δράσεων.  

ΔΆΠΕΔΟ 

       Στο φαρόσπιτο το δάπεδο του ισογείου είναι από πλάκα µπετόν και δε φαίνεται να 

παρουσιάζει καµία αλλοίωση. Ωστόσο το ξύλινο δάπεδο της σοφίτας, έχει καταστραφεί 

ολοσχερώς. Το δάπεδο του πύργου είναι µαρµάρινο, µε δύο µαρµάρινα σκαλοπάτια που 

οδηγούν στη βάση της µαρµάρινης σκάλας. Το δάπεδο του πύργου-γείσο έχει υποστεί 

σηµαντικές καταστοφές καθώς τµήµατά του έχουν σπάσει, οι µεταλλικοί σύνδεσµοι έχουν 

βγεί και έχει διαβρωθεί από περιβαλλοντικές δράσεις. 
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ΟΡΟΦΉ 

      Η οροφή του ισογείου αποτελείται από ξύλινη κατασκευή η οποία έχει αποκολληθεί σε 

σηµεία και τµήµατά της έχουν αποκολληθεί. Η οροφή της σοφίτας του φαρόσπιτου 

αποτελείται από ξύλινο δίρριχτο επιστέγασµα το οποίο έχει σκεβρωθεί και παρουσιάζει 

φαινόµενο λυγισµού στα φέροντα στοιχεία της στέγης.  

ΥΠΈΡΓΕΙΑ ΣΤΈΡΝΑ-ΦΟΎΡΝΟΣ 

      Ο φούρνος είναι σε κακή κατάσταση, η οροφή του έχει καταρρεύσει και αρκετοί 

πωρόλιθοι της τοιχοποιίας έχουν εξαλλοιωθεί. Παρατηρούµε µέσα και ανάµεσα στους 

λίθους χόρτα και θάµνους. Από τη στέρνα που έχει καταραφεί ολοσχερώς σώζονται 

ελάχιστοι λίθοι στη βάση της επίσης προσβληµένοι από περιβαλλοντικά στοιχεία.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 � 
116



ΠΙΣΤΗ ΦΩΣ ΗΧΟΣ…ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΡΟΥ

14.2.7. KATATΑΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

!
ΔΟΜΙΚΆ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ  

      Οι άστοχες µεταγενέστερες επεµβάσεις, η χρόνια εγκατάλειψη και η απουσία 

εργασιών συντήρησής, οδήγησε στη σηµερινή κατάσταση. Επίσης η ταυτόχρονη ανάπτυξη 

βλάστησης περιµετρικά του φάρου έχει προκαλέσει προβλήµατα υγρασίας –ελάχιστα 

βέβαια- στη βάση των κτιρίων. Να τονίσουµε ότι η έντονη βλάστηση κατά τους θερινούς 

µήνες καταστά απροσπέλαστη τη περιήγηση γύρω από το φάρο. 

 

!
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!
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΆ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ 

      Η οξείδωση των οπλισµών του σκυροδέµατος στο Φάρο, που προκλήθηκε από την 

έκθεσή τους σε ένα έντονα διαβρωτικό περιβάλλον και η κακή συνεργασία των νέων µε τα 

παλαιά υλικά, έχουν σαν αποτέλεσµα την εκτεταµένη φθορά, πέραν της φυσιολογικής 

γήρανσής των υλικών, µε την πάροδο του χρόνου.  
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!
ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

      Ο χώρος του συγκροτήµατος του φάρου παραµένει απεριποίητος. Έχουν 

πραγµατοποιηθεί επεµβάσεις στο περιβάλλον χώρο και έχουν στηθεί ξύλινα παγκάκια, 

κιόσκια και περίφραξη που όµως λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών και ίσως κακής 

διαχείρισης, τα καθιστούν σε κακή κατάσταση. Επιπλέον η ανεξέλεγκτη έντονη βλάστηση 

πνίγει το µνηµείο και καθιστά δύσκολη τη µετάβαση του περαστικού εκεί.  

 

!
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14.2.8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΤΌΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΆΣΕΩΝ 

      Η µελέτη για τη στερέωση και αποκατάσταση του φάρου κινήθηκε στη βάση τριών 

αξόνων: 

α) Τον σεβασµό και την ανάδειξη των τυπολογικών και µορφολογικών χαρακτηριστικών 

του διατηρητέου κτιρίου. 

β) Την δυνατότητα χρήσης ως φάρου και ως οικοµουσείου. 

γ) Τις απαιτήσεις του πλέγµατος των νέων Κανονισµών, ως προς την στατική και 

αντισεισµική επάρκεια και την αντοχή σε διάρκεια του συγκροτήµατος. 

Το παλαιό κτίσµα του φάρου αποτελεί δείγµα µιας περασµένης αξιόλογης 

αρχιτεκτονικής η οποία έχει εξαφανιστεί, µε ιστορική και τεχνολογική αξία, συνδεδεµένο 

µε την τοπική κοινωνία και περιοχή και φυσικά µε τη ναυτική µας παράδοση. Θεµιτή είναι 

η προσπάθεια αποκατάστασης της µορφής, δοµής και χρήσης του συγκροτήµατος, ώστε να 

αποκτήσουµε µια σφαιρική αντίληψη της σύνδεσης του οικοδοµήµατος µε τη συνολική 

κοινωνική ατµόσφαιρα της εποχής που το παρήγαγε.  

Η επέµβαση θα εµποδίσει την περαιτέρω φθορά και θα οδηγήσει στην 

αποκατάσταση της µορφής, ιδιαίτερα του παλαιού πέτρινου φάρου για διδαχτικούς 

λόγους, βάσει παλαιότερων φωτογραφιών και αρχιτεκτονικών σχεδίων, άλλων παρόµοιων 

κτισµάτων του παρελθόντος. Ο φάρος θα επαναλειτουργήσει και γι’ αυτό θα 

επανατοποθετηθεί µηχανισµός φωταψίας (κλωβός), ενώ ταυτόχρονα θα αποµακρυνθούν 

µεταγενέστερες προβληµατικές επεµβάσεις και θα ανασκευαστούν τα µορφολογικά του 

στοιχεία µε τέτοιο τρόπο ώστε οι επεµβάσεις να είναι διακριτές. Εντός του, θα αφαιρεθούν 

οι νεότερες επεµβάσεις, εσωτερικοί τοίχοι και οροφή και ο φάρος θα στηριχτεί εσωτερικά 

µε µια ξύλινη κατασκευή. Το συγκρότηµα θα προστατεύεται και θα συντηρείται µόνιµα 
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πλέον µε την ένταξη της νέας χρήσης και την παρουσία προσωπικού που θα ενηµερώνει 

τους αρµόδιους (ΓΕΝ, ΥΠΠΟΤ) για την κατάστασή του.  

Στόχος είναι πάντα η διατήρηση της αυθεντικότητας των κτισµάτων µε τη στερέωση 

και συντήρηση των αυθεντικών αρχιτεκτονικών στοιχείων τους, όσο είναι δυνατόν. 

Προβλέπεται η χρήση παραδοσιακών υλικών και τρόπων δοµής, βελτιωµένων όµως όπου 

κρίνεται απαραίτητο µε τη χρήση σύγχρονων, δοκιµασµένων υλικών και µεθόδων, σε µια 

προσπάθεια ένταξης µε διάκριση των νέων κατασκευών σε σχέση µε τις παλιές. (Χάρτης 

Βενετίας).  

Το συγκρότηµα θα ηλεκτροδοτηθεί από τη ΔΕΗ µέσω κατάλληλων διαδροµών και ο 

νυχτερινός φωτισµός θα είναι διακριτικός λόγω της λειτουργίας του φάρου, ενώ 

ταυτόχρονα θα αναδεικνύει το µνηµείο. Επιπλέον θα γίνει προσπάθεια σύνδεσης µε τον 

κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ από το τελευταίο σηµείο υδροληψίας.  

Ο περιβάλλων χώρος κεντρικά του συγκροτήµατος (αλλά και περιµετρικά σε ζώνες 

γύρω από τα µνηµεία), ο οποίος αυτή τη στιγµή δεν παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον και 

στερείται ιδιαίτερης διαµόρφωσης, θα διαστρωθεί µε δάπεδο-σε µορφή διαδρόµων- µε τη 

µέθοδο της πατητής τσιµεντοκονίας (θηραϊκή γη- ποζολάνη, ποταµίσια άµµο που δεν 

περιέχει άλατα, υδραυλικό ασβέστη, νερό), γκρι χρώµατος, για την εναρµόνιση µε το 

περιβάλλον και την καλύτερη ανάδειξη του λιθόκτιστου φάρου, δηµιουργώντας 

ταυτόχρονα τις κατάλληλες ρύσεις για την αποτελεσµατικότερη προστασία των κτισµάτων 

και τη λειτουργία του χώρου.  

Πρόκειται για επεµβάσεις φιλικές προς το περιβάλλον που εξασφαλίζουν τη λειτουργία και 

βιωσιµότητα του µνηµείου. 

!
!

 � 
121



ΠΙΣΤΗ ΦΩΣ ΗΧΟΣ…ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΡΟΥ

!
14.2.9. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΕΠΕΜΒΆΣΕΩΝ 

!
     Η πρόταση στερέωσης και αποκατάστασης περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες, οι 

οποίες για λόγους πληρότητας παρατίθενται στο σύνολό τους (οικοδοµικές, φέροντος 

οργανισµού, ηλεκτροµηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων, περιβάλλοντος χώρου). Η 

οργάνωση και η λειτουργία του εργοταξίου θα γίνει σύµφωνα µε το ΣΑΥ -ΦΑΥ  του 68 69

έργου . 70

ΦΆΡΟΣ (φαρόσπιτο-πύργος)  

ΤΟΙΧΟΠΟΙΊΑ  

      Για τη τοιχοποιία προτείνεται καθαρισµός, βαθύ αρµολόγηµα µε το κονίαµα 

αποκατάστασης και αν κριθεί απαραίτητο ενέµατα µε το κονίαµα αποκατάστασης, όπου δε 

σώζονται τα παλιά κονιάµατα, τόσο στο φαρόσπιτο όσο και στον πύργο. Το βαθύ 

αρµολόγηµα θα γίνει µε απόξεση και καθαρισµό των αρµών καθώς και αρµολόγηµα.  
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 Το ΣΑΥ είναι ένα Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, δηλαδή ένα είδος µελέτης που περιλαµβάνει τα µέτρα που 68

πρέπει να ληφθούν στο συγκεκριµένο κάθε φορά έργο, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που πρέπει να 
εφαρµόζεται στο εργοτάξιο ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και να αποφευχθούν τα εργατικά 
ατυχήµατα και οι επαγγελµατικές ασθένειες. το ΣΑΥ αποσκοπεί στο να προσδιορίσει, προλάβει και 
περιορίσει τους κινδύνους για τους εργαζόµενους που θα απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του 
έργου. Εποµένως, πρέπει το ΣΑΥ να συντάσσεται αρχικά µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη προσοχή και 
πληρότητα και στη συνέχεια να αναπροσαρµόζεται και συµπληρώνεται πριν την έναρξη εκτέλεσης του 
έργου, αλλά και πριν από κάθε φάση του έργου ανάλογα µε την εξέλιξη των εργασιών, έτσι ώστε πάντα να 
είναι επικαιροποιηµένο και κατάλληλο.

 Το ΦΑΥ είναι ένας Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας, δηλαδή µια καταγραφή των στοιχείων του έργου έτσι 69

όπως αυτό τελικά κατασκευάσθηκε, καθώς και µια καταγραφή οδηγιών και χρήσιµων στοιχείων τα οποία 
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τη µετέπειτα ζωή του έργου (εργασίες συντήρησης, καθαρισµού, 
µετατροπών κλπ.) Tο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες 
εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου. Δηλαδή στο ΦΑΥ δεν αναγράφονται µέτρα πρόληψης για 
την προστασία των εργαζοµένων κατά την εκτέλεση του έργου, αλλά στοιχεία και οδηγίες που πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη κατά τη µετέπειτα ζωή του έργου, όταν γίνονται εργασίες π.χ.συντήρησης,  µετατροπής, 
κλπ. Εποµένως, ο ΦΑΥ πρέπει να αναπροσαρµόζεται κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου ανάλογα µε τις 
τροποποιήσεις που επέρχονται στο έργο, ώστε  µετά την ολοκλήρωση του έργου να είναι πλήρες και µε όλα 
τα "ως κατεσκευάσθη" στοιχεία και τις χρήσιµες οδηγίες.

 Τόσο το ΣΑΥ όσο και το ΦΑΥ υποβάλλονται µαζί µε τη µελέτη του έργου για την έκδοση της οικοδοµικής 70

άδειας (ή περί δηµόσιου έργου για την έγκριση της µελέτης) και στη συνέχεια αναπροσαρµόζονται σε 
συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις. Τα αναπροσαρµοσµένα ΣΑΥ 
και ΦΑΥ δεν κατατίθενται σε κάποια αρχή, αλλά τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του εργολάβου 
ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει του κυρίου του έργου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών 
αρχών.
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Προβλέπεται συµπλήρωση της λιθοδοµής όπου έχουν αποκολληθεί πέτρες, µε 

ηµιλαξευµένους και ξεστούς λίθους της περιοχής παρόµοιους µε τους αυθεντικούς. Οι 

εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι θα αφαιρεθούν καθώς αποτελούν τµήµατα νεότερης 

επέµβασης. Η κατακερµατισµένη µαρµάρινη βάση στην κορυφή του πύργου θα 

συµπληρωθεί µε νέα κατάλληλα τεµάχια µαρµάρου αφού καθαριστούν, λαξευτούν και 

συντηρηθούν οι επιφάνειες επαφής των παλαιών. Οι συνδέσεις θα γίνουν µε συνδέσµους 

ανοξείδωτου χάλυβα AISI 316 και λευκό τσιµεντοκονίαµα. Οι παλιοί σύνδεσµοι, που 

πλέον δεν υπάρχουν, θα αντικατασταθούν µε ίδιας µορφής και διαστάσεων όπως 

παραπάνω. Έπειτα από τις εργασίες στερέωσης, θα επανατοποθετηθεί ο κλωβός µε τον 

µηχανισµό φωταψίας στην αρχική τους θέση, ο οποίος θα αγκυρωθεί στη µαρµάρινη βάση 

και στην ανωδοµή του πύργου. Στην ανωδοµή του πύργου επίσης κάτω από τη µαρµάρινη 

βάση και πάνω από το πρέκι της θύρας εκεί, προτείνεται να κατασκευαστεί περιµετρικό 

εσωτερικό διάζωµα από οπλισµένο σκυρόδεµα µε οπλισµό τουλάχιστον ανοξείδωτο (µε 

την επιφύλαξη της στατικής µελέτης).  Τα µαρµάρινα φουρούσια και οι µαρµάρινες 

βαθµίδες θα συντηρηθούν ώστε να σταµατήσει η περαιτέρω απολέπιση και φθορά τους.  

Οι λίθοι που έχουν φθαρεί αρκετά θα στερεωθούν µε ειδικά στερεωτικά λίθων (σιλάνια). 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ-ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ  

Τα κουφώµατα του φαρόσπιτου και του πύργου θα αντικατασταθούν από νέα ίδιων 

διαστάσεων και µορφής µε τα αρχικά, από ντόπια ξυλεία εµποτισµένα µε ειδικά 

συντηρητικά ξύλου. Συγκεκριµένα τα τρία παράθυρα του φαρόσπιτου θα φέρουν 

τζαµιλίκια και τα σκούρα εσωτερικά, καθώς και ανοιγόµενες σήτες αερισµού. Ειδικά η 

εξώθυρα, για της οποίας την αρχική µορφή δε γνωρίζουµε αρκετά, θα ανακατασκευαστεί 

και θα είναι ξύλινη συµπαγής όπως και η θύρα που ενώνει το φαρόσπιτο µε τον πύργο, η 
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µορφή των οποίων φαίνεται στα σχέδια αποκατάστασης. Το µικρό παράθυρο του πύργου 

θα φέρει µόνο τζαµιλίκια. 

ΔΑΠΕΔΟ-ΠΑΤΩΜΑ  

Στο χώρο κατάκλισης του φαρόσπιτου, θα αντικατασταθεί το µπετονένιο πάτωµα 

από ξύλινο, µε ξυλεία καστανιάς, µε σανίδες διαστάσεων 0,20x5,00x0,03 µ. και 

διαδοκίδωση µε δοκάρια 0,08x0,08 µ. που θα εδράζονται εντός των εκατέρωθεν τοίχων, 

αφού προηγηθεί επάλειψη των κεφαλών τους µε πίσσα. Στόχος είναι να αποκατασταθεί η 

µορφή του φάρου και να σχετισθεί µε τη µελλοντική χρήση που θα του δώσουµε.  

ΟΡΟΦΗ  

      Η οροφή του ισογείου και κατά επέκταση το δάπεδο του ορόφου θα αφαιρεθούν 

πλήρως προκείµένου να δηµιουργηθεί ένας ενιαίος στο σύνολο χώρος που θα εξυπηρετεί 

τις ανάγκες της νέας χρήσης. Με τη βοήθεια στατικής µέλέτης θα στηθεί εσωτερικά µια 

ξύλινη ελαφριάς µορφής κατασκευή η οποία θα υποβαστάζει το φάρο και τη στέγαση. Η 

στέγαση θα αποµακρυνθεί λόγω της κατάστασής της, προκειµένου να ανακατασκευαστεί 

µε νέα υλικά παρόµοιας χροιάς, ίδιων διαστάσεων και χαρακτηριστικών µε την αρχική 

στέγη. (µε την επιφύλαξη της στατικής µελέτης). 

ΕΣΟΧΕΣ  

      Οι εσοχές θα ανακατασκευαστούν µε τις ίδιες διαστάσεις. 

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Ο παλαιός φάρος και ο πύργος θα επιχριστούν λευκά εσωτερικά µόνο.  

ΥΠΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΡΝΑ-ΦΟΥΡΝΟΣ  

Προτείνεται καθαρισµός εσωτερικά των δύο κτισµάτων και καθαρισµός και 

αρµολόγηµα µε το κονίαµα αποκατάστασης των λιθοδοµών, όπου δε σώζονται τα παλιά 

κονιάµατα. Προβλέπεται συµπλήρωση της λιθοδοµής στη στέψη του φούρνου και στο 

άνοιγµα του, µε λίθους της περιοχής παρόµοιους µε τους αυθεντικούς. Η τελική επιφάνεια 
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θα επιχριστεί εσωτερικά και εξωτερικά µε κατάλληλα για την περιοχή χρώµατα (ώχρα). Οι 

οροφές των δύο κτισµάτων θα αντικατασταθούν από νέες ελαφριά οπλισµένες και µε 

τελική επίστρωση κουρασάνι γκρι ανοιχτού χρώµατος. Στο άνοιγµα της στέρνας θα 

τοποθετηθεί ανοξείδωτο κούφωµα και θύρωµα. 

!
14.2.10.ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ξεκινώντας τη διαδικασία αποκατάστασης θα καταγραφούν εκ των προτέρων η 

πορεία των εργασιών και θα οργανωθεί ένα χρονοδιάγραµµα εργασιών. Σε γενικές 

γραµµές η σειρά των εργασιών θα έχει ως εξής:  

!
Αποµάκρυνση χωµάτων και µπαζών  !
Καθαρισµός, συντήρηση (ενίσχυση αν χρειαστεί) θεµελίων  !
Καθαίρεση οροφών  !
Καθαρισµός και βαθύ αρµολόγηµα λιθοδοµών  !
Ανακατασκευή τοίχων  !
Δίκτυο αποχέτευσης, ύδρευσης, ηλεκτρολογικές/µηχανολογικές εγκαταστάσεις  !
Ανακατασκευή οροφών, δωµάτων  !
Συντήρηση µαρµάρινης σκάλας, µαρµάρινων στοιχείων (φάρος)  !
Τελικά επιχρίσµατα  !
Συντήρηση ή ανακατασκευή δαπέδων  !
Ανακατασκευή κουφωµάτων  !
Περιβάλλων χώρος  
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!
!
      Παρακάτω δίνεται συνοπτικά µεν, αλλά ωστόσο αναλυτικά ο Πίνακας Εργασιών που 

θα χρησιµοποιηθεί κατά την ανακαίνιση και αποκατάσταση του συγκροτήµατος του 

Φάρου και του περιβάλλοντος χώρου του. Περιλαµβάνει µε τη σειρά, πάσης φύσεως 

εργασίες που θα πρέπει να εφαρµοστούν καθώς και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν.  

!
15.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Α. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 Εφαρµογή άµεσων µέτρων ασφαλείας του φαρόσπιτου για την άρση και 

πρόληψη της επικινδυνότητας, αστοχίας ή κατάρρευσης του κτίσµατος κατά τη 

διάρκεια των καθαιρέσεων, µε προσωρινή εξωτερική περίσφιγξη του φάρου στο 

ύψος των πρεκιών και πάνω, µε δυο (2) σειρές συρµατόσχοινα. Θα 

τοποθετηθούν από δυο µαδέρια στις γωνίες και η τάνυση θα γίνει τουλάχιστον 

από τις δυο απέναντι πλευρές.

2 α) Εσωτερική προσωρινή υποστύλωση της πλάκας του φαρόσπιτου µε λατάκια 

και πύργους ώστε να γίνει ο καθαρισµός και η αποξήλωση των παλαιών 

ξυλοδοκών του πατώµατος έναντι της κατάρρευσης. 

β) Περιµετρική σκαλωσιά εργασίας και προστασίας των εργαζοµένων 

Β. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ/ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

3 Αποξήλωση των παλαιών ξυλοδοκών του κατεστραµµένου δαπέδου του φάρου 

µε τα χέρια.
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4 Καθαρισµός των µπάζων, διαλογή και µεταφορά των λιθοσωµάτων εκτός του 

φάρου, µε τα χέρια, της στέρνας και φούρνου µε τα χέρια. 

Συλλογή των προϊόντων καθαιρέσεων σε κατάλληλο χώρο του εργοταξίου µε 

καροτσάκι ή ζεµπίλια και απόθεση σε κατάλληλο χώρο ή σε κάδους, καθόλη τη 

διάρκεια του έργου, προσωρινά µέχρι την πλήρη αποµάκρυνση τους από το 

εργοτάξιο.

5 Λήψη του profile και αντιγραφή / ανακατασκευή των φθαρµένων τεµαχίων µε 

γκρίζο µάρµαρο Πάρνωνα και λευκό αντίστοιχα για τα φουρούσια, εκείνα που 

θα ανακατασκευαστούν µε το ίδιο πάχος και διαστάσεις. 

Προσεκτική αφαίρεση των πελεκητών πλακών στη στέψη του πύργου (µετά από 

αρίθµηση και φωτογράφιση) και των φουρουσιών, µε τα χέρια ώστε να 

αποκατασταθούν,συµπληρωθούν και επανατοποθετηθούν. Αφαίρεση των 

οξειδωµένων διχάγκιστρων, καθαρισµός και επιφανειακή προστασία των 

υπαρχόντων τεµαχίων που θα επανατοποθετηθούν. Προβλέπεται αντικατάσταση 

τεµαχίων µέχρι 50%.

6 Αποξήλωση όλων των παλαιών ξύλινων κουφωµάτων και της µεταλλικής 

εξώθυρας του φάρου.

7 Μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων, µπάζων και υλικών εκσκαφής µε 

καρότσια από το εργοτάξιο σε χώρο εκτός. Η απόρριψη θα γίνεται σε κάδους σε 

χώρο που θα επιτρέψει η υπηρεσία, για την αποκοµιδή τους στη συνέχεια σε 

χωµατερή.

8 Φόρτωση και µεταφορά των κάδων από την είσοδο του εργοταξίου σε φορτηγά 

και απόριψη σε χωµατερή.
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9 Μεταφορές υλικών (άµµου, τσιµέντων αδρανών, ασβέστη, ράβδων οπλισµού και 

παντός είδος οικοδοµικών υλικών του έργου,) από την είσοδο του εργοταξίου 

στο χώρο του φάρου, φόρτωµα - ξεφόρτωµα µε τα χέρια.

10 Μεταφορά εξοπλισµού εργοταξίου, εργαλείων, πύργων, ξυλείας, κλπ από την 

είσοδο του εργοταξίου και προς το εργοτάξιο µε καρότσια, φόρτωµα - 

ξεφόρτωµα µε τα χέρια.

Γ. ΕΚΣΚΑΦΕΣ

11 Εκσκαφή τάφρων σε έδαφος βραχώδες µε κοµπρεσέρ χειρός, για την υπόγεια 

τοποθέτηση των ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων, δικτύου αποχέτευσης καθώς 

και την µεταφορά ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού σε απόσταση 250-300 m, 

πλάτους έως 25cm και βάθους σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της ΔΕΗ.

Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

12 Συνθέσεις του κονιάµατος αρµολογήµατος, επιχρίσµατος, ενέµατος 

οµογενοποίησης σύµφωνα µε την έγκριση της 5η Ε.Β.Α µετά από εργαστηριακές 

αναλύσεις που θα γίνουν από τον ανάδοχο.

13 Κτίσιµο/ενίσχυση των εσωτερικών κουφωµάτων στη Νότια και Ανατολική όψη 

του φάρου µε λιθοσώµατα της περιοχής για την ενίσχυση της φέρουσας 

ικανότητας της λιθοδοµής.

14 Βαθύ αρµολόγηµα της λιθοδοµής ιδιαίτερα επιµεληµένο στην εξωτερική 

επιφάνεια του φάρου, της στέρνας, του φούρνου, του αποχωρητηρίου και του 

τείχους µέσα - έξω και της στέψης, πλύσιµο µε υδροβολή. Η σύνθεση του 

κονιάµατος σύµφωνα µε την έγκριση της 5η Ε.Β.Α, όπως θα προκύψει µετά από 

εργαστηριακές αναλύσεις που θα γίνουν από τον ανάδοχο.
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15 Λάσπωµα στην εσωτερική πλευρά της λιθοδοµής του φάρου, του πύργου, της 

στέρνας, και του φούρνου µέσα-έξω, όπως περιγράφεται στην αρχιτεκτονική 

µελέτη, µε σύνθεση κονιάµατος σύµφωνα µε την έγκριση της 5η Ε.Β.Α, όπως θα 

προκύψει µετά από εργαστηριακές αναλύσεις που θα γίνουν από τον ανάδοχο, 

χωρίς οδηγούς.

16 Συµπλήρωση και τοπικές αποκαταστάσεις των λιθοδοµών, µε λιθοσυρραφές και 

κλειδιά, όπου έχουν αποκολληθεί λιθοσώµατα, κλείσιµο των ρωγµών µεγάλου 

εύρους µε ηµιλαξευτούς λίθους σε όλα τα κτίρια και ειδικά στη στέψη και στο 

άνοιγµα του φούρνου. Η σύνθεση του κονιάµατος σύµφωνα µε την έγκριση της 

5η Ε.Β.Α, όπως θα προκύψει µετά από εργαστηριακές αναλύσεις που θα γίνουν 

από τον ανάδοχο.

   17 Βελτίωση της αντοχής της λιθοδοµής του φάρου, του πύργου,του 

αποχωρητηρίου της στέρνας και του φούρνου, µε εφαρµογή συστηµατικών 

ενεµάτων στη µάζα της λιθοδοµής. Η σύνθεση του ενέµατος σύµφωνα µε την 

έγκριση της 5η Ε.Β.Α, όπως θα προκύψει µετά από εργαστηριακές αναλύσεις 

που θα γίνουν από τον ανάδοχο.

 � 
129



ΠΙΣΤΗ ΦΩΣ ΗΧΟΣ…ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΡΟΥ

   18 Τοποθέτηση των µαρµάρινων πλακών επικάλυψης και των φουρουσιών του 

πύργου και συµπλήρωση αντίστοιχων τεµαχίων. Η σύνδεση των τεµαχίων θα 

γίνει µε ανοξείδωτα διχάγκιστρα (INOX Φ10) µέσα σε οπές Φ25, βάθους έως 

100mm, και πλήρωση µε έγχυτο µόλυβδο όπως περιγράφεται στη στατική 

µελέτη. Τα φουρούσια θα πακτωθούν στο κρυφό chainage του πύργου. 

Συµπλήρωση των ενδιάµεσων κενών της πλάκας έδρασης του κλωβού µε 

εφαρµογή ειδικών επισκευαστικών κονιαµάτων, η σύνθεση των οποίων θα 

προκύψει από τις εργαστηριακές αναλύσεις, από τον ανάδοχο και µε τη χρήση 

εφ όσον απαιτηθεί πολυµερικού beton τύπου EMACO S66, µέσα στο οποίο θα 

ενσωµατωθούν τα οκτώ στηρίγµατα του µεταλλικού κιγκλιδώµατος (ΙΝΟΧ).

19 Επισκευή όπου είναι φθαρµένες ή αντικατάσταση όπου απαιτείται, των 

πελεκητών ποδιών των πορτών και παραθύρων των κτιρίων.

20 Συντήρηση των µαρµάρινων βαθµίδων του πύργου και των φουρουσιών, ώστε 

να σταµατήσει η απολέπιση τους, σύµφωνα µε την τεχνική προδιαγραφή της 

στατικής µελέτης και τις υποδείξεις του συντηρητή της υπηρεσίας.

21 Το δάπεδο του φάρου κάτω από το παλαιό ξύλινο πάτωµα θα καθαριστεί 

επιµελώς από µπάζα, θα σφραγιστεί περιµετρικά µε λιθοσώµατα και κονίαµα 

σύνθεσης ανάλογης µε το ένεµα οµογενοποίησης, και θα στρωθεί µε ελαφρά 

πατητή τσιµεντοκονία.

22 Κάτω από τη στάθµη του ξύλινου πατώµατος του φάρου θα αφεθούν δύο οπές 

(Φ100) µε πήλινους σωλήνες (φραγµένους µε ψιλό πλέγµα ΙΝΟΧ για 

προστασία) για εξαερισµό του χώρου.

23 Τοποθέτηση κεραµικών πλακιδίων 20x20 στους τοίχους και στα δάπεδα των 

WC, σύµφωνα µε το σχέδιο λεπτοµερειών.

24 Ξυλότυποι συνήθων κατασκευών.
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Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

25 Προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικής κουπαστής και κιγκλιδώµατος του 

πύργου, σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική πρόταση από διατοµές ΙΝΟΧ, µαζί µε 

τα ειδικά στηρίγµατα ΙΝΟΧ που θα τοποθετηθούν στους πελεκητούς λίθους. 

Κουπαστή Φ45 , βάσει αρχιτεκτονικού σχεδίου. Ορθοστάτες Φ45,Οριζόντια 

Φ30 

Ειδικά στηρίγµατα ΙΝΟΧ

26 Τοποθέτηση του κλωβού του φάρου στα ειδικά στηρίγµατα ΙΝΟΧ που έχουν ήδη 

τοποθετηθεί. Η προµήθεια και µεταφορά του κλωβού στο έργο θα γίνει από την 

Υπηρεσία Φάρων του ΓΕΝ.

  27 Προµήθεια και τοποθέτηση χαλύβδινων στοιχείων ΙΝΟΧ: 

α) οπλισµοί σκυροδέµατος, 
β) διχάγκιστρα 
γ) ειδικά στηρίγµατα κλωβού του φάρου ΙΝΟΧ 
δ) κούφωµα και θύρωµα στο άνοιγµα της στέρνας.

ΣΤ. ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

28 Ανακατασκευή εσωτερικών θυρών του φάρου, ιδίων διαστάσεων και µορφής µε 

τα αρχικά από ξυλεία καστανιάς εµποτισµένης.

29 Ντουλάπια ξύλινα εξωτερικά (όχι χωνευτά) και πάγκος της κουζίνας του φάρου 

(µήκους 4,00m) ξυλεία καστανιάς εµποτισµένης.

30 Ανακατασκευή εξωτερικών θυρών του φάρου και του αποχωρητηρίου ιδίων 

διαστάσεων και µορφής µε την αρχική από ξυλεία IROKO εµποτισµένης.

31 Αντικατάσταση όλων των παραθύρων του φάρου, του πύργου και του 

αποχωρητηρίου µε ξύλινα κουφώµατα από ξυλεία IROKO εµποτισµένης µε 

εσωτερικά παντζούρια. Τα µεταλλικά στοιχεία των παραθύρων θα είναι 

µπρούτζινα ή ανοξείδωτα. Τα υαλοστάσια θα είναι διπλά για λόγους µόνωσης 

και ασφαλείας και θα φέρουν κινητές σίτες.
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32 Αντικατάσταση όλων των εντοιχισµένων ερµαρίων του φάρου, µε ξύλινα 

κουφώµατα από ξυλεία καστανιάς.

33 Ανακατασκευή του ξύλινου πατώµατος του φάρου µε ξυλοδοκούς (100Χ150) 

ανά 

50 cm και πέτσωµα εµποτισµένης καστανιάς (πάχους 35 mm και πλάτους από 

200~250 mm).

Ζ. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

34 Προεργασία βαφής (αστάρι µετάλλων) και εποξειδική βαφή κλωβού του πύργου 

και κιγκλιδωµάτων σε 2 χέρια µε κατάλληλη προστασία µεταλλικών επιφανειών 

σε θαλάσσιο περιβάλλον.

36 Χρωµατισµοί όλων των κουφωµάτων, ερµαρίων και ραφιών µε βερνίκι ξύλου.

37 Χρωµατισµοί όλων των µεταλλικών δοκών, και λοιπών µεταλλικών στοιχείων 

µε εποξειδική βαφή σε 2 χέρια µε κατάλληλη προστασία µεταλλικών επιφανειών 

σε θαλάσσιο περιβάλλον.

Η. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Η/Μ)

38 Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση φάρου.

39 Πιεστικό συγκρότηµα Βιολογικού καθαρισµού 6-8 ατόµων.

40 Σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας και θεµελιακής γείωσης.

41 Αυτόµατο πιεστικό συγκρότηµα υδρεύσεως πλήρες.

42 Εγκατάσταση συστήµατος ύδρευσης -αποχέτευσης -είδη υγιεινής.

43 Προµήθεια και τοποθέτηση από το τελευταίο κτίσµα της πόλης σε απόσταση 

περίπου 250m-300m µέσα στην τάφρο: 

α) καλωδίου ηλεκτροδότησης µε εγκατάσταση µετρητή της ΔΕΗ, στη περίπτωση 

που δε χρησιµοποιηθούν Φ/Β 

β) σωλήνας νερού 10atm Φ2inh

Θ. ΠΕΡΙΒΑΛΩΝ ΧΩΡΟΣ
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!
14.1.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΜΑΤΟΣ  

!
      Από την αξιολόγηση των κονιαµάτων δόµησης και των επιχρισµάτων από αντίστοιχες 

ερευνητικές εργασίες παρόµοιων έργων προτείνονται οι παρακάτω συνθέσεις, που 

αφορούν σε κονίαµα επέµβασης και επιχρισµα, συµβατά µε τα παλαιά υλικά, διατηρώντας 

τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά τους. Διατηρούνται, δηλαδή, τα φυσικά-µηχανικά 

χαρακτηριστικά των υπάρχοντων υλικών, ενώ προτείνεται προσθήκη λευκού τσιµέντου 

Δανίας (χαµηλής περιεκτικότητας σε θειικά άλατα) σε µικρό ποσοστό, για την αύξηση της 

µηχανικής αντοχής τους και τη γρήγορη ανάπτυξή της, σε θέσεις όπου υπάρχει υγρασία 

και απαιτείται αυξηµένη αντισταση στη φθορά. Οι τελικές συνθέσεις κονιάµατος, 

αρµολογήµατος, επιχρίσµατος και ενέµατος οµογενοποίησης θα γίνουν σύµφωνα µε την 

έγκριση της 5η Ε.Β.Α.  µετά από εργαστηριακές αναλύσεις. 71

 44 Επίχωση της τάφρου ηλεκτροδότησης και ύδρευσης µε 3Α, άµµου και τούβλων 

στην ανώτερη στρώση, σύµφωνα µε τις προδιαγρφές της ΔΕΗ. Η επιφανειακή 

στρώση θα γίνει µε άοπλο σκυρόδεµα C16/20 πάχους 20cm.

45 Επιµελής καθαρισµός και αποµάκρυνση των ετοιµόρροπων λίθων που τυχόν 

έχουν καταπέσει.

46 Διάστρωση δαπέδου γύρω από τα κτίσµατα µε πατητή τσιµεντοκονία (θηραϊκή 

γη,- ποζολάνη, ποταµίσια άµµος, υδραυλικός ασβέστης και νερό) χρώµατος γκρι 

πάχους 3-5cm, µε κατάλληλες ρύσεις για την απορροή των οµβρίων.
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ΠΙΣΤΗ ΦΩΣ ΗΧΟΣ…ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΡΟΥ

!
14.1.1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 

      Το ποζολανικό υλικό πρέπει να είναι ικανοποιητικής ποζολανικότητας (µε δείκτη 

ποζολανικότητας ≥ 5 kg/cm2 (δοκιµασία µε υδράσβεστο) και τέτοιας λεπτότητας άλεσης 

ώστε να παραµένει στο κόσκινο 45µm ποσοστό όχι πάνω από 10%. 

      Προτείνεται να χρησιµοποιηθεί υδράσβεστος σε µορφή σκόνης/πούδρας, γιατί µπορεί 

να χειρισθεί καλύτερα στο εργοτάξιο το υλικό µε τη µορφή αυτή (π.χ. ακρίβεια ποσότητας 

µε ζύγιση). Τα αδρανή που θα χρησιµοποιηθούν, πρέπει να είναι σε κλάσµατα που 

απαιτούνται, να είναι καλής κοκκοµετρικής διαβάθµισης, κατάλληλης χρωµατικής 

απόχρωσης και απαλλαγµένα οργανικών προσµίξεων και αλάτων. 

      Το νερό πρέπει να ρυθµισθεί µε δοκιµές τράπεζας εξάπλωσης  (DIN) ή µε τον κώνο, 72

όπως περιγράφεται παρακάτω. Γενικά, όσο λιγότερο νερό προστίθεται, τόσο καλύτερης 

αντοχής κονίαµα προκύπτει. Ο καθορισµός του νερού για κάθε σύνθεση (εφ’ όσον δεν 

υπάρχει τράπεζα εξάπλωσης) θα γίνεται µε κώνο, ο οποίος θα γεµίζεται κατάλληλα πάνω 

σε επίπεδη επιφάνεια και θα σηκώνεται κάθετα. (Το κονίαµα να µπαίνει σε δύο στρώσεις 

µε 10 χτυπήµατα ανά στρώση µε ράβδο 0,6cm. Το υλικό να κόβεται στο άνω χείλος µε 

µυστρί). Η κάθιση του κονιάµατος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2,5-3cm, για να θεωρείται το 

κονίαµα ικανοποιητικής εργασιµότητας. Για τη µείωση της απαιτούµενης ποσότητας 

νερού, προτείνεται η χρήση ρευστοποιητή απαλλαγµένου θειικών σε ποσοστό µέχρι 0,5 
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 Σύµφωνα µε την Οδηγία 89/106 της ΕΟΚ που αφορά τα δοµικά προϊόντα, σαν κατάλληλα προς χρήση 72

θεωρούνται τα δοµικά προϊόντα που κατασκευάζονται για  να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του έργου στο 
οποίο θα ενσωµατωθούν και απαιτούν σήµανση CE εφόσον υπάρχει σχετική Τεχνική Προδιαγραφή. Τα 
κονιάµατα που χρησιµοποιούνται στις κατασκευές στη χώρα µας συνήθως παρσκευάζονται στο εργοτάξιο 
και δεν υπόκεινται σε κανένα ποιοτικό έλεγχο. Αντίθετα τα έτοιµα ξηρά κονιάµατα που είναι βιοµηχανικά 
προϊόντα, πρέπει να φέρουν σήµανση CE και ανάλογα µε τη χρήση τους να ακολουθούν τα αντίστοιχα 
εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ. (Πηγή: www.librarytee.gr Άρθρο του κ. Λίτινα Νικολάου 
µε θέµα τα Κονιάµατα.)

http://www.librarytee.gr
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-2%. Τα κονιάµατα πρέπει να σκεπάζονται µε βρεγµένες λινάτσες και φύλλα νάϋλον για 

συντήρηση επί 14 τουλάχιστον ηµέρες. 

      Τέλος, σηµειώνεται ότι πριν από οποιαδήποτε επέµβαση, η επιφάνεια εφαρµογής 

πρέπει να διαβρέχεται µε ασβεστόνερο, για την επίτευξη µεγαλύτερης συνάφειας 

κονιάµατος επέµβασης-υποστρώµατος. 

!
!

14.1.2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΕΜΑΤΩΝ  

      Η ανάµιξη του ενέµατος πρέπει να γίνει σε πολύστροφο αναµικτήρα (>3000 στροφές 

ανά λεπτό). Το απαιτούµενο νερό πρέπει να ρυθµίζεται µε δοκιµές µε τον κώνο Marsh .  73

Ο προτεινόµενος χρόνος ροής είναι 10±1sec, ώστε το ένεµα να είναι ικανοποιητικής 

ρευστότητας. Η σταθερότητα του ενέµατος θα πρέπει να ελέγχεται µε µεταλλικά κουτιά 

συγκεκριµένου όγκου.  

      Τα κουτιά αυτά γεµίζονται µε το υπό εξέταση ένεµα και σηµειώνεται η στάθµη και ο 

όγκος του υλικού. Σε 24h µετράται το ποσοστό απόµιξης των συστατικών και εξάτµισης 

νερού. Αυτό γίνεται µε αναγωγή του τελικού και αρχικού όγκου. Το ποσοστό θα πρέπει να 

είναι µικρότερο του 5%. 

!
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 Ο κώνος Marsh χρησιµοποιείται στον προσδιορισµό της ρευστότητας κονιαµάτων, καθώς αυτά διέρχονται 73

από το στόµιο ενός πρότυπου κώνου. Το χωνί Marsh είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικό πλαστικό. Αντέχει 
σε θερµοκρασιακές µεταβολές και παρέχει ασφαλή ογκοµέτρηση. Πρότυπο: ΕΝ 445
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14.1.3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ    

Λευκό τσιµέντο Δανίας  CEM I 52.5R τύπου Δανίας 74

      Το υλικό θα πρέπει να παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: χαµηλή 

περιεκτικότητα σε αλκάλια 0.2-0.3 % και άλατα χρωµίου και υψηλή αντοχή σε θειικά 

άλατα (C3A < 5%), δείκτη λευκότητας 85-89%. Επί της συσκευασίας του θα πρέπει να 

σηµαίνεται µε “CE” και να φέρει τον χαρακτηρισµό CEM I 52,5 R που ανταποκρίνεται 

στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 197-1.Το υλικό θα πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό 

πιστοποιητικό ποιότητας και δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών µε τις φυσικές του 

ιδιότητες – µηχανικά χαρακτηριστικά, καθώς και τη χηµική του σύσταση. 

Φυσική ποζολάνη  (θηραϊκή γη) 75

      Η ποζολάνη θα πρέπει να παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να είναι λεπτόκοκκη και το υπόλειµµα σε κόσκινο των 45µm να µην 

ξεπερνά σε ποσοστό το 10% (κοκκοµετρία < 45 µm σε ποσοστό τουλάχιστον 90%) να 

παρουσιάζει άµορφη δοµή, πολύ χαµηλά υδατοδιαλυτά άλατα, χαµηλό φαινόµενο ειδικό 

βάρος (<=500kg/m3) µε δείκτη ποζολανικότητας>7Mpa (ΠΔ44/80 άρθρο 8), µεγάλη 
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Το λευκό τσιµέντο Δανίας είναι πολύ καθαρή ασβεστόλιθος η οποία υπάρχει άφθονη στη περιοχή Aalborg. 74

Είναι το µόνο λευκό τσιµέντο στο κόσµο και συνδυάζει υψηλές δοσολογίες µε χαµηλή περιεκτικότητα σε 
αλκάλια και θειικά. Επιπλέον είναι γνωστό για τη σταθερή ποιότητα των προιόντων. Για αυτούς τους λόγους 
το λευκό τσιµέντο Δανίας κατέχει παγκόσµια φήµη.  Πιστοποιείται σύµφωνα µε τα πρότυπα EN ISO 
9001:2001, τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 197-1:2001/EN 197-2:2001 και είναι καταχωρηµένο στον οργανισµό 
πιστοποίησης της Dancert µε αρ.1073-CPD-06209. (Πηγή:www.pavetest.gr Η εταιρεία Pavetest 
δταστηριοποιείται στο χώρο των τεχνικών έργων. Σε συνεργασία µε την ιταλική εταιρεία Tecnotest παρέχει 
εργαστηριακό εξοπλισµό για το ποιοτικό έλεγχο δοµικών υλικών.)

Η ποζολάνη είναι ένα ανόργανο υλικό µε ιδιότητες παραπλήσιες µε αυτές του τσιµέντου (υδραυλικές 75

ιδιότητες). Μπορεί να προέρχεται είτε από τη φύση (φυσικές ποζολάνες) είτε από τεχνητές πηγές (σκωρία 
υψικαµίνων, ιπτάµενη τέφρα, silica fume). Η φυσική ποζολάνη είναι βιοµηχανικό ορυκτό ηφαιστειακής 
προέλευσης (ηφαιστειακοί τόφφοι) και περιέχει υψηλό ποσοστό ενεργού διοξειδίου του πυριτίου αλλά και 
οξείδιο του αργιλίου – αλουµίνα. Μεγάλη ποικιλία ορυκτών έχουν ποζολανικές ιδιότητες και µπορούν να 
χαρακτηριστούν φυσικές ποζολάνες. Έτσι λοιπόν, ποζολανικά υλικά είναι η θηραϊκή γη, το κεραµάλευρο και 
η ελαφρόπετρα. Βεβαίως το κάθε ένα από αυτά έχει διαφορετικές ποζολανικές ιδιότητες και εν τέλει 
αποδίδει διαφορετικές αντοχές. Αλεσµένη ποζολάνη, αναµιγµένη µε άσβεστο και νερό, δηµιουργεί ένα είδος 
τσιµέντου. Αυτό συµβαίνει γιατί µε την παρουσία της ασβέστου και του νερού, το πυριτικό και η αλούµινα 
αντιδρούν σχηµατίζοντας υδραυλικές ενώσεις, όπως ακριβώς και στο τσιµέντο. Αυτό βεβαίως για να γίνει, 
πρέπει η ποζολάνη να είναι αλεσµένη µε κόκκο στα 75 µm και όχι απλώς κοσκινισµένη σε όψη πούδρας. 
(Πηγή: www.prolat.gr )

http://www.pavetest.gr
http://www.prolat.gr
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ειδική επιφάνεια (>=17m2/g BET) και δραστικό πυρίτιο >30% (ΕΝ196-2,ΕΝ197-1). Η 

ποζολάνη θα πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών στο οποίο να 

αναγράφεται η ορυκτολογική της σύσταση, η χηµική της ανάλυση, η ποζολανικότητα, το 

δραστικό πυρίτιο, η κοκκοµετρική διαβάθµιση και η ειδική επιφάνεια. 

!
Υδράσβεστος  (σε µορφή κονίας-πούδρας):  76

      Το προϊόν θα πρέπει να προέρχεται από πολύ καλά σβησµένο ασβέστη και να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΝ 469-1(CL90) να έχει φυσική υγρασία <1%, 

ελάχιστη περιεκτικότητα σε Ca(OH)2 89% και µέγιστη 92%, ελάχιστη περιεκτικότητα σε 

CaCO3 4% και µέγιστη 8%.  Το υλικό θα πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο τεχνικών 

χαρακτηριστικών στο οποίο να αναγράφονται τα τεχνικά και χηµικά χαρακτηριστικά. 

Ρευστοποιητής πολυκαρβοξυλικής ή πολυακρυλικής βάσης. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Η Υδράσβεστος είναι το ίδιο προϊόν µε τον ασβεστοπολτό, απλά επεξεργασµένο και ραφιναρισµένο σε 76

µορφή λεπτότατης σκόνης, (πούδρα). Το εξευγενισµένο αυτό προϊόν χρησιµοποιείται για αποκατάσταση 
βυζαντινών µνηµείων και νεοκλασικών κτηρίων, µε τις οδηγίες του Υπουργείου Πολιτισµού, για παραγωγή 
κονιαµάτων πολλών ειδών και παρασκευή επιχρισµάτων. Επιπλεόν χρησιµοποιείται ως ενισχυτικό υλικό για 
τη τεχνική «κουρασάνι», τη πατητή τσιµεντοκονία κλπ. (Πηγή: www.krinosa.gr )

http://krinosa.gr/applications.html
http://www.krinosa.gr
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!
!

16.ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ 

16.1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

         Μελετώντας το τελευταίο χρόνο την έκταση του Παράλιου Άστρους µε τη πόλη, τα 

αξιοθέατα και το λιµάνι της, καταλήξαµε σε µια πρόταση η οποία θα θυµίζει την 

εξωστρεφή, κοινωνική, ρυθµιστική Οικουµενόπολη  του Κωνσταντίνου Δοξιάδη .   77 78

         Σύµφωνα µε αυτή λοιπόν, θεωρούµε τη πόλη του Παραλίου Άστρους ως ένα 

φαινόµενο δυναµικό που εξελίσσεται µέσα στον χώρο και τον χρόνο, καθώς η οικιστική 

διόγκωση είναι συνεχής και αναπόφευκτη. Έτσι η συνολική οργάνωση του χώρου που 

επιλέξαµε να µελετήσουµε-παράκτια ζώνη, λιµάνι, θέατρο, φάρος- πρέπει να είναι τέτοια 

ώστε να επιτρέπει αυτή την ανάπτυξη της πόλης χωρίς να προκαλείται διάλυση του 

αστικού ιστού της και χωρίς να χάνεται η ανθρώπινη κλίµακα. Συνεπώς η µελέτη της 

πρότασής µας αναλύεται σε δυο επιµέρους φάσεις, όπου η µια αφορά την επανάχρηση του 
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  Καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελµατικής του πορείας, κύριο µέληµα του Κ.Δοξιάδη, αποτελούσε ο 77

άνθρωπος και στόχος του σε κάθε περίπτωση ήταν η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής του και η 
καλυτέρευση της καθηµερινής του ζωής σε όλα τα επίπεδα. Στόχευε στη δηµιουργία οικισµών φιλικών προς 
τον άνθρωπο και τη φύση και µάλιστα δεν έµενε στο παρόν, αλλά τον απασχολούσε ιδιαίτερα το µέλλον: το 
πώς, δηλαδή, θα εξελίσσοταν οι πόλεις και οι οικισµοί (δηµογραφικά, γεωγραφικά, κοινωνικά κλπ) αρκετά 
χρόνια µετά, και τι µπορούσε να γίνει για να ζουν καλύτερα οι επόµενες γενεές. 

 Ο Κωνσταντίνος Α. Δοξιάδης, γεννήθηκε στη Στενήµαχο το 1913 και πέθανε στην Αθήνα το 1975. Ο  78

Δοξιάδης αποφοίτησε από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 1935 κι ένα 
χρόνο αργότερα ανακηρύχθηκε διδάκτωρ Μηχανικός από το Πανεπιστήµιο Charlottenburg του Βερολίνου. 
Το 1951 ίδρυσε το τεχνικό γραφείο Δοξιάδη (Doxiadis Associates), µια ιδιωτική εταιρεία συµβούλων 
µηχανικών, µε µια µικρή οµάδα αρχιτεκτόνων και πολεοδόµων µε πολλούς από τους οποίους είχε εργαστεί 
µαζί κατά την περίοδο της Ανοικοδόµησης. Η εταιρεία µεγάλωσε πολύ γρήγορα µε αποτέλεσµα να έχει 
γραφεία στις 5 ηπείρους, και προγράµµατα σε 40 χώρες. Απέκτησε τη νοµική ταυτότητα DA International 
Co., Ltd., Consultants on Development and Ekistics, Σύµβουλοι σε Θέµατα Ανάπτυξης και Οικιστικής, 
το 1963. Το 1950 ο Δοξιάδης ίδρυσε τον Αθηναϊκό Τεχνολογικό Όµιλο (ΑΤΟ) και το 1963 το Αθηναϊκό 
Κέντρο Οικιστικής (ΑCE). Μεταξύ ο Δοξιάδης δίδαξε οικιστική στον ΑΤΟ και έκανε διαλέξεις σε πολλά 
πανεπιστήµια της Αµερικής καθώς και στην Οξφόρδη και το Δουβλίνο.

http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A3%25CF%2584%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25AE%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2587%25CE%25BF%25CF%2582_(%25CE%2592%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BB%25CE%25B3%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/1913
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2591%25CE%25B8%25CE%25AE%25CE%25BD%25CE%25B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1975
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2595%25CE%25B8%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C_%25CE%259C%25CE%25B5%25CF%2584%25CF%2583%25CF%258C%25CE%25B2%25CE%25B9%25CE%25BF_%25CE%25A0%25CE%25BF%25CE%25BB%25CF%2585%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2587%25CE%25BD%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25BF
http://el.wikipedia.org/wiki/1935
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%25CE%25A0%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25AE%25CE%25BC%25CE%25B9%25CE%25BF_Charlottenburg&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2592%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AF%25CE%25BD%25CE%25BF
http://el.wikipedia.org/wiki/1951
http://el.wikipedia.org/wiki/1963
http://el.wikipedia.org/wiki/1950
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%259F%25CE%25BE%25CF%2586%25CF%258C%25CF%2581%25CE%25B4%25CE%25B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2594%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25B2%25CE%25BB%25CE%25AF%25CE%25BD%25CE%25BF
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Φάρου και η άλλη τις προτάσεις αισθητικής αποκατάστασης και επεµβάσεων του 

περιβάλλοντα χώρου.  

    Πιο αναλυτικά, στη πρώτη φάση δίνεται η τεχνική περιγραφή επανάχρησης  του Φάρου 

σε παρεκκλήσιο. Σε αυτή, περιγράφονται οι διαδικασίες των επεµβάσεων στο φέροντα 

οργανισµό, στα κουφώµατα, στη στέγη, στη τοιχοποιία καθώς και οι αναγκαίες προσθήκες 

εσωτερικά και εξωτερικά της Εκκλησίας.  

      Στη δεύτερη φάση, παρουσιάζουµε τις προτάσεις επέµβασης στο περιβάλλοντα χώρο 

(δασύλιο, θέατρο, παρατηρητήριο) του Φάρου. Ουσιαστικά τονίζουµε-καθοδηγούµε τη 

διαδροµή του περιηγητή από το λιµάνι µέχρι και το µνηµείο, αναδεικνύοντας τη 

κατασκευή του θεάτρου, τον ιστορικό βράχο και το προστατευόµενο δασύλιο, µέσω µιας 

ξύλινης κατασκευής που τρέχει περιµετρικά του βράχου και θα χρησιµοποιείται ως 

παρατηρητήριο.  

      Οι προτάσεις µας, έχουν γίνει σύµφωνα µε το Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό, µε τις 

διατάξεις πυροπροστασίας καθώς και µε τις τεχνικές προδιαγραφές για τους ανθρώπους µε 

ειδικές ανάγκες. Με την ολοκλήρωση της µελέτης, ο περιβάλλοντας χώρος του µνηµείου 

καθίσταται προσβάσιµος µε τη βοήθεια ανελκυστήρα και ασφαλούς κλιµακοστασίου 

µικρής κλίσης.  

      Η έκταση της µελέτης της πρότασης, έχει περίµετρο ίση µε 586.60m. και συνολικό 

εµβαδό 21231.40m². Η επιτρεπόµενη κάλυψη είναι 60% της συνολικής επιφάνειας, 

συνεπώς Κ=21231.40x0.60=12738.84m². Οι προσθήκες αναδιαµόρφωσης του 

περιβάλλοντος χώρου καλύπτουν εµβαδό έκτασης: 845.84m² εκ των οποίων λαµβάνουν, 

το παρατηρητήριο 792.34m², το κωδωνοστάσιο 2.14m², οι βοηθητικές κλίµακες ανάβασης 

στο βράχο 38.05m², ο ανελκυστήρας-αναβατόριο 3.17m²  και το κιόσκι 16.25 m² 

!
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17.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ  

17.1.ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ 

 «…ποτέ άλλοτε στην ιστορία της αρχιτεκτονικής δεν λατρεύτηκε τόσο και δεν απέκτησε δική 

του πνευµατική ζωή ένα κτίριο που δεν ήταν συνδυασµένο µε την θρησκεία…» 

!
      Ο Φάρος σα κτίριο δεν αποτελεί µόνο µια ιστορία αιώνων αλλά και και ένα σύµβολο 

πίστης και σωτηρίας για τους ναυτικούς, οι οποίοι καθοδηγούµενοι από το φως του 

απέφευγαν το κίνδυνο. Σήµερα, που η τεχνολογία έχει προχωρήσει και οι Φάροι 

αντικαταστάθηκαν από ηλεκτρονικά µέσα καθοδήγησης και από πλωτούς 

φωτοσηµαντήρες, τίποτα, παρά µόνο τα κτίσµατα των Φάρων, έµειναν να θυµίζουν τη 

µακραίωνη ναυτική ιστορία.  

       Μελετώντας το φαρικό δίκτυο της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, ως νοσταλγός 

της ελπίδας και της σωτηρίας, θεώρησα ότι οι λέξεις,  Πίστη Φως Ήχος που 

χαρακτηρίζουν το Φάρο σαν οντότητα µπορούν να εδραιωθούν µέσα από την Εκκλησία, 

τόσο σα κτίριο όσο και σαν έννοια. Έτσι προτείνουµε την αλλαγή χρήσης του Φάρου σε 

Εκκλησία-παρεκκλήσιο, καθότι υπάρχει µια συνάφεια ως προς τη πίστη, το φως, τον ήχο 

και τη σωτηρία του ανθρώπου.  
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17.2.ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

      Όπως ήδη αναφέραµε, η επιλογή της επανάχρησης έγινε βάση των κοινών στοιχείων 

που συνθέτουν το Φάρο και την Εκκλησία. Παρακάτω αναλύονται οι συµβολισµοί της 

Εκκλησίας, τους οποίους και συσχετίζουµε µε τη λειτουργία των Φάρων.  

      Ο ναός επιτελεί ένα σηµαντικότατο ρόλο στη ζωή της Εκκλησίας, όπως ο Φάρος 

αποτελούσε σηµαντικό ρόλο στη ζωή του ναυτικού. Εκτός από αυτό όµως η σηµασία του 

ναού για τους πιστούς έχει και βαθύτερες συµβολικές προεκτάσεις. Σύµφωνα µε την 

Θεολογία των Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας µας, όλες οι ενδοκοσµικές 

πραγµατικότητες, εκτός από την αισθητή τους διάσταση έχουν και υπεραισθητή και τη 

µυστική διάσταση.  

Ο ορθόδοξος ναός είναι µια µικρογραφία του σύµπαντος κόσµου (ορατού και 

αοράτου). Είναι κατά τον καθηγητή Γ. Αντουράκη  «…ένα ορατό σηµείο - σύµβολο- 

εκείνου που δεν µπορούν να δουν τα ανθρώπινα µάτια. Η µυστική σηµασία του ναού 

αποκαλύπτεται µόνο στους µυηµένους, στους πιστούς». Σύµφωνα µε αυτό και ο Φάρος είναι 

ένα ορατό σηµείο-κτίριο, µε τη βοήθεια του οποίου διαφαίνονταν όσα δε µπορούσε να δει 

ο ναυτικός, όπως ύφαλοι.  

Ο τρούλος συµβολίζει τον ουρανό και για αυτό εικονίζεται σε αυτόν ο Παντοκράτωρ 

Χριστός, ως ο µόνος κυρίαρχος των πάντων, εκφράζοντας έτσι πληρότητά Του και την 

παρουσία Του σε ολόκληρο τον κόσµο, ότι  «πάντα δι αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού 

εγένετο ουδέν, ό γέγονεν»(Ιωάν.14). Ως προέκταση του Παντοκράτορα Χριστού που 

χαρακτηρίζεται ως Φως του κόσµου  «εγώ ειµί το φως του κόσµου», έρχεται το κουβούκλιο 

του Φάρου να ταυτιστεί µε τον τρούλο της Εκκλησίας. Μέσα στο κουβούκλιο  

προστατεύεται το φως που οδηγούσε για αιώνες τους ναυτικούς στη σωστή πορεία.  

 � 
141



ΠΙΣΤΗ ΦΩΣ ΗΧΟΣ…ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΡΟΥ

Η γη συµβολίζεται δια του δαπέδου του ναού. Εκεί στέκονται οι πιστοί, οποίοι 

απαρτίζουν την επί γης στρατευόµενη Εκκλησία και ατενίζουν τον ουρανό-θόλο, ζητώντας 

συµπαράσταση και δύναµη για να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής 

και να ολοκληρώσουν µε επιτυχία το δρόµο του επίγειου βίου. Κατά τη διάρκεια των 

ναυτικών ταξιδιών, το πλήρωµα αναζητούσε από το κατάστρωµα (προσωρινή γη) το φως 

του Φάρου που θα τους οδηγούσε µε ασφάλεια στη ξηρά. 

Στο ναό ο πιστός κάνει τη µεγάλη υπέρβαση του χρόνου και του χώρου. Ενώ 

βρίσκεται στη γη µετέχει του ουρανού, ενώ είναι µέρος του υλικού κόσµου, κοινωνεί µε 

τον κόσµο των νοερών και πνευµατικών δυνάµεων, ενώ ζει µέσα στους περιορισµούς του 

χρόνου. Στο Φάρο συναντάµε παρόµοια επίδραση από διηγήσεις φαροφυλάκων που 

περιγράφουν τη διαµονή τους εκεί σαν ένα ταξίδι στο χωροχρόνο. Ο φάρος αποτελεί το 

µέσο σηµείο, στην απόσταση θάλασσας και ουρανού όπου ο χρόνος κυλά αργά και ο 

υλικός κόσµος στον οποίο ανήκει διυλίζεται στην αέναη πραγµατικότητα. Ο µεγάλος 

Ρουµανός ποιητής και συγγραφέας V. Gheorghiu , είχε γράψει πως «…το να πας την 79

Κυριακή στη Λειτουργία σηµαίνει πραγµατικά να βγείς από το σπίτι σου και να πας στον 

ουρανό…» . Θεωρείται πως το να επισκεφθείς ένα Φάρο είναι µια κατάσταση στην οποία 80

ο εαυτός σου λυτρώνεται από τη θάλασσα.  

Μέσα στον ορθόδοξο ναό βιώνεται το πιο χαρµόσυνο γεγονός της ανθρώπινης 

ιστορίας, η νίκη της ζωής κατά του θανάτου, δια της θριαµβευτικής Αναστάσεως του 

Χριστού. Ο ναός εκφράζει απόλυτα αυτή την πραγµατικότητα. Η εικονογραφία, από τις 

εικονικές παραστάσεις της Αναστάσεως, ως τις εικονιζόµενες µορφές των αγίων, εκφράζει 
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τη µεταναστάσιµη πραγµατικότητα της Εκκλησίας. Μέσα στο Φάρο, οι Φαροφύλακες 

βίωναν επίσης τη νίκη της ζωής κατά του θανάτου, από διηγήσεις ναυτικών που είχαν 

πέσει σε θαλασσοταραχές, τις οποίες έπειτα τις αποτύπωναν σε θαλασσογραφίες, εικόνες 

που µαρτυρούσαν τη πραγµατικότητα στη ζωή των ναυτικών.  

Ο ορθόδοξος ναός αποτελεί το κέντρο της ενοριακής ζωής. Δεν είναι τυχαίο ότι, κατά 

κανόνα, κτίζεται στο κέντρο της συνοικίας, ή του χωριού και ο τρούλος και το καµπαναριό 

προεξέχουν των παρακείµενων κτιρίων. Παλαιότερα όταν υπήρχε έντονο το στοιχείο της 

κοινωνικότητας και δεν είχε υπεισέλθει το µικρόβιο της αστικής αποµόνωσης, ο περίβολος 

του ναού ήταν τόπος συγκέντρωσης των ενοριτών µε κοινή συµµετοχή όλων. Παρόµοια 

και ο Φάρος αποτελούσε το κέντρο της ζωής των ναυτικών και των φαροφυλάκων. Οι 

Φάροι επίσης κτίζονταν όχι στο κέντρο αλλά στην άκρη της συνοικίας-πόλης και ο πύργος 

της προεξείχε των γύρω κτιρίων. Στο περιβάλλοντα χώρο του Φάρου που είθισται να έχει 

περίµετρο 200 µέτρων, συναντιόντουσαν οι κάτοικοι.  

Ολοκληρώνοντας την συµβολική ανάλυση να επισηµάνουµε πως η Εκκλησία 

αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι στη ζωή του πιστού, καθώς εκεί σπεύδει για να 

προσευχηθεί για τις δυσκολίες της ζωής αλλά και να αντλήσει δύναµη για την πορεία της 

ζωής του. Η Εκκλησία είναι ο χώρος µέσα από τον οποίο ο πιστός φθάνει στη σωτηρία της 

ψυχής του και συνεπώς στη λύτρωση. Αναντίρρητα θα µπορούσε κάποιος να παροµοιάσει 

την Εκκλησία µε έναν Φάρο, του οποίου πρακτικά η λειτουργία ήταν να σώζει τους 

ναυτικούς από τους επικείµενους ναυτικούς και να τους οδηγεί µε ασφάλεια στη ξηρά. 

Όπως ο ναυτικός είχε στραµµένο το βλέµµα του στο Φάρο, έτσι και ο πιστός έχει 

στραµµένη την ύπαρξη του στην Εκκλησία.  

!
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17.3.ΣΤΟΧΟΙ-ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

      Στις µέρες µας, όπου από τη µια πλευρά η εξέλιξη είναι ραγδαία και από την άλλη 

βιώνουµε µια παγκόσµια κρίση τόσο σε οικονοµικό, όσο και σε πολιτιστικό επίπεδο, η 

διάσωση των διατηρητέων κτιρίων έχει καταστεί πλέον αναγκαία για την αστική 

ανάπλαση και για τη διατήρηση της πολιτιστικής µας ταυτότητας. Άλλωστε, ο σύγχρονος 

άνθρωπος, στον οποίο επιβάλλεται µια κοινότυπη αισθητική και οµοιοµορφία στον τρόπο 

ζωής του, έχει κατανοήσει ότι οι ανάγκες του σε σχέση µε το χώρο, δεν είναι µόνο 

ποσοτικές, αλλά και ποιοτικές και ότι η διατήρηση της αρχιτεκτονικής του κληρονοµίας 

µπορεί να του προσφέρει αυτή την ποιότητα στη ζωή του, διαµορφώνοντας την αισθητική 

και ψυχολογική του απόδοση. Για το λόγό αυτό, µιας και το κτίριό µας είναι διατηρητέο 

πρέπει να αντιµετωπιστεί µε το δέοντα σεβασµό. Οι επεµβάσεις που προτείνονται, 

περιορίζονται στις απολύτες αναγκαίες ως προς τη δοµική, µορφολογική και λειτουργική 

αποκατάσταση του κτιρίου. Βάση των παραπάνω οι αρχές της επέµβασης που θα 

πραγµατοποιηθούν, συµβάλλουν στη διατήρηση και αποκάλυψη των αισθητικών και 

ιστορικών αξιών του Φάρου. Τα στοιχεία που προορίζονται να αντικαταστήσουν τµήµατα 

του µνηµείου που έχουν καταστραφεί, ενσωµατώνονται αρµονικά στο σύνολο  και 

ακολουθούν τις διατάξεις της Χάρτας της Βενετίας.  

      Οι επεµβάσεις έχουν στόχο την αντιµετώπιση των δοµικών και οικοδοµικών 

προβληµάτων του κτιρίου, την ανάδειξη της ιστορικής και αρχιτεκτονικής του αξίας, τη 

πλήρη λειτουργική αξιοποίηση του και την αισθητική του αναβάθµιση.  

17.4.ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

      Ο Φάρος του Παραλίου Άστρους, προτείνεται να επαναχρησιµοποιηθεί σαν Εκκλησία, 

και λόγω των διαστάσεών του ως παρεκκλήσιο. Πέραν των επεµβάσεων αποκατάστασης 

της αρχικής όψης του Φάρου που θα πραγµατοποιηθούν στις εξωτερικές τοιχοποιίες του 
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Φάρου και οι οποίες αναφέρονται στη Τεχνική Περιγραφή Αποτύπωσης-Αποκατάστασης, 

προτείνουµε επεµβάσεις µικρής εµβέλειας για το εσωτερικό µέρος του Φάρου το οποίο θα 

διαµορφωθεί σε χώρο Παρεκκλησίου. Ουσιαστικά, θα αφαιρεθούν οι εσωτερικές 

µεταγενέστερες προσθήκες από µπετόν (πάτωµα και διαχωριστικοί τοίχοι), το µεσοπάτωµα 

και η στέγη. Προτείνεται το πάτωµα να κατασκευαστεί από ξύλινες ισοπαχής σανίδες, η 

στέγη να επανακατασκευαστεί σύµφωνα µε την υπάρχουσα, δηλαδή ξύλινη δίρριχτη 

κεραµοσκεπή, και να προστεθεί µια ξύλινη ελαφριά κατασκευή η οποία θα είναι 

πακτωµένη στις δυο πλευρές (βόρεια και νότια) και που ουσιαστικά θα υποβαστάζει το 

Φάρο.  

17.5.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

      Πριν γίνει η διαµόρφωση της νέας χρήσης του κτιρίου-Φάρου, θα πρέπει να 

αποκατασταθούν  φθορές oι οποίες είναι επιδιορθώσιµες ετσι ώστε να µην απαιτείται η εκ 

νέου κατασκεύη του κτιρίου. Οι προτάσεις αποκατάστασης των φθορών έχουν ειπωθεί στη 

Τεχνική περιγραφή αποτύπωσης και αποκατάστασης. 

ΘΕΜΕΛΙΑ 

      Πρωταρχικός έλεγχος γίνεται στα θεµέλια. Οι φθορές στα θεµέλια δεν είναι εύκολα 

ανιχνεύσιµες για αυτό εστιάσαµε τη προσοχή µας στα µέλη της ανωδοµής και κυρίως στο 

φέρων οργανισµό, όπου διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση είναι καλή και δε χρήζει 

αποκατάστασης.  

ΦΕΡΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΛΙΘΟΔΟΜΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 

      Η εξωτερική τοιχοποιία είναι ο λόγος χαρακτηρισµού του Φάρου, ως διατηρητέο 

µνηµείο. Για αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να παραµείνει στην αρχική της µορφή, να 
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καθαριστεί, να γίνει χρήση ενεµάτων και κονιαµάτων και να συµπληρωθεί µε εµφανή 

αντίγραφα όπου χρειάζεται. Η αποκατάσταση της εξωτερικής λιθοδοµής περιγράφεται στη 

Τεχνική περιγραφή αποκατάστασης.  

ΦΕΡΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 

     Η εσωτερική τοιχοποιία αποτελεί µεταγενέστερη προσθήκη από µπετόν οπότε οι µόνες 

επεµβάσεις θα είναι ενίσχυσης των τριχοειδή ρωγµών µε τσιµεντοκονία ή ταχύπηκτο 

επισκευαστικό κονίαµα. Όπου κρίνεται απαραίτητο και σε µεγαλύτερες ρωγµές- όπως 

αυτές του πύργου- θα χρησιµοποιηθεί υαλόπλεγµα ή κοτετσόσυρµα και έπειτα θα 

επιχριστεί µε σοβά. Στις περιοχές που εµφανίζονται φουσκώµατα από υγρασία θα 

καθαριστεί η περιοχή σε βάθος µέχρι να βρεθεί υγιής τοιχοποιία και θα επιχριστεί πάλι µε 

σοβά. 

ΦΕΡΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ- ΣΤΕΓΗ 

         Όσο αφορά τη στέγη επιβάλλεται να γίνει αντικατάσταση της υπάρχουσας λόγω της 

εκτεταµένης φθοράς, µε ίδια µορφολογικά, γεωµετρικά, υλικά και κατασκευαστικά 

χαρατηριστικά της υφιστάµενης στέγη. Πιο συγκεκριµένα η στέγη θα είναι δίρριχτη µε 

εσωτερικό ξύλινο σκελετό και εξωτερικά θα περιβάλλεται από βυζαντινά κεραµίδια 

πορφυρoύ χρώµατος. Κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη στεγανοποιητικής στρώσης και 

θερµοµόνωσης στη στέγη. Για τη σύζευξη-στερέωση της στέγης µε την τοιχοπιοία θα 

κατασκευαστεί σενάζ οπλισµένου σκυροδέµατος.  

ΜΕΣΟΠΆΤΩΜΑ  

      Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, θα γίνει πλήρης καθαίρεση του µεσοπατώµατος 

προκειµένου να εξυπηρετηθεί η νέα χρήση.  

ΔΑΠΕΔΟ  
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      Το δάπεδο του ισογείου αποτελείται από οπλισµένο σκυρόδεµα. Κατά την επέµβασή 

µας θα χρησιµοποιηθεί ειδικό ξύλινο πάτωµα τύπου Wincanders φελλού  το οποίο 81

αποτελεί οικολογική επιλογή. Περιέχει ηχοµονωτικό/θερµοµονωτικό υλικό, είναι 

αντιαλλεργικό, ανθυγρό, µε πυραντίσταση και φυλικό προς το περιβάλλον.  

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ-ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 

   Όλα τα κουφώµατα του Φάρου θα αντικατασταθούν. Ο Φάρος αποτελείται από έξι 

ανοίγµατα-παράθυρα διαφορετικών διαστάσεων, µια κεντρική µεταλλική θύρα εισόδου, 

µια εσωτερική θύρα στη βάση του πυργού και  µια εσωτερική µικρή θύρα στο τοίχο που 

φέρνει ο πύργος. Η συµπλήρωση και αντικατάσταση των κουφωµάτων θα γίνει 

προκειµένου να πετύχουµε θερµοµόνωση/ηχοµόνωση καθώς και ενεργειακή κατανάλωση. 

Θα προβούµε στην ολική αντικατάσταση αυτών διατηρώντας την ίδια ακριβώς µορφή και 

υλικά. Τα ανοίγµατα και τα κουφώµατα είναι ξύλινης κατασκευής. Η εξωτερική αλλά και 

η εσωτερική θύρα θα είναι κατασκευασµένες από ξύλο τύπου MDF. Για την εσωτερική 

µικρή θύρα που βρίσκεται στο τοίχο του πύργου προτείνεται να µετατραπεί σε παράθυρο 

για να πετύχουµε φυσικό φωτισµό.  Όσο αφορά το µεταλλικό κιγκλίδωµα στη βάση του 

πύργου, προτείνεται να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί µε καινούριο INOX µεταλλικό 

κιγκλίδωµα καλύτερης ποιότητας και αισθητικά πιο κοντά στη πρότασή µας.  

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

      Εξωτερικά έχουµε ήδη αναφερθεί στη αποκατάσταση της λίθινης τοιχοποίας και στην 

εφαρµογή των ενεµάτων-κονιαµάτων. Εσωτερικά ωστόσο, εφόσον αποκατασταθούν οι 

ρωγµές και καθαριστεί η τοιχοποιία από τη σκόνη και τα graffiti, προτείνεται να 

σοβατιστεί και να χρησιµοποιηθεί έπειτα επίχρισµα πλούσιο µε στεγανωτικό και 

διογκωτικό υλικό.  
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ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ  

      Η αλλαγή χρήσης που προτέιναµε για το Φάρο είναι η µετατροπή του σε εκκλησία. Για 

αυτό το λόγο εσωτερικά προτείνεται να αγιογραφηθεί όπως είθισται. Ωστόσο µέχρι να 

ολοκληρωθεί η ενέργεια αυτή προτείνεται εσωτερικά οι τέσσερις τοίχοι καθώς και η 

τοιχοποιία του πύργου να περαστούν µε ένα απαλής απόχρωσης επίχρισµα στο χρώµα του 

λιναριού.  

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ  

      Η µόνη προσθήκη που θα γίνει εσωτερικά του Φάρου θα είναι µια ελαφριάς µορφής 

ξύλινη κατασκευή που θα υποστηρίζει το κτίριο. Προτείνεται πάνω σε αυτή να 

τοποθετηθούν σποτάκια για το φωτισµό του χώρου. Επιπλέον προτείνουµε να γίνει 

αντικατάσταση του υπάρχοντος κουβουκλίου στο πύργο  µε ένα ίδιο µορφολογικά και 

υλικά, όπως επίσης και να αντικατασταθεί η βάση του φανού και να τοποθετηθεί πάνω 

λαµπτήρας αλογόνου. 

      Εξωτερικά του Φάρου και στην ανατολική πλευρά του θα τοποθετηθεί ένα 

τετραγωνικής κάτοψης ξύλινο καµπαναριό ύψους έξι µέτρων. Το καµπαναριό θα φέρει 

τρεις ακόµα ξύλινες βαθµίδες που θα χρησιµεύουν η δεύτερη ως ρολόι και η τρίτη ως 

µικρότερο κωδωνοστάσιο.   

18. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΦΑΡΟΥ  
!
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      Έχοντας ήδη αναφέρει ότι αντιµετωπίσαµε το Φάρο, νυν παρεκκλήσιο όχι ως 

µεµονωµένο κτίριο αλλά ως ένα σύνολο µέσα στο περιβάλλον που ανήκει είναι αδύνατον 

να µη κάνουµε κάποιες προτάσεις για την ανάδειξη του µέσα σε αυτό. Το µνηµείο µας 

τοποθετείται πάνω στην απόληξη του βράχου στο Παράλιο Άστρος. Όπως βλέπουµε στη 

παρακάτω εικόνα ο περιηγητής όπως θα αποβιβαστεί από το λιµάνι οδηγείται, µέσω µιας 

απλής διαδροµής, αρχικά στο ηµικατασκευασµένο θεατράκι και έπειτα, µέσω µιας 

απότοµης σε κλίση κλίµακας, στο µνηµείο και στο περιβάλλοντα χώρο του βράχου. Οι 

προτάσεις µας έγκεινται στην αισθητική ανάδειξη αλλά και στη λειτουργική µετάβαση του 

περιηγητή σε αυτή την ποικιλόµορφη γωνιά.  

      Μελετώντας την έκταση του Παραλίου Άστρους στην έκτασή της µε τα υπάρχοντα 

στοιχεία και τα προβλήµατα του χώρου καταλήξαµε να χωρίσουµε τη σύνθεσή µας σε 

ενότητες στοχεύοντας σε ένα σχεδιασµό που θα εξυπηρετεί πρώτα τον άνθρωπο και θα 
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σέβεται το περιβάλλον.  Στο πίνακα που ακολουθεί δίνεται περιληπτικά η ροή της σκέψης 

την οποία ακολουθήσαµε για τις προτάσεις επέµβασης.  

      Το project συντάχθηκε και σχεδιάστηκε σύµφωνα µε το ΦΕΚ 33/Α/4-3-83 και άρθρο 8 

1337/83, σύµφωνα µε το οποίο πραγµατοποιείται ανάπλαση  σε µια περιοχή, η οποία 

περιλαµβάνει σύνολο κατευθύνσεων, µέτρων, παρεµβάσεων και διαδικασιών 

πολεοδοµικού, κοινωνικού, οικονοµικού, οικιστικού και ειδικού αρχιτεκτονικού 

χαρακτήρα µε σκοπό τη βελτίωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων, τη βελτίωση του 

δοµηµένου περιβάλλοντος, καθώς και την προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών, 

ιστορικών, µορφολογικών και αισθητικών στοιχείων και χαρακτηριστικών της περιοχής.  

«What human beings need is not utopia ('no place') but entopia ('in place') a real  city 

which they can build, a place which satisfies the dreamer and is acceptable to the scientist, 

a place where the projections of the artist and the builder merge…» 

 ~Κωνσταντίνος Δοξιάδης~ 

!

ΕΝΟΤΗΤΕΣ      ΠΟΛΗ-ΖΩΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ-ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥ ΕΣΩΣΤΡΕΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ        Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

PROJECT         ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΧΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ        ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 
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      Οι επεµβάσεις που προτείνονται να πραγµατοποιηθούν στο βράχο του Παραλίου 

Άστρους αντικατοπτρίζουν τη παραπάνω διατύπωση του Κ. Δοξιάδη, σύµφωνα µε την 

οποία ένα απλό µέρος µετατρέπεται σε µια αληθινή πόλη. Αυτή η πόλη όχι µόνο 

ικανοποιεί τον ονειροπόλο αλλά και διαµορφώνεται έτσι ώστε να ο καλλιτέχνης και ο 

δηµιουργός να συγχωνεύονται.  

      Σε αυτή την έκταση των 21231.40m² κύριος στόχος είναι να τονιστεί το 

ανθρωποκεντρικό στοιχείο. Η κατασκευή της διαδροµής περιµετρικά του βράχου στον 

οποίο τοποθετείται το Παρεκκλήσιο, σχεδιάστηκε µε τη προοπτική να να βοηθήσει τον 

άνθρωπο να εξαγνίσει τη ψυχή του προτού εισέλθει να ενωθεί µε το θεϊκό στοιχείο. Η 

µοναξιά είναι απαραίτητη για τον εξαγνισµό της ψυχής και απαιτεί συστηµατική άσκηση 

αποµόνωσης ώστετο πνεύµα να συγκεντρωθεί στην ενατένιση των Ιδεών. Η Πλατωνική  82

φιλοσοφία  βασίζεται στη πεποίθηση ότι η ανθρώπινη ζωή πάνω στη γη είναι µια εξορία, 83

µια κόλαση στην οποία η ψυχή αν θέλει να επιβιώσει, πρέπει να αποµακρυνθεί όσο το 

δυνατόν περισσότερο από το παρόντα βίο και την αναγκαστική συνύπαρξη µε το αισθητό, 

που θυµίζει φουρτουνιασµένη θάλασσα στην οποία µόνο η ενατένιση µπορεί να 
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 Ο Πλάτωνας (427-347π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος από την Αθήνα, ο πιο γνωστός µαθητής 82

του Σωκράτη και δάσκαλος του Αριστοτέλη. Το έργο του µε τη µορφή φιλοσοφικών διαλόγων έχει σωθεί 
ολόκληρο και άσκησε τεράστια επιρροή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και γενικότερα στη δυτική 
φιλοσοφική παράδοση µέχρι τις ηµέρες µας. Κύριος οικοδόµος της φιλοσοφίας, οδηγητής είτε προάγγελος 
µεταγενεστέρων προβάσεών της, εµπνευστής άµεσα ή έµµεσα των σπουδαιότερων κοινωνικοπολιτικών 
οραµατισµών

 Η πλατωνική φιλοσοφία είναι  δυϊστική,χωρίζοντας τον κόσµο σε µία  υλικήκαι µίαιδεατή σφαίρα ύπαρξης. 83

Αυτό γίνεται µε την εισαγωγή της θεωρίας των ιδεών, οι οποίες κατά τον Πλάτωνα είναι τα 
αιώνια αρχέτυπατων αισθητών, υλικώνπραγµάτων,  υπερβατικά καλούπια τα οποία γίνονται αντιληπτά µόνο 
µε τη λογική και όχι µε τις αισθήσεις. Τα αισθητά αντικείµενα τα θεωρεί κατώτερα, υλικά και φθαρτάείδωλα 
των ιδεών, οι οποίες τα µορφοποιούν. Έτσι π.χ. κάθε άλογο είναι υλικόστιγµιότυπο, ή αντανάκλαση, της 
άυλης ιδέας "άλογο", η οποία συγκεντρώνει τααναλλοίωτα και κοινά χαρακτηριστικά όλων των αλόγων 
(αφηρηµένες έννοιες όπωςη δικαιοσύνη ή η οµορφιά έχουν επίσης τις δικές τους αρχετυπικές ιδέες). Ο 
Πλάτωνλοιπόν αναγνωρίζει δύο διαφορετικούς κόσµους, τον αισθητό, ο οποίος διαρκώςµεταβάλλεται και 
βρίσκεται σε ασταµάτητηροή,κατά τονΗράκλειτο, και τον νοητόκόσµο, τον αναλλοίωτο, δηλαδή τις ιδέες, οι 
οποίες υπάρχουν σε τόπο επουράνιο.Αυτές είναι τα αρχέτυπα του ορατού κόσµου, τα αιώνια πρότυπα και 
υποδείγµατα ταοποία συντηρούν τηµορφή των υποκείµενων υλικών σωµάτων. Πρόκειται δηλαδή για ένα 
δυϊστικό,ιεραρχικό µεταφυσικό σύστηµα.

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%25CE%2594%25CF%2585%25CF%258A%25CF%2583%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2582&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%25CE%2594%25CF%2585%25CF%258A%25CF%2583%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2582&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%25CE%2594%25CF%2585%25CF%258A%25CF%2583%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2582&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%258E%25CE%25BB%25CE%25B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%258E%25CE%25BB%25CE%25B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%25CE%2599%25CE%25B4%25CE%25AD%25CE%25B1_(%25CF%2580%25CE%25BB%25CE%25B1%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2582)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%25CE%2599%25CE%25B4%25CE%25AD%25CE%25B1_(%25CF%2580%25CE%25BB%25CE%25B1%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2582)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%25CE%2591%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25AD%25CF%2584%25CF%2585%25CF%2580%25CE%25BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%25CE%2591%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25AD%25CF%2584%25CF%2585%25CF%2580%25CE%25BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%25CE%25A5%25CF%2580%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B2%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%25CE%25A5%25CF%2580%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B2%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%25CE%25A5%25CF%2580%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B2%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A1%25CE%25BF%25CE%25AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A1%25CE%25BF%25CE%25AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2597%25CF%2581%25CE%25AC%25CE%25BA%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2582
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%25CE%2599%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25AF%25CE%25B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%25CE%2599%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25AF%25CE%25B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%259C%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2586%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A3%25CF%258D%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A3%25CF%258D%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A3%25CF%258D%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B1
http://el.wikipedia.org/wiki/427_%25CF%2580.%25CE%25A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/347_%25CF%2580.%25CE%25A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2588%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25B7%25CE%25BD%25CE%25B5%25CF%2582
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A6%25CE%25B9%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2583%25CE%25BF%25CF%2586%25CE%25AF%25CE%25B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2591%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B1%25CE%25AF%25CE%25B1_%25CE%2591%25CE%25B8%25CE%25AE%25CE%25BD%25CE%25B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A3%25CF%2589%25CE%25BA%25CF%2581%25CE%25AC%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2591%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2584%25CE%25AD%25CE%25BB%25CE%25B7%25CF%2582
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A3%25CF%2589%25CE%25BA%25CF%2581%25CE%25AC%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582#.CE.94.CE.B9.CE.B1.CE.BB.CE.B5.CE.BA.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AE
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εξασφαλίσει µια κάποια γαλήνη. Η ευτυχία δε βρίσκεται στο παρόν αλλά στο θεϊκό όπου 

πάσης φύσεως ανθρώπινα δεινά θα εξαλειφθούν.  

 

!
      Όπως εύκολα διακρίνεται, χρησιµοποιούµε την αρχιτεκτονική ως µέσο έκφρασης των 

συµβολισµών της ευτυχίας, όπου το κύριο στοιχείο µας, ο άνθρωπος, µέσω της διαδροµής 

του στη γη (πρώτο επίπεδο), οδηγείται στο θεϊκό στοιχείο (δεύτερο επίπεδο), στην ένωσή 

του δηλαδή, µε το Θεό. Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη , η ευτυχία του ανθρώπου είναι 84

θεϊκή, επειδή ο άνρθωπος είναι δισυπόστατος. Είναι πολιτικό ζώο αλλά ωστόσο έχει και 

µια θεία πλευρά που τον διαχωρίζει ριζικά από τη ζωϊκή φύση. Υπάρχει µέσα του µια θεία 
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 Ο Αριστοτέλης (384-322π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και πολυεπιστήµονας, µαθητής 84

του Πλάτωνα και διδάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μαζί µε το δάσκαλό του Πλάτωνα αποτελεί 
σηµαντική µορφή της φιλοσοφικής σκέψης του αρχαίου κόσµου, και η διδασκαλία του διαπερνούσε 
βαθύτατα τη δυτική φιλοσοφική και επιστηµονική σκέψη µέχρι και την Επιστηµονική Επανάσταση του 17ου  
αιώνα.Υπήρξε φιλόσοφος και δηµιουργός της λογικής.

http://el.wikipedia.org/wiki/384_%25CF%2580.%25CE%25A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/322_%25CF%2580.%25CE%25A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2591%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B1%25CE%25AF%25CE%25B1_%25CE%2595%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25AC%25CE%25B4%25CE%25B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A6%25CE%25B9%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2583%25CE%25BF%25CF%2586%25CE%25AF%25CE%25B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A0%25CE%25BB%25CE%25AC%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25B1%25CF%2582
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2591%25CE%25BB%25CE%25AD%25CE%25BE%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2582_%25CE%25BF_%25CE%259C%25CE%25AD%25CE%25B3%25CE%25B1%25CF%2582
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A0%25CE%25BB%25CE%25AC%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25B1%25CF%2582
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A6%25CE%25B9%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2583%25CE%25BF%25CF%2586%25CE%25AF%25CE%25B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%259B%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE
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ζωή που του δίνει τη δυνατότητα να κατακτήσει στη παρούσα φάση την αιωνιότητα. Αυτό 

που φαίνεται να ανοίγει το δρόµο στην αιώνια ζωή είναι ένας βίος σύµφωνος µε το 

µοίρασµα των αξιών, έτσι όπως πραγµατώνεται µέσα στη πόλη. Ο άνθρωπος ζει µαζί µε 

τον εαυτό του στον «οίκο» του. Υποδέχεται τη ζωή µέσα από τις ενδεχόµενες περιστάσεις, 

µέσα από το στοχασµό και τη διαβούλευση.  

       Το στοχασµό του ανθρώπου τον επιτυγχάνουµε µέσω των τριών παρατηρητηρίων που 

θα παρεµβάλλονται ανάµεσα στη διαδροµή προς το Παρεκκλήσιο. Οι χώροι των 

παρατηρητηρίων είναι διαµορφωµένοι έτσι ώστε ο άνθρωπος να καταφέρνει να 

αποµονώνεται, να αποχωρίζεται τη ψυχή από το σώµα, να συγκεντρώνεται και να ζει µε 

τον εαυτό της.  
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      Τη διαβούλευση, την επιτυγχάνουµε µέσω της κατασκευής του θεάτρου στο οποίο ο 

άνθρωπος θα συνυπάρχει µε άλλους και θα συµµετέχει στα θεατρικά γεγονότα. Το θέατρο 

αποτελεί σηµείο έκφανσης της ποικιλοµορφίας και της αποδοχής του ανθρώπου µε τον 

άνθρωπο. Ενώ χρησιµοποιήσαµε το παρατηρητήριο ως µέσω περισυλλογής του 

ανθρώπου-εσωστρεφής κατασκευή- τοποθετούµε το θέατρο ως εξωστρεφή κατασκευή 

στην οποία θα συναναστρέφονται διαφορετικοί άνθρωποι. Σε απόσπασµα του Νίκου 

Πουλαντζά,  διαβάζουµε για την εξωστρέφεια του θεάτρου σε σχέση µε τη πόλη και τον 85

άνθρωπο.  

!
      «Αν τα συστήµατα παράγουν το χώρο, αυτό δεν οφείλεται στο ότι πλαισιώνουν ή 

δικτυώνουν διαφορετικά τον έναν και ίδιο χώρο  αλλά στο ότι υλοποιούν τις πρωταρχικές 

και διαφορετικές µήτρες του χώρου, που υπάρχουν ήδη µέσα στη διάρθρωσή τους. Η 

γενεαλογία της παραγωγής του χώρου έρχεται πρώτη σε σχέση µε την ιστορία της 

ιδιοποίησής της […] Αυτά όµως εξυπακούουν την ύπαρξη ενός ειδικού χώρου: ενός χώρου 

συνεχούς, οµοιογενούς, συµµετρικού, αναστρέψιµου και ανοικτού. Ο αρχαίος χώρος […] 

έχει ένα κέντρο τη πόλη. Είναι ένας χώρος οµόκεντρος αλλά ανοικτός, µε την έννοια ότι δεν 

έχει, κυριολεκτικά εξωτερικό. Το κέντρο τούτο […] εγγράφεται σε ένα χώρο που βασικά 

χαρακτηριστικά του είναι η οµοιογένεια και η συµµετρία και όχι η διαφοροποίηση και η 

ιεραρχία. Γεωµετρικός προσανατολισµός που αναπαράγεται άλλωστε στην πολιτική 

οργάνωση της πόλης και στη δοµή της ισονοµίας µεταξύ των πολιτών. […] Μέσα σε τούτο 
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Νίκος Πουλατζάς (1936-1979),ήταν Έλληνας µαρξιστής, θεωρητικός της πολιτικής κοινωνιολογίας. 85

Σπούδασε νοµικά και κοινωνικές επιστήµες στην Αθήνα, την Χαϊδελβέργη και το Παρίσι, στο οποίο 
εγκαταστάθηκε από το 1961. Μέχρι την αυτοκτονία του τον Οκτώβριο του 1979, ήταν Καθηγητής 
Κοινωνιολογίας στο 8ο Πανεπιστήµιο του Παρισιού και Διευθυντής Σπουδών στην Ecole Pratique des 
Hautes Etudes. Έγινε παγκοσµίως γνωστός για τη θεωρητική συνεισφορά του στην ανάλυση του 
καπιταλιστικού κράτους, του κράτους εκτάκτου ανάγκης (φασισµός, φασιστικές δικτατορίες), των 
κοινωνικών τάξεων, των σχέσεων εξουσίας και της σοσιαλιστικής στρατηγικής. Κατά τον γνωστό 
κοινωνιολόγο και πολιτικό επιστήµονα Μποµπ Τζέσοπ, ο Πουλαντζάς υπήρξε ο σηµαντικότερος µαρξιστής 
θεωρητικός του κράτους της µεταπολεµικής περιόδου.

http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2595%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25AC%25CE%25B4%25CE%25B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%259C%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25BE%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2582
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%259A%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BD%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25AF%25CE%25B1
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εδώ το χώρο (όπως τον παρέστησαν ο Ευκλείδης και οι Πυθαγόρειοι), δεν µετατοπίζεσαι, 

αλλά κυκλοφορείς.»  86

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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 Απόσπασµα από το βιβλίο «Η χωρική µήτρα:το έδαφος»86
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       Στη µελέτη των επεµβάσεων αυτή ακριβώς τη κίνηση-κυκλοφορία του ανθρώπου στο 

χώρο προσπαθήσαµε να διασφαλίσουµε, για το λόγο αυτό οι επεµβάσεις διακρίνονται από 

οργάνωση και δηµιουργία. Η οργάνωση και η δηµιουργία δεν είναι δυο αντιµαχόµενες 

έννοιες. Η καθεµία εκφράζεται σε πολλές βαθµίδες έτσι που τα όρια τους να είναι αρχικά 

δυσδιάκριτα. Η οργάνωση, από µια βαθµίδα καθαρά και αυστηρά ορθολογιστική µπορεί 
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να περνάει σε µια βαθµίδα πιο χαλαρή, όπως ήδη έχουµε σχεδιάσει την επέµβαση. 

Ωστόσο, από την άλλη, η δηµιουργία αρχίζει µε την έρευνα, την κατανόηση, την 

παραδοχή, κυρίως, πως το ξένο, το διαφορετικό δεν είναι και κατώτερο. Σύµφωνα µε την 

Οικουµενόπολη του Κ. Δοξιάδη τέσσερις είναι οι νόµοι που διέπουν µια µελέτη, η 

µέτρηση, η εκπαίδευση, ο συντονισµός και τα µεγέθη.  

!
« […] Θα πρέπει να µετρήσουµε όλα τα φαινόµενα που µας ενδιαφέρουν για το έργο µας. Να 

βρούµε τρόπους να εκπαιδευτούµε όλοι από τον ανώτερο στον κατώτερο. Να 

κινητοποιήσουµε πολλές επιστήµες, πράγµα που γίνεται εξ’ ορισµού και µε την οικιστική. 

Τέλος, να ξεπεράσουµε το µειονέκτηµα του µικρού µας µεγέθους, αφού δεν ανήκουµε σε µία 

µεγάλη χώρα, δηµιουργώντας ένα καλύτερο διεθνές δίκτυο. […]  

Κανένας, δεν θα έπρεπε να έχει φόβο να εκδηλωθεί δηµιουργικά. Αντίθετα έχει υποχρέωση 

να το θεωρεί σαν ιερό κανόνα στην οργάνωσή µας. […] Ο καθένας µας µπορεί να 

συγχωρεθεί για ό,τι δεν πέτυχε, µα ποτέ για ό,τι δεν δοκίµασε. […]  

Η οργάνωση, η πειθαρχία που επιβάλλεται από τους αριθµούς και τα µεγέθη ποτέ δεν 

αφαιρεί την δηµιουργική ικανότητα. […]»  87
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       Μελετώντας τις επεµβάσεις στο Παράλιο Άστρος αντιµετωπίσαµε προβλήµατα 

λειτουργικά, ρυθµιστικά και τοπογραφικά. Προσπαθήσαµε έπειτα από µελέτη άλλων 

παρόµοιων κατασκευών να λύσουµε τα περισσότερα από αυτά έτσι ώστε τα µετρητικά 

συστήµατα της δηµιουργίας να µην εµποδίζουν την οργάνωση του χώρου. Αυτή τη σχέση 

οργάνωσης και δηµιουργίας, τη διαδροµή δηλαδή,  από το ένα σηµείο στο άλλο, που από 

µία άλλη άποψη είναι και ο συσχετισµός ανάµεσα στο εφικτό και το επιθυµητό, την 

υλοποιήσαµε µέσω συγκεκριµένων σχεδίων και προγραµµάτων.  

 

       Για την αρτιότερη σχεδίαση των επεµβάσεων, µελετήσαµε το Παράλιο Άστρος σε 

ακτίνα δυο χιλιοµέτρων στο κάθετο αλλά και στον οριζόντιο άξονα έτσι όπως φαίνεται 

από το τοπογραφικό παραπάνω, που σχεδιάστηκε έπειτα από τις µετρήσεις αποτύπωσης. 

Διανύοντας αρκετές φορές τη διαδροµή αυτή επισηµάναµε κάποια από τα προβλήµατα  
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που αντιµετωπίσαµε και που αφορούν τη κίνηση του περιηγητή µέσα στο χώρο. 

Παράλληλα µε αυτά προτείνουµε και κάποιες ελαφριές λύσεις επέµβασης που θα 

ολοκληρώσουν την εικόνα της πόλης.  

      Πρώτο πρόβληµα που αντιµετωπίσαµε κατευθυνόµενοι από το λιµάνι στο βραχό, 

παράλληλα της ακτογραµµής παρατηρήσαµε ότι ο λιµενοβραχίονας µε το βράχο όπου 

τοποθετείται το διατηρητέο βρίσκονται σε καθετότητα µεταξύ τους, µε άµεσο αποτέλεσµα 

να µην είναι ορατό στον επιβάτη που θα αποβιβαστεί στο λιµάνι.  

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Αυτό που προτείνουµε είναι δεντροφύτευση παράλληλα στην ακτογραµµή που θα 

λειτουργεί ως κατεύθυνση προς τη πλατφόρµα του παρατηρητηρίου που έχει αφετηρία 
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στην απόληξη του µικρού λιµενοβραχίονα και τερµατίζει στη κορυφή του βράχου που 

τοποθετείται το  διατηρητέο Παρεκκλήσιο-φάρος.  

      Ένα δεύτερο πρόβληµα που παρατηρήσαµε είναι η έλειψη φωτισµού τη νύχτα σε όλη 

τη παράκτια ζώνη, στο θέατρο και στο Παρεκκλήσιο-Φάρο. Το φως ως στοιχείο της 

φύσης, δεν είναι µόνο πολύτιµο και απαραίτητο για τη συνέχιση της ζωής, αλλά και ένα 

στοιχείο απαραίτητο για την ανάδειξη και τη λειτουργία των κατασκευών και ειδικά των 

εκκλησιών. Από τους αρχαίους χρόνους µέχρι σήµερα, το φως ήταν και είναι ένα στοιχείο 

που το χρησιµοποίησαν οι αρχιτέκτονες, όχι µόνο για την ανάδειξη και τη λειτουργία των 

κατασκευών αλλά και ένα µέσο για το συµβολισµό τους. Προτείνουµε λοιπόν τοποθέτηση 

φωτιστικών οδικού δικτύου σε όλη την ακτογραµµή καθώς και τοποθέτηση επιδαπέδιων 

φωτιστικών-προβολέων κατά µήκος της διαδροµής του παρατηρηρίου, περιµετρικά του 

θεάτρου και του Παρεκκλησίου µε σκοπό να αναδειχθούν αλλά και να διευκολύνουν τη 

µετακίνηση του ανθρώπου από και προς σε αυτά. 

      Η ανάγκη για εξυπηρέτηση των ανθρώπων µε ειδικές ανάγκες µας οδήγησε αυτόµατα 

στη λύση του τρίτου προβλήµατος. Ενώ η µετακίνηση µέχρι το θέατρο γίνεται σε ένα 

επίπεδο, ωστόσο το µνηµείο τοποθετείται σε ύψος δέκα περίπου µέτρων. Η σύνδεση από 

το ένα επίπεδο στο άλλο γίνεται δια µέσου µιας κλίµακας µε απότοµη κλίση. Αυτό που 

προτείνουµε είναι η τοποθέτηση ενός µηχανοκίνητου εξωτερικού γυάλινου ανελκυστήρα 

δίπλα από το ανακατασκευασµένο µε µικρότερη κλίση κλιµακοστάσιο. Επιπλέον 

προτείνεται η επιφάνεια του βράχου να έρθει σε ένα επίπεδο µε τη χρήση ενός αδρανούς 

υλικού έτσι ώστε να διευκολύνεται η µετακίνηση των αµαξιδίων.  

      Θα αποτελούσε σηµαντική παράλειψη να µην επισηµάνουµε την αναγκαιότητα 

δεντροφύτευσης περιµετρικά του θεάτρου αλλά και στο ήδη υπάρχον δασύλιο το οποίο 
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προστατεύεται από το Δήµο Βόρειας Κυνουρίας. Επίσης, είναι χρηστική ανάγκη να 

τοποθετηθούν ξύλινα παγκάκια και στέγαστρα στο χώρο του δασυλίου όπου θα µπορεί ο 

επισκέπτης να καθίσει. Στη παρακάτω εικόνα φαίνονται σε επίπεδο κάτοψης οι 

προτεινόµενες επεµβάσεις στο χώρο του βράχου.  

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
      Στόχος των επεµβάσεων είναι η προστασία και ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωµίας 

του βράχου, καθώς και η αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση της ευρύτερης περιοχής 

του, µε σκοπό την κοινωνικό-οικονοµική τους αναζωογόνηση. Πρόκειται για επεµβάσεις 
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που έχουν ήπιο και συντηρητικό χαρακτήρα, που αποσκοπούν όχι σε διαρθρωτικές 

αλλαγές, αλλά σε βελτίωση των οικοδοµήσιµων και κοινόχρηστων χώρων καθώς και 

αφορούν την εξωτερική διαρρύθµιση του περιβάλλοντος χώρου του βράχου στον οποίο 

τοποθετείτε το Παρεκκλήσι-Φάρος. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν σέβονται κατά κύριο 

λόγο το διατηρητέο µνηµείο, τον άνθρωπο, το οικιστικό σύνολο, το περιβάλλον αλλά και 

τη πόλη του Παράλιου Άστρους.  
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19.ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ  
!
      «Σὰ βγεῖς στὸν πηγαιµὸ γιὰ τὴν Ἰθάκη,  νὰ εὔχεσαι νἆναι µακρὺς ὁ δρόµος, γεµάτος 

περιπέτειες, γεµάτος γνώσεις.. Ἀλλὰ µὴ βιάζῃς τὸ ταξείδι διόλου καλλίτερα χρόνια πολλὰ 

νὰ διαρκέσει καὶ γέρος πιὰ ν᾿ ἀράξῃς στὸ νησί, πλούσιος µὲ ὅσα κέρδισες στὸν δρόµο, µὴ 

προσδοκώντας πλούτη νὰ σὲ δώσῃ ἡ Ἰθάκη… 

Ἡ Ἰθάκη σ᾿ ἔδωσε τ᾿ ὡραῖο ταξίδι, χωρὶς αὐτὴν δὲν θἄβγαινες στὸν δρόµο. Ἔτσι σοφὸς 

ποὺ ἔγινες, µὲ τόση πείρα,  ἤδη θὰ τὸ κατάλαβες ᾑ Ἰθάκες τί σηµαίνουν…» 

 «Ιθάκη» ~ Κωσταντίνος Καβάφης 

!
      Για κάθε συγγραφέα δεν είναι δύσκολο να γράψει. Η δυσκολία έγκειται στο να βρει 

κανείς αλήθειες, να χαράξει νέους δρόµους, να προτείνει νέους τρόπους πνευµατικής 

αναζήτησης, στέλνωντας τη σκέψη του αναγνώστη πιο πέρα από τη δική του. 

Τελειώνοντας το ταξίδι αυτό, υπάρχει η πεποίθεση ότι η παρούσα διπλωµατική 

εργασία και έρευνα που πραγµατοποιήθηκε εκπλήρωσε πλήρως τους στόχους που είχε 

θέσει κατά την εκπόνησή της και ανοίγει νέους ορίζοντες για µελλοντική 

διαπολιτισµική ανάλυση των Φάρων.  

     Πιο συγκεκριµένα, η διπλωµατική περιέχει αναλυτική µελέτη και ανάγνωση του 

Φαρικού δικτύου στην Ελλάδα καθώς και πως θα µπορούσε να αξιοποιηθεί τόσο 

εγχώρια, όσο και στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια συγγραφής της τίθονται κέραια 

ερωτήµατα τα οποία έγκεινται στην εγκατάλειψη των κτισµάτων των φάρων και πως 

αυτά µπορούν να αξιοποιηθούν και να επαναχρησιµοποιηθούν µε γνώµονα τη 
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διαπολιτισµική κουλτούρα και θρησκεία κάθε λαού.  Ταυτίζοντας το Φάρο µε τις 

έννοιες Πίστη-Φως-Ήχος, τον συνδέουµε άµεσα µε τη θρησκεία. Σε κάθε είδος 

θρησκείας είτε Χριστιανισµό, είτε µουσουλµανισµό, είτε ιουδαϊσµό, είτε βουδισµό, 

είτε ισλαµισµό είτε ακόµα και στην αθρησκεία, οι πιστοί της θεωρούν πως αυτό που 

πιστεύουν είναι ο δρόµος για τη σωτηρία της ψυχής, το φως. Έτσι, µια ακραία ίσως, 

αλλά πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για τη διατήρηση των εγκαταλελειµένων Φάρων, 

είναι η µετατροπή τους σε θρησκευτικούς χώρους όπου θα µπορούν ταξιδιώτες, 

µετανάστες αλλά και περαστικοί να εισέρχονται εκεί και να προσεύχονται ή και να 

πραγµατοποιούν τα λατρευτικά τους καθήκοντα. Αυτό που ουσιαστικά προτείνεται 

είναι µια παγκόσµια διαπολιτισµική θρησκευτική κουλτούρα όπου ο καθένας θα 

σέβεται τα πιστεύω του συνανθρώπου του.  

      Στο παρακάτω διάγραµµα παρατηρούµε τα επί τοις εκατό ποσοστά των 

παγκόσµιων θρησκευτικών πεποιθήσεων που πιστεύονται στο κόσµο, σύµφωνα µε τη 

καταµέτρηση που πραγµατοποιήθηκε το 2005. Παρατηρούµε ότι από τις 19 
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εναλλακτικές θρησκείες µόνο οι 10 είναι γνωστές και από αυτές µόνο οι 5 έχουν 

θρησκευτικούς χώρους-τόπους για να λατρεύονται.  

      Στις επόµενες δυο εικόνες παρουσιάζονται οι παγκόσµιοι χάρτες κατανοµής θρησκειών 

και τοποθεσίας των Φάρων αντίστοιχα. Στο πρώτο χάρτη παρατηρούµε µια σχετική 

οµοιοµορφία όσο αφορά τη θρησκευτική κουλτούρα τόσο ανα τις ηπείρους όσο και ανα 

των µεγάλων κρατών. Στο δεύτερο χάρτη παρατηρούµε το πλήθος των Φάρων που 

υπάρχουν στο κόσµο.  
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!
      Οι παραπάνω δυο χάρτες µας δίνουν ένα επιπλεόν κίνητρο, να υποστηρίξουµε τη 

πρόταση µετατροπής των Φάρων σε χώρους θρησκευτικής λατρείας. Οι παγκόσµιες 

µετακινήσεις των ανθρώπων από χώρα σε χώρα διευκολύνει τη ζωή τους σε πολλούς 

τοµείς, όχι όµως και σε ότι αφορά τη θρησκεία, καθότι σε ορθόδοξα κράτη δε συναντούµε 

χώρους ισλαµιστών ή βουδιστών και αντιστρόφως. Κατά συνέπεια, εφόσον υπάρχουν 

Φάροι οι οποίοι δε χρησιµοποιούνται πλέον για να διευκολύνουν τις µετακινήσεις των 

πλοίων, εύκολα θα µπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, γιατί να µη µετατραπούν και 

αξιοποιηθούν, µε γνώµονα τη παγκόσµια διαπολιτισµική θρησκευτική κουλτούρα σε 

χώρους λατρείας, σεβόµενοι πάντα τα πιστεύω του κάθε ανθρώπου, του κάθε πολιτσµού 

και της κάθε χώρας.  

       Στις επόµενες σελίδες ακολουθεί µια σύντοµη ανάλυση των εφτά µεγαλύτερων 

θρησκειών στο κόσµο καθώς και τα µέρη από τα οποία αποτελέιται ο κάθε λατρευτικός 

χώρος. Είναι αξιοσηµείωτο πως σε αυτή τη σύντοµη αναφορά παρατηρήσαµε πολλά κοινά 

σηµεία στο τρόπο αλλά και στο χώρο λατρείας, ανάµεσα στις διαφορετικές θρησκείες. 

Σκοπός αυτής της αναφοράς είναι να αναδείξουµε ότι οι Φάροι λόγω της απλής 

κτιριολογικής τους µορφής, καθίστανται η πλέον εύκολη λύση αναδιαµόρφωσής τους 

χώρους λατρείας. 

        Στη παρούσα φάση πιστεύετε πως η παρούσα µελέτη µπορεί να αξιοποιηθεί από τους 

φορείς που συνέβαλαν να ολοκληρωθεί, όπως η Υπηρεσία Φάρων, το Υπουργείο 

Πολιτισµού, το Ίδρυµα Λασκαρίδη καθώς και η Τοπική Αυτοδιοίκηση του Δήµου Βόρειας 

Κυνουρίας. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η περεταίρω µελέτη διαπολιτισµικής θρησκευτικής 

κουλτούρας των λαών έτσι ώστε Φάροι οι οποίοι µένουν ανεκµετάλλευτοι να 

επαναχρησιµοποιηθούν ως λατρευτικοί χώροι των θρησκειών.  
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!
!
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 

       Χριστιανισµός ονοµάζεται το θρησκευτικό σύστηµα πίστης το οποίο αναγνωρίζει ως 

ιδρυτή και κεντρικό πρόσωπο του συνόλου της διδασκαλίας του, τον Ιησού Χριστό, όπως 

παρουσιάζεται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Αυτό σηµαίνει, πως πέρα από κάθε άλλη 

έννοια που περιλαµβάνει η θρησκεία αυτή, οι οπαδοί του Χριστιανισµού εστιάζουν την 

προσοχή τους και έχουν ως κοινό σηµείο αναφοράς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. 

Αποτελείται κυρίως από την Καθολική Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία και 

τις Προτεσταντικές Εκκλησίες. Ο χώρος όπου προσεεύχονται οι χριστιανοί λέγεται 

«Εκκλησία» και απαρτίζεται από τα παρακάτω µέρη:  

Το καµπαναριό 

Το ναό  

Το νάρθηκα  

Το κυρίως ναό και  

Το Ιερό Βήµα  

 

!
!
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ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ 

      Η αραβική λέξη Ισλάµ σηµαίνει υποταγή και χρησιµοποιείται από τους 

µουσουλµάνους ως «υποταγή στον Θεό» και εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία του 

ισλάµ, ονοµάζονται µουσλίµ (muslim), που σηµαίνει υποταγµένος στο Ύψιστο. Το Ισλάµ 

δεν έχει µόνο θρησκευτική αλλά και πολιτική υπόσταση, όπως και άλλες θρησκείες. Έχουν 

χρησιµοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα διάφορες ονοµασίες για να το προσδιορίσουν, 

όπως Ισλαµισµός και Μουσουλµανισµός. Από το παγκόσµιο χάρτη, παρατηρούµε ότι η 

θρησκεία του Ισλάµ έχει κατά κύριο λόγο πιστούς στη Μέση Ανατολή. Ο χώρος όπου οι 

µουσουλµάνοι προσεύχονται λέγεται «Τέµενος» και τα µέρη του αποτελούνται από:  

Το µιναρέ 

Τη κρήνη 

Την αίθουσα προσευχής  

Τον άµβωνα και  
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Το µιχράµπ 

 

!
!
!
!
 

 

!
!
!
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ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ 

      Ινδουισµός και  Βραχµανισµός είναι ένας συνδυασµός τοπικών θρησκειών της Ινδίας. 

Από τους ίδιους τους πιστούς της, η θρησκεία των Ινδών περιγράφεται συνήθως από 

τη σανσκριτική έκφραση, Σανατάνα Ντάρµα, που σηµαίνει  αιώνιος νόµος,  αιώνια τάξη ή 

πατρική πίστη.  Αναφέρεται συχνά ως η αρχαιότερη θρησκεία του κόσµου,καθώς κάποιες 

από τις ρίζες της ανάγονται στην Εποχή του Σιδήρου. Ο Ινδουισµός είναι η τρίτη 

µεγαλύτερη θρησκεία του κόσµου σε αριθµό πιστών, µετά το Χριστιανισµό και το Ισλάµ, 

µε περίπου ένα δισεκατοµµύριο πιστούς, εκ των οποίων πάνω από το 90% κατοικεί 

στην Ινδία. Ο χώρος όπου προσεύχονται οι ινδουϊστές ονοµάζεται «Ναός» και αποτελείται 

από:  

Βραχώδης ναούς 

Πυραµοειδή πύργο  

Ανάγλυφες παραστάσεις 

Στάχµπα 

!
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!
ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ  

      Οι θρησκείες της Ανατολικής Ασίας, αποτελούν ένα υποσύνολο των Ανατολικών 

θρησκειών, οι οποίες εντάσσονται στο λεγόµενο Συγκρητισµό. Η οµάδα αυτή 

περιλαµβάνει τον Κοµφουκιανισµό , Σίντο , Ταοϊσµό, καθώς και τη µείξη αρκετών 

παραδόσεων, επιβάλλοντας έτσι µια υποκείµενη ενότητα και επιτρέποντας µια περιεκτική 

προσέγγιση άλλων δογµάτων. Ο Κοµφουκιανισµός και ο Ταοϊσµός είναι κατ' αρχήν 

φιλοσοφικές προσεγγίσεις της ζωής. Ο Κοµφουκιανισµός συνδυάσθηκε θρησκευτικά µε 

την προγονολατρεία, που ήταν βαθειά ριζωµένη στην ανατολική Ασία. Ο Ταοϊσµός έχει 

περισότερο θρησκευτικό χαρακτήρα.  Τα κτίρια του Κοµφουκιανισµού είναι αφιερωµένα 

πρωτίστως στη µνήµη του Κοµφούκιου. Ο κυρίαρχος ορθολογικός χαρακτήρας της 

αρχιτεκτονικής του Κοµφουκιανισµού αναγνωρίζεται ευκρινώς σε αυτά τα κτίρια, που 

είναι πιο λιτά από τα άλλα ιστορικά κτίρια της Κίνας. Τα κτίρια του Ταοϊσµού είναι κυρίως 

θρησκευτικά κτίρια. Ο κυρίαρχος µυστικιστικός χαρακτήρας της αρχιτεκτονικής του 

Ταοϊσµού αναγνωρίζεται ευκρινώς στα Μοναστήρια του όρους Γουντάνγκ. 
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ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ 

Ο Βουδισµός εισήχθη από τις Ινδίες στην Κίνα τον 1ο αιώνα µ.Χ. Όµως η ευρεία διάδοσή 

του άρχισε να πραγµατοποιείται από τον Βουδιστή µοναχό Μπατάο (Batao), που ήρθε από 

τις Ινδίες το 464 µ.Χ. Η Βουδιστική αρχιτεκτονική εκφράζει την "επανεµφάνιση" της 

γαλήνης και της ειρήνης και δηµιουργεί ατµόσφαιρα ηρεµίας και αδελφοσύνης.  Οι πρώτες 

κατασκευές της Κινεζικής Βουδιστικής αρχιτεκτονικής είναι υπόσκαφες, λαξευτές, µε 

τεχνική και µορφολογία που προήλθαν από τις Ινδίες. Οι Βουδιστικές αίθουσες προσευχής 

ονοµάζονται σαϊτίγιες. Χαρακτηριστικό των βουδιστικών κτιρίων είνα η παγόδα. Η 

παγόδα κατάγεται από την Ινδική Βουδιστική στούπα και από το παραδοσιακό ξύλινο 

κινέζικο πολυώροφο κτίριο, που ονοµάζεται "lou" και είναι το κατακόρυφο συνθετικό 

στοιχείο που λειτουργεί σαν τοπόσηµο των Βουδιστικών συγκροτηµάτων.  

 

!
 

!
!
!
!
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1. ΙΟΥΔΑΙΣΜΟΣ 

    Ο Ιουδαϊσµός είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Εβραίων ανά τον κόσµο µε περίπου 

15 εκατοµµύρια πιστούς. Οι αξίες και η ιστορία του εβραϊκού λαού συνιστούν µείζον 

θεµέλιο των άλλων Αβρααµικών θρησκειών όπως είναι ο Χριστιανισµός, ο Ισλαµισµός, 

οι Σαµαρίτες και η Πίστη Μπαχάι. Ο Ιουδαϊσµός σπανίως υπήρξε µονολιθικός στην 

άσκησή του και διαφέρει από πολλές θρησκείες ως προς το γεγονός ότι η κεντρική 

αυθεντία δεν αποδίδεται σε κάποιο άτοµο αλλά µάλλον στις ιερές Γραφές (Τανάκ) και στις 

µακραίωνες παραδόσεις (Χαλακά). Βέβαια, ο Ιουδαϊσµός σε όλες τις παραλλαγές του 

παρέµεινε προσδεδεµένος σε έναν αριθµό θρησκευτικών αρχών, η σηµαντικότερη εκ των 

οποίων είναι η πίστη ότι υπάρχει ένας µοναδικός, παντογνώστης, παντοδύναµος, 

πανάγαθος, υπερβατικός Θεός, που αποδίδεται στα ελληνικά ως Ιεχωβά ή Γιαχβέ. 

 

 

!
!
!
!
!
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ΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ  

      Παγανισµός είναι όρος που προσδιορίζει τις πολυθεϊστικές θρησκείες. Η λέξη 

Παγανισµός προέρχεται από το λατινικό pagani, που σηµαίνει άνθρωπος του αγρού, της 

εξοχής. Μακριά από τα χωριά –κυρίως στα δάση- γιόρταζαν οι λαοί της Ευρώπης τους 

θεούς των προγόνων τους.  Παρότι ο Νεοπαγανισµός εµφανίστηκε ως ιδεολογικό ρεύµα το 

19ο αιώνα, κατάφερε να δηµιουργήσει ένα πραγµατικό µαζικό κίνηµα στις µέρες µας. Οι 

αιτίες που προκάλεσαν αυτήν την «επιστροφή στις ρίζες» ήταν η τελειωτική ισοπέδωση 

των ιδεολογιών, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ο οικολογικός κίνδυνος που 

απειλεί τον πλανήτη. Βασικές όψεις του Παγανισµού είναι ο Ανιµισµός, ο Πολυθεϊσµός, ο 

Πανθεϊσµός, ο Σαµανισµός και οι σύγχρονες νεοπαγανιστικές - φυσιολατρικές οµάδες, 

γνωστές µε το όνοµα modern pagans, που τα µέλη τους ανακαλύπτουν ένα βαθύτερο 

φιλοσοφικό νόηµα στην Μητέρα Φύση. Ο σεβασµός στην ελεύθερη βούληση και τις 

επιλογές του κάθε ατόµου είναι ένα από τα κύρια γνωρίσµατα του Νεοπαγανιστικού 

κινήµατος. 
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www.michanikos.gr  

www.minenv.gr 

www.parkjellas.gr 

www.prolat.gr 

www.tee.gr 

www.telco.com 

www.unioncatalog.gr 

www.vakalopoulos.com 

www.woodman.gr 

www.yen.gr 

www.schueco.gr 

23.ΧΑΡΤΕΣ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΦΕΚ 

!
Green Paper for Urban Enviroment (European Commission 1990) 
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Διακύρηξη του Άµστερνταµ (Συµβούλιο για την αρχιτεκτονική πολιτιστική 

κληρονοµιά, Άµστερνταµ 1975) 

Κατάλογος της Παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς (UNESCO 2009)  

Χάρτα των Αθηνών για την αποκατάσταση ιστορικών µνηµείων (Αθήνα 1931) 

Χάρτα της Βενετίας για τα µνηµεία (ICOMOS, Βενετία 1964) 

Χάρτα για τους τόπους πολιτιστικής κληρονοµιάς (ICOMOS 2007) 

Σύµβαση για τη παγκόσµια πολιτιστική κληρονοµιά (UNESCO, Παρίσι 1972) 

Ντοκουµέντο για την Αυθεντικότητα (UNESCO,ICCROM and ICOMOS, 1994) 

Ν.1418/84 (ΦΕΚ-23/Α/84) «Δηµόσια Έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», 

άρθρο 8, παρ.1 και 2  «Αυξοµοιώσεις εργασιών, νέες εργασίες» 

Ν.1650/86 (ΦΕΚ-160 Α΄) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» 

Ν.3028/2002 (ΦΕΚ-153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 

Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» 

Ν.2039/1992 (ΦΕΚ-61) «Κύρωση της Σύµβασης για την προστασία της 

αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς της Ευρώπης» 

Ν.2742/1999: «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες 

διατάξεις» 

Ν.3038/2002 (ΦΕΚ-30/ΑΑΠ/2013) Χαρακτηρισµός του Φάρου στο Παράλιο 

Άστρος 
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Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005) «Συµβάσεις µελετών Δηµοσίων Έργων και 

Παροχής Υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 31, παρ. 5. 

!
Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, κλπ» και ειδικότερα το 

άρθρο 25, παρ. 4.  

ΠΔ 305/96 (ΦΕΚ 212/Α/1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 

που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση 

προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ» και ιδιαίτερα το άρθρο 3, παρ.3,8 και 9 «Υποχρέωση 

απασχόλησης συντονιστών. Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας. Εκ των 

προτέρων γνωστοποίηση»  

Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (ΦΕΚ266/Β/2001) «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου 

κατά τη µελέτη του έργου» 

Υ.Α. ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 (ΦΕΚ/686/Β/2001) «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας 

και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), ως απαραίτητων 

στοιχείων για την έγκριση µελέτης στο στάδιο της οριστικής µελέτης ή και της 

µελέτης εφαρµογής σε κάθε Δηµόσιο Έργο» 

Υ.Α. µε τίτλο ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/106118/8544/1341/23-01-2013 για το 

χαρακτηρισµό του Φάρου στο Παράλιο Άστρος ως διατηρητέο µνηµείο.  
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Υ.Α ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (ΦΕΚ 16/Β/2003) «Πρόληψη και αντιµετώπιση του 

εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)» και 

ειδικότερα την παρ. 2.9. 

Το έγγραφο µε αρ. πρωτ. 5802/Γ.Φ/2007 του Νοµικού συµβούλου του ΥΠΕΧΩΔΕ 

περί Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας Δηµοσίων Έργων 

!
!

!

24.ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

!
ΑΠΘ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

ΓΕΝ: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού 

CIAM: Congres Internationales de l’ Architecture Moderne 

ΔΑΒΜΜ: Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων 

ΔΑΝΣΜ: Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνηµείων 

ΔΕΕΜΠΚ: Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων 

ΔΠΘ: Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 

ΕΚΠΑ: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

ΕΜΠ: Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 

ΕΟΤ: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού 

IALA: International Association of Lighthouses Authorizaties 
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ΚΠΣ: Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

ΠΔ: Προεδρικό Διάταγµα 

ΣΑΥ: Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας  

ΤΕΕ: Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας 

ΤΕΙ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 

ΥΕΝ: Υπουργείο Ελληνικής Ναυτιλίας 

ΥΠΠΘ: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων 

ΥΠΠΟ: Υπουργείο Πολιτισµού 

ΦΑΥ: Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 

!
!
!

25.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

25.1.ΧΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΝΕΡ    88

                        ΒΑΡΒΑΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΥΦ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

             

Οι κύριοι Χιώτης και Βαρβατές, 

υπάλληλοι της Υπηρεσίας Φάρων του 

Πολεµικού Ναυτικού,ήταν οι κύριοι 

υπαίτιοι για την ανάληψη του θέµατος 

της διπλωµατικής µου εργασίας. Οι 

συναντήσεις µας στην Υπηρεσία κατά το 

2013 υπήρξαν αφετηρία-έµπνευση και 
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κινητήρια δύναµη για την αποπεράτωσή της.  

      Για λόγους εµπιστευτηκότητας και απορρήτου, δε θα µεταφέρω αυτούσιο το διάλογο 

από τις συναντήσεις που είχα µε τους κυρίους Χιώτη και Βαρβατέ παρά µόνο την εµπειρία 

µου, τις προτάσεις του και το υλικό για την διπλωµατική µου. 

      Αποφασισµένη να ασχοληθώ στη διπλωµατική µου εργασία µε το κτίριο που λάτρεψα 

και αγάπησα όσο κανένα άλλο κατά τη διάρκεια των φοιτητικών µου χρόνων στη Πάτρα, 

και δεν είναι άλλο από το Φάρο, ξεκίνησα το ταξίδι µου από την Υπηρεσία Φάρων έχοντας 

στις σηµειώσεις µου µερικούς από τους πιο αξιόλογους αρχιτεκτονικά και ιστορικά 

Φάρους της Ελλάδας.  

      Στη πρώτη µας συνάντηση, ο κ. Χιώτης παρακολουθούσε υποµονετικά τις σκέψεις µου 

πάνω στο θέµα επιλογής Φάρου. Αναλύσαµε έναν έναν ξεχωριστά όσους Φάρους είχα βρει 

και είχα επιλέξει να ασχοληθώ. Σε συνεννόηση µε το κ. Βαρβετέ µε παρότρυνε να 

αναλάβω το Φάρο στο Παράλιο Άστρος Κυνουρίας µιας και δεν είχαν κανένα σχέδιο στα 

χέρια τους και για το σηµαντικότερο λόγο ότι τον συγκεκριµένο Φάρο τον είχε προωθήσει 

στο Υπουργείο Πολιτισµού, προκειµένου να κηρυχθεί διατηρητέος και µνηµείο 

πολιτισµικής κληρονοµιάς. Χωρίς δεύτερη σκέψη, δέχτηκα και κανονίσαµε την επόµενη 

συναντησή µας για να µου δώσει τις σχετικές άδειες από την Υπηρεσία για τη πρόσβασή 

µου στο χώρο του Φάρου καθώς και κατευθηντήριες οδηγίες.  

      Στη δεύτερη συνάντησή µας λοιπόν, ο κ.Βαρβετές µε ξενάγησε στο Μουσείο της 

Υπηρεσίας Φάρων, δίνοντας µου πλήθος πληροφοριών για τους Φάρους, την ιστορία τους, 

τη σηµερινή κατάσταση και πως η Υπηρεσία συµβάλλει στη προσπάθεια διατήρησής τους. 

Μετά τη ξενάγηση συναντήθηκα µε το κ. Χιώτη στο γραφείο του, όπου πέραν των αδειών 

και λοιπών εγγράφων µου έδωσε σε ηλεκτρονική µορφή το βιβλίο του κ. Λυκούδη 

Στυλιανού «Ιστορικόν περί των φάρων των ελληνικών ακτών από της αρχαιότητος µέχρι 

σήµερον». Συζητήσαµε για τον τρόπο διεξαγωγής της µελέτης αποτύπωσης και µου 

ζητήθηκε πλήρης αναφορά της εργασίας καθώς και µελέτη επανάχρησης του Φάρου σε 

πλαίσια λογικά.  

      Η επόµενη συνάντησή µας έγινε έπειτα από το ταξίδι µου στο Φάρο του Παράλιου 

Άστρους για να παραδώσω τα σχέδια αποτύπωσης και µόνο αυτά. Ο κ. Χιώτης πρότεινε 
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να παρακολουθήσω το Συνέδριο IALA που θα γινόταν τον Ιούνιο, προκειµένου να 

συλλέξω πληροφορίες, οπότε και δέχτηκα ευχαρίστως. Από τον Ιούνιο του 2013 µέχρι και 

το τέλος της διπλωµατικής µου η επικοινωνία µας συνεχίστηκε µέσω τηλεφώνου και 

ηλεκτρονικών µέσων.  

      Τελειώνοντας, θα ήθελα να τους ευχαριστήσω θερµά για την άµετρη στήριξη και 

βοήθεια τους καθώς και για το ενδιαφέρον που έδειξαν µέχρι την ολοκλήρωση της 

διπλωµατικής.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

2. ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

!
Ο κ. Μαντάς Παναγιώτης, ο ένας εκ των τριών 

αντιδηµάρχων που εξέλεξε ο Δήµος Βόρειας 

Κυνουρίας, διπλωµατούχος Αγρονόµος Τοπογράφος 

Μηχανικός του ΕΜΠ, είναι ελεύθερος επαγγελµατίας 

και παράλληλα µε τη θέση του στο γραφείο του 

Δηµάρχου, διατηρεί τεχνικό γραφείο στη πόλη του 
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Άστρους.  

Λόγω υποχρεώσεων του Δηµάρχου, ο κ. Μαντάς είχε την ευγενή καλοσύνη να µας δώσει µια 

συµπληρωµατική συνέντευξη ως πολιτικό πρόσωπο της αυτοδιοίκησης για τα ζητήµατα του 

Φάρου. 

(27 Απριλίου 2013) 

[…] 

Αλεξία Μόσχα: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω που κάνετε την υπέρβαση να µας δεχτείτε 

στο γεµάτο καθήκοντα πρόγραµµά σας, γι’ αυτό και θα είµαστε σύντοµοι. Τους λόγους της 

επίσκεψής µας τους γνωρίζετε ήδη, οπότε ας ξεκινήσουµε. Ποια είναι η θέση σας στα 

θέµατα του Παράλιου Άστρους; 

Παναγιώτης Μαντάς: Εγώ ευχαριστώ.Ο Δήµος Βόρειας Κυνουρίας µε το Παράλιο Άστρος 

στα θέµατα αυτοδιοίκησης, αντιµετωπίζει προβλήµατα. Είναι εσωτερικά θέµατα τα οποία 

λύνονται όµως. Ωστόσο, το τελευταίο καιρό έχουµε τα βλέµµατα µας στραµµένα στο 

Παράλιο λόγω της ανακατασκευής του λιµανιού την οποία µελέτη έχει αναλάβει ένα γραφείο 

στο Πειραιά. Περιµένουµε τις τελευταίες υπογραφές από το Γενικό Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πελοπονήσου, για να ξεκινήσουν οι εργασίες.  

Α.Μ.: Παράλληλα µε την ανακατασκευή του λιµανιού έχετε σχέδια για το Φάρο; 

Π.Μ.: Ο Φάρος είναι ένα θέµα το οποίο µας το υπενθυµίζουν συνεχώς οι κάτοικοι στο 

Παράλιο. Το γεγονός ότι είναι υπό την επίβλεψη του Πολεµικού Ναυτικού δε µας δίνει 

κανένα δικαίωµα για τη συντήρησή του. Ωστόσο, οι κάτοικοι κατά διαστήµατα µας φέρνουν 

έγγραφες διαµαρτυρίες για να τις υπογράψουµε και να τις στείλουµε στην Υπηρεσία Φάρων. 

Από όσο ελάχιστα γνωρίζω, διότι για να είµαι ειλικρινής δεν έχω ασχοληθεί προσωπικά µε 

το θέµα, όταν περνάει ο στόλος του Πολεµικού Ναυτικού από το Παράλιο, ανεβαίνει στο 

Φάρο για να επιβλέψει τη κατάσταση. 

[…] 

Α.Μ.: Ως πολιτικό πρόσωπο, πιστεύετε ότι τώρα που κυρήχθηκε διατηρητέος ο Φάρος 

έχετε ελπίδες να τον δείτε σύντοµα αποκαταστηµένο; 
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Π.Μ.: Ως πολιτικό πρόσωπο και ως µηχανικός µε χρόνια εµπειρία µπορώ να διακρίνω το 

χρόνο που θα πάρει για να ολοκληρωθεί το έργο. Να σας αναφέρω το πρόσφατο παράδειγµα 

της ανακατασκευής του λιµανιού. Από τη προηγούµενη Δηµαρχία έχουν ξεκινήσει οι 

διαδικασίες, η µελέτη και για να εγκριθεί έχουµε διανύσει τόσα χρόνια. Πλέον, ελπίζουµε ότι 

τα έργα θα ξεκινήσουν αν όχι το 2014 το αργότερο το 2015. Τώρα όσο αφορά το Φάρο που 

είναι στην ιδιοκτησία του Πολεµικού Ναυτικού, δε γνωρίζω αν θα «τρέξει» το έργο πιο 

γρήγορα… Το ελπίζω µόνο, γιατί θα ήταν ωραία, παράλληλα µε το καινούριο λιµάνι να 

έχουµε ανακαινισµένο και το Φάρο. Είναι αλληλένδετα ο Φάρος και το Λιµάνι και είναι 

εξίσου σηµαντικά και τα δυο για τη πόλη του Παράλιου Άστρους. Έχουµε και το θεατράκι 

ατελές, τώρα που το σκέφτοµαι.. Είδατε; Μιας ανακατασκευής έπονται πολλές!  

Α.Μ.: Θαρρώ πως απαντήσατε µε πληρότητα σε όλες µου τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ 

και πάλι για το χρόνο που µας διαθέσατε. Καλή συνέχεια στον αγώνας σας! 

Π.Μ.: Εγώ ευχαριστώ που µου δώσατε την ευκαιρία να µιλήσω ανοιχτά για τα θέµατα της 

πόλης µας! Καλή συνέχεια και σε εσάς!  

!
!
!
!
!
!
!

3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ-ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ε.Ν. 

!
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     Ο κ. Νικόλαος Σκαρµούτσος, συνταξιούχος τώρα και 

πρώην Πλοίαρχος του Εµπορικού Ναυτικού της 

Ελλάδος, διαχειρίζεται µε απαράµιλλο ενδιαφέρον το 

διαδικτυακό ιστότοπο του Παράλιου Άστρους 

(www.astrosparalio.gr). Είναι ο πλεόν καταλληλότερος 

άνθρωπος για να απευθυνθεί κανείς αν θέλει να 

πληροφορηθεί για την ιστορία και τις εξελίξεις στο 

Παράλιο Άστρος.  

Εµείς µιλήσαµε µαζί του κατά τη παραµονή µας στο Φάρο του Άστρους και σας παραθέτουµε 

αποσπάσµατα από τη συνέντευξη.  

(24 Απριλίου 2013) 

!
[…] 

Αλεξία Μόσχα: Άστρος, λοιπόν, πανέµορφο αλλά και πρωτότυπο όνοµα για περιοχή! 

Μήπως γνωρίζετε από που πήρε την ονοµασία του; 

!
Νικόλαος Σκαρµούτσος: Πράγµατι! Όπως µπορείτε και µόνη σας να δείτε (δείχνει) εκεί 

υπάρχει ο λόφος Νησί ο οποίος έχει το σχήµα από «άστρο». Το όνοµα το έδωσαν οι πρώτοι 

κάτοικοι που ήρθαν εδώ, σύµφωνα µε τον Ηρόδοτο, κατά τη νεολιθική εποχή περί το 6500 

π.Χ. Μάλιστα, ο Δήµος Κυνουρίας επίσης ονοµατίστηκε από τους αρχαίους χάρην του 

οικιστή τους Κύνουρο, ο οποίος ήταν υιός του Περσέα. Έχουµε ιστορία εδώ! Αν ανατρέξετε 

στον ιστότοπό µας θα διαβάσετε πολλά ενδιαφέροντα για την ιστορία της πόλης µας.  

!
Α.Μ.: Πραγµατικά πολύ ενδιαφέρον! Όσο αφορά το Φάρο µας, γνωρίζετε το έτος 

εγκατάλειψής του; 

Ν.Σ.: Ο Φάρος κτίστηκε το 1893 και ανήκει στην Υπηρεσία Φάρων, αν και αυτό ήδη το 

γνωρίζετε µιας και σας έστειλαν οι εκεί αρµόδιοι. Έπαψε να λειτουργεί στα µέσα του 1990 

καθώς αντικαταστάθηκε από µεταλλικό φωτοσηµαντήρα ο οποίος βρίσκεται βόρεια από το 

Κάστρο. Μπορείται να τον διακρίνετε και από εδώ. Βρίσκεται εκεί (δείχνει) στην άκρη του 

βράχου. 

[…] 
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Α.Μ.: Ο Φάρος σας το Μάρτιο (2013), όπως ίσως δε γνωρίζετε, χαρακτηρίστηκε 

διατηρητέος από τη Διεύθυνση µνήµειων του Υπουργείου Πολιτισµού λόγω της 

σπανιότητας της πέτρας της λιθοδοµής της. Γνωρίζετε τη προέλευσή της; 

!
Ν.Σ.: Είµαι πολύ ευτυχής! Δε το γνώριζα αν και κατά καιρούς έχουµε κάνει κινήσεις προς το 

Πολεµικό Ναυτικό για την αποκατάσταση του Φάρου. Θα σας εξηγήσω, αφού πρώτα 

απαντήσω στην ερώτηση σας. Η πέτρα της λιθοδοµής του Φάρου είναι ντόπια από τα 

λατοµεία που υπήρχαν την εποχή που κατασκευάστηκε, στην αρχή της πόλης.  

Τώρα, όσο αφορά την είδηση που µας φέρατε, όπως σας είπα είµαι ευτυχής. Όπως βλέπετε ο 

Φάρος έχει υποστεί αλλιώσεις τόσο από την εγκατάλειψη και το χρόνο όσο και από νεαρούς 

βανδαλιστές οι οποίοι δε σέβονται το ίδιο τα κτίσµατα όσο οι παλαιότεροι. Μπήκατε µέσα 

στο Φάρο και είδατε τη κατάστασή του. Είναι κρίµα…. Έχουµε στείλει επανελλειµένως 

έγγραφες παρακλήσεις προς την Υπηρεσία Φάρων να στείλουν κάποιον για τη συντήρηση του 

Φάρου, αλλά τίποτα. Θα κάναµε µόνοι µας ως πολίτες κάποια ενέργεια, αλλά γνωρίζετε τη 

γραφειοκρατία στην Ελλάδα. Άλλωστε όπως προείπαµε ο Φάρος ανήκει στο Πολεµικό 

Ναυτικό και δεν έχουµε κανένα δικαίωµα αποκατάστασης ως προς αυτόν. Φανταστείτε, τα 

µεταλλικά κάγκελα στα παράθυρα τα έβαλα µε δική µου πρωτοβουλία προκειµένου να 

εµποδίσω τους βανδαλιστές να κάνουν κι άλλες ζηµιές στο εσωτερικό. Οι φθορές είναι 

ευδιάκριτες… Εύχοµαι, να µην αργήσουν να αποκαταστήσουν το µνηµείο. Ο Φάρος είναι το 

δικό µας στολίδι στο λιµάνι! 

[…] 

Α.Μ.: Το εύχοµαι και εγώ αν και όπως ήδη αναφέρατε η γραφειοκρατία στην Ελλάδα δεν 

έχει τέλος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Η Υπηρεσία Φάρων µας ζήτησε µαζί 

µε τη µελέτη αποκατάστασης να προτείνουµε και µια πρέπουσα αλλαγή χρήσης στο Φάρο. 

Σαν πολίτης του Παράλιου Άστρους και υπέρµαχος της ιστορίας και του Φάρου, αν δοθεί 

µια καινούρια χρήση στο Φάρο, τότε ποια θα θέλατε να είναι;  

Ν.Σ.: Θα ήταν υπέροχο και ονειρικό να λειτουργήσει ξανά ως Φάρος, να λάµπει σαν ένα 

φωτεινό άστρο από το Άστρος! Παρόλα αυτά δε ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό καθώς η 

απόσταση για οικοδόµηση από τον Φάρο στα 200 µέτρα έχει σχεδόν καταπατηθεί. Ωστόσο 

θα µπορούσαµε να το κάνουµε ναυτικό µουσείο. Έχουµε αρκετές φωτογραφίες και 
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αντικείµενα τα οποία θα µπορούσαν να τοποθετηθούν µέσα. Ή ακόµα και ένα µικρό 

ξωκκλήσι…  

[…] 

Α.Μ.: Ευχαριστούµε πολύ για το χρόνο που διαθέσατε. Η συζήτησή µας ήταν 

προσοδοφόρα και εποικοδοµητική. Τολµώ να πω, πως αν κάθε περιοχή της Ελλάδας είχε 

από έναν άνθρωπο µε το ζήλο και τη διάθεση τη δική σας, τότε ίσως είµασταν αρκετά 

βήµατα µπροστά στην Ελλάδα της κρίσης και πολιτισµικά πιο µορφωµένοι! 

Ν.Σ.: Ευχαριστώ για τις φιλοφρονήσεις σας, αν και είναι υπερβολικές! Να είστε καλά και 

εσείς και ευχόµαι τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα στην εργασία σας! Ότι επιπλέον 

χρειαστείτε µπορείτε να µας απασχολήσετε!  

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!

4. ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

        ΜΗΤΣΕΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 

 

Οι κύριοι Μακρής και Μητσέας, στο επάγγελµα 

Δηµοτικός Σύµβουλος και Δηµοσιογράφος 

αντίστοιχα. Είχαµε την ευκαιρία να συνοµιλήσουµε 

για πολύ λίγο αλλά και να ανταλλάξουµε αρχεία 

σχετικά µε το Φάρο του Παράλιου Άστρους. (27 

Απριλίου 2013) 

Αλεξία Μόσχα: Να που επιτέλους συναντιόµαστε και από κοντά!  

Θεόδωρος Μακρής: Είδες; Πως πήγε η συνάντηση µε τον Αντιδήµαρχο; 

Α.Μ.: Καλύτερα από το αναµενόµενο! Είστε πράγµατι όλοι οι κάτοικοι τόσο 

ευπρόσδεκτοι να βοηθέσετε;  

Θ.Μ.: Όλοι εκτός από το Μητσέα! (γέλια) Λοιπόν, τι καλό προς δηµοσίευση µας έφερες; 

Α.Μ.: Νόµιζα ότι εγώ θα έπαιρνα συνέντευξη! (γέλια) Σας έφερα την έγγραφη 

ανακοίνωση και το ΦΕΚ από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Μνηµείων του Υπουργείου 

Πολιτισµού που λέει ότι ο Φάρος σας κυρήχθηκε διατηρητέος. Από το Πολεµικό Ναυτικό 

έχω τη πληροφορία ότι θα ανακαινισθεί και θα αποκατασταθεί αισθητικά υπό τη βοήθεια 

του Ευρωπαϊκού προγράµµατος ΕΣΠΑ 2013. Σειρά σας τώρα! Τι έχετε για µένα; 

Θ.Μ.: Από εµένα έχεις αυτά τα αρχεία για το Φάρο και τις δηµοσιεύσεις για το λιµάνι µιας 

και από ότι έµαθα σε ενδιαφέρει. 

Μιχάλης Μητσέας: Εδώ θα βρεις φωτογραφίες παλιές αλλά και πρόσφατες από το 

Παράλιο Άστρος και το Φάρο. 
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Α.Μ.: Τέλεια! Ευχαριστώ και τους δυο θερµά για όλη τη βοήθεια τόσο τηλεφωνικά όσο 

και από κοντά!  

Μ.Μ.: Θα θέλαµε την εργασία σου να δηµοσιευθεί στις τοπικές µας εφηµερίδες µόλις 

ολοκληρωθεί. Είναι σηµαντικό να υπάρχουν στο αρχείο µας τέτοιες µελέτες.  

Α.Μ.: Πολύ ευχαρίστως! Είναι εξίσου σηµαντικό για µένα µια τέτοια δηµοσίευση!  

5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ κ.ΓΗΣΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΑΣ 

!
Ο κ. Γήσης Παπαγεωργίου έχει καβατζάρει τα εβδοµήντα, κι' 

όµως µοιάζει να διανύει ακόµη τα πρώτα χρόνια της 

εφηβείας του! Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό ότι από την 

πρώτη στιγµή που τον συνάντησα, απέκλεισε τον πληθυντικό 

στις µεταξύ µας προσφωνήσεις! Απόστρατος αξιωµατικός του 

Πολεµικού Ναυτικού, όπου υπηρέτησε µε την ειδικότητα του 

Μηχαν ικού , γ ια την οποία , όπως λέε ι σήµερα 

χαριτολογώντας, δεν είχε καν τις απαραίτητες γνώσεις! Η θητεία του, σαν διοικητής της 

Φαρικής Βάσης, και το έµφυτο ταλέντο του στο σκίτσο και την ζωγραφική, του έδωσαν το 

ερέθισµα να ασχοληθεί µε την καταγραφή και αποτύπωση, µε σκίτσα και ακουαρέλλες, όλων 

των Ελληνικών επιτηρούµενων φάρων. Πρόκειται για την πρώτη και µόνη έκδοση για τους 

φάρους, µετά από την εργασία του Λυκούδη το 1914. Τον συνάντησα στο σπίτι του, στο 

Παλαιό Φάληρο, ένα από εκείνα τα παραθαλάσσια διαµερίσµατα που αρµενίζουν θαρρείς 

στο πέλαγος, και συζητήσαµε για τη ζωή του και τα πράγµατα που αγάπησε. 

!
Ιωσήφ Παπαδόπουλος : Γήση λοιπόν, στον ενικό, αφού δεν µου επιτρέπεις να σου µιλώ 
στον πληθυντικό, άρχισε σε παρακαλώ να ξεφυλλίζεις το ηµερολόγιο της ζωής σου. 

Γήσης Παπαγεωργίου : Γεννήθηκα το 1939 µ.Χ. (γελάει) και ξεκίνησα τη µαθητική µου 
ζωή σε ένα σχολείο της Ν. Σµύρνης. Ο πατέρας µου ήταν στρατιωτικός, πρόεδρος του 
Αναθεωρητικού, γεννηµένος το 1890. Όταν γεννήθηκε η αδελφή µου εκείνος ήταν 55 ετών 
και τον έχασα όταν ήµουνα 15. Η αδελφή µου µεγάλωσε ουσιαστικά µέσα στο πένθος, 
γιατί µετά από τρία χρόνια πέθανε και ο αδελφός µας. Το πένθος ήταν "άγριο" τότε, δεν 
ήταν παίξε γέλασε! Η µητέρα µας φορούσε πλερέζα κι' εγώ µαύρο περιβραχιόνιο στο 
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σχολείο. Τέλος πάντων, πάνε αυτά... Είχα µεγάλο µεράκι που λες µε το σχολείο, πολύ 
καιρό µάλιστα πριν έρθει η ώρα µου να πάω στην πρώτη τάξη του δηµοτικού, και έτσι 
όπως φαινόντουσαν τα πράγµατα κάποια στιγµή θα κετέληγα τουλάχιστον πυρηνικός 
επιστήµων!(γελάει) .... 

....Όλη την ώρα έλεγα "να πάω κολείο, να πάω κολείο", έβλεπα και τον µακαρίτη τον 
αδελφό µου να πηγαίνει στο δηµοτικό, ξεκινάω λοιπόν ένα πρωί, πρέπει να ήµουνα τριών 
ή τεσσάρων ετών, να τον ακολουθήσω! Κάποια πράγµατα βεβαίως µου τα λένε σήµερα, 
αλλά εκείνη την πρώτη µέρα τη θυµάµαι πολύ καλά, όπως και γιατί δεν κατέληξα τελικώς 
να γίνω πυρηνικός επιστήµων! Το σχολείο ήταν ιδιωτικό και δάσκαλος στην έκτη τάξη 
ήταν κάποιος Νεσλιχανίδης, ο οποίος είχε έρθει από την Αµερική και του έλειπε και ένα 
δάκτυλο! Έλεγαν µάλιστα κάποιοι τότε, προσπαθώντας να εξηγήσουν την απώλεια του 
δάκτυλου, ότι ήταν γκάγκστερ και είχε δραστηριοποιηθεί στην Αµερική την εποχή της 
ποτοαπαγόρευσης! Η αγωνία όλων των παιδιών ήταν πότε θα έφταναν στην έκτη 
δηµοτικού, που θα είχαν δάσκαλο τον Νεσλιχανίδη, και πώς θα επιβιώσουν! Ήταν φοβερά 
σκληρός άνθρωπος, φώναζε, και το ξύλο έπεφτε µπόλικο!  
Μου έδωσαν λοιπόν µια τσάντα, έβαλαν µέσα και ένα άσχετο βιβλίο... µαγειρικής, και 
ξεκίνησα για το σχολείο. Ερηµιά τότε στη Ν. Σµύρνη, µε συνόδευσε η µάνα µου και µια 
άλλη γυναίκα στο σχολείο δύο τετράγωνα πιο κάτω, να σπουδάσω και, επειδή ήµουν... 
εγκέφαλος, να γίνω πυρηνικός επιστήµων, µολονότι η πυρηνική ενέργεια δεν είχε ακόµη 
ανακαλυφθεί! Μπούκαρα λοιπόν στο σχολείο και άρχισα να ανεβαίνω τα σκαλιά. Δίπλα 
στο κεφαλόσκαλο ήταν το παράθυρο της έκτης, όπου εκείνη τη στιγµή ο Νεσλιχανίδης, 
Θεός σχωρέστον, φώναζε και κτυπούσε ένα µαθητή επειδή δεν ήξερε την απάντηση σε µια 
ερώτηση που του είχε υποβάλλει! Βλέποντας αυτή τη σκηνή, παρατάω την τσάντα µε το 
βιβλίο µαγειρικής, και όπου φύγει φύγει! Πού να µιλήσω από εκείνη την ηµέρα πια για 
σχολείο! Τέσσερις µε κουβάλαγαν όταν ήρθε αργότερα η ώρα! Και στις πέντε πρώτες 
τάξεις ζούσα µε την αγωνία ότι θα πάω στην έκτη και θα έχω δάσκαλο τον Νεσλιχανίδη!  
 
Ι.Π. : Πώς επέλεξες το στρατιωτικό επάγγελµα; Έπαιξε κάποιο ρόλο σ'αυτή σου την 
απόφαση το επάγγελµα του πατέρα σου; 

Γ.Π. : Μα δεν µε ρώτησε κανένας εµένα! Όταν πέθανε ο πατέρας µου, τον Σεπτέµβρη του 
1955, φοιτούσα στο πειραµατικό σχολείο του Πανεπιστηµίου Αθηνών, που ήταν στον Άγιο 
Διοννύσιο. Ψιλοζωγράφιζα τότε. Μετά την κηδεία έπεσαν πάνω στη µάνα µου κάτι 
αντιστράτηγοι και προσπαθούσαν να την πείσουν να µε βάλει στη Σχολή Δοκίµων, µε το 
επιχείρηµα ότι ζωγράφιζα και θα µπορούσα να γίνω ναυπηγός. Εµένα ούτε που µε 
ρώτησαν! Το τελευταίο προσόν που χρειαζόταν να έχει άλλωστε κανείς, για να γίνει 
ναυπηγός, ήταν το σχέδιο! Κάποια στιγµή λοιπόν βρίσκοµαι να κάνω φροντιστήριο και να 
προετοιµάζοµαι να δώσω εξετάσεις στη Σχολή Δοκίµων. Σηµείωσε δε ότι δεν ήξερα καλά 
καλά πού ήταν αυτή η Σχολή! Μπήκα τελικώς στη Σχολή Δοκίµων, ένας Θεός µόνο ξέρει 
πώς, και εν τω µεταξύ πέθαναν όλοι εκείνοι ο στρατηγοί ώσπου να µπω, οπότε δεν 
µπορούσα µετά να βγω! Πήρα απολυτήριο τελευταίος και µε το ζόρι! Δεν το πήγαινα το 
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"άθληµα". Μετά µε έκαναν µηχανικό. Αν µε ρωτήσεις τι είναι δίχρονη και τι είναι 
τετράχρονη µηχανή, δεν ξέρω και δεν µ' ενδιαφέρει! Και αν µου εξηγήσεις, σε λίγα λεπτά 
θα το έχω ξεχάσει! Ζηµιά πάντως, κατά τη διάρκεια της θητείας µου, δεν έκανα! Έκανα 
όµως αγγαρεία! Μετρούσα τις µέρες µέχρι να φύγω! 

 
Ι.Π. : Σε ποιες µονάδες υπηρέτησες;  

Γ.Π. : Σε όποιο καράβι υπήρχε και δεν υπήρχε, υπηρέτησα! Από το 1960 που έγινα 
σηµαιοφόρος, πήρα µεταθέσεις σε αντιτορπιλλικά, κυρίως, και σε αρµαταγωγά. Σε 
καράβια οι µηχανικοί πήγαιναν µέχρι το βαθµό του πλωτάρχη. Μετά µας µετέθεταν σε 
υπηρεσίες ξηράς. Συνεργεία, τεχνικές διευθύνσεις, καύσιµα κ.λπ.  
 
Ι.Π. : Η χούντα σε βρήκε να υπηρετείς σε καράβι, µε άλλα λόγια. 

Γ.Π. : Ιδέα δεν είχαµε απ' αυτά! Όχι µόνο εγώ, όλοι µας. Εκτός από κάποιες παλαιότερες 
γενιές που είχαν προλάβει την εποχή του Μεταξά. Λέγαµε τότε δικτατορία και γελούσαµε! 
Και, µεταξύ µας, δεν ήταν χούντα αυτή, βλαχοχούντα ήταν! Στο Ναυτικό δεν 
ενοχληθήκαµε ιδιαίτερα. Κάναµε την πλάκα µας. Στις 21 Απριλίου µάλιστα του '67, ενώ 
επέστρεφα στην Αθήνα µε ένα επιβατηγό καράβι, µε πλησίασαν δύο σηµαιοφόροι και µε 
ξύπνησαν λέγοντας : "Κύριε Παπαγεωργίου, ξυπνήστε να αναλάβετε την διακυβέρνηση του 
πλοίου γιατί έγινε στρατιωτική χούντα"! Με έπιασαν τα γέλια... τέλος πάντων...   
 
Ι.Π. : Η αγάπη σου για τους φάρους πότε και πώς εκδηλώθηκε; 

Γ.Π. : Υπηρετούσα στο ΓΕΕΘΑ, το 1980, όταν πήρα µετάθεση για την Υπηρεσία Φάρων, 
σε εποχή που έπρεπε κανονικά να πάω σε ναύσταθµο για να συµπληρώσω προσόντα 
διοικήσεως. Πήρα λοιπόν το "µήνυµα" ότι µε είχαν για "σχόλασµα"! Από το ΓΕΕΘΑ ήταν 
τιµή να πας σε τέτοια υπηρεσία, αν ήσουν σε άλλα όπλα. Από το Ναυτικό στην Υπηρεσία 
Φάρων έστελναν συνήθως όσους προόριζαν στη συνέχεια για "φύσηµα". Στην Υπηρεσία 
Φάρων, πάντως, γνώρισα το αντικείµενο. Ήταν τότε που έκανα τη διαπίστωση πως έχουµε 
ένα απ' τα µεγαλύτερα φαρικά δίκτυα στον κόσµο! Το θέµα "φάροι" είναι ωραίο και 
ενδιαφέρον. Βρήκα εκεί ένα αρχείο µε φωτογραφίες του 1900-1910. Υπήρχε ένα άλµπουµ, 
ένα µικρό µουσείο στην Υπηρεσία Φάρων, το οποίο δεν το έβλεπε ποτέ κανείς! Με την 
πάροδο του χρόνου και το ξεφύλλισµα οι φωτογραφίες είχαν αρχίσει να ξεβάφουν. Είχα 
δει λοιπόν µια συγκεκριµένη φωτογραφία του φάρου Κρυονερίου Ζακύνθου, ο οποίος 
µόλις που φαινόταν, και δεν ξέρω πώς µου ήρθε να τον σκιτσάρω γιατί, εκτός απ' τη 
ξεθωριασµένη φωτογραφία, και ο ίδιος ο φάρος εκείνος είχε καταστραφεί. Κάπως έτσι µου 
κόλλησε η «πετριά» να αρχίσω να ζωγραφίζω φάρους, σε σκίτσα, ακουαρέλλες, 
χρωµατιστά.  

Όταν έφυγα απ' το Ναυτικό, µε ακολούθησε και το χούϊ να ζωγραφίζω φάρους. Όντας 
αργότερα στο διοικητικό συµβούλιο του Ναυτικού Μουσείου, βρήκα κάποια άλλα αρχεία, 
τα οποία συνδύασα και µε υλικό που είχα συγκεντρώσει "δι' εµφανούς κλοπής" στην 
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Υπηρεσία Φάρων, από αρχεία που "ξεκαθάριζαν" και πετούσαν στα σκουπίδια! Αν ποτέ 
γίνει κάποιο σοβαρό µουσείο θα το παραδώσω αυτό το αρχείο, γιατί δεν µου ανήκει! 
Μέχρι σχέδια του 18ου αιώνα περιµάζεψα και έσωσα κυριολεκτικώς απ' τα σκουπίδια! 
Δεν έχω λοιπόν copyright αυτού του υλικού. Απλώς είχα πρόσβαση σ' εκείνο το υλικό, το 
γλύτωσα και το πρόβαλα!  

Παλιά, στους επιτηρούµενους φάρους, όπως τους λέγαµε, υπήρχαν φαροφύλακες οι οποίοι 
έµεναν µονίµως εκεί και δεν εµπλέκονταν µε άλλες υπηρεσίες του Ναυτικού. Εγώ λοιπόν 
ήµουνα λίγο παράταιρος εκεί πέρα, αφού προερχόµουνα από άλλες υπηρεσίες. Διευθυντής 
ήταν επί σειρά ετών ο Σιωνίδης, ο οποίος είχε ειδική µονιµότητα, και υποδιευθυντής ο 
Βρυώνης, ο οποίος πήρε αργότερα τη θέση του πρώτου. Μόνο έτσι δούλευε η Υπηρεσία 
Φάρων. Μετά καταργήθηκε αυτή η πρακτική και τώρα κάθε δύο χρόνια αλλάζει ο 
διευθυντής. Όταν είσαι σε ένα καράβι και πας σε ένα άλλο, σε ένα µήνα ενηµερώνεσαι και 
κάνεις τη δουλειά. Η Υπηρεσία Φάρων ανήκε µεν στο Πολεµικό Ναυτικό, αλλά το 
αντικείµενό της δεν είχε σχέση µε τα καράβια. Όταν πήγα εγώ και έµεινα εκεί ένα χρόνο, 
ώσπου να ενηµερωθώ, δήλωσα παραίτηση και έφυγα!  

Ι.Π. : Επισκέφτηκες ποτέ κατά την διάρκεια εκείνου του χρόνου κάποιο φάρο; 

Γ.Π. : Βέβαια! Κάναµε µια δύο επιθεωρήσεις µε τα πλοία της Υπηρεσίας, αλλά τους 
περισσότερους φάρους τους επισκέφτηκα αργότερα σαν απόστρατος. Ήταν µάλιστα φίλος 
µου ο διευθυντής και είχα µπει στο καράβι που κάνει τη βόλτα των φάρων. Αργότερα πάλι 
πήγα µε την ΕΡΤ για κάποιο ντοκυµαντέρ και πάντοτε έβρισκα την ευκαιρία να επισκεφτώ 
µε κάποιο τρόπο τους επιτηρούµενους φάρους. Όταν ξεκίνησα το βιβλίο δούλεψα 
περισσότερο µε τις φωτογραφίες. Έπαιρνα τις φωτογραφίες των ερειπίων και 
προσπαθούσα µε τα στοιχεία που είχα να "αναστηλώσω" τον φάρο ζωγραφίζοντάς τον! 
Σχετική βιβλιογραφία, πλην του Λυκούδη, δεν υπήρχε. Εν ολίγοις, το θέµα των φάρων µου 
άρεσε και κάποια στιγµή που η εκδοτική εταιρεία "Άµµος" θέλησε να υποστηρίξει την 
έκδοση ενός τέτοιου βιβλίου, µου ζήτησε το υλικό που είχα συγκεντρώσει. Σκίτσα, παλιές 
φωτογραφίες, φαροδείκτες, µέχρι και µια παλιά φωτοτυπία από µια και µοναδική δουλειά, 
που είχε γίνει από τον Λυκούδη, για τους φάρους και εχρονολογείτο από το 1914! Ο 
Λυκούδης κατέγραψε περισσότερο τα ιστορικά στοιχεία τωνελληνικών φάρων, και 
πρόσθεσε και στοιχεία αρχαιολογίας, όπως αυτά που αναφέρονταν στον φάρο της 
Αλεξανδρείας κ.λπ. Από το 1914 και µετά δεν υπήρξε καµµία επίσηµη καταγραφή της 
ιστορίας των φάρων, όπως επίσης δεν υπήρξε καµµία εικαστική ή φωτογραφική 
καταγραφή τους. Το παρέδωσα λοιπόν το υλικό εκείνο στον συγγραφέα της εκδοτικής 
εταιρείας, αλλά αυτός πήρε την προκαταβολή και εξαφανίστηκε! Ευτυχώς µαζί µ' αυτόν 
δεν εξαφανίστηκε και το υλικό! 

Κάποια στιγµή λοιπόν, µετά από δύο περίπου χρόνια, ο ταλαιπωρηµένος και 

απογοητευµένος εκδότης µου ζήτησε να αναλάβω εγώ τη συγγραφή του βιβλίου. "Πού να 

γράψω εγώ το βιβλίο αυτό"; του είπα στην αρχή. "Εγώ ένδεκα είχα στο µάθηµα των 
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Ελληνικών, και µια φορά που πήρα δώδεκα η µάνα µου έκανε χαλβά"! Δεν γινόταν όµως 

διαφορετικά και έτσι κάθισα κάτω και το έγραψα! Όταν τελείωσε, κάναµε µια έκθεση 

παρουσίασης η οποία σηµείωσε µεγάλη επιτυχία. Η Υπηρεσία Φάρων έστειλε κι' αυτή 

κάποια φανάρια και µηχανήµατα και τα 5.000 βιβλία που είχαν τυπωθεί πουλήθηκαν όλα 

µέσα σε δύο χρόνια! Αυτό, για να είµαι ειλικρινής, δεν το περίµενα. Υπήρξε µάλιστα και 

ένα παράπλευρο ζωηρό ενδιαφέρον από διαφόρους επισκέπτες της έκθεσης οι οποίοι µου 

εκµυστηρεύτηκαν τις δικές τους εµπειρίες όταν επισκέφτηκαν ωρισµένους φάρους. Άλλος 

µου έλεγε ότι του άρεσε να φωτογραφίζει φάρους, άλλος ότι έκανε αυτό και το άλλο σε 

ένα φάρο, και στο τέλος απεδείχθη ότι υπήρχε πολύς κόσµος που ήταν "πετροβοληµένος" 

µε τους φάρους. Αυτοί όλοι όµως δεν γνωρίζονταν µεταξύ τους. Σκέφτηκα τότε και είπα. 

Δεν κάνουµε µια λέσχη φάρων; Αποφασίσαµε να ιδρύσουµε λοιπόν µια τέτοια λέσχη, να 

συγκεντρώσουµε το υλικό που διέθετε ο καθένας και να προβάλλουµε το ελληνικό φαρικό 

δίκτυο. Σκεφτήκαµε µάλιστα, επειδή κάποιοι φάροι είχαν εγκαταλειφθεί και το Πολεµικό 

Ναυτικό δεν είχε τη δυνατότητα να τους παρακολουθεί όλους, να δούµε µε ποιο τρόπο θα 

µπορούσαµε να τους σώσουµε. Μέσα στη λέσχη όµως τρύπωσαν και κάποιοι επιτήδειοι 

που απέβλεπαν στο πώς θα ωφεληθούν από αυτή την κίνηση. Υπήρξε, παράλληλα, µια 

καχυποψία από πλευράς Πολεµικού Ναυτικού, και ο τότε Αρχηγός ανέθεσε σε κάποιους 

συναδέλφους να µε παρακολουθήσουν, γιατί πίστεψε ότι εγώ τάχα έβγαζα χρήµατα από 

εκείνη την υπόθεση! Αυτό στάθηκε η αιτία να θυµώσω, να πάρω τους φακέλλους µου και 

να αποσυρθώ. Μαζί µε µένα έληξε άδοξα και όλη εκείνη η πρωτοβουλία. 

Ι.Π. : Τι φοβήθηκε ο Αρχηγός του Πολεµικού Ναυτικού; Μήπως ότι θα έβγαιναν στη 

δηµοσιότητα κάποια εµπιστευτικά στοιχεία για τους φάρους; 

Γ.Π. : Όχι βέβαια! Απλώς ο άνθρωπος ήταν βλαξ, γι' αυτό και έγινε Αρχηγός του 

Πολεµικού Ναυτικού! Υπέθεσε, µάλλον, ότι σκοπεύαµε να δώσουµε αντιπαροχή τους 

φάρους που θα επισκευάζαµε! Εµείς όµως τους είχαµε προειδοποιήσει για την κίνηση και 

τις προθέσεις µας. Εν τω µεταξύ, µέχρι να γίνει η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου µου, εγώ 

είχα βρει καινούργιες πηγές. Μέχρι ο Τσεκλένης µου είχε φέρει µια φωτογραφία από ένα 

φάρο της Σαντορίνης που τον είχαν γκρεµίσει! Συγκέντρωσα λοιπόν πολύ υλικό, βρήκα 

και άλλα στοιχεία στο εξωτερικό, που είχαν σχέση µε φάρους, µε σκοπό να εκδοθεί µια 

δεύτερη βελτιωµένη έκδοση µε περισσότερα συµπληρωµατικά στοιχεία. Πριν από τρία 

χρόνια λοιπόν προέκυψε η έκδοση αυτού του νέου βιβλίου, το οποίο περιέχει τους 
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πέτρινους επιτηρούµενους φάρους, αυτούς δηλαδή στους οποίους υπήρχαν φαροφύλακες. 

Αυτοί οι φάροι είχαν πρόβληµα, γιατί µετά την αποχώρηση των φαροφυλάκων 

εγκαταλείφθηκαν και ρήµαξαν. Όπως ξέρεις, όταν ένα κτίριο δεν χρησιµοποιείται, 

καταρρέει. Τελευταία όµως µαθαίνω ότι έχουν ξεκινήσει να επιδιορθώνονται κάποιοι από 

αυτούς και να γίνονται ξενώνες. Ο καταπληκτικός µαρµάρινος φάρος του Γυθείου π.χ., ένα 

κόσµηµα σωστό, παραχωρήθηκε στον οµώνυµο Δήµο. Ο φάρος των Χανίων 

παραχωρήθηκε στον Δήµο Χανίων και ο φάρος της Γαύδου, ο οποίος είχε καταστραφεί 

εντελώς, αναστηλώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης µέσω κάποιων προγραµµάτων. Ο 

Νοµάρχης (ο Γιώργος Κατσανεβάκης) µου είπε τότε όλο καµάρι ότι θα τον έκαναν κέντρο 

ερευνών! "Τι θα ερευνάτε βρε Γιώργη"; τον ρώτησα. "Μπροστά στον φάρο ήταν ο 

Κουφοντίνας και δεν τον είχατε πάρει χαµπάρι"! Πρότεινα λοιπόν τότε ο φάρος της Γαύδου 

να φιλοξενεί µια µόνιµη έκθεση του φαρικού δικτύου. Η πρόταση εκείνη, όλως 

παραδόξως, έγινε δεκτή τότε και από την αντιπολίτευση, γιατί κι' εγώ δεν είχα καµµιά 

κοµµατική ταυτότητα, και ο χώρος του φάρου φιλοξενεί σήµερα µια µόνιµη έκθεση του 

φαρικού δικτύου, την οποία επισκέπτεται και ο κόσµος που ενδιαφέρεται. 

Ι.Π. : Γιατί ο φάρος της Γαύδου δεν ανήκει πια στο φαρικό δίκτυο; 

Γ.Π. : Ο φάρος της Γαύδου καταστράφηκε απ' τους Γερµανούς. Όπου πήγαιναν οι 
Γερµανοί κτυπούσαν τα φωτιστικά, προφανώς για να δηµιουργούν προβλήµατα στην 
οµαλή κυκλοφορία των συµµαχικών πλοίων. Πάνω από το 90% των φάρων είχαν 
καταστραφεί! Έτσι κτυπήθηκε και το φωτιστικό του φάρου στη Γαύδο. Τον ίδιο τον φάρο 
όµως τον ξήλωσαν αργότερα οι Γαυδιώτες! Λες και δεν υπήρχαν άλλες πέτρες να κτίσουν 
τα σπίτια τους! Ο φάρος αυτός είχε πάντως κάποιο πρόβληµα και πριν απ' τον πόλεµο. 
Ήταν πολύ ψηλός! Ο ψηλότερος φάρος, από πλευράς εστιακού ύψους, στη Μεσόγειο! 
Στην περιοχή της Γαύδου υπάρχει συνήθως χαµηλή νέφωση και αυτό το γράφει ο 
Λυκούδης στον φαροδείκτη του 1936. Τον φάρο της Γαύδου είχε κατασκευάσει η Γαλλική 
εταιρεία Οθωµανικών φάρων, η οποία είχε αναλάβει να κατασκευάσει όλους τους φάρους, 
οι οποίοι µετά το πέρας των Βαλκανικών πολέµων περιήλθαν στην κατοχή της Ελλάδας. 
Όλοι αυτοί οι φάροι, όπως ο φάρος της Γαύδου, του Καστελλόριζου, της Καλολίµνου κ.λπ. 
είναι ίδιοι. Το γεγονός αυτό µε βοήθησε άλλωστε πολύ στη σχεδιαστική αναστήλωσή τους. 
Πύργος κυλινδρικός, κωνικός δηλαδή, στο µέσον της κατοικίας των φυλάκων. Αυτή ήταν 
η µία σταθερά. Όταν λοιπόν µου έδινε ο φαροδείκτης το εστιακό ύψος, ήξερα πώς ήταν ο 
φάρος σε σχέση µε τους υπολοίπους που σώζονταν σε καλή κατάσταση. Όταν οι Γερµανοί 
κατέστρεψαν το φωτιστικό του φάρου της Γαύδου, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε στη συνέχεια 
να τον αναστηλώσει γιατί, λόγω του µεγάλου ύψους του, δεν εξυπηρετούσε σε τίποτε. 
Είχαν ήδη βάλει καινούργια φανάρια σε καλύτερα σηµεία, οπότε ο φάρος εγκατελείφθη. 
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Επειδή όµως ήταν ο νοτιότερος φάρος της Ευρώπης, επειδή υπήρχαν κάποιαπρογράµµατα 
και επειδή υπήρχε και µια φίλη που ήταν πετροβοληµένη κι' αυτή µε το θέµα, φρόντισε να 
εκµεταλλευτεί κάποια προγράµµατα και να αναστηλωθεί ο φάρος, χωρίς όµως να 
τοποθετηθεί και πάλι φωτιστικό στην κορυφή του. Είχα βρει τη βάση εκείνου του 
φωτιστικού, η οποία ήταν κτυπηµένη απ' τα αεροπλάνα, και την πήγα στο Ναύσταθµο για 
καθαρισµό. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε µια µεριά κοντά στον φάρο, για να τη βλέπει ο 
κόσµος. Ελπίζω ότι δεν την πούλησαν για παλιοσίδερα οι Γαυδιώτες!  

Ι.Π. : Εξ όσων γνωρίζω, έχουν κατά καιρούς εκδοθεί απ' τα Ελληνικά Ταχυδροµεία σειρές 
γραµµατοσήµων που απεικονίζουν φάρους. Προσφάτως µάλιστα εξεδόθη άλλη µια τέτοια 
σειρά.  

Γ.Π. : Ναι, έτσι είναι. Τα πρώτα γραµµατόσηµα βγήκαν προτού εκδοθεί το βιβλίο µου. 
Ήµουνα τότε στη διοίκηση του Ναυτικού Μουσείου και τα ΕΛ.ΤΑ. µου ζήτησαν τέσσερα 
σχέδια φάρων, που τα είχα ζωγραφίσει όλα µε πενάκι, για να τα κάνουν γραµµατόσηµα. 
Από ό,τι µου λένε κάποιοι, περισσότερο αρµόδιοι, ο Πέτρος ο Λινάρδης και κάποιοι άλλοι, 
τα γραµµατόσηµα εκείνα θεωρήθηκαν σαν µεγάλη επιτυχία των ΕΛ.ΤΑ., τα οποία δεν 
έπαιρναν τότε σχέδια από ξένους. Είχαν µόνιµους συνεργάτες οι οποίοι σχεδίαζαν 
γραµµατόσηµα. Εγώ είχα µπει σαν "σφήνα", επειδή γνώριζα το αντικείµενο και είχα 
έτοιµο υλικό. Μετά από εκείνη την επιτυχία τα ΕΛ.ΤΑ. αποφάσισαν πέρυσι να 
ξαναεκδώσουν γραµµατόσηµα µε φάρους και µου πρότειναν να τους βοηθήσω. Έθεσα 
τότε σαν "όρο" γι' αυτή τη συνεργασία να συµπεριληφθεί και ο φάρος των Χανίων, γιατί ο 
φάρος αυτός είναι σύµβολο, γι' αυτό τον έχω βάλει και στο εξώφυλλο του βιβλίου µου.  

Ι.Π. : Τι εννοείς λέγοντας "σύµβολο"; 

Γ.Π. : Βρίσκεται µέσα στην πόλη των Χανίων, τον βλέπει ο κόσµος, έχει και την 
αρχιτεκτονική του µιναρέ και ξεχωρίζει απ' όλους τους άλλους φάρους. Είναι ο 
παλαιότερος της Μεσογείου, ίσως και από τους παλαιότερους στον κόσµο σαν σηµείο 
λειτουργίας. Είναι κτισµένος πάνω σε Βενετσιάνικη βάση, εµφανίζεται σε σχέδια του 
Μποσίνι το 1560 και λειτουργούσε σαν φάρος ανοικτής φλόγας. Μαζί µε τον φάρο των 
Χανίων έγινε γραµµατόσηµο και ο φάρος της Σύρου, που είναι ο πρώτος Κρατικός, του 
Καστελλόριζου, ο οποίος είναι Τούρκικος µεν αλλά είναι ο πιο αποµακρυσµένος, και ο 
φάρος του Κόρακα της Πάρου, ο οποίος είναι χαρακτηριστικός, αντιπροσωπευτικός φάρος 
Κυκλαδίτικος. Μου είπαν τότε ότι ο Γενικός θέλει να γίνει γραµµατόσηµο και ο φάρος του 
Τουρλίτη επειδή κατάγεται απ' τις Κυκλάδες. Τους είπα ότι ο Τουρλίτης δεν είναι φάρος! 
Με ρώτησαν τι είναι και τους είπα ότι είναι... υπόθετο! (γελάει). Ο Τουρλίτης δεν είχε 
πράγµατι καµµία σχέση µε τους φάρους. Ήταν το πρώτο αυτόµατο φανάρι, αλλά επειδή το 
ήθελε ο Γενικός, είπα, δεν βαρίεσαι, ας γίνει κι' ο Τουρλίτης γραµµατόσηµο! Βγήκαν 
λοιπόν τέσσερις φάροι κι' ένα υπόθετο! Η παρουσίαση των γραµµατοσήµων έγινε στα 
Χανιά, βγήκαν µαζί και κάποια λευκώµατα, και καµάρωνα κι'εγώ που έγινε αυτό στον 
τόπο καταγωγής µου! 
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Πρέπει να σου πω κάτι εδώ, το οποίο έπρεπε να σου έχω πει στην αρχή. Όλα τα κτίσµατα 
έχουν γίνει για κάποιο σκοπό ο οποίος εξυπηρετείται µέσα στο κτίσµα. Ο κινηµατογράφος, 
επί παραδείγµατι, έγινε για τους θεατές που βλέπουν το έργο. Η εκκλησία για τους πιστούς 
που εκκλησιάζονται εκεί. Το σπίτι για να εξυπηρετήσει την οικογένεια που µένει σ' αυτό. 
Η αποθήκη για τα υλικά που αποθηκεύονται σ' αυτήν. Ο φάρος είναι το µόνο κτίσµα που 
κτίστηκε για να εξυπηρετεί αυτούς οι οποίοι βρίσκονται έξω και µακριά από αυτόν! Ο 
σκοπός της ίδιας της ύπαρξής του είναι να κρατά σε απόσταση τους ανθρώπους! Δεν 
είναι ο φαροφύλακας ο σκοπός της ύπαρξής του. Ο φαροφύλακας απλώς κουρδίζει τον 
φάρο για να µένει αναµένος!   

 Ι.Π. : Υπάρχουν ακόµη φάροι στους οποίους µένουν φαροφύλακες;  

Γ.Π. : Υπάρχουν ακόµη κάποιοι φαροφύλακες σε φάρους ακριτικούς, έστω και αν αυτοί 
έχουν γίνει αυτόµατοι. Στους Οθωνούς π.χ. υπάρχει φαροφύλακας. Δεν µπορείς απέναντι 
απ' την Αλβανία να µη βάλεις φαροφύλακα! Ο Γιάννης ο Μερτζάνης είναι φαροφύλακας 
στην Ύδρα. Τώρα έχει αναλάβει την Παραπόλα, τη Δοκό και τη Ζούρβα. Έχει ένα 
φουσκωτό σκάφος και, όταν δεν έχει τι να κάνει, πηγαίνει στον φάρο. Κάθεται εκεί µια 
δυο µέρες, επιθεωρεί αν όλα είναι εντάξει, κάνει κάποιες εργασίες συντήρησης, εκτρέφει 
και κανένα κουνελάκι, φυτεύει και κανένα µαρούλι και επιστρέφει. Κανονικά η δουλειά 
του φαροφύλακα ήταν να ανάψει τον φάρο και να τον κουρδίσει. Ο φάρος κουρδίζεται, 
δουλεύει µε τα αντίβαρα, όπως ακριβώς δουλεύει το ρολόϊ του κούκου! Τώρα που οι 
φάροι έχουν αυτοµατοποιηθεί τα αντίβαρα δεν δουλεύουν. Ούτε χρειάζεται να τροµπάρει 
κανείς πετρέλαιο. Τώρα πια οι φάροι δουλεύουν µε ηλιακή και µε ηλεκτρική ενέργεια. Οι 
φαροφύλακες είναι λοιπόν πια διακοσµητικοί. Κάνουν απλώς κανένα βαψιµατάκι, ένα 
µερεµέτι, τέτοια πράγµατα. Όταν υπάρχει ωστόσο κάπου φαροφύλακας, µεταξύ των 
άλλων, ανεβάζει και τη σηµαία και λέει πως εδώ είναι Ελλάδα! Οι κλασσικές σηµαίες 
έχουν πια αντικατασταθεί δυστυχώς µε λαµαρίνες! Αν υπήρχε φαροφύλακας στην 
Καλόλιµνο δεν θα είχαν ίσως γίνει τα Ίµια! Κανονικά σε τέτοιους φάρους πρέπει να 
υπάρχουν φαροφύλακες! Όταν ένας φάρος είναι δίπλα στην Τουρκία ή την Αλβανία δεν 
µπορείς να τον αφήνεις και να φεύγεις! Κατ' αρχάς περνάνε πολλοί λαθροµετανάστες 
στα ερηµονήσια. Θυµάµαι, όταν υπηρετούσα στην Υπηρεσία Φάρων, κάποιοι 
λαθροµετανάστες είχαν ξηλώσει την ηλιοκυψέλη, η οποία κοστίζει ένα κάρρο λεφτά, και 
την είχαν κάνει κουπί! Ξέρεις τι απίστευτα πράγµατα αξίας έχουν χαθεί από τους φάρους;  

Ι.Π. : Γίνονται σήµερα επισκέψεις στους φάρους;  

Γ.Π. : Υπάρχουν δύο πλοία του Πολεµικού Ναυτικού, τα οποία ταξιδεύουν εναλλάξ από 
τον Μάρτιο µέχρι το φθινόπωρο, και πραγµατοποιούν τον γύρο των νησιών και των ακτών 
όπου υπάρχουν αυτόµατοι φάροι. Μεταφέρουν, πολλές φορές, εκτός από το τεχνικό 
προσωπικό που ελέγχει και συντηρεί τους φάρους, και άλλα άτοµα, όπως 
δηµοσιογράφους, οι οποίοι ακολουθούν σε κάποιο από αυτά τα ταξίδια και 
φωτογραφίζουν ή απλώς παρακολουθούν επειδή τους αρέσει το αντικείµενο. Θα σου πω 
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όµως για τον φάρο του λιµανιού της Πάτρας, ο οποίος κτίσθηκε το 1856 και τον οποίον 
κατέστρεψαν το 1967. Αυτός ο φάρος έχει πραγµατικά µεγάλη ιστορία. Ήταν κτισµένος 
πάνω σε ξύλινο προβλήτα στο κέντρο σχεδόν της πόλης. "Καφέ Σαντάν" σωστό! Πήγαινε 
ο φαροφύλακας, τον άναβε, καθόταν µετά στον καφενέ που ήταν από κάτω να πιεί τον 
καφέ του και να κάνει χάζι, και µετά πήγαινε σπίτι του. Έγινε µια θεοµηνία στο λιµάνι της 
Πάτρας, κατεστράφησαν τα πάντα, ο φάρος όµως επιβίωσε! Έπεφτε ο κάθε απρόσεκτος 
καπετάνιος πάνω στον προβλήτα, στη θέση του ο φάρος, βράχος ακούνητος! Ακόµη και οι 
Γερµανοί, που είχαν µανία µε τα φωτιστικά των φάρων, αυτόν περιέργως δεν τον 
πείραξαν! Φεύγοντας οι Γερµανοί ανατίναξαν όλο το λιµάνι της Πάτρας, αλλά ένας 
λεµβούχος γλύτωσε τον φάρο που έµεινε και πάλι αλώβητος! Ο φάρος της Πάτρας πέρασε 
δηλαδή δια πυρός και σιδήρου και επέζησε! Έφθασε όµωςτο 1967 όταν ο 
Γκολφινόπουλος, ο τότε δήµαρχος της Πάτρας, έκανε ένα διαγωνισµό και τον γκρέµισε! Τι 
ανοησία κι' αυτή! Ένας από τους πέντε παλαιότερους Ελληνικούς φάρους, και όµορφος 
φάρος, µε µεγάλη ιστορία. Μετά έψαχναν να βρουν τρόπο να τον ξαναχτίσουν! Είχα δώσει 
κι' εγώ κάτι σχέδια ενός παρεµφερούς φάρου που είχα τότε στα χέρια µου.  

Ι.Π. : Όταν αποστρατεύθηκες έριξες άγκυρα στο σπίτι σαν συνταξιούχος ή συνέχισες να 
ασχολείσαι µε κάποια πράγµατα; Φαντάζοµαι ότι θα ήσουν σχετικώς νέος ακόµη. 

Γ.Π. : Αστειεύεσαι; Πού να κάτσω; Σαράντα δύο ετών ήµουνα! Με προσέλαβαν σαν 
αρχιµηχανικό σε µια ναυτιλιακή εταιρεία. Δεν σκάµπαζα, όπως σου είπα, και πολλά 
πράγµατα από µηχανές, τους γλύτωσα όµως πολλά λεφτά από άσκοπες αγορές 
ανταλλακτικών. Έκανα αυτό που είχα συνηθίσει άλλωστε να κάνω και στο Πολεµικό 
Ναυτικό. Τηλεφωνούσα και ρώταγα, πόσο κάνει το πιστόνι, πόσο θα κοστίσει να έρθει ως 
εδώ και αναλόγως αποφάσιζα. Μέχρι τότε έχαναν πολλά λεφτά από ανεξέλεγκτες 
παραγγελίες. Κλοπή σωστή! Το έλεγαν και µόνοι τους άλλωστε. Μας γλύτωσες πολλά 
εκατοµµύρια! Δύο χρόνια έµεινα σ' εκείνη την εταιρεία ενώ παράλληλα είχα αρχίσει να 
συνεργάζοµαι σαν σκιτσογράφος-γελοιογράφος µε τα ΝΕΑ, το ΕΘΝΟΣ, το ΒΗΜΑ, την 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και τον ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ. Το 1996 παράτησα τις 
εφηµερίδες και άρχισα να ασχολούµαι µε την συγγραφή βιβλίων και λευκωµάτων. Βιβλία, 
όπως το "Ε, ανθρωπάκο" µε σκίτσα χωρίς λόγια το 1977. Ένα ιστορικό λεύκωµα για τα 
εκατό χρόνια της Σχολής Ναυτικών Δοκίµων. "La cuisine des Dieux" (Η κουζίνα των 
Θεών) σε συνεργασία µε τον Ντέµη Ρούσσο το 1990, όπου σαράντα πέντε διεθνώς 
επώνυµοι Έλληνες δίνουν συνταγές µαγειρικής δοσµένες µε σκίτσα και χιούµορ. "Γενεές 
14" το 1991, µε σκίτσα που είχαν δηµοσιευτεί στο ΒΗΜΑ. "Ελληνικοί πέτρινοι φάροι" το 
1996, µε καταγραφή της ιστορίας όλων των επιτηρούµενων Ελληνικών φάρων και 
αποτύπωσή τους µε σκίτσα και ακουαρέλλες. "Ελλάς, χάρηκα" το 1996, ιστορικό 
ευθυµογράφηµα της εποχής του Όθωνα. "Ελλάς, χάσαµε" το 1997, ιστορικό 
ευθυµογράφηµα της εποχής του Τρικούπη. "Στολές του Πολεµικού Ναυτικού" το 1998, µε 
καταγραφή των στολών του Π.Ν. σε σχέδια, και της ιστορίας τους από την εποχή του 
Καποδίστρια µέχρι σήµερα. "Έλληνες γελοιογράφοι του 20ού αιώνα" το 1999. 
"Ολυµπιακοί, δώκαµε" το 2000, ιστορικό ευθυµογράφηµα της ιστορίας των Ολυµπιακών 
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Αγώνων. "Ο µεγάλος θίασος" το 2000, µε σκίτσα των µεγάλων Ελλήνων ηθοποιών του 
20ού αιώνα µε επιλογές από παλιά κείµενα, δηµοσιεύµατα κ.λπ. "Ελληνικοί πέτρινοι 
φάροι" το 2006, βελτιωµένη και εµπλουτισµένη έκθεση του πρώτου βιβλίου που είχε 
εκδοθεί το 1996. 

Από το 2002 ασχολούµαι αποκλειστικώς µε την έρευνα και σχεδίαση της ελληνικής 
φορεσιάς για λογαριασµό της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης. Πραγµατοποίησα ατοµικές 
εκθέσεις-παρουσιάσεις µε ελληνικές φορεσιές στην Αθήνα το 1983 και το 1985, στην 
Καλαµάτα το 1987, στον Βόλο το 2004, εκθέσεις µε στολές του Πολεµικού Ναυτικού στην 
Αθήνα το 1985 και τους ελληνικούς πέτρινους φάρους στην Αθήνα, τα Χανιά και τη 
Χαλκίδα το 1996, την Ύδρα το 1997 και στα Χανιά το 2006 και το 2009. Τα έτη 1986, 
1990 και 2000 πραγµατοποίησα ατοµικές εκθέσεις γελοιογραφίας στην Αθήνα, και το 
2000 στα Χανιά της Κρήτης. Τα τελευταία χρόνια είµαι ειδικός σύµβουλος (µη 
εκλεγµένος) του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης. 
 
Ι.Π. : Έχω ακούσει ότι συνεργαζόσουν προ ετών µε τον "Εφοπλιστή". Θέλεις να µου πεις 
κάτι για εκείνη την περίοδο;  
Γ.Π. : Με γύρισες πίσω τώρα! Ήταν η εποχή που είχα δόντια και δεν είχα κάνει προστάτη! 
(γελάει). Είχα πράγµατι µια συνεργασία µε τον "Ε" και έδινα κάποια κείµενα και σκίτσα 
µου.  
 
Ι.Π. : Με τι θέµα; 
 
Γ.Π. : Είχα την επιµέλεια µιας σελίδας κόµικ χωρίς λόγια, όπου ένας ναύτης, Σκάντζα τον 
είχα ονοµάσει αν δεν απατώµαι, έκανε διάφορα πράγµατα. Είχε πλάκα. Έγραφα, επίσης, 
κείµενα, µε σχετική εικονογράφηση, µε αντικείµενο τους µεγάλους θαλασσοπόρους. Από 
τον Νέαρχο και τους Φοίνικες, µέχρι τον Μαγγελάνο και τους άλλους. Όµορφη 
συνεργασία που κράτησε περίπου ένα χρόνο, νοµίζω. !!
Αυτός είναι ο Γήσης Παπαγεωργίου. Ένας αυθεντικός, εύθυµος άνθρωπος, ο οποίος 

συνεχίζει να διανύει µια παρατεταµένη εφηβεία στα εβδοµήντα του! Με πλούσιο 

συγγραφικό έργο, αγάπη για τους ελληνικούς φάρους, την ελληνική σηµαία, τις ελληνικές 

παραδοσιακές φορεσιές. Ένας ελεύθερος άνθρωπος που έγινε "κατά λάθος" στρατιωτικός! 

Ένας ταλαντούχος ζωγράφος και σκιτσογράφος που έγινε "κατά λάθος" µηχανικός! Μια 

ζωή τόσο ενδιαφέρουσα, τόσο αποδοτική, τόσο χρήσιµη, µέσα από τυχαίες καταστάσεις 

και επιλογές... 
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Η συνέντευξη του κ. Γήση Παπαγεωργίου δηµοσιεύτηκε στο τεύχος του περιοδικού 

"Εφοπλιστής" που κυκλοφόρησε τον Μάϊο του 2010  

!
!
!
!
!
!
!
!

26. ΕΠΙΜΕΤΡΟ 

1. ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ  

      Ο Χάρτης της Βενετίας (ή Χάρτα της Βενετίας), για την Αποκατάσταση και 

Συντήρηση Μνηµείων και Μνηµειακών συνόλων, καταρτίστηκε κατά τη διάρκεια του 

δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου Αρχιτεκτόνων και Τεχνικών των Ιστορικών Μνηµείων, που 

πραγµατοποιήθηκε στη Βενετία στις 25-31 Μαΐου 1964 και που διοργανώθηκε από 

το Διεθνές Συµβούλιο Μνηµείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) . Ο Χάρτης αναγνωρίζεται 89

διεθνώς ως ένα διαχρονικό πλαίσιο κατευθυντήριων αρχών που διέπουν την θεωρία και 

κυρίως την πράξη της Αποκατάστασης και της Συντήρησης κάθε είδους Μνηµείων. 
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 ICOMOS: Είναι η µόνη διεθνής µη κυβερνητική οργάνωση, αφιερωµένη στην προώθηση της θεωρίας, 89

της µεθοδολογίας και της τεχνολογίας που εφαρµόζεται για τη διατήρηση, προστασία και ανάδειξη των 
µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων. Η δουλειά της βασίζεται στις αρχές που καθιερώθηκαν από τον Διεθνή 
Χάρτη του 1964 για την Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνηµείων και Τοποθεσιών, Χάρτα της Βενετίας.  
Πρόκειται για ένα δίκτυο από εµπειρογνώµονες, τα οφέλη του οποίου έγκενται από τη διεπιστηµονική 
ανταλλαγή των µελών του, οι οποίοι είναι µεταξύ τους αρχιτέκτονες, ιστορικοί, αρχαιολόγοι, ιστορικοί της 
τέχνης, γεωγράφοι, ανθρωπολόγοι, µηχανικοί και πολεοδόµοι. Τα µέλη του ICOMOS συµβάλλουν στη 
διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και την πρόοδο των τεχνικών αποκατάστασης καθώς και την 
ανάπτυξη προτύπων για όλα τα αγαθά από τα κτίρια πολιτιστικής κληρονοµιάς, ιστορικές πόλεις, ιστορικούς 
κήπους, πολιτιστικά τοπία και αρχαιολογικούς χώρους. 

http://el.wikipedia.org/wiki/1964
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%25CE%2594%25CE%25B9%25CE%25B5%25CE%25B8%25CE%25BD%25CE%25AD%25CF%2582_%25CE%25A3%25CF%2585%25CE%25BC%25CE%25B2%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF_%25CE%259C%25CE%25BD%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%25AF%25CF%2589%25CE%25BD_%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9_%25CE%25A4%25CE%25BF%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B8%25CE%25B5%25CF%2583%25CE%25B9%25CF%258E%25CE%25BD&action=edit&redlink=1
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

Άρθρο 1. Η έννοια ενός ιστορικού µνηµείου δεν καλύπτει µόνο το µεµονωµένο 

αρχιτεκτονικό έργο αλλά και την αστική ή την αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί ένα 

ιδιαίτερο πολιτισµό µια ενδεικτική εξέλιξη ή ένα ιστορικό γεγονός. Αυτό ισχύει όχι µόνο 

για τις µεγάλες δηµιουργίες αλλά και για τα ταπεινά έργα που µε τον καιρό απέκτησαν 

πολιτιστική σηµασία. 

Άρθρο 2. Η συντήρηση και η αποκατάσταση των µνηµείων,αποτελεί έναν επιστηµονικό 

κλάδο ο οποίος πρέπει να αποτείνεται στη συνεργασία όλων των επιστηµών και όλων των 

τεχνών που µπορούν να συνεισφέρουν στη µελέτη και τη διάσωση της µνηµειακής 

κληρονοµιάς. 

!
ΣΤΟΧΟΣ 

Άρθρο 3. Η συντήρηση και η αποκατάσταση των µνηµείων αποσκοπούν να τα διασώσουν 

τόσο σαν έργα τέχνης όσο και σαν ιστορικές µαρτυρίες . 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Άρθρο 4. Η συντήρηση των µνηµείων έχει σαν πρωταρχική απαίτηση τη συνεχή και 

µόνιµη φροντίδα για την διατήρηση τους. 

Άρθρο 5. Η συντήρηση των µνηµείων ευνοείται πάντοτε από την καταλληλότητα τους να 

χρησιµοποιηθούν για κάποιο σκοπό ωφέλιµο στην κοινωνία. Μια τέτοια χρησιµοποίηση 

είναι βέβαια επιθυµητή, αλλά δεν πρέπει να αλλάζουν την διάρθρωση ή την διακόσµηση 

των κτιρίων. Οι διαρρυθµίσεις που επιβάλλει η αλλαγή της λειτουργίας τους (από νέες 

χρήσεις) πρέπει να αντιµετωπίζονται και ενδεχοµένως να επιτρέπονται µέσα σ' αυτά τα 

όρια. 
 � 
218



ΠΙΣΤΗ ΦΩΣ ΗΧΟΣ…ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΡΟΥ

Άρθρο 6. Η συντήρηση ενός µνηµείου συνεπάγεται την διατήρηση του άµεσου 

περιβάλλοντος του, στην κλίµακα του. Αν το παραδοσιακό πλαίσιο δεν έχει εξαφανισθεί, 

έχουµε καθήκον να το διατηρήσουµε αλλά και ταυτόχρονα να αποκλείσουµε κάθε άλλη 

προσθήκη, κάθε κατεδάφιση και κάθε αλλαγή που θα µπορούσε να αλλάξει τις σχέσεις 

των όγκων και των χρωµάτων. 

Άρθρο 7.Το µνηµείο είναι αναπόσπαστο από την ιστορική στιγµή που αντιπροσωπεύει και 

από τον χώρο που είναι τοποθετηµένο. Εποµένως η µετακίνηση του όλου ή τµήµατος ενός 

µνηµείου µπορεί να γίνει παραδεκτή µόνο αν επιβάλλεται από την ανάγκη διασώσεως του, 

ή δικαιολογείται από λόγους µεγάλης εθνικής ή διεθνούς σηµασίας. 

Άρθρο 8. Τα γλυπτικά, ζωγραφικά ή διακοσµητικά στοιχεία που είναι αναπόσπαστα 

δεµένα µε το µνηµείο, δεν µπορούν να διαχωριστούν παρά µόνο αν το µέτρο αυτό είναι η 

µοναδική διέξοδος για να εξασφαλιστεί η διάσωση τους. 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ 

Άρθρο 9. Η διαδικασία της αποκαταστάσεως είναι µια επέµβαση υψηλής εξειδίκευσης 

που επιβάλλεται να γίνεται κατ' εξαίρεση. Έχει σαν στόχο να διατηρήσει και να 

αποκαλύψει τις ιστορικές και αισθητικές αξίες του µνηµείου και βασίζεται στον σεβασµό 

προς την αρχική του υπόσταση και τα αυθεντικά του στοιχεία. Σταµατάει στο σηµείο που 

αρχίζουν να υπάρχουν υποθέσεις. Πέρα από αυτό το σηµείο, οποιαδήποτε εργασία που 

ενδεχοµένως θα θεωρηθεί απαραίτητη για τεχνικούς ή αισθητικούς λόγους, θα πρέπει να 

διαχωρίζεται από την αρχική αρχιτεκτονική σύνθεση και να φέρνει την σφραγίδα της 

εποχής µας. Σε όλες τις περιπτώσεις η αρχαιολογική µελέτη θα προηγείται της 

αποκατάστασης και θα την ακολουθεί. 
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Άρθρο 10. Όταν οι παραδοσιακές τεχνικές αποδεικνύονται ανεπαρκείς, η στερέωση ενός 

µνηµείου µπορεί να εξασφαλιστεί µε την προσφυγή σε όλες σε όλες τις σύγχρονες τεχνικές 

συντηρήσεως και κατασκευές, που η αποτελεσµατικότητα θα έχει αποδειχθεί από τα 

επιστηµονικά δεδοµένα και τις οποίες θα εγγυάται η πείρα της εφαρµογής τους. 

Άρθρο 11. Οι αξιόλογες προσθήκες όλων των εποχών στη σηµερινή υπόσταση ενός 

µνηµείου πρέπει να γίνουν σεβαστές, γιατί σκοπός της αποκαταστάσεως του δεν είναι η 

ενότητα του αρχικού του ρυθµού. Όταν ένα κτίριο φέρνει υπερκείµενες φάσεις διαφόρων 

εποχών, η επαναφορά στην αρχική του κατάσταση δεν δικαιολογείται παρά µόνο κατ' 

εξαίρεση. Αν, δηλαδή, τα στοιχεία που θα αφαιρεθούν έχουν πολύ µικρή σηµασία και η 

σύνθεση που θα αποκαλυφθεί είναι µεγάλης ιστορικής, αρχαιολογικής ή αισθητικής αξίας 

κι ακόµη αν η κατάσταση της διατηρήσεως του µνηµείου κριθεί αρκετά ικανοποιητική. Η 

κρίση σχετικά µε την αξιολόγηση των µεταγενέστερων στοιχείων και η απόφαση για την 

απάλειψη τους, δεν θα πρέπει να εξαρτώνται µόνο από το άτοµο που ανέλαβε την µελέτη 

του έργου. 

Αρθρο 12. Τα στοιχεία που προορίζονται να αντικαταστήσουν τµήµατα του µνηµείου που 

έχουν καταστραφεί, πρέπει να ενσωµατώνονται αρµονικά στο σύνολο, αλλά και να 

διακρίνονται από τα αυθεντικά µέρη, έτσι ώστε να µην πλαστογραφούνται τα καλλιτεχνικά 

και ιστορικά τεκµήρια του κτιρίου. 

Άρθρο 13. Οι προσθήκες δεν µπορεί να γίνουν ανεκτές παρά µόνο αν σέβονται όλα τα 

ενδιαφέροντα µέρη του κτιρίου, το παραδοσιακό του πλαίσιο, την ισορροπία της 

συνθέσεως του και τις σχέσεις του µε τον περιβάλλοντα χώρο. 

ΜΝΗΜΕΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 
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Άρθρο 14. Τα µνηµειακά σύνολα πρέπει να γίνουν αντικείµενο ειδικών φροντίδων για να 

σωθεί η ακεραιότητα τους και να εξασφαλισθεί η εξυγίανση τους, η διαρρύθµιση και η 

αξιοποίηση τους. Οι εργασίες για την συντήρηση και την αποκατάσταση τους, πρέπει να 

εµπνέονται από τις αρχές που διατυπώνονται στα προηγούµενα άρθρα. 

ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ 

Άρθρο 15. Οι ανασκαφές πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τους επιστηµονικούς κανόνες 

και καθώς ορίζουν οι "συστάσεις για τους διεθνείς όρους που πρέπει να εφαρµόζονται στις 

αρχαιολογικές ανασκαφές" τις οποίες υιοθέτησε η UNESCO το 1956. Επιβάλλεται να 

γίνεται διευθέτηση των ερειπίων και να λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα για την 

συντήρηση και την µόνιµη προστασία των αρχιτεκτονικών στοιχείων και των ευρηµάτων. 

Εξάλλου, θα είναι ευπρόσδεκτη κάθε πρωτοβουλία που θα διευκολύνει την κατανόηση του 

µνηµείου χωρίς να παραµορφώνει την σηµασία του. Ωστόσο, κάθε εργασία 

ανακατασκευής θα πρέπει να αποκλείεται εκ των προτέρων. Μόνο η αναστήλωση µπορεί 

να αντιµετωπισθεί, δηλαδή η ανασύνθεση µελών που σώθηκαν αλλά έχουν µετακινηθεί. 

Οι συµπληρώσεις όµως θα είναι πάντα αναγνωρίσιµες και θα αντιπροσωπεύουν το 

ελάχιστο που απαιτείται για να εξασφαλιστούν οι συνθήκες συντηρήσεως του µνηµείου 

και να αποκατασταθεί η µορφολογική του συνέχεια. 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  

Άρθρο 16.Οι εργασίες συντηρήσεως, αποκαταστάσεως και ανασκαφής θα πρέπει να 

βασίζονται σε εξακριβωµένη τεκµηρίωση, δηλαδή σε αναλυτικές και κριτικές εκθέσεις, 

εικονογραφηµένες µε σχέδια και φωτογραφίες. Όλες οι φάσεις των εργασιών για την 

απάλειψη νεώτερων στοιχείων, την στερέωση, την ανασύνθεση και την ένταξη νέων 

(στοιχείων), καθώς και όλα τα τεχνικά και µορφολογικά στοιχεία που θα εξακριβώνονται 
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κατά την διάρκεια των εργασιών, θα πρέπει να καταγράφονται λεπτοµερειακά. Αυτή η 

τεκµηρίωση θα κατατίθεται στα αρχεία ενός δηµοσίου ιδρύµατος και θα είναι προσιτή 

στους ερευνητές. Προτείνεται η δηµοσίευση τους. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

2. ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

!
      Η Χάρτα των Αθηνών (ή Charte d’ Athènes), είναι ένα ανυπόγραφο έγγραφο, που 

δηµοσιεύθηκε από τoν Ελβετό αρχιτέκτονα,  Le Corbusier το 1943. Το έργο βασίστηκε 
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στα συµπεράσµατα της IV CIAM  (Congres Internationales de l’ Architecture Moderne) 90

που πάρθηκαν στις αρχές του 1930. Ίσως, το πλέον αµφιλεγόµενο κείµενο του "µοντέρνου 

κινήµατος" στην αρχιτεκτονική. Θεωρήθηκε από πολλούς υπαίτια για την κατάπτωση των 

πόλεων κατά την περίοδο της µεταπολεµικής ανοικοδόµησης, και ιδίως στις δεκαετίες 

1950 και 1960. Άλλοι πάλι, συνεχίζουν να τη θεωρούν ως ένα ανεκπλήρωτο µανιφέστο της 

σύγχρονης πολεοδοµίας, που συνοψίζει ταυτόχρονα τις προσπάθειες του 19ου και 20ου 

αιώνα για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των πόλεων.  

      Η Χάρτα ξεκινά µε ένα «Γενικό Μέρος», όπου εξετάζεται «Η πόλη και η περιοχή της». 

Εδώ αναφέρονται τα δοµικά στοιχεία της πόλης και ορίζονται κάποιοι βασικοί άξονες και 

στόχοι. Στο δεύτερο µέρος, «Η σηµερινή κατάσταση των πόλεων-κρίσεις και θεραπείες», 

εξετάζεται η κατάσταση και οι νέες απαιτήσεις, όσον αφορά τις τέσσερις βασικές 

λειτουργίες (κατοικία, εργασία, ψυχαγωγία, κυκλοφορία), καθώς και η στάση απέναντι 

στην «Ιστορική κληρονοµιά των πόλεων». Τέλος, στο τρίτο µέρος, «Πορίσµατα και 

θεωρητικές θέσεις» αναφέρονται οι αιτίες της κατάστασης των πόλεων και οι στόχοι της 

πολεοδοµίας.  

Τα επτά σηµεία του Μανιφέστου ήταν τα παρακάτω: 

Να ιδρύσουν οργανώσεις για την παροχή συµβουλών αποκατάστασης 

Να διασφαλίσει έργα τα οποία αξιολογούνται και επανεξετάζονται από γνώστες 

Να θεσπίσουν εθνική νοµοθεσία για τη διατήρηση ιστορικών χώρων 
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 CIAM (Congres Internationales de l’ Architecture Moderne), Διεθνή Συνέδριo Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής, 90

ήταν µια οργάνωση που ιδρύθηκε το 1928 και διαλύθηκε το 1959 στην Ελβετία, και ήταν υπεύθυνη για µια 
σειρά εκδηλώσεων και συνεδριών που διοργανώνονταν από τον Le Corbusier σε όλο τον κόσµο και 
συµµετείχαν 28 σηµαντικότεροι Ευρωπαίοι αρχιτέκτονες της εποχής, µε στόχο τη διάδοση των αρχών του 
Μοντέρνου Κινήµατος, εστιάζοντας σε όλους τους κύριους τοµείς της αρχιτεκτονικής (όπως το τοπίο, τη 
πολεοδοµία, το βιοµηχανικό σχέδιο κλπ). Το 1933 πραγµατοποιήθηκε το τέταρτο Συνέδριο (IV CIAM), στην 
Αθήνα µε θέµα τις λειτουργίες της Πόλης. 
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Να επανανταφιάσουν-θάψουν ανασκαφές που δεν επρόκειτο να αποκατασταθούν 

Να επιτρέψουν τη χρήση σύγχρονων τεχνικών και υλικών σε εργασίες 

αποκατάστασης και αναστήλωσης 

Να τοποθετήσει ιστορικά µνηµεία υπό στερητική προστασία 

Να προστατεύσουν τη περιοχή γύρω από τα ιστορικά αξιοθέατα 

     Στη κριτική του Ιωάννη Δεσποτόπουλου   για τη Χάρτα της Αθήνας διαβάζουµε το 91

παρακάτω απόσπασµα.  

«[…]Η «Χάρτα της Αθήνας» για χρόνια προβλήθηκε ως η άποψη του µοντέρνου 

κινήµατος για την πόλη. Η πραγµατικότητα όµως είναι πολύ διαφορετική. Το IV CIAM, 

που είχε ως θέµα τη «λειτουργική πόλη» και του οποίου προϊόν θεωρήθηκε η Χάρτα, ποτέ 

δεν κατέληξε σε σαφή και οµόφωνα συµπεράσµατα. Τα «Συµπεράσµατα», που εκδόθηκαν 

το 1933 στα Τεχνικά Χρονικά αποτελούσαν µόνο κάποιες γενικές αρχές, που 

διατυπώθηκαν στο Συνέδριο, κάποια πρώτα σπέρµατα προβληµατισµού γύρω από τα 

ζητήµατα της πόλης. Με βάση τις πέντε αυτές σελίδες των Συµπερασµάτων ο Le 

Corbusier κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου συνέταξε τη «Χάρτα των 

Αθηνών», που αποτελείται από 95 άρθρα σε 79 σελίδες. Το κείµενο αυτό εκδόθηκε για 

πρώτη φορά 10 χρόνια µετά το Συνέδριο ανυπόγραφο στο Παρίσι και αποτελεί την 
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 Ιωάννης Δεσποτόπουλος ή Jan Despo (1903-1992),  πρωτοπόρος της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. 91

Σπούδασε στη περίφηµη σχολή του Bauhaus στη Βαϊµάρη κατά τα έτη 1924-1925. Επέστρεψε στην Ελλάδα 
το 1930 κι έγραψε αρκετά άρθρα υπερασπιζόµενος τη µοντέρνα αρχιτεκτονική και πολεοδοµία. Ήταν ένα 
από τα µέλη της ελληνικής επιτροπής του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής (CIAM), 
που έγινε στο πλοίο Πατρίς ΙΙ από τη Μασσαλία στην Αθήνα και πάλι πίσω στη Μασσαλία, µαζί µε το Στάµο 
Παπαδάκη. Την ίδια εποχή έχτισε το µοντέρνο σχολικό συγκρότηµα στην Ακαδηµία Πλάτωνος, 
συµµετέχοντας στο πρόγραµµα της κυβέρνησης Βενιζέλου για την ανέγερση σχολικών κτηρίων. Το 1943 
εκλέγεται καθηγητής στο ΕΜΠ για να απολυθεί το 1946 λόγω πολιτικών πεποιθήσεων. Στη συνέχεια, 
εγκαταστάθηκε µόνιµα στην Γερµανία, όπου έγινε µόνιµος καθηγητής πρώτα στο Μόναχο και µετά 
στο Βερολίνο, ως µέλος της Ακαδηµίας. Το 1959 κέρδισε το Α΄ βραβείο και την ανάθεση έργου σε 
πολεοδοµικό διαγωνισµό ιδεών για το πνευµατικό κέντρο της Αθήνας. Τελικά το 1961 επανεκλέγεται 
καθηγητής στο ΕΜΠ µέχρι το 1968 που συνταξιοδοτείται. Πέθανε την 1 Οκτωβρίου 1992 στην Αθήνα. Τα 
κτίρια του στην Ελλάδα θεωρούνται από τα πιο σηµαντικά της πρωτοπόρας σύγχρονης αρχιτεκτονικής, ενώ 
και τα κτίρια του στην Σουηδία έχουν κηρυχθεί διατηρητέα.

http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2593%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25BC%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25AF%25CE%25B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%259C%25CF%258C%25CE%25BD%25CE%25B1%25CF%2587%25CE%25BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2592%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AF%25CE%25BD%25CE%25BF
http://el.wikipedia.org/wiki/1_%25CE%259F%25CE%25BA%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25B2%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25BF%25CF%2585
http://el.wikipedia.org/wiki/1992
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2591%25CE%25B8%25CE%25AE%25CE%25BD%25CE%25B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A3%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25B7%25CE%25B4%25CE%25AF%25CE%25B1
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προσωπική ερµηνεία του Le Corbusier όσον αφορά τις απόψεις, που εκφράστηκαν στο IV 

CIAM. Είναι ένα κείµενο µε πολύ χαλαρή δοµή, χωρίς συστηµατικότητα και επιστηµονική 

µεθοδολογία. Έχει περισσότερο τη δοµή µανιφέστου. Η ιδεαλιστική αντιµετώπιση των 

ζητηµάτων της πόλης και της πολεοδοµίας είναι ιδιαίτερα έντονη. Στο κείµενο αυτό 

περιγράφεται η ειδυλλιακή και ιδανική πόλη, προτείνονται λύσεις και µορφές χωρίς όµως 

καµία σύνδεση µε την κοινωνική πραγµατικότητα και τις βαθύτερες γενεσιουργούς αιτίες 

των προβληµάτων της πόλης. Επιπλέον ο Le Corbusier αντιµετωπίζει την πολεοδοµία και 

κατ’ επέκταση το ρόλο του αρχιτέκτονα ως µέσο εξασφάλισης και διατήρησης της τάξης 

στην κοινωνία. Ως ένα µέσο για να απαλλαγεί η ανθρωπότητα από «τους φαρµακερούς 

καρπούς της: αρρώστια, ξεπεσµός, εξέγερση» αποδεχόµενος όµως ως δεδοµένη τη 

«σκληρή πραγµατικότητα», που χωρίζει την κοινωνία σε πλούσιους και «ταπεινούς». Το 

κείµενο ως ένα ιδεαλιστικό µανιφέστο είναι µια ουτοπική προσέγγιση, που δε φτάνει σε 

απαντήσεις, αφού δεν εξετάζει και τις πραγµατικές αιτίες των προβληµάτων. Αυτή όµως η 

επιφανειακή, τεχνοκρατική και ιδεαλιστική αντιµετώπιση της κοινωνίας και της πόλης 

οδήγησε σε συµπεράσµατα, που αντιστοιχούσαν σε ένα ανύπαρκτο κοινωνικό σύνολο και 

σύστηµα. Έτσι οι προτάσεις, που διαµορφώθηκαν και υλοποιήθηκαν µε εγχειρίδιο τη 

Χάρτα, είχαν πολύ διαφορετικά αποτελέσµατα από τα αναµενόµενα (Πρόσφατο 

παράδειγµα Παρίσι), αποδεικνύοντας ότι «ήλιος, πράσινο, χώρος» δεν αρκούν για να 

κρατήσουν «ήσυχη» µία πόλη, µία κοινωνία, που καθηµερινά και σε κάθε της πτυχή 

καθορίζεται από τις κοινωνικές ταξικές συγκρούσεις, από τον «πόλεµο όλων ενάντια σε 

όλους» (Ενγκελς, 1985: 69). […] Η «Χάρτα της Αθήνας» όσο και αν αποτέλεσε ένα 

ατελές, ιδεαλιστικό και συντηρητικό κείµενο δεν µπορεί να χρεωθεί τα αδιέξοδα των 

σηµερινών πόλεων. Οι αντιφάσεις και οι εκρηκτικές καταστάσεις των σηµερινών 

καπιταλιστικών µητροπόλεων θα ήταν αφέλεια να αποδοθούν σε ένα κείµενο, που 
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γράφτηκε πριν 70 χρόνια και η ουτοπική του άλλωστε διάσταση έκανε αδύνατη την 

ολοκληρωµένη του εφαρµογή. Δεν µπορεί η Χάρτα (και για πολλούς το µοντέρνο κίνηµα) 

να πληρώσει για τις αβίωτες πόλεις, αθωώνοντας έτσι και βάζοντας στο απυρόβλητο τους 

πραγµατικούς ενόχους, που είναι η ιδιωτική ιδιοκτησία της γης και η αναρχία της 

οικονοµίας. […]» 

  

!
!
!
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27. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  
!
      Η φωτογραφική τεκµηρίωση περιλαµβάνει τις λεζάντες από όλες τις φωτογραφίες που 

λήφθηκαν κατά την πενθήµερη παραµονή µας στο Φάρο του Παράλιου Άστρους της 

Βόρειας Κυνουρίας. Οι φωτογραφίες χωρίστηκαν σε κατηγορίες προκειµένου να 

διευκολύνουµε τον αναγνώστη. Κάθε κατηγορία περιλαµβάνει ένα σύνολο φωτογραφιών 

που λήφθηκαν από όλες τις πιθανές διαφορετικές γωνίες –εσωστρεφής λήψεις- (βόρεια-

νότια-ανατολικά και δυτικά), που αναδεικνύουν το αντικείµενό µας, καθώς και 

εξωστρεφής λήψεις που δείχνουν πως ο παρατηρητής αντιλαµβάνεται το περιβάλλον χώρο 

από το αντικείµενο λήψης.  

      Η φωτογραφική µηχανή που χρησιµοποιήθηκε είναι: 

NIKON D3100 και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της είναι τα 

παρακάτω. 

ΤΥΠΟΣ Μονοοπτική ψηφιακή φωτογραφική µηχανή reflex

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ Αισθητήρας CMOS 23,1 x 15,4 mm

PIXEL 14,8 εκατοµµύρια pixel

ΣΚΟΠΕΥΤΡΟ Μονοοπτικό σκόπευτρο reflex µε πεντακάτοπτρο στο επίπεδο του µατιού

ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ Περίπου 0,8× (50 mm f/1,4 µε φακό ρυθµισµένο στο άπειρο, -1,0 m-1)

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ Άµεσης επιστροφής, ηλεκτρονικά ελεγχόµενο

ΤΑ Χ Υ Τ Η ΤΑ 
ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ

1/4000 έως 30 δευτ. σε βήµατα 1/3 EV, λειτουργία bulb

ΕΥΡΟΣ   
(ISO 100, φακός 
f/1,4,20°C/68 °F)

Μέτρηση matrix ή στο κέντρο: EV 0 έως 20, Σηµειακή µέτρηση: 2 έως 20 EV

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(Π × Υ × Β)

Περίπου 124 × 96 × 74,5 mm (4,9 × 3,8 × 2,9 in.)
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!
27.2.ΟΨΕΙΣ 

ΔΟ.001: Δυτική όψη-πρόσοψη φάρου 

ΔΟ.002: Δυτική όψη-πρόσοψη φάρου από απόσταση  

ΔΟ.003: Δυτική όψη-πρόσοψη φάρου από δασύλιο 

ΝΟ.004: Νότια όψη φάρου 

ΝΟ.005: Νότια όψη φάρου 

ΑΟ.006: Ανατολική όψη φάρου-όψη προς θάλασσα 

ΑΟ.007: Ανατολική όψη φάρου-όψη προς θάλασσα 

ΒΟ.008: Βόρεια όψη φάρου 

ΒΟ.009: Βόρεια όψη φάρου-τµήµα φάρου 

ΒΟ.010: Βόρεια όψη φάρου 

ΒΔ.011: Βορειοδυτική άποψη φάρου 

ΠΤ.012: Πέτρινο τµήµα δυτικά του φάρου σε όψη 

ΠΤ.013: Πέτρινο τµήµα δυτικά του φάρου όψη προς ανατολή 

ΠΤ.014: Πέτρινο τµήµα δυτικά του φάρου σε κάτοψη 

ΠΤ.015: Πέτρινο τµήµα δυτικά του φάρου σε κάτοψη 

ΠΤ.016: Πέτρινο τµήµα δυτικά του φάρου σε πρόσοψη 

ΒΑΡΟΣ Περίπου 500 g (1 lb 1,6 oz) µε µπαταρία και κάρτα µνήµης αλλά χωρίς το καπάκι 
σώµατος

ΑΝΤΟΧΗ Ανθεκτικότητα σώµατος και µονάδας κλείστρου έως περίπου 100.000 κύκλους.
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27.3. ΣΤΕΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

!
ΣΤ.018: Γενική άποψη στέγης φάρου 

ΣΤ.019: Βόρειο τµήµα στέγης 

ΣΤ.020: Νότιο τµήµα στέγης 

ΣΤ.021: Άποψη εξωτερικής κορυφοστεγίδας 

ΣΤ.022: Βόρειο τµήµα στέγης υπό κλίση 

ΣΤ.023: Νότιο τµήµα στέγης υπό κλίση 

ΣΤ.024: Αποκόλληση κεραµιδιών κορυφοστεγίδας 

ΣΤ.025: Καταστροφή κεραµιδιών 

ΣΤ.026: Άποψη κορυφοστεγίδας 

ΣΤ.027: Λεπτοµέρεια καταστροφής τµήµατος στέγης 

ΣΤ.028: Λεπτοµέρεια συγκόλλησης κεραµυδιών µε τσιµέντο 

!
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27.4.ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΦΑΡΟΥ 

!
ΦΣ.Χ1.029: Φαρόσπιτο νότιος τοίχος-χώρος 1 

ΦΣ.Χ1.030: Φαρόσπιτο βόρειος διαχωριστικός τοίχος-χώρος 1 

ΦΣ.Χ1.031: Φαρόσπιτο είσοδος στο κλιµακοστάσιο του πύργου-χώρος 1 

ΦΣ.Χ1.032: Κεντρική είσοδος στο χώρο 1 

ΦΣ.Χ2.033: Φαρόσπιτο-χώρος 2 

ΦΣ.Χ2.034: Φαρόσπιτο-χώρος 2 

ΦΣ.Χ3.035: Φαρόσπιτο-χώρος 3 

ΦΣ.Χ3.036: Λεπτοµέρεια στέρνας χώρου 3 

ΦΣ.Χ3.037: Φαρόσπιτο-χώρος 3 

ΦΣ.Χ3.038: Λεπτοµέρεια οροφής χώρου 3 
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ΦΣ.Χ4.039: Είσοδος από κλιµακοστάσιο στο χώρο 4 της σοφίτας 

ΦΣ.Χ4.040: Άποψη σοφίτας προς Δύση 

ΦΣ.Χ4.041: Άποψη σοφίτας προς Ανατολή  

ΦΣ.Χ4.042: Βόρειο σκέλος της στέγης 

ΦΣ.Χ4.043: Νότιο σκέλος της στέγης 

ΦΣ.Χ4.044: Άνοψη στέγης 

ΦΣ.Χ4.045: Στερέωση στέγης στο βόρειο τοίχο 

ΦΣ.Χ4.046: Στερέωση στέγης στο νότιο τοίχο 

ΦΣ.Χ4.047: Λεπτοµέρεια ξύλινης στέγης 

ΦΣ.Χ4.048: Λεπτοµέρεια φθοράς της στέγης 

ΦΣ.Χ4.049: Έξοδος προς κλιµακοστάσιο από σοφίτα 

�  
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27.5.ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 

!
ΚΛ.050: Άνοιγµα κλιµοκοστασίου στην ανατολική πλευρά του πύργου 

ΚΛ.051: Εσοχή στη νότια πλευρά του τοίχου του πύργου 

ΚΛ.052: Όψη κλιµακοστασίου 

ΚΛ.053: Κάτοψη κλιµακοστασίου 

ΚΛ.054: Κάτοψη κλιµακοστασίου 

ΚΛ.055: Λεπτοµέρεια κλίµακας 

ΚΛ.056: Κάτοψη πατηµάτων 

ΚΛ.057: Φθορά κλιµακοστασίου 

ΚΛ.058: Λεπτοµέρεια κλίµακας 

ΚΛ.059: Στερέωση κλίµακας στο πύργο 

!
!
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27.6.ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΦΑΡΟΥ 

!
ΛΠ.060: Λεπτοµέρεια τοιχοποιίας 

ΛΠ.061: Σοβατεπί σοφίτας 

ΛΠ.062: Λεπτοµέρεια σοβατεπί 

ΛΠ.063: Λεπτοµέρεια πόρτας 

ΛΠ.064: Λεπτοµέρεια ξύλινου δαπέδου 

ΛΠ.065: Φθορά ξύλινου δαπέδου 

ΛΠ.066: Φθορά ξύλινου δαπέδου 

ΛΠ.067: Λεπτοµέρεια κουφώµατος  

ΛΠ.068: Καταστροφή στέγης 

ΛΠ.069: Καταστροφή στέγης 

ΛΠ.070: Λεπτοµέρεια στερέωσης στέγης 

ΛΠ.071: Λεπτοµέρεια στερέωσης στέγης 

ΛΠ.072: Λεπτοµέρεια υλικών κατασκευής στέγης 

ΛΠ.073: Στερέωση φανού στο κλιµακοστάσιο 

ΛΠ.074: Στερέωση φανού στο κλιµακοστάσιο 

ΛΠ.075: Φθορά φανού 

ΛΠ.076: Μεταλλικός σκελετός φανού 

ΛΠ.077: Βάση φανού 

ΛΠ.078: Βάση φανού 

ΛΠ.079: Τοποθέτηση καλωδίου 

ΛΠ.080: Μεντεσές µεταλλικής πόρτας κουβουκλίου 

ΛΠ.081: Κούφωµα µεταλλικής πόρτας κουβουκλίου 

ΛΠ.082: Μεταλλική πόρτα κουβουκλίου 

ΛΠ.083: οροφή κουβουκλίου 

ΛΠ.084: Σηµαντήρας Βορρά-Νότου 

ΛΠ.085: Κουβούκλιο 

ΛΠ.086: Φάρος 
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ΛΠ.087: Στέγαση κελύφους 

ΛΠ.088: Φάρος 

ΛΠ.089: Λεπτοµέρεια ανοίγµατος  

ΛΠ.090: Φανός 

ΛΠ.091: Σύνδεση υαλοπετάσµατος στη κατασκευή 

ΛΠ.092: Σύνδεση παραθύρου 

ΛΠ.093: Τοµή ανοίγµατος 

ΛΠ.094: Τοµή ανοίγµατος 

ΛΠ.095: Λεπτοµέρεια µεταλλικής κατασκευής 

ΛΠ.096: Φθορές 

ΛΠ.097: Λεπτοµέρεια µεταλλικής κατασκευής 

ΛΠ.098: Λεπτοµέρεια στο εσωτερικό του κουβουκλίου 

ΛΠ.099: Σύνδεση µπετόν-κουβουκλίου  

ΛΠ.100: Σύνδεση µπετόν-µετάλλου 

ΛΠ.101: Διάβρωση µεταλλικών συνδέσµων-ρωγµές 

ΛΠ.102: Φθορά 

ΛΠ.103: Σύνδεση µεταλλικών παραπετασµάτων 

ΛΠ.104: Διάβρωση οπλισµού 

ΛΠ.105: Ρωγµές-σκουριά 

ΛΠ.106: Ρωγµές 

ΛΠ.107: Διάβρωση 

ΛΠ.108: Ρωγµές  

ΛΠ.109: Μεταλλική θύρα 

ΛΠ.110: Παθολογία στέγης  

ΛΠ.111: Σύνδεση µαρµάρινων πλακών  

ΛΠ.112: Μπαλκόνι φάρου 

ΛΠ.113: Πλάκα µαρµάρου 

ΛΠ.114: Κάγκελο 

ΛΠ.115: Διάβρωση κιγκλιδώµατος 

ΛΠ.116: Φουρούσι 

ΛΠ.117: Φουρούσι 
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ΛΠ.118: Σύνδεση 

ΛΠ.119: Σύνδεση πλακών 

ΛΠ.120: Στερέωση κιγκλιδώµατος 

ΛΠ.121: Στερέωση γωνιακού κιγκλιδώµατος 

ΛΠ.122: Λεπτοµέρεια διάβρωσης συνδέσµου 

ΛΠ.123: Μεταλλικό αγκύριο 

ΛΠ.124: Φθορά µαρµάρινης πλάκας 

ΛΠ.125: Όψη φθοράς κιγκλιδώµατος 

ΛΠ.126: Φθορά 

ΛΠ.127: Φθορά 

ΛΠ.128:  Μεταλλικό αγκύριο 

ΛΠ.129: Αποκόλληση τµήµατος µαρµάρινης πλάκας 

ΛΠ.130: Λεπτοµέρεια κιγκλιδώµατος 

ΛΠ.131: Λεπτοµέρεια κιγκλιδώµατος 

ΛΠ.132: Φθορά κιγκλιδώµατος 

ΛΠ.133: Προοπτική άποψη 

ΛΠ.134: Προσθήκη κονιάµατος 

ΛΠ.135: Φθορές-απόξεση-προσθήκη 

ΛΠ.136: Σκουριασµένα αγκύρια 

ΛΠ.137: Σκουριασµένα αγκύρια 

ΛΠ.138: Σκουριασµένα αγκύρια 

ΛΠ.139: Προοπτική άποψη προς το λιµάνι 

ΛΠ.140: Προοπτική άπψη προς την ανατολή 

ΛΠ.141: Διάβρωση µαρµάρου 

ΛΠ.142: Λεπτοµέρεια γωνιακού κιγκλιδώµατος 

ΛΠ.143: Καταστροφή γωνιακού τµήµατος της πλάκας µαρµάρου 

ΛΠ.144: Λεπτοµέρεια παθολογίας 

ΛΠ.145: Αποτύπωµα αγκυρίου 

ΛΠ.146: Προσθήκη 

ΛΠ.147: Αποτύπωµα αγκυρίου 

!
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27.7. ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 

!
ΕΚ.148: Λήψη µετρήσεων εξωτερικά 

ΕΚ.149: Περιβάλλων χώρος βορειοανατολικά 

ΕΚ.150: Περιβάλλον χώρος δυτικά 

ΕΚ.151: Διαδροµή 

ΕΚ.152: Διαδροµή 

ΕΚ.153: Διαδροµή 

ΕΚ.154: Προοπτική άποψη 

ΕΚ.155: Πρόσοψη 

ΕΚ.156: Λήψη από φάρο 

ΕΚ.157: Λήψη από φάρο 

ΕΚ.158: Περιβάλλον χώρος 

ΕΚ.159: Λήψη από το πύργο του φάρου 

ΕΚ.160: Πρόσοψη 

ΕΚ.161: Πρόσοψη 

ΕΚ.162: Λήψη από τη διαδροµή 

ΕΚ.163: Λήψη από τη διαδροµή 

ΕΚ.164: Προοπτική άποψη 

ΕΚ.165: Γωνιακή Λήψη 
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ΕΚ.166: Εσωτερικά 

ΕΚ.167: Εσωτερικά 

ΕΚ.168: Εσωτερικά 
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27.8. ΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΑ 

Οι φωτογραφίες ΘΛ.169-223, λήφθηκαν από τη θάλασσα κατά τη διάρκεια του περίπλου 

που πραγµατοποιήσαµε στις 28 Απριλίου 2013 µε εκπρόσωπο του Λιµενικού Παραλίου 
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27.9. ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ 

!
ΔΦ.224: κ. Μητσέας Μιχάλης-Φωτογράφος 

ΔΦ.225: κ. Μακρής Θεόδωρος- Δηµοσιογράφος 

ΔΦ.226: κ. Μαντάς Παναγιώτης-Αντιδήµαρχος 

ΔΦ.227: Ο καραβοκύρης που µας βοήθησε στο περίπλου 

ΔΦ.228: Ξεκινώντας το περίπλου 

ΔΦ.229: κ. Σκαρµούτσος Νικόλαος-διαχειριστής του blog του Άστρους 

ΔΦ.230: Συζήτηση µε τους κατοίκους 
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ΔΦ.231: Συνέντευξη από το κ. Σκαρµούτσο 

ΔΦ.232: Αγκαλιά µε το Φάρο 

ΔΦ.233: Αγκαλιά µε το Φάρο 

ΔΦ.234: Από τη συνέντευξη µε τον Αντιδήµαρχο 

ΔΦ.235: Καλλιτεχνική φωτογραφία 

ΔΦ.236: Κατά το περίπλου 

ΔΦ.237: Κοιτάζοντας τις φωτογραφίες 

ΔΦ.238: Πρωινή οργάνωση  

ΔΦ.239: Σκιτσάρωντας 

ΔΦ.240: Selfie 

ΔΦ.241: Αποτυπώνοντας 

ΔΦ.242: Μετρήσεις δίχως τέλος 

ΔΦ.243: Λάθος τοποθέτηση του φακού 

ΔΦ.244: Συνεργασία 

ΔΦ.245: Βοήθεια από παντού 

ΔΦ.246: Παίζοντας µε τις σκιές 

ΔΦ.247: Παίζοντας µε τις σκιές 

ΔΦ.248: Φωτογραφίζοντας το απόλυτο µπλε 

ΔΦ.249: Συλλογή υλικών κατασκευής  

ΔΦ.250: Καταγραφή υλικών 

ΔΦ.251: Και οι µετρήσεις συνεχίζονται 

ΔΦ.252: Εγκλωβισµένη 

ΔΦ.253: Φωτογραφίες δίχως τέλος 

ΔΦ.254: Αναζητώντας κατασκευαστικά στοιχεία 

ΔΦ.255: Φύγε από το πλάνο 

ΔΦ.256: Δυσκολίες µετακίνησης  

ΔΦ.257: Δουλεύοντας 

ΔΦ.258: Σηµειώνοντας 

ΔΦ.259: Καλλιτεχνικός οίστρος 

ΔΦ.260: Οικογένεια εν δράση 

ΔΦ.261: Μετρώντας από ψηλά 
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ΔΦ.262: Συνεργασία  

ΔΦ.263: Μετρήσεις ως αργά  

ΔΦ.264: Η νύχτα µας πρόλαβε 
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28. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 
  

      Παρακάτω δίνεται ο κατάλογος των σχεδίων αποτύπωσης που εκπονήθηκαν τον 

Ιούνιου του 2013 στο Παράλιο Άστρος. Τα σχέδια αποτύπωσης έχουν σχεδιαστεί στο χέρι 

προκειµένου να αποτυπωθούν εύλογα πάνω τους η παθολογία.  

!

!

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ

1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΠ 1:100

2 ΓΕΝΙΚΗ ΟΨΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΨΣ 1:100

3 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Κ 1 1:50

4 ΚΑΤΟΨΗ ΣΟΦΙΤΑΣ Κ 2 1:50

5 ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ Ο 1 1:50

6 ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ Ο 2 1:50

7 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ Ο 3 1:50

8 ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ Ο 4 1:50

9 ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΟΤΟΜΗ ΟΨΤ 1:50

10 ΤΟΜΗ 1 Τ 1 1:50

11 ΤΟΜΗ 2 Τ 2 1:50

12 ΤΟΜΗ 3 Τ 3 1:50

13 ΑΝΟΨΗ ΑΝΨ 1:50

14 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ ΒΑΣΗΣ Λ 1 1:20

15 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Λ 2 1:10

16 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΦΟΥΡΟΥΣΙ Λ 3 1:5
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29. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ 
!
       Παρακάτω δίνεται ο κατάλογος σχεδίων επανάχρησης του φάρου σε εκκλησία στο 

Παράλιο Άστρος.  

!
!
!
!
!
!
!

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ

1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΠ 1:100

2 ΓΕΝΙΚΗ ΟΨΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΨΣ 1:100

3 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Κ 1 1:50

4 ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ Ο 1 1:50

5 ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ Ο 2 1:50

6 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ Ο 3 1:50

7 ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ Ο 4 1:50

8 ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΟΤΟΜΗ ΟΨΤ 1:50

9 ΤΟΜΗ 1 Τ 1 1:50

10 ΤΟΜΗ 2 Τ 2 1:50

11 ΤΟΜΗ 3 Τ 3 1:50

12 ΑΝΟΨΗ ΑΝΨ 1:50

13 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Λ 2 1:50

14 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ ΒΑΣΗΣ Λ 1 1:20
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30. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ 
!
      Παρακάτω δίνεται ο κατάλογος σχεδίων µε τις προσθήκες που µελετήθηκαν να γίνουν 

στο περιβάλλοντα χώρο του φάρου.  

!

!
!
!
!

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ

1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΠ 1:100

2 ΓΕΝΙΚΗ ΟΨΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΨΣ 1:100

3 ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ Κ 1 1:50

4 ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ Ο 5 1:50

5 ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ Ο 6 1:50

6 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ Ο7 1:50

7 ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ Ο 8 1:50

8 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Α 1 1:50

9 ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ ΚΛ 1 1:50

10 ΘΕΑΤΡΑΚΙ Θ 1 1:50

11 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 1 Π 1 1:50

12 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 2 Π 2 1:50

13 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 3 Π 3 1:50

14 ΣΧΈΔΙΟ ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΔ 1 1:100
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«Ποτέ άλλοτε στην ιστορία της αρχτεκτονικής δε λατρεύτηκε τόσο και δεν απέκτησε δική 

του πνευµατική ζωή, ένα κτίριο που δεν ήταν συνδυασµένο µε τη θρησκεία. Δεν οδηγούσε 

µόνο τα πλοία, σηµατοδοτούσε τη φαντασία και όταν το φως του είχε πια σβήσει, η µνήµη 

εξακολουθούσε για πολύ καιρό να λάµπει στις σκέψεις των ανθρώπων…» 
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