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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη γλώσσα των ναυτικών, στις πελαγίmες συνομtλiες, στις στεριανές αφηγήσεtς α).λά 

και στα γραπτά ελλήνων και ξένων σΊΥ'(γραφέων οι αναφορές στους φάρους είναι συχνές. 

Ενίοτε η σωτήρια παρουσiα τους σε θαλασσοταραχές, τρικυμίες, δύστροπους καφούς 

έχει υμνηθεί και λατρευθεί ως θαυματουργό εικόνισμα. Όπως σε άJ..λες περιπrώσεtς η 

δυσλειτουpγiα ή κάποια βλάβη τους έχει αναθεματισθεί και χαρακτηριστεί υπαίτια 

ναυτικών τραγωδιών. 

Σ' όλου του κόσμου τις θάλασσες, τα πελάγη, τις δυσπρόσιτες ακτές, στους επικίνδυνους 

ύφαλους και σκόπελους οι φάροι από παλωύς καιρούς συνδέουν την παρουσία τους με 

την παγκόσμια ναυτοσύνη και η άσβεστη παρουσία τους σηματοδοτεί τη ναυσmλοϊα στα 

πελάγη. 

Με τον iδω τρόπο και στην Ελλάδα οι φάροι ωrοτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της 

εγχώριας ναυτlλίας. Από συστάσεως του νεοελληνικού κράτους η λειτουργία, η 

συντήρηση και επέκτασή τους αποτέλεσε πρωταρχικό μέλημα, σημάδι ενδεικτικό της 

.s::: ' ' Ι τελο f 14 
ωιαιτερης σημασιας του εpγου που επι υν . 
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΆΔΡΟΜΗ 

Η λέξη "φάρος" χρησιμοποιείται σήμερα για να χαρακτηρίσει κάθε πυρσό που 

χρησιμοποtείται στην επισήμανση πορείας, πελαγοδρομίας ή προσγειώσεως ή 

ακτοπλοϊας2. Όμως πριν η λέξη αποκτήσει αυτή τη σημασία, δήλωνε την ονομασία ενός 

τόπου της νησiδας Φάρος, ανατολικά της εισόδου του λιμένα της Αλεξάνδρειας της 

Αιγύπtου. Εκεί που ο μεγάλος αρχιτέκτονας των ελληνιστικών χρόνων Σώστρατος 

κατασκεύασε έναν πελώριο πυρσοφόρο πύpγο, ένα από τα εφτά θαύματα του κόσμου. 

Από τότε η λέξη "φάρος" περυrλανήθηκε από στόμα σε στόμα, σε όλες τις ακτές της 

Μεσογείου εκτοπίζοντας κάθε άλλη όπως το ελληνικό πυρσός" και το λατινικό "turris" 

για να σημάνει απόλυτα αυτό που και σήμερα εννοούμε4 . 

Η αναζήτηση των πρώτων φάραιν, μας γυρνάει πίσω στα Ομηρικά χρόνια. Ο Όμηρος 

στην Ιλιάδα αναφέρει την προσπάθεια επικοινωνίας των καραβιών με τη στερlά., μέσω 

της φωτιάς στη δtάρκεια της νύχτας. Όμως πιθανότερο είναι να προηγήθηκαν σ' αυτό οι 

Λιβοφοίνικες οι οποίοι αποτέλεσαν και τους δασκάλους των Ελλήνων στη ναυτtλία. 

Πάντως οι αρχαιότεροι αναφερόμενοι φάροι, ως πύργοι με προορισμό να γίνονται ορατοί 

χάρη στο ύψος τους την ημέρα και τη νύχτα με τη φωτιά που άναβε στην κορυφή τους, 

είναι ελληνικοί Στο Σίγειο της Τρωάδας, στην είσοδο του Ελλησπόντου, τοποθεσία που 

σύμφωνα με τον Όμηρο χρησιμοποιούσαν οι Αχαιοί ως ναύσταθμο κατά τη δtάρκεtα του 

Τ ρωϊκού πολέμου, στον Μύρμηκα, έναν ύφαλο ανάμεσα στη Σκιάθο και τη Μαγνησία, 

στον Πειραtά στην απόληξη των τειχών του Θεμιστοκλή, στο Βόσπορο, στην Κόρινθο, 

στη Σμύρνη. Αναμφίβολα όμαις στην κορυφή όσων προαναφέραμε στέκεται ο φάρος της 

Αλεξάνδρειας, κτισμένος στα χρόνια της βασιλείας του Πτολεμαίου του Β ', με ύψος 150 

μέτρων, φωτοβολία πάνω από 200 χλμ. και χρόνο οucοδόμησής του πάνω από 12 χρόνια4 • 

Τόσο οι Βυζαντινοί όσο και οι Ρωμαίοι ως διάδοχοι θαλασσοκράτορες συνέχισαν την 

παράδοση των φαρικών κατασκευών. Μάλιστα οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούσαν τους 

φάρους ως φρικτώρtα ή καμινοβίγλtα, ένα δίκτυο επικοινωνίας μέσω της φωτιάς που 

2 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥ ΛΑΣ : "ΦΑΡΟΙ- ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΦΩΣ" εκδόσεις ΑΜΜΟΣ 1997 

4 ΠΑΝΝΗΣ ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΩΝ" ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - Κυριακή 13 

Αυγούστου 1995 
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ξεκινούσε ωτό τα νηmά και κατέληγε στο φάρο στο Πανί στην Προποντίδα. Ήταν 

μάλιστα αυτοί που κατόρθωσαν να κλείσουν τη φωτui εντός λυχνίας, υαλόφρακτου 

κλωβού για να ακολουθήσουν πολύ αργότερα οι εφευρέτες της Βωμηχανικής 

Επανάστασης4. Βέβααι, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και τις Ρωμαϊκές κατασκευές με 

σπουδαιότερες αυτές τις δύο: στο πέρασμα του Calais που ενώνει τη Μάγχη με τη Βόρεια 

Θάλασσα. στα Ρωμαϊκά λιμάνια Dubris και Iti us, στις σημερινές πόλεις Dover και 

Boulogne. 

Στους αιώνες που ακολούθησαν οικοδομήθηκε μεγάλος αριθμός φάρων, πολλοί από τους 

οποίους, με τις κατάλληλες μετατροπές συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι σήμερα. Όμως 

σημαντικές αλλσ:yές έχουν σημειωθεί στον τρόπο λειτουpyiας τους καθώς οι αυξημένες 

απαιτήσεις οδήγησαν σε τεχνολογικές εξελίξεις με στόχο πάντα την αποδοτικότερη και 

οικονομικότερη φωτοβολία του φάρου. 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα οι φάροι λειτουργούσαν, όπως και στην αρχαιότητα, με 

ξύλα, κάρβουνα ή ρετσίνα, που άναβαν στην κορυφή κάποιου πέτρινου ή πλίνθινου 

κτίσματος. Η νυχτερινή καθοδήγηση εξαρτόταν από τις καφικές συνθήκες ή ότι άΧλο 

μπορούσε να επηρρεάσει τον σηματοδότη, δηλαδή την ανοιχτή φλό'yα. 

Η πρώτη απόπειρα αντιμετώπισης του προβλήματος ήταν ο περιορισμός της εστίας σε 

δαιφανείς κλωβούς. Στη συνέχεαι τοποθετήθηκαν φανάραι που υψώνονταν σε στήλους 

με περιορισμένη όμως φωτοβολία, lCUρiως ως φανοί λιμένος1 . Όμως η συνεχής ανάπtυξη 

της ναυτιλαικής κίνησης δημιουργεί και αυξημένες ωταιτήσεις φωτισμού των ακτών και 

εξέλιξη των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. 

Έτσι, σιγά-σιγά οι καινούριες κατασκευές μετατρέπονται σε μηχανικές και στηρίζονται 

για την κατεύθυνση και ενίσχυση της ακτινοβολίας στις αρχές της βαλλιστικής, ενώ οι 

πηγές φωτισμού όπως τα ξύλα και η ναύθα αντικαθίστανται σταδαικά πρώτα από τα 

φυτικά έλααι και στη συνέχέια από το πετρέλα102 . Η ένταση και η κατεύθυνση του φωτός 

rλέyχονται σιγά-σιγά με κατοπφικά συστήματα πάνω σε περιστρεφόμενους 

μηχανισμούς. Καθοριστικά γεγονότα στην εξέλιξη αυτή είναι : 

• η "μηχανική λυχνiα τέλειου τύπου" που παρουσίασε το 1800 ο ΓάJ.λος ωρολογοποιός 

Carcel, με φωτιστική ύλη ακόμη και κοινό λάδι 

• η μέθοδος συγκέντρωσης των φωτεινών ακτίνων, παράλληλα προς το ορtζόντιο 

επίπεδο που περνάει από το κέντρο της φλό'yας και η παρουσίαση του πρώτου 

κατοδιοπτρικού μηχανήματος από τον Fresnel το 1819. 

• η ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής του φωτιστικού μηχανήματος από τον Lepante 

το 1825. 

1 ΓΗΣΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: "ΕΛΛΗΝΙΚ.01 ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΦΑΡΟΙ" εκδόσεις ΑΜΜΟΣ 1996 

2 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥ ΛΑΣ : " ΦΑΡΟΙ - ΠΕΊΡΑ ΚΑΙ ΦΩΣ" εκδόσεις ΑΜΜΟΣ 1997 
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Η τεχνολογική εξέλιξη των φωτιστικών μηχανημάτων, έκανε τους φάρους πολύ γρήγορα 

ένα ωταραίτητο στοιχείο για τη διεθνή και ντόπια ναυmπλο'ία. Το ελληνικό φωτιστικό 

δίκτυο, αν και βρισκόταν στο αρχικό του στάδιο ακολουθούσε τις σύγχρονες εξελίξεις' . 

Όμως τώρα πια υπήρχε μια νέα ανά'γ1Cη, ο διαχωρισμός και η δtάκριση κάθε φωτεινού 

σημείου με διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ώστε να ωτοφεύγεται η εσφαλμένη 

αναγνώριση και η πρόκληση ατυχημάτων. Δόθηκαν έτσι λοtπόν στους φάρους, οι οποίοι 

εν τω μεταξύ λειτουργούν με πετρέλαιο (μέχρι το 1885 σημαντικός αριθμός φάρων στον 

ελληνικό χώρο λειτουργούσε με φυτικά έλαια) πέντε γενικές μορφές: 

1. Σταθερού φωτός : λευκού, ερυθρού ή πράσινου όπου το φως ακτινοβολεί συνεχώς με 

την ίδια ένταση (Ψαθούρα, Ακραδιά) 

2. Σκαρδαμύσσοντος φωτός : όπου δηλαδή εκπέμπεται με σταθερή ένταση λευκό ή 

χρωματιστό και διακόπτεται από εκλείψεις μικρότερης διάρκειας (Καυκαλίδα, 

Βασιλίνα). 

Οι φάροι αυτοί δεν είναι περιστροφικοί. Το οπτικό τους είναι ίδιο μ'αυτό των φάρων 

σταθερού φωτός ενώ οι εκλείψεις παράγονται από την περιστροφή προ της φλόγας της 

λυχνίας διάφανων πτερυγίων. 

3. Παρατεινόμενων αναλαμπών : Σ'αυτούς τους φάρους οι οποίοι προορiζονται για 

μεγάλη φωτοβολία., το οπτικό είναι περιστρεφόμενο. Το φως εμφανiζεται απότομα, 

στην αρχή ασθενές, φθάνει σε 3-5" τη μέγιστη έντασή του και σβήνει σιγά μέχρι να 

εξαφανιστεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της εμφάνισής του (Ψαρομύτα) 

4. Δέσμης αναλαμπών : Εδώ έχουμε δύο ή περισσότερες αναλαμπές που διαχωρiζονται 

από μικρές ταυτόχρονες εκλείψεις και επαναλαμβάνονται κατά μακρότερα αλλ.ά 

κανονικά διαστήματα (Κόγχη, Σκινάρι) 

1 ΙΉΣΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: 11 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΦΑΡΟΙ 
11 
εκδόσεις ΑΜΜΟΣ 1996 
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5. Σταθερσύ φωτός και αναλαμπών :Το φως του φάρου φαίνεται σταθερά για δtάστημα 

που κυμαίνεται από 30'' εως 2' και 35 '' και ακολουθεί απλή αναλαμπή είτε λευκή, είτε 

ερυθρή, είτε πράσινη, είτε δέσμη αναλαμπών του ίδιου ή διαφορετικού χρώματος1 . 

Αυτές ήταν μέχρι το 1890 οι ρυθμίσεtς των ειδικών χαρακτηριστικών για την ασφαλή 

αναγνώριση των φάρων. Οι διαφοροποιήσεtς επιτυγχάνονταν με μηχανήματα σταθερά ή 

περιστρεφόμενα πολύ αργά σε κωνικούς τροχούς ολίσθησης με ωρολοyιακούς 

μηχανισμούς που ειοονούντο με βάρη 1• 

Οι φάροι του ελληνικού κράτους που είχαν ανεγερθεί μέχρι τις αρχές του αιώνα 

λειτουργούσαν με καύση πετρελαίου. Έδιναν ένταση μέχρι 1.100 Καρσέλ για το σταθερό 

φως Α' τάξεως, δηλαδή 26,3 μiλια και 9.800 Καρσέλ για ισχυρότερες αναλαμπές, δηλαδή 

36,4 μiλια κάτω από μέσες ατμοσφαφικές συνθήκες. Τα παραπάνω νούμερα δεν 

αφορούν τα μηχανήματα που είχαν τοποθετηθεί αρχικά στους φάρους aJJ.iJ. 

μεταγενέστερά τους και πιο εξελιγμένα. Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι ο πρώτος 

ουσιαστικά ελληνικός φάρος, δηλαδή αυτός στο Γαϊδουρονήσι της Σύρου ήταν και ο 

πρώτος κατοπφικός περιστροφικού μηχανήματος με δώδεκα παραβολικά κάτοπιρα. 

Αργότερα το μηχάνημα αντικαταστάθηκε με νεώτερο, κατοδιοπιρικό Δ ' τάξεως για να 

φθάσουμε στο σήμερα όπου ο φάρος είναι ανεπιτήρητος και το δε μηχάνημά του να έχει 

αντικατασταθεί με αυτόματο αερίου. Αντίστοιχα., ο πρώτος δ10πιρικός φάρος 

λειτούργησε στα 1856 στη νησίδα Ψυτrάλεια fξω από το λιμάνι του Πεφαtά. Το Ι 865 το 

φωτιστικό μηχάνημα αντικαταστάθηκε με κατοδιοπιρικό Δ ' τάξεως. Στον ίδιο φάρο έγινε 

στις 11 Απριλίου 1914 τοποθέτηση πεφαματικού νέου μηχανήματος συνδυασμού 

αστρωnαίου και αναλαμπής. 

Ο πρώτος περιστροφικός φάρος του κράτους λειτούργησε στη Φάσσα στις 15 

Φεβρουαρίου 1859. Φάρος Δ' τάξεως ωτό τους καλύτερους της εποχής. Για βοήθεια 

στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του καθώς και τον καλύτερο 

φωτισμό του στενού ΚΑΦΗΡΕΩΣ -ΑΝΔΡΟΥ κτίστηκε στα 1925 στην νησίδα Μανδήλη 

ή Μ~. φάρος νότια του ακρωτηρίου Γεραστού και σε ύψος 85μ. από τη θάλασσα. 

1ΓΗΣΗΣΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ: 1 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΦΑΡΟΙ 11 εκδόσεις ΑΜΜΟΣ 1996 
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Γ ΑΪΔΟΥΡΟΝΉΣΙ ΣΥΡΟΥ 
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Η πρώτη 'Άγγελ(α προς τους ναυτιλ

λομένους" της 14/1/1856 προαγγέλλει 

τη λειτουργία φάρου ΣΤ · τάξεως 

στη νησίδα Ψνπάλεια απ6 την 13η 

Μαρτίου 1856. 



Το μηχάνημα του νέου αυτού φάρου ήταν κατοδιοπτρικό Γ' τάξεως όμοtα μ'αυτό που 

είχε πειραματικά τοποθετηθεί στην Ψυττάλεtα. ΑΡΎότερα ανnκαταστάθηκε κι αυτό από 

ηλtακό αυτόματο το οποίο λειτουΡΎεί ως σήμερα 1• 

Ανάλαyη τεχνολσyucή εξέλιξη ακολούθησε όλο σχεδόν το σύνολο του ελληνικού 

φαρικού δικτύου. Η επιλογή της ναύθας και του πετρελαίου ως πηγών ενέργετας έχει mα 

περάσει. Αντικαταστάτες η ασετιλίνη και η ηλιακή ενέΡΎεtα, οι οποίοι εφαρμόζονται σε 

επιτηρούμενους και ανεπιτήρητους φάρους καθώς και φωτοσημαvrήρες. Μέχρι το 1994 

μεταξύ φανών, φάρων και φωτοσημαvrήρων οι 306 είναι ηλτακοί, 442 αυτόματοι 

ασετιλίνης, 64 ηλεκτρικοί, 2 ραδιοφάροι, 2 πλωτές σχεδίες ενώ οι πετρελαίου έχουν 

καταpyηθεί 
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ΑΠΒΙΚΟΝΙΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΠΥΡΣΩΝ 
ILLUSTRATIONS OF LIGHT STRUCTURBS 

Σχ. 1- Fig. 1 
ΠυραμLδα 
Pyramίd 

Σχ. 4- Fίg. 4 
ΠυραμLδα με 

σιδηρόπλεκτο 
ο6ελό και 
εξώστη 

Pyramίd wίth 
metal framework 

and gallery 

Σχ. 2- Fίg. 2 
Πυραμιδα 
με εξώστη 

Mctal pyram.id 
wίth gallcry 

: 1 

Σχ. 5- Fίg. 5 
Τετραγωνικό θυλάκιο 

με σιδηρόπλεκτο 
ο6ελό 

Square hut wίth 
metal framcwork 

:ι 

.. . · ~··~ 

~n;~_jη 
Σχ. 3- Fig. 3 
Πυραμ(δαμε 

γ- σιδηρόπλεκτο 
ο6ελό 
Pyramίd 
wίth mctal 
framcwork 

Σχ. 6- Fig. 6 
Τετραγωνικό θυλάκιο 

με σιδηρόπλεκτο 
ο6ελό και εξώστη 
Square hut wίth 
metal framework 

and gallery 



Σχ. 7 - Fig. 7 
Κυκλικό θυλάκιο 
με σιδηρόπλεκτο 

οοελό 
Round hut with 

metal framework 

Σχ. 10 - Fig. 10 
Κυκλικό θυλάκιο 

επ(δάθρου 

Round hut on 
pedestal 

Σχ. 8-Fίg. 8 
Σιδηρόπλεκτος πύρ

γος με εξώστη 

Metal framewόrk 
tower with gallery 

Σχ. 11 - Fίg. 11 
Κυκλικό θυλάκιο 

με στήλη 

Round hut witJ1 
column 

Σχ. 9 - Fig. 9 
Κυκλικό θυλάκιο 

Round hut 

'• -ιι; 

Σχ. 12 - Fig. 12 
Κυκλικό θυλάκιο 

με στήλη 

επί οάθρου 
Round hut with 

column on pedestal 



Σχ. 13 - Fig. 13 
Εξαγωνικό θυλάκιο 

επ(οάθρου 
Hexagonal hut 
οη pedestal 

Σχ. 16 - Fig. 16 
Πυργίο 

Lantem house 

Σχ. 14 - Fig-. 14 
Εξαγωνικό θυλάκιο 

με στήλη 
Hexagonal hut 
with column 

Σχ. 1'1 - Fig. 17 
Τετράγωνο θυλάκιο 
με δύο ορθοστάτες 

Square hut wίth 
two pilasters 

Σχ. 15 - Fig. 15 
Εξαγωνικό θυλάκιο 
με στήλη και εξιf?στη 
Hexagona\ hut with 
column and gallery. 

Σχ. 18 - Fig. 18 
Κυλινδρικός 

σημαντήρας με 

στήλη 
Rίllar· buoy 



ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΩΝ 

Οι φάροι ως κατασκευές διαφέρουν από οποιαδήποτε άλλη δημοσίου ή ακόμη και 

ιδιωτικού κτιρίου. Ως μνημεία της μεγάλης ναυτικής μας παράδοσης μας φέρνουν 

κατάλοιπα, ίχνη και στιγμές τόσο της κοινωνικής οργάνωσης όσο και της πολιτιστικής 

άνθησης του τόπου στον οποίο στέκουν υπερήφανα και σημαδεύουν τόσο με το φως 

τους όσο και με την κυρίαρχη παρουσία τους. Έτσι μετατρέπονται εκτός από σημεία 

αναφοράς για τους ναυτιλλομένους και σε σημεiα αναφοράς για το ανθρώπινο 

πνεύμα. 

Πέραν όμως αυτών ο φάρος παρουσιάζει μια καθοριστική ιδιομορφία: δεν εμπεριέχει 

το σκοπό της ύπαρξής του στο εσωτερικό του 1• Ο λόγος της ζωής του βρίσκεται στα 

εξωτερικά του χαρακτηριστικά και εξαπλώνεται πέρα των τοπικών του ορίων. Έτσι 

απαραίτητα υπάρχει μια διαφορετική ιεράρχηση στις επιλογές που αφορούν τη μορφή 

του. Η βασική οικοδομική αρχή που ακολουθείται είναι ότι «η λειτουργiα οδηγεί στη 

μορφή». Στηριζόμενη πάνω σ'αυτή την αρχή δημιουργείται η διείσδυση του αυστηρά 

γεωμετρικού όγκου στο χώρο. Αποτέλεσμα η κατασκευή κτιρίων οι όγκοι των οποίων 

είναι απλά γεωμετρικά σχήματα σε κάτοψη με έντονη διαύ-γεια και αίσθηση 

μονολιθικότητας. Χαρακτηριστικό τους η λιτότητα, η έλλειψη κακόγουστων 

υπερβολών και φλύαρων γραφικοτήτων6 . 

'Οπως αναφέραμε και παραπάνω, ο λόγος της ύπαρξης του φάρου βρίσκεται στο 

εξωτερικό του. Κατά συνέπεια είναι φυσικό ένας φάρος να χαρακτηρίζεται από τον 

πύργο του, και σε ελάχιστες περιπτώσεις από το κτίσμα της οικiας των φαροφυλάκων. 

Κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να χαρακτηριστεί κυκλικός, τετράγωνος, οκτάγωνος, ή 

εξάγωνος. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι η «πατρότητα» των φάρων του 

Ελλαδικού χώρου ανήκει σε τρείς φορείς : α) τους Οθωμανούς (με την Γαλλική 

1 ΓΗΣΗΣ ΠΑΠΑΙΈΩΡΓΙΟΥ : 11 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙΠΕΤΡΤΝΟΙ ΦΑΡΟΙ" ε~cδόσεις ΑΜΜΟΣ 1996 

6 ΔΡΟΣΟΣ WΥΙΠΔΗΣ : " ΠΕΤΡΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ" ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - Κυριακή 

Ι 3 Αυγούστου Ι 995 
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Εταιρία Οθωμανικών φάρων), β) τους Άγγλους στα νησιά του Ιονίου και γ) το 

Ελληνικό κράτος. 

Στον Ελλαδικό χώρο πρώτοι εμφανίζονται οι φάροι οι οποίοι κτίζονται στα νησιά του 

Ιονίου κάτω από την «προστασία» της Μεγάλης Βρετανίας: 

• Ακρόπολη Κερκύρας 1822 

• Βαρδιάνοι ΑΡΎοστολίου 1 824 

• Λά1C1Cα Παξών ] 825 

• Μαντόννα Παξών 1825 

Εδώ συναντάμε κυρίως πύργους κυκλικούς ή τετράγωνους με κύριο χαρακτηριστικό 

την απλότητα των μορφών και τη λιτότητα. 

Μοναδικό στοιχείο διακοσμητικό είναι τα φουρούσια που στηρίζουν τον εξώστη του 

κλωβού, οι ορατοί γωνιόλιθοι, καθώς και οι κορνίζες γύρω από τα ανοίγματα. 

Χαρακτηριστική επίσης είναι και η σημαντική διαπλάτυνση που παρουσιάζουν στη 

βάση του πύΡΎου. 

Προχωρώντας χρονικά μέχρι το 1864 που έγινε η Ένωση των Επτανήσων θα δούμε 

και άλλους Αγγλικούς φάρους (Καπαρέλλι Κερκύρας 1828, Στροφάδες 1829, 

Κρυονέρι Ζακύνθου 1832, Καψάλι Κυθήρων 1853, Μουδάρι Κυθήρων 1857) που 

ακολουθούν τα κύρια χαρακτηριστικά των Αγγλικών άλλες φορές ανεξάρτητα και 

άλλες φορές σε συνδυασμό μεταξύ τους. Μοναδική εξαίρεση ο φάρος στους Αγ. 

Θεόδωρους Αργοστολίου (1828) που κτίστηκε σ'εναν εγκαταλελλειμένο ανεμόμυλο 

δίνοντας έτσι ένα μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα. 

Παρόμοιες κατασκευές συναντάμε και στους πρώτους φάρους που κατασκευάστηκαν 

από το Ελληνικό κράτος. Κοιτώντας τα φανάρια: 

• Α γ. Νικόλαος Κέας ( 1831) 

• Γ αϊδουρονήσι Σύρου ( 1834) 

• Ψυττάλεια (1856) 

• Φάσσα Ανδρου (1859) 

Παρατηρούμε κατασκευές παρόμοιες μ αυτή που προηγήθηκαν στα Επτάνησα. 

Ομοιότητεζ που δεν περιορίζονται στα σχήματα των κατόψεων των πύΡΎων αλλά 

ιο 



επεκτείνονται τόσο στις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες όσο και στον τρόπο 

κατασκευής. Η μόνη εξαίρεση είναι ο φάρος στο Μαραθονήσι 1859, ο οποίος είναι 

οκτάγωνος, μαρμάρινος. Θα λέγαμε ότι εδώ είναι σημαντική η επίδραση των 

κοινωνικών και πολιτισμικών συνθηκών της εποχής, καθώς η ακμή της εποχής για το 

Γύθειο αντικατοπτρίζεται στην λαμπρή και επιβλητική αυτή κατασκευή 8. 

Διαφορές όμως στις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες σε σχέση με τους πρώτους φάρους 

των Επτανήσων σJ.λά κι αυτούς του Ελληνικού κράτους έχουμε στους αντίστοιχους 

Οθωμανικούς. Παρότι κι εδώ κυριαρχούν οι κυκλικές κατόψεις, υπάρχουν διαφορές 

που εστιάζονται στο τρόπο που σχηματίζεται ο εξώστης του κλωβού ( προβάλλει και 

δεν προκύπτει από τη μείωση της διαμέτρου του πύργου 15) στις διαστάσεις του 

πύργου (μικρότερες δtάμετροι) καθώς και στην ύπαρξη διακοσμητικών ζωναριών και 

πολλές φόρες στην μορφή των ανοιγμάτων. Γενικά η μορφή τους θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι παραπέμπει στους μιναρέδες. 

Συνεχίζοντας όμως ιστορικά την πορεία μας προς τη σημερινή μορφή του Ελληνικού 

κράτους βλέπουμε με την ένωση της Επτανήσου( 1864 ), την προσάρτηση της 

Θεσσαλίας το 1881, την προσάρτηση Νέων Εδαφών (1912-1913), τη Συνθήκη των 

Σεβρών καθώς και την προσάρτηση των Δωδεκανήσων ( 1948), τις διαφορές στην 

μορφή των φάρων να εξαλεiφονται καιν' αποκτούν μορφή χωρίς τα «σημάδια» που 

μαρτυρούν την καταγωγή τους. Οι φάροι που κληρονομήθηκαν αναμφισβήτητα 

επηρέασαν τις κατασκευές που ακολούθησαν 1 . Όμως οι παράγοντες που καθορίζουν 

τις κατά τύπου μορφές των κτισμάτων έχουν κανονιστικό ρόλο. Η πατρότητά τους 

διεκδικείται μόνο από τις ιδιαίτερες συνθήκες της εκάστοτε θέσης, του φυσικού 

περιβάλλοντος και των αναγκών πάντα όμως σε άμεση σχέση με τους κανόνες που 

διασφαλίζουν την ασφάλεια και την αντοχή της κατασκευής. 

«Η αισθητική ακολουθεί τη χρήση και λειτουργία που αποκτούν απλότητα. Μέσα από 

την απλότητα απορρέει η αισθητική» 1. 

s ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΪΤΑΣ : 11 ΣΤΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ 
11 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ - Κυριακή 13 

Αυγούστου 1995 

1s Ε. ΚΙΝΤΟΥ - Α. ΜΤΟΥΣΑΚΗ: Πτυχιακή εργασία με θέμα: " ΟΙ ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΦΑΡΟΙ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ" Ε.Μ.Π . 1995 
1 ΓΗΣΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ: 11 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΦΑΡΟΙ 
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ΣΤΡΟΠΥ ΛΗ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ 



ΠΛΑΚΑ ΛΗΜΝΟΥ 



ΑΛΙ:ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 



ΜΕΓ ΑΛΟ ΕΜΒΟΛΟ 



ΦΑΡΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Οι φάροι της περιοχής Εύβοιας κατασκευάστηκαν υπό την αιγίδα του Ελληνικού 

κράτους και σε ορισμένες περυιτώσεις (Στρογγύλη 1870) με τις υποδείξεις των ντόπιων 

ναυnκών στο χρονικό διάστημα 1870-1925. Μελετώντας ξεχωριστά καθέναν παρακάτω 

θα δούμε όn παρόn κατασκευάστηκαν ωτό τον ίδιο φορέα, υπάρχουν διαφορές τόσο στα 

σχήματα που ακολουθούνται όσο και στtς αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες που τους 

χαρακτηρίζουν. Θα φτάσουμε έτσι στο συμπέρασμα ότι αυτό που κυριαρχεί και οδηγεί 

στην εκάστοτε εmλογή είναι οι ιδιαίτερες συνθήκες που εmκρατούν στην κάθε περιοχή 

( κλιματολσyικές, κοινωνικές και πολλές φορές πολιτισμικές) και ό"fJ τόσο οι 

κατασκεοοστικές συνήθειες και το "ρεύμα" της εποχής που έτσι κι αλλιώς στο χρονικό 

διάστημα που εξετάζουμε δεν παρουσιάζει θεαματικές μεταβολές. 
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ΣΤΡΟΓΓΥ ΛΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 



ΣΤΡΟΙΤΥΛΗ ΕΥΒΟΙΛΣ 

Χρονολσyiα πρώτης λειτουργiας : 1870 

Ύψος πύργου : 9μ. 

Εστιακό ύψος : 41 μ. 

Ο φάρος αυτός βρίσκεται στο νησί Στρογγυλή στο βόρειο Ευβοϊκό. Είναι ένας από τους 

φάρους που κτίστηκαν μετά από αίτηση των iδιων των ντόπιων ναυτικών προς τα δύο 

αρμόδαι υπουργία (Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Ναυτικών)13 . Στην 

αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών ανήκαν τα κτiραι και τα μηχανήματα ενώ το 

Υπουργείο Ναυτικών είχε την ευθύνη για το προσωπικό αλλiJ. και τον ανεφοδιασμό των 

φάρων με φαρικά υλικά. Άμεση συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι η θέση της 

κατασκευής του να βασίζεται στην πείρα των ναυτικών (Με παρόμοιο τρόπο f:χουν 

ανεγερθεί και οι φάροι του Γυθείου 1873, Κατάκωλου 1865, Πόρου 1870 και οι 

μεταγενέστεροι του Αρμενιστή Μυκόνου 1891, Σαπιέντζας 1885, Ταινάρου 1887, του 

Ακρωτηρίου Θήρας 1892 και τέλος του Λιθαριού Σκύρου 1894) 1. 

Η τοποθεσiα όπου ο φάρος f:χει ανεγερθεί είναι εκτεθειμένη στις καφικές συνθήκες 

γι' αυτό και f:χει επιλεγεί το κυκλικό σχήμα. 

Ο πύργος του οποίου το ύψος φθάνει τα 9μ. υψώνεται στο μέσο του κτιριακού 

συγκροτήματος με το 'πρόσωπό του" να "κοιτάει" βόρεια. Το κτίριο διακρίνεται για την 

κάτοψη ορθογωνικού σχήματος. Πρέπει να αναφέρουμε ότι οι φάροι που παρουσιάζουν 

αυτή τη διάταξη συνήθως f:χουν δύο άξονες συμμετρiας, κάτι που εδώ δεν παρατηρείται 

Στο σχήμα της κάτοψης, άξονας συμμετρiας παραμένει η πορεία από την είσοδο στον 

πύργο. Εδώ πρέπει να συμπληρώσουμε ότι υπάρχει και βοηθητικό κτίσμα αριστερά. και 

διαγώνια ωτό το βασικό κτίριο το οποίο είναι ωτό τις λίγες περuιτώσεις που περtλαμβάνει 

και κοιτώνα και μάλιστα με στάθμη δαπέδου χαμηλότερη από του εδάφους. Φυσικά και 

αυτό δεν ξεφεύγει ωτό τον κανόνα της κάτοψης με ωιλό γεωμετρικό σχήμα (ορθογώνιο). 

13 ΣΕΡΑΦΕΙΜΚΟΤΡΩΤΣΟΣ: "01 ΦΑΡΟΙ ΤΟΥ ΑΠ"ΑΙΟΥ" ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακή 2 Αυγούστου 1992 
1 ΓΗΣΗΣ ΠΑΠΑJΈΩΡΠΟΥ: "ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΦΑΡΟΙ" εκδόσεις ΑΜΜΟΣ 1996 
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Στο κύρ10 κτίσμα υπάρχουν τέσσερΊς χώροι δαιτεταγμένοι ανά δύο εκατέρωθεν του 

άξονα συμμετρίας. Οι χώροι δεξtά του άξονα αποτελούν κοιτώνες ενώ οι αριστερά, την 

κουζίνα και το καθημερινό. Η διάταξη των χώρων στην κάτοψη κατέστησε αδύνατη τη 

δημ10υΡΎία δύο ανεξάρτητων κοιτώνων. Έτσι έχει επιλεχθεί σαν λύση η μη επικοινωνία 

μεταξύ των δύο κοιτώνων, καθώς και η μοναδική πρόσβαση στον βορινό κοιτώνα να 

γίνεται εξωτερικά. Με ανάΜΥγο τρόπο η πρόσβαση στην κουζίνα γίνεται μόνο δαιμέσου 

ενός επιμήκη δαιδρόμου μήκους 4,57μ. και πλάτους 2μ. Η δtάσταση αυτή του πλάτους 

των 2μ. που δεν συναντάται εύκολα, δικα10λσyείται από την ύπαρξη υπόγειας 

υδατοδεξαμενής συλλογής βρόχινου νερού με δαιστάσεΊς 4,50χ3 ,00χ2,50= 22,50m3
. 

Τόσο ο φωτισμός όσο και ο αερισμός χώρων γίνεται με τα παράθυρα που υπάρχουν 

περιμετρικά του κτιρίου. Επίσης δεν λεiπουν και οι εσοχές στους πέτρινους τοίχους που 

χρησιμοποωύνται ως ντουλάπια. Ο κύρως αποθηκευτικός χώρος όμως βρίσκεται στο 

βοηθητικό κτίρω. Εκεί βρίσκεται επίσης και ο φούρνος. 

Ο πύΡΎος, όπως είπαμε έχει ύψος 9μ. και χαρακτηριστική είναι η μικρή εσωτερική 

διάμετρός του 1,50μ. και η ωιότομη εσωτερική πέτρινη σκάλα. Κατά μήκος του πέτρινου 

κορμού του υπάρχουν μικρά παράθυρα πλάτους 40crn τα οποiα φροντίζουν γαι τον 

φυσικό φωτισμό του πύΡΎου και τα οποία δαιτηρούν σταθερό το πλάτος του ανοίγματός 

τους. Κατάληξη του πύΡΎου είναι ο σιδηρόφρακτος κλωβός ο οποίος βγαίνει σαν 

πρόβολος. Η στήριξή του γίνεται με φουρούσια με διάταξη ακτινωτή και τα οποία 

αποτελούν το μόνο στολίδι του κατά τ' άλλ1J. λιτού πέτρινου σώματος του πύΡΎου. Επίσης 

θα πρέπει να σταθούμε και στο λιτό και απλό "γείσο" που υπάρχει περιμετρικά του 

κτιρίου σε μικρό ύψος πάνω ωτό τα ανοίγματα και του οποίου η παρουσία είναι η μόνη 

νότο δαιφοροποίησης στην ομαλότητα της εξωτερικής επιφάνειας των τοίχων. 
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ΑΥ ΛΙΔΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ 

ΟΡΑΤΟΙ ΓΩΝΙΟΛΙΘΟΙ-ΛΙΘΙΝΕΣ ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΑΝΟΠ'ΜΑΤΩ 

(Α Υ ΛΙΔΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ) 



t 

ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜ.ΑΤΟΣ (Α Υ ΛΙΔΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ) 



ΑΥΛΙΔΑ 

Έτος κατασκευής : 1880 

Ύψος : 8,90μ. 

Εστιακό : 9,ΟΟμ. 

Κατασκευάστηκε το 1880 στην ομώνυμη ακτή Αυλίδα απέναντι από το Βούρτζι και 

σε εστιακό ύψος 9μ. Πρώτη πηγή ενέΡΎειας ήταν το πετρέλαw και χαρακτηριστικό 

του φως ερυθρό σταθερό και φωτοβολία 7 ναυτικά μίλια. Κατά τη διάρκεια του 2ου 

Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός για να επαναλειτουργήσει το 1945 

με πηγή ενέΡΎειας πάλι το πετρέλαιο. Το 1969 τοποθετήθηκε προσωρινά αυτόματος 

πυρσός ασετιλίνης σε απόσταση 8μ. από το κτίρw για τη διευκόλυνση των εΡΎασιών 

ηλεκτροδότησης του φάρου. Το 1973 ολοκληρώθηκαν οι εΡΎασίες και λειτούΡΎησε 

ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός ενώ το 1981 μετατράπηκε σε αυτόματο ηλεκτρικό με 

χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές ανά 12 '' και φωτοβολία 6 ναυτικών μιλίων 11
. 

Ο φάρος αυτός δεν έχει σήμερα την αρχική του μορφή η οποία περtελάμβανε 

δυόροφη κατοικία φαροφυλάκων με στέγη . Πιθανότερα αίτια αυτής της μετατροπής 

είναι επισκευή που απαιτήθηκε μετά την καταστροφή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. 

Οι σ)λαγές είναι ορατές και στην κάτοψη του φάρου καθώς στη νέα κατασκευή ο 

εξωτερικός τοίχος είναι πάχους 35 εκ. σε αντίθεση με τον φέροντα λίθινο τοίχο της 

παλιάς, 0 οποίος φθάνει σε πάχος τα 65 εκ. Επίσης στη νέα κατασκευή βλέπουμε τον 

χώρο υγιεινής μέσα στο φαρόσπιτο γε:γονός που δεν υπάρχει σε άλλη κατασκευή 

εκείνης της εποχής ( 1880). Επίσης παρατηρούμε ότι τα ντουλάπια που ως τώρα 

έχουμε συνηθίσει ως εσοχές στους φέροντες τοίχους τώρα σχηματίζονται εξωτερικά 

όπο>ς και στις σύγχρονες κατοικίες. 

Απομονώνοντας, τώρα, τη νέα προσθήκη και εξετάζοντας την παλιά οικία, 

παρατηρούμε τη γνωστή μας απλότητα στο σχήμα τη κάτοψης και στους επιμέρους 

χώρους. Υπάρχει απόλυτη συμμετρία στη διάταξη των χώρων ενώ εδώ θα πρέπει να 

11 "ΦΑΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝ1ΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡ ΑΤΟΥΣ" Μάρτιος 
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σημειιbσουμε την τοποθέτηση της εισόδου κάθετα στον άξονα συμμετρίας όπως 

άλλωστε και του διαμήκη διαδρόμου ο οποίος φροντίζει για την επιl<οινωνία τους 

(Ανάλογη περίπτωση έχουμε και στον φάρο Πονnκονήσι). Παρατηρούμε την ύπαρξη 

δύο δίδυμων αποθηκευτικών χώρων εκατέρωθεν του πύργου ενώ θα σημειώσουμε την 

έλλειψη υδατοδεξαμενής γεγονός που μάλλον πρέπει να αποδοθεί στη νέα κατασl<ευή 

και στην υδροδότηση μέσω δικτύου. Τα ανοίγματα περιμετρικά του κnρίου 

φροντίζουν τόσο για το φυσικό φωτισμό του κτιρίου και του πύργου όσο και τον 

αερισμό τους. 

Ο πύργος ο οποίος είναι τετράγωνος βρίσl<εται στο μέσο της νότιας πλευράς της 

οικίru; περασιά μ'αυτήν. Το ύψος του φθάνει τα 8,90μ. ενώ το εστιακό του τα 9,Ομ. Η 

τετράγωνη κάτοψή του μας οδηγεί στο συμπέρασμα των ήπιων κλιματολογικών 

συνθηκών και στην έλλειψη ισχυρών ανέμων στην περιοχή. Ως προς την εξωτερική 

μορφή του πύργου το μόνο που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι η ύπαρξη του 

μικρού ανοίγματος (0,40 xl,40) στο σώμα του καθώς και η έλλειψη των 

συνηθισμένων φουρουσιών που στηρίζουν τον εξώστη του κλωβού. Η λιτότητα αυτή 

της εξωτερικής μορφής του πύργου συνεχiζεται και στην οικiα καθώς κανένα 

αρχιτεκτονικό στοιχείο δεν δίνει κάπσω lδιαίτερο τόνο στη μορφή της και γι' αυτό 

φροντίζει μόνο το λευκό επίχρισμα, το οποίο υπάρχει και στην εξωτερική μάνδρα 

περίφραξης. 
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ΚΛΚΟΚΕΦΛΛΗ ΧΛΛΚΙΔΛΣ 

Έτος πρώτης λειτουι:rγiας: 1886 

Ύψος πύι:rγου: 12μ. 

Εστιακό ύψος : 21 μ. 

Βρίσκεται στη βορινή πλευρά της πόλης της Χαλκίδας. Μπροστά στον πέτρινο φάρο έχει 

τοποθετηθεί mδηρόπλεκτος οβελός με βοηθηnκό φακό. Ο φάρος της Χαλκίδας είναι και 

αυτός ένας ακόμα παραδοmακός πέτρινος φάρος όπου συντελεί με την παρουσία του 

τόσο στη διατήρηση της παράδοσής μας όσο και με τη λειτουι:rγία του στη διευκόλυνση 

της ελληνικής σΜi1 και της δtεθνούς ναυσυrλοϊας. 

Το συγκρότημα αποτελείται από δύο κτίρια. Στο ένα, το οποίο είναι και το κύρ10 κτίρ10, 

βρίσκεται ο πύι:rγος του φάρου ο οποίος προβάλει το πέτρινο ανάστημά του ως προεξοχή 

στο μέσο ακριβώς της όψης. Εκτός του πύι:rγου, το κύριο κτίρ10 περtλαμβάνει έναν 

κοιτώνα και το χώρο του καθημερινού, καθώς επίσης την κουζίνα και τον βοηθηnκό 

χώρο μιας αποθήκης. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε την ύπαρξη μιας υπόγειας 

δεξαμενής νερού στο χώρο του διαδρόμου. Οι χώροι του κυρίως κτιρίου διατάσσονται 

όπως συνηθιζόταν εκατέρωθεν του άξονα συμμετρiας, που και εδώ αποτελεί η πορεiα 

από την κεντρική είσοδο προς τον πύι:rγο. Τα ανοίγματα είναι και αυτά παράλληλα στον 

άξονα συμμετρiας. Η επικοινωνία μεταξύ των χώρων γίνεται αποκλειστικά δια μέσου του 

διαδρόμου μήκους 3,70μ. και πλάτους 2, 10μ. Το σχήμα της κάτοψης των χώρων είναι 

ορθογώνιο χωρίς καμία απολύτως εσοχή ή εξοχή που να διαφοροποιεί το σχήμα τους. 

Πρέπει να παρατηρήσουμε εδώ και την έJ.λειψη εσωτερικών εσοχών στους πέτρινους 

τοίχους οι οποiοι χρησιμεύουν ως ντουλάπες και τις οποίες είχαμε συνηθίσει σε άλλους 

φάρους της περιοχής. 

0 φυσικός φωnσμός και αερισμός των χώρων γίνεται με τα κλασικά στενόμακρα 

παράθυρα με το μεγάλο ύψος (2,ΟΟμ.) χαρακτηρισnκά της εποχής, που διατάσσονται 

περι~τρικά του κnρίου. Και εδώ συναντάμε την κλασική μέθοδο της δαιπλάτυνσης του 

ανοίγματος προς το εσωτερικό. Η ίδια μορφή ανοίγματος υπάρχει και στον πύι:rγο στο 

, -πcρ~ .... /'\υ του δώματος του ισόyεwυ κτιρίου. 
υψος ιw ιιι.v 
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Ο πύργος είναι τετραγωνικός με δtάσταση 3,10χ3,10 και φθάνει στο ύψος των 12μ. Τόσο 

το ύψος του όσο και το σχήμα του έχουν άμεση σχέση με τη μορφολογία της τοποθεσiας 

a).JJJ. και τις καφικές συνθήκες που επικρατούν. Έτσι επεtδή η περωχή ευθύνης του 

φάρου είναι το στενό γύρο από τον Πορθμό του Ευρύτου και επεtδή υπάρχουν ορεινοί 

ό'yκοι που να εμποδίζονν τη διάδοση της φωτοβολίας του, έχει εmλεγεί το ύψος των 12μ. 

(μεσαίο ύψος για φάρο). Επίσης οι ήπιες καφικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή 

επέτρεψαν την εmλογή του τετράγωνου πύργου. 

Το πέτρwο σώμα του φθάνει στο ύψος των 8,50 μ. και για την ανάβαση υπάρχει στο 

εσωτερικό του πέτρινη κλίμακα πλάτους Ο,85μ. με σφηνοειδή σκαλοπάτια που 

σχηματίζουν ένα φανάρι με d=ο,30μ. Στην κορυφή του πύργου υπάρχει τέλος, ο κλωβός 

του φαναρωύ. 

Στο βοηθητικό κτίρω, το οποίο διατάσσεται στην ανατολική πλευρά του κύρωυ κτφίου 

βρίσκονται δύο κοιτώνες καθώς και οι χώροι υγιεινής. Και σ' αυτό το κτίρω ακολουθείται 

τόσο η συμμετρία στη διάταξη της κάτοψης όσο και το ορθογωνικό σχήμα των χώρων. 

Πρέπει να σημεtώσουμε ότι η κατασκευή του κτιρίου αυτού έγwε μετά από αρκετά 

μεγάλο διάστημα από την πρώτη λειτουργία του φάρου. Το γεγονός αυτό μαρτυρείται και 

από το διαφορετικό τρόπο δόμησής του (οπτοπλινθοδομή). Παρατηρούμε ότι υπάρχει 

διαφοροποίηση και στις διαστάσεις των παραθύρων καθώς εδώ δεν ακολουθείται το 

μεγάλο ύψος που έχουμε στο κύρω κτίρω, ούτε και η διαπλάτυνση του ανοίγματος προς 

την εξωτερική πλευρά. Τέλος το "συγκρότημα" συμπληρώνεται από μια μικρή πέτρινη 

αποθήκη (2,65χ3,15) και η οποία διατάσσεται νότια του κυρίου κτιρίου και σε μικρή 

απόσταση από αυτό. 

0 φάρος κακοκέφαλης Χαλκίδας ακολουθεί και αυτός τις γενικές αρχές που συναντάμε 

στους υπόλο11t0υς φάρους του ελλαδικού χώρου. Είναι τετραγωνικός, κτισμένος με 

φέρουσα παραδοσιακή λιθοδομή η οποία μάλιστα είναι και επιχpισμένη. Μοναδικά 

εμφ~ σημάδια του λίθwου σώματός του αποτελούν οι γωνιόλιθοι οι οποίοι πέραν του 

σημαντικού τους ρόλου στη φέρουσα κατασκευή συντελούν στη λιτή διακόσμηση του 

την οποία συμπληρώνουν τα φουρούσια που στηρίζουν τον εξώστη στην κτιρίου 
19 



απόληξη του πύρyου και στα οποία έχει δοθεί η μορφή καμάρας δημωυρyώντας έτσι μια 

αίm)ηση μονολιθucότητας με ταυτόχρονη αύξηση της φέρουσας αντοχής τους. Δεν πρέπει 

να παραλείψουμε και τις "λίθινες κορνίζες" των ανοιγμάτων και το στηθαίο του δώματος 

το οποiο με τα διάκενα που σχηματίζει δίνει στο φάρο την όψη ενός μικρού κάστρου, 

κυρίαρχου στο περιβάλλον. 

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι παρά την ύπαρξη των παραπάνω διακοσμηnκών στοιχείων, 

διατηρούνται τόσο η καθαρή γεωμετρική του φόρμα όσο και η αυστηρότητα των όψεων 

η οποία χαρακτηρίζεται από την κατασκευαστική ακρίβεω και λειτουργικότητα5 . 

ΜΠΕΛΑΒιΛΑΣ· "ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ- Κυριακή 13 
5 ΝΙΚΟΣ · 

Αυγούστου 1995 
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ΠΡ ΑΣΟΥ ΔΙ Κ ΥΜΗΣ 



ΠΡΑΣΟΥΔΙ ΚΥΜΗΣ 

Χρονολογiα πρώτης λειτουργίας : 1897 

Ύψος: 18μ. 

Εστιακό ύψος : 42 μ. 

Βρίσκεται στη νήσο Πρασούδι, κονtά στην Κύμη. Η πρόσβαση γίνεται μόνο με σκάφος 

ωτό την Κύμη2 . Αντuφύζοντας τον φάρο αμέσως κάποως να καταλάβει ότι σαν πρώτη 

ύλη για το κτίσιμό του χρησιμοποιήθηκαν οι λίθοι οι οποίοι βρίσκονταν σε αφθονiα στο 

νησί Η τοποθεσiα στην οποία είναι κτισμένος στερείται προστασίας φυσικής τόσο από 

τον άνεμο όσο και ωτό τις υπόλουrες καφικές συνθήκες. Τόσο το γεγονός αυτό όσο και 

το μεγαλύτερο ύψος του πύργου του ( 18μ. ) δικαιολογεί το κυκλικό σχήμα του πύργου 

του. 

Ο πύργος του βρίσκεται προς τη μεριά της θάλασσας με το Ηπρόσωπό του" σε 

κατεύθυνση Β.Α Βρίσκεται στη μέση της Β.Α. πλευράς της κατοικίας σε προεξοχή . Η 

διάμετρός του στη βάση του είναι 4,5μ. , κάτι που συμφωνεί και με τη θεωρία του 

ALBERTI (δηλ. D= 114 Η του πύργου) όπως επίσης και το πάχος του τοίχου δηλ = l/J Ο 

, )2 
του υψους του . 

Το οίκημα έχει σχήμα κατόψεως ορθσyωνucό. Η όψη του χαρακτηρiζεται από συμμετρία 

η οποία ακολουθείται και στην κάτοψη 1 5. Το οίκημα έχει διαστάσεu; 

10,04x8,65=86,85m2
• Το αρκετά μεγάλο μέγεθός του οφείλεται κατά κύριο λiryo στη 

δυσκολία πρόσβασης στον φάρο καθώς και στην ωτομόνωσή του. Έτσι δικαωλογείται 

και η ύπαρξη αποθηκειmκού χώρου καθώς και οι δύο ΌΠόyειες υδατοδεξαμενές στην 

αριστερή πλευρά του κτφίου χωρητικότητας 2 lm3 έκαστης. Επίσης υπάρχει και 

λαχανόκηπος που εξυπηρετεί και κάποιες μικρές ανάγκες α).).Jr και ωτοτελεί και εiδος 

ασχολίας στις ατελεiαιτες ώρες μοναξιάς των φαροφυλάκων. 

2 
rJANNHΣ ΣJ<ΟΥ ΛΑΣ : " ΦΑΡΟΙ -ΠΕΊΡΑ ΚΑ1 ΦΩΣ" εκδόσεις ΑΜΜΟΣ 1997 

ιs Ε. J(ΙΝΊΟΥ _ Α. ΛΑΤΟΥΣΑΚΗ : Πτυχιακή εργασία με θέμα: " 01 ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΦΑΡΟΙ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ "Ε.Μ.Π. 1995 
21 



Όπως ήδη αναφέραμε η διαρρύθμιση του κτφίου είναι απλή . Υπάρχουν τέσσερα δωμάτια 

διατεταγμΕνα ανά δύο εκατέρωθεν ενός διαμήκη διαδρόμου (πλάτους 1 ) 14μ και μήκους 

6,20μ) μέσω του οποίου γίνεται η πρόσβαση από τη μοναδική εξώπορτα τόσο ως προς τα 

δωμάτια όσο και προς τον πίψyο του φάρου. 

Οι κοιτώνες οι οποίοι εφάπτονται του πύργου έχ,ουν απόλυτα όμοιες τις διαστάσεu; τους, 

πράγμα που συμβαίνει και μεταξύ του χώρου της κουζίνας και του τρίτου κοιτώνα. Ο 

φωτισμός καθώς και ο αερισμός των χώρων γίνεται από τα έ.ξι συνολικά παράθυρα 

ξεκινώντας από Ο,60μ στην εξωτερική πλευρά του τοίχου καταλήγουν στην εσωτερική 

πλευρά στο πλάτος των Ο,82μ. ακολουθώντας το πρότυπο της πολεμίστρας. Πρέπει 

επίσης να αναφερθούμε στο στενόμακρο σχήμα του κάτι που είναι σύνηθες στις 

κατασκευές των παλαιότερων χρόνων. 

Στο εσωτερικό του οucήματος υπάρχουν εσοχ_ές πάνω στους πέτρινους τοίχους 

δημwυργώντας έτσι κάποιο είδος εντοιχισμένων ντουλωαιί>ν και ραφtών για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών των φαροφυλάκων. Υπάρχει ένα τζάκι στην κουζίνα το οποίο 

εξυπηρετεί πέραν της ανάγκης θέρμανσης και το μαγείρεμα. Στο μαγείρεμα ωστόσο 

βοηθάει και ο φούρνος που υπάρχει έ.ξω από το κτίριο. Δίπλα στον φούρνο υπάρχει και ο 

χώρος υγιεινής ( έ.ξω ωtό το κτίριο όπως πρόσταζαν οι συνθήκες και οι κανόνες υyu:ινής 

της εποχής). Όλο το κτipω είναι πέτρινο με τους εξωτερικούς τοίχους να f:χουν πάχος 

Ο,65μ και τους εσωτερucούς Ο,55μ. 

Το εσωτερucό του οικήματος βρίσκεται σε ύψος 25cm από το έδαφος. Η ανάβαση από τη 

βάση του πύργου προς τον κλωβό γίνεται με πέτρινη σκάλα πλάτους 75cm. Ο πύργος 

φωτίζεται φυσικά με την ύπαρξη παραθύρων τόσο στη Β.Α. πλευρά του όσο και στη Ν.Δ. 

Τα παράθυρα αυτά ακολουθώντας τον τύπο των παραθύρων του οικήματος μοιάζουν με 

"πολεμίστρες" έχοντας εξωτερucό πλάτος 45cm και εσωτερικό 75cm. Με αυτό τον τρόπο 

επιτυγχάνεται τόσο ο φωτισμός και ο αερισμός του χώρου όσο και η κατά το δυνατόν 

~ύλαξη από τα φυσικά φαινόμενα. 

22 



Ο πέτρινος πύργος φθάνει σε ύψος 15,30μ. ενώ στην κορυφή του υπάρχει ο κλωβός με το 

mδηρόπλεκτο φράκτη του. Πάνω απ'αυτόν υπάρχει ο απαραίτητος ανεμοδείκτης. Ο 

πύργος καταλήγει σ'ένα κυκλικό εξώστη ο οποίος στηρίζεται πάνω σε γειοiποδες τα 

οποiα αποτελούν μαζί με τα πλαίσαι των παραθύρων τα μοναδικά διακοσμητικά στοιχεiα 

του πύργου. Πρέπει να αναφέρουμε ότι ο εξώστης εδώ βγαίνει πρόβολος, κάτι που 

συναντάται κυρίως στους φάρους που χτίστηκαν από τους Τούρκους 15
. 

'()παις αναφέρθηκε ήδη, τόσο ο πίψyος όσο και το οίκημα είναι λιθόκτωτα από λίθους 

ακανόνιστου τύπου με τύπο συνδετικού κοvtάματος κατά πάσα πιθανότητα θηραϊκή γη. 

'Οπαις διακρίνεται από την όψη η κατασκευή στερείται εξωτερικού επιχρίσματος. 

Χαρακτηριστικός επίσης είναι και ο τρόπος επιχρίσματος του φράχτη ύψους 80cm που 

υπάρχει δiπλα από το κτίριο και χωρίζει την περιοχή των υπόγειων δεξαμενών και του 

λαχανόκηπου, καθώς και του φράχτη ύψους 2,62m γύρω από το οίκημα. Ο τρόπος αυτός 

δόμησης συναντάται πολύ συχνά σε τέτοιου είδους τοίχους και σε περιοχές δοοπρόσιτες 

που το μόνο είδος σε αφθονiα είναι οι λίθοι 

15 
Ε . ΚΙΝΤΟΥ _ Α ΛΑ ΤΟΥΣΑΚΗ : Πτυχτακή εργασία μΕ θέμα: 

11 

ΟΙ ΠΕΤΡΙΝΟ1 ΦΑΡΟΙ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 11 Ε.Μ.Π. 1995 
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ΑΡΓΥΡΟΝΗΣΟΣ 



ΑΡΓΥΡΟΝΗΣΟΣ 

Έτος κατασκευής : 1899 

Ύψος πύpγου : 6 μ. 

Εστιακό ύψος : 35 μ. 

Κτίστηκε το 1899 στο βορειοδυτικό άκρο της ομώνυμης νήσου. Αντικρίζοντας τον 

κ:άποως να στέκεται στην απόκρημνη πλάγια. καταλαβαίνει αυτά όλα που λέγονται 

για τη μοναξui των φαρών, τη δυσκολία πρόσβασης αJ.λά και το σημαντικό τους ρόλο 

στην ασφάλεια της ναυσWιοιας. Στη θέση που βρίσκεται οφείλεται η εκλογή του 

κυκλικού σχήματος καθώς είναι απόλυτα εκτεθειμένος στις άγριες διαθέσεις του 

άνεμου α).λά και των ά).)..mν δυσμενών καιρικών συνθηκών. Επίσης το ύψωμα πάνω 

στο οποίο βρίσκεται και το οποίο προσφέρει αρκετά μεγάλη ορατότητα επηρέασε 

σημαντικά στην επιλογή του μικρού ύψους του πύpγου που φθάνει μόλις τα 6 μ. 

ο φάρος κατά τη διάρκεια του Β ' Παγκόσμιου πόλεμου παρέμεινε σβηστός για να 

επαναλειτουpγήσει μετά το τέλος του στα πλαίσια ανασυγκρότησης του φαρικού 

δικτύου . 

Σήμερα ο φάρος δεν έχει την αρχική του μορφή καθώς στην οικία των φαροφυλάκων 

έχει μετέπειτα γίνει προσθήκη ενός κοιτώνα και μιας μικρής αποθήκης. Τα σημάδια 

της προσθήκης αυτής είναι ορατά στην εξωτερική μορφή της οικίας καθώς δεν 

υπάρχουν ορατοί γωνιόλιθοι στο νέο κομμάτι σ ' αντίθεση με το προϋπάρχον και 

παρόλο το γεγονός ότι έχει διατηρηθεί των εξωτερικών φερόντων τοίχων. Η νεότητα 

της προσθήκης μαρτυρείται ωστόσο κι από τον διαχωριστικό τοίχο κοιτώνα -

αποθήκης ο οποίος έχει πάχος 12 εκ. κάτι που δε συναντάται στην εποχή της αρχικής 

κατασκευής (1899) καθώς και στη μορφή των ανοιγμάτων τα οποία δεν ακολουθούν 

τη μέθοδο της διαπλάτυνσης προς το εσωτερικό. 

Η κά~οψη της οικίας αποτελείται από τη σύνθεση απλών ορθογωνικών χώρων χωρίς 

αυτοί να είναι συμμετρικά διαταγμένοι. Ο άξονας εμφανίζεται αν απομονώσουμε τις 
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νέες κατασκευές και συμπiπτει με τον επιμήκη διάδρομο διαμέσου του οποίου γίνεται 

η επικοινωνία μεταξύ των χώρων. 

Για τη θέρμανση υπάρχει τζάκι μόνο στον μεγάλο κοιτώνα , ενώ ο φωτισμός και ο 

αερισμός του χώρου γίνεται μέσω των ανοιγμάτων. Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε 

την εσωτερική διωτλάτυνση που παρουσιάζουν τα ανοίγματα και που κατά κύριο 

Uryo οφεiλεται στην προσπάθεια μεtωσης της εξωτερικής επιφάνειας που εκτείθεται 

στους ισχυρούς ανέμους. 

Οι ανάγκες ύδρευσης του κτιρίου ελλείψει κοινοτικού δικτύου, γίνεται με την 

υπόγεια υδατοδεξαμενή, χωρητικότητας 500 m3 που βρίσκεται στο χώρο της 

κουζίνας. 

Ο κυλινδρικής μορφής πύργος προβάλει στο μέσο της βόρειας πλευράς της οικίας με 

ύψος που φτάνει τα 6 μέτρα. Η είσοδός του βρίσκεται στο εσωτερικό της οικίας και 

απέναντι από την κεντρική είσοδο. Τόσο η ανάβαση προς τον κλωβό του οπτικού όσο 

και προς το δώμα της οικίας γίνεται με κυκλική λίθινη σκάλα πλάτους 80 εκατοστών. 

ο τρόπος στήρtξης του εξώστη ο οποίος προβάλει στην απόληξη του πύργου διαφέρει 

από αυτούς που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα στους f.λλ.ηνικούς φάρους και μας 

παραπέμπει σε ανάλογους Οθωμανικούς. Εδώ δεν υπάρχουν οι γνωστοί μας 

γεισίποδες α).λά η στήριξη γίνεται με περιμετρικό λίθινο ζωνάρι το οποίο ταυτόχρονα 

αποτελεί το μοναδικό διακοσμητικό στοιχείο του πύργου. Ανάλογα λιτή είναι και η 

εξωτερική μορφή της οικίας με μοναδικά «στολίδια» τους λαξευτούς γωνιόλιθους και 

το μικρό περιμετρικό γείσο στη βάση του στηθαίου. 

25 
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ΕΙΣΟΔΟΣ-ΓΙΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΜΑΝΔΡΑ ΦΑΡΟΥ (ΑΡΚΙΤΣΑ) 



ΟΨΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΑΡΚΙΤΣΑ) 



~ΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΣΤΗ ΜΕ ΜΑΡΜΆΡΙΝΑ ΦΟΥΡΟΥΣΙΑ (ΑΡΚΙΤΣΑ) 
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ΛΙΘΙΝΕΣ ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΑΝΟ1ΓΜΑ ΤΩΝ-ΠΕΡ1ΜΈΤΡΙΚΟ ΓΕΙΣΟ ΣΤΗΘΑΊΟΥ 
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ΠΡΟΟ°ΦΙΣ 

J . 
J>ΚΙΤΣΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΦΑΡΟΥ-1900) 



ΑΡΚΙΤΣΑ 

Έτος κατασκευής : 1906 

Ύψος : 15μ. 

Εστιακό ύψος : 17μ. 

Άρχισε να σχεδώζεται το 1900 ενώ η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1906. Βρίσκεται 

στην παραλία της Αρκίτσας, στο Βόρειο Ευβοϊκό 1 1 • Το ύψος του πύργου του φθάνει τα 

Ι 5μ. ενώ το εστιακό του ύψος είναι 17μ. Πρωτολειτούργησε με πηγή ενέργειας το 

πετρέλαιο. 

Κατά τη δtάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και στα πλαίmα 

ανασυγκρότησης του φαρικού δικτύου επαναλειτούργησε το 1945. 

Ο φάρος αποτελείται από την ισόγεια οικία των φαροφυλάκων και τον πύργο ο οποiος 

προβάλει στο μέσο της βορειοανατολικής πλευράς της οικίας. Η κάτοψη ως προς την 

οργάνωση, παρουσιάζει τέλεια συμμετρία και ωrοτελείται από τη σύνθεση χώρων με 

σ:ιrλά γεωμετρικά σχήματα. Η πορεία από την κύρια είσοδο προς τον πύργο αποτελεί τον 

άl:,ονα συμμετρίας της κάτοψης1 5 . Η επικοινωνία ανάμεσα στους χώρους του κτφίου 

γίνεται μέσο ενός διαμήκη διαδρόμου πλάτους 2μ. ο οποίος καταλήγει στην είσοδο του 

πύργου. Γύρω από αυτόν διατάσσονται οι χώροι, βοηθητικοί και κύριοι Εκατέρωθεν του 

πύργου βρίσκονται οι χώροι της κουζίνας και της ωrοθήκης ενώ οι δύο κοιτώνες 

διατάσσονται δεξtά και αριστερά του διαδρόμου στη νότια πλευρά της οικίας. Και στους 

δύο διακρίνουμε την ύπαρξη τζακιού ως τρόπο θέρμανσης γεγονός όχι σύνηθες για κτίριο 

της εποχής αυτής. Επίσης συναντάμε εσοχές στους φέροντες τοίχους οι οποίες «παiζουν» 

το ρόλο ντουλαπώw και μικρών αποθηκευτικών χώρων με ράφια. Για τον φυσικό 

φωτισμό και τον αερισμό της οικίας φροντίζουν τα ανοίγματα που υπάρχουν, απόλυτα 

συμμετρικά διαταγμένα στην περιφέρεια του κτφίου. 

Στον υπόγειο χώρο της κουζίνας διακρίνουμε υδατοδεξαμεvή χωρητικότητας 2.000m1 

που φρόντιζε τα παλαιότερα χρόνια για τις ανάγκες υδροδότησης του φάρου. Σήμερα 

αυτές εξυπηρετούνται από το κοινοτικό δίκτυο της Αρκίτσας. Οι χώροι του φάρου 

11 
"ΦΑΡΟΔΕΠ<Τ.ΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛfΙΝlΚΩΝ ΠΑΡ ΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡ ΑΤΟΥΣ" Μάρτιος 

1912 ΤΟΥ Α ΛΑΤΟΥΣΑΚΗ: Πτυχιακή εργασία με θέμα: " ΟΙ ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΦΑΡΟΙ ΤΗΣ 
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συμπληρώνονται από ένα μικρό βοηθητικό κτίρω σε μικρή ωτόσταση έξω από την 

περιμετρική μάνδρα και το οποίο περιλαμβάνει το χώρο υγιεινής, τον φούρνο και μια 

μικρή αποθήκη . Η ύπαρξη του χώρου υγιεινής έξω από την οικία αποτελεί και μια 

μαρτυρία της εποχής της κατασκευής καθώς ήταν κάτι σύνηθες για την εποχή ενώ 

σήμερα δεν συναντιέται πουθενά. 

Ο πύργος όπως αναφέραμε βρίσκεται στο μέσο της βορειοανατολικής πλευρά και το 

ύψος του φθάνει τα 15μ. Η μορφή του έχει τετράγωνο σχήμα με τις ακμές του να 

παρουσιάζουν μια μικρή σύγκλιση προς την απόληξή του2 . Χαρακτηριστικό του 

αποτελούν οι ορατοί γωνώλιθοι και τα δύο μικρά ανοίγματα τα οποία φροντίζονν τόσο 

γαι το φυσικό φωτισμό της πορείας προς τον εξώστη όσο και γαι τον αερισμό του 

εσωτερικού του πύργου. Η ανάβαση προς τον κλωβό γίνεται δαιμέσου κυκλικής λίθινης 

σκάλας ακτίνας 85 εκ. όπως και η πρόσβαση στο δώμα της οικίας. Στην απόληξή του 

βρίσκεται ο εξώστης του κλωβού με το οπτικό γαι τη στήριξη του οποίου φροντίζουν οι 

μαρμάρινοι γεισύwδες περιμετρικά διαταγμένοι Οι λευκοί αυτοί γεισiποδες καθώς και το 

λευκό γείσο του εξώστη και οι κορνiζες των ανοιγμάτων μαζί με τους ορατούς 

γωνώλιθους αποτελούν τα διακοσμητικά στοιχεία του πύργου. Στοιχεία που δεν 

φορτώνουν τη λιτή μορφή του σλλi1 αφομοιώνονται στη λειτουργικότητα της 

κατασκευής. Εξωτερικά ο πύργος διακρίνεται γαι το επίχρισμά του στο φυσικό χρώμα 

της άμμου, που δένει αρμονικά με το γύρω περιβάλλον. 

Η ίδαι λογική της διακόσμησης μέσα από τη λειτουργία και την πρακτική ακολουθείται 

και στο εξωτερικό της οικίας. Επιχρισμένοι το ίδω με τον πύργο δημωυργεί 

χαρακτηριστική αντίθεση με το λευκό των περιμετρικών κορνιζών των παραθύρων, του 

στηθαίου, των μικρ<i>ν πυργίσκων και του γείσου του δώματος, δίνοντας έναν 

δαιφορετικό τόνο στο μουντό χρώμα της άμμου. Σ' αυτό σνντελεί και το λευκό επίχρισμα 

της περιμετρικής μάντρας ύψους 2,20μ. με την κεκλιμένη στέψη που οριοθετεί και 

προστατεύει την αυλή της οικίας. 

Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι σήμερα ο φάρος περlλαμβάνει ένα ακόμα μικρό 

βοηθητικό κτίρω, στη δυτική του πλευρά, μία νεώτερη κατασκευή με καθημερινό, 

2 
ΓJΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ : 11 ΦΑΡΟΙ -ΠΕΊΡΑ ΚΑΙ ΦΩΣ" εκδόσεις ΑΜΜΟΣ 1997 
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κουκέτες, χώρο υγιεινής και γκαράζ σκοπός του οποίου είναι η ανετότερη διαβίωση των 

φαροφυλάκων 1WU μέχρι και σήμερα φροντiζουν για την αδιάκοπη φωτοβολiα του. 

28 
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1 

ι 

ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ 

Έτος χατασκευής : 1907 

Ύψοςπι)ρ'yου : 19 μ. 

&mαιcό ύψος : 62 μ. 

ο φάρος αυτός κατασκευάστηχε το 1907 σε ωtόσταση ενός μιλίου βορειοανατολικά του 

Ακρωτηρiου Αρτεμήσί, στην κορυφή της ομώνυμης νησίδας. Το ύψος του πύι:rtου του 

φθάνει τα 19 μέτρα ενώ το εστιακό του τα 62 μέτρα 11
. 

Πρωτολειτούργησε χρησιμοποιώvtας ως πηγή ενέι:rtειας το πετρέλαιο. Χαρακτηριστικό 

του, φως λευκό, σταθερό μ' έναν τομέα ερυθρό και φωτοβολία 19 ναυnκών μιλίων για το 

λευκό και 13 ναυτικών μιλίων γuχ το ερυθρό. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμiου 

Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασιrrcρότησης του φαρικού 

δικτύου επαναλειτούργησε το 1944. Από το 1982 έχει αυτοματοποιηθεί και μετατρέπει σε 

ηλuχκό με χαρακτηριστικό 2 λευκές αναλαμπές μ έναν τομέα ερυθρό ανά 15 δ. λ. και 

φωτοβολία 15 ναυτικών μιλίων για το λευκό και l2 ναυnκών μιλiων για το ερυθρό 1• 

ο φάρος αποτελείται από τον πύι:rtο και την οικία των φαροφυλάκων. Ο κυλινδρικός 

πύι:rtος προβάλλει στο μέσο της ανατολικής πλευράς της οικίας και υψώνεται σε 

απόσταση 110 μέτρων από την ακτή . 

Η οργάνωση της κατοικίας βασiζεται στη σύνθεση απλών ορθογωνικών σχημάτων6 που 

όμως δuχφέρουν ως προς το μέγεθος ανά).nyα με τη χρήση του χώρου τον οποίο 

στεyάf,ουν. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε όn άξονας συμμετρίας δεν αποτελεί η πορεία 

από την είσοδο προς τον πύργο όπως έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Αντίθετα, ο πύι:rtος 

βρίσκεται κάθετα στον άξονα συμμετρίας της κάτοψης ο οποίος περνάει από την είσοδο 

, εν' αν από τους τρείς κοιτώνες που υπάρχουν. Επίσης, κάθετα διατάσσεται και 0 
καιαπο 

11 11ΦΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΆΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ" Μάρτιος 
~ ~ΗΣ flΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ : 11 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΦΑΡΟΙ 

11 

εκδόσεις ΑΜΜΟΣ ι 996 

ΚΑΡΥΙΠΔΗΣ . 11 ΠΕΤΡIΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ" ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - Κυριακή 
6 ΔΡΟΣΟΣ . 
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1 

1 

διαμήκης διάδρομος δια μέσω του οποίου γίνεται η επικοινωνία μεταξύ των χώρων, που 

είναι διαταγμένων περιμετρικά του. Ως προς τους χώρους συναντάμε αυτούς που έχουμε 

μέχρι τώρα συνηθίσει (κουζίνα, κοιτώνες, αποθήκη) σημειώνοντας πως ο χώρος υγιεινής 

βρίσκεται μαζί με τον φούρνο σε βοηθητα:ό κτίσμα και σε ωτόσταση περίπου 15 μ. από 

την κύρια οικία. Επίσης, διακρίνουμε τις υδατοδεξαμενές, μiα υπόγεια στο χώρο της 

κουζίνας και μια επιφανειωcή στο βοηθητα:ό οίκημα, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 

υδροδότηση του φάρου. 

Στο εσωτερικό παρατηρούμε ακόμα τις γνωστές εσσι.ές στη φέρουσα λιθοδομή του 

κτtρίου που χρησιμοποιούνται ως ντουλάπια και μικροί αποθηκευnκοί χώροι Ο 

φωnσμός και ο φυσικός αερισμός του χώρου γiνεται με την ύπαρξη άνοιγμα των σε κάθε 

επιμέρους χώρο και τα οποiα είναι διαταγμένα συμμετρικά στους περιμετρικούς τοίχους 

του. Η είσοδος βρίσκεται προφυλαγμένη από τις δυσμενεiς καιρικές συνθήκες μέσα στην 

εσοχή που σχηματίζουν οι εξωτερικοί τοίχοι στη νότια πλευρά, δημιουΡΎώντας έτσι έναν 

φυσικό προθάλαμο. 

Η απλότητα και η λειτουΡΎικότητα των εσωτερικών χώρων μεταφέρεται και στο 

εξωτερικό του φάρου. Διακοσμηnκά στοιχεία, η ορατή λιθοδομή, οι γωνιόλιθοι και οι 

λίθινες κορνίζες των ανοιγμάτων με το κλειδί τους να ξεχωρiζει Θα πρέπει εδώ να 

σταθούμε στο στηθαίο του δώματος το οποίο είναι συνδυασμός ορθσyώνιων λίθων στον 

ρόλD μικρών κολώνων και αΡΎολιθοδομής και με μικρά λίθινα φουρούσια να στηρίζουν 

το περιμετρικό γείσο της οικίας. Ο πύΡΎος του, όπως αναφέραμε είναι κυλινδρικός και 

φθάνει τα 19 μ. ύψος από τα μεγαλύτερα στον ελλαδικό χώρο. Στην κορυφή του 

ξεχωρίζει 0 διόροφος μεταλλικός κλωβός που αποτελεί και χαρακτηρισnκό στοιχείο 

αναγνώρισης. Το σώμα του πύΡΎου είναι λιτό χωρiς την ύπαρξη περιπών διακοσμηnκών 

στοιχεiαιν και με το επίχρισμα να καλύπtει την λιθοδομή του. Επίσης, διακρίνουμε την 

ύπαρξη των μαρμάρινων φουρουσιών που στηρίζουν τον εξώστη του κλωβού και που 

μαζί με τρόπο δημιουιJΥίας του (μεiαιση της δωμέτρου του πύΡΎου και όχι προβολή) 1 5 

δ ωρίζουν από τους αντίστοιχους Οθωμανικούς (βλ. Πλάκα Λήμνου 1912). 
τον ια~ 

; Ε. ΚΙΝΤΟΥ _ Α ΛΑΤΟΥΣΑΚΗ: Πτυχω.κή εργασία με θέμα: " ΟΙ ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΦΑΡΟΙ ΤΗΣ 

ΕλλΑΔΑΣ " Ε.Μ.Π . Ι 995 
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ΜΑΝΔΗΛΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥΉ ΜΑΝΤΕΛΛΟ 

Έτος κατασκευής : 1925 

Ύψος πύργου : 1 1 μ. 

Εστιακό ύψος : 85μ. 

Κατασκευάστηκε το έτος 1925. Είναι χτισμένος στη νότια πλευρά του ομώνυμου 

νησιού, στη κορυφή απόκρημνης πλαγιάς. Είναι η νεότερη κατασκευή φάρου στην 

ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας και ένας από τους νεότερους στον Ελλαδικό χώρο. 

Μαζί με αυτόν της Λάκκας αποτελούν τους δυο πρώτους φάρους, στην Ελλάδα, 

στους οποίους τοποθετήθηκε κατοδιοπτρικό μηχάνημα φωτοβολίας συνδυασμού 

αστραπιαίων και αναλαμπών. Ο νέος αυτός τύπος μηχανήματος επέπλεε σε λουτρό 

υδραργύρου και πρωτοπαρουσιάστηκε το 1890 στη Γαλλία. Επινοητής του 0 

διευθυντής της Γαλλικής Εταιρείας Φάρων BOURDELLES. Το σύστημα αυτό 

επιτύγχανε μέσω του λουτρού υδραργύρου την ελαχιστοποίηση των τριβών 

αντίστασης με άμεση συνέπεια την ικανότητα ταχύτερων περιστροφών ( 5 '' εως 20 ' · 

' θ ' )15 για κα ε περιστροφη . 

Οι φάροι αυτού του τύπου ονομάστηκαν «αστραπιαίου> (Feux - Eclairs), είχαν μεγάλη 

φωτιστική ένταση και έδιναν φωτεινές φάσεις ελάχιστης διάρκειας σε σχέση με τις 

αντίστοιχες των «παλιών τύπου» μηχανημάτων. Πλεονέκτημα αυτού του νέου τύπου 

μηχανήματος η διεισδυτικότητα των ειδικών χαρακτηριστικών και η μικρή διάρκεια 

των εκλείψεων, και μειονέκτημα του η δυσχερής διόπτευση του από τα πλοία, 

εξαιτίας των «ακαριαίων» εκλάμψεων μικρής διάρκειας 1 • 
Η αιτία κατασκευής του φάρου Μαντέλλο πρέπει να αναζητηθεί τόσο στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά όσο και στην τοποθεσία που είναι χτισμένο, ένα άλλο σπουδαίο και 

φημισμένο φανάρι, αυτό της Φάσσας στο Βορειοδυτικό ακρωτήρι της Άνδρου. Λόγω, 

λοιπόν, του ύψους της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεται (φθάνει τα 191μ. από την 

επιφάνεια της θάλασσας) καθώς και του ύψους του πύργου του που φθάνει τα 21 ,3 μ. 

(εστιακό ύψος 212μ.) παρουσιάζει ορισμένα λειτουργικά προβλήματα: Κατά τη 

1 ~ Ε . ΚJΝΤ()Υ _ Α. ΛΑΤΟΥΣΑΚΗ: Πτυχιακή εργασία με θέμα : " ΟΙ ΠΕΤΡΙΝΟ1 ΦΑΡΟΙ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 11 Ε.Μ.Π. 1995 

1 
ΓΗΣΗΣ ΠΑfJΑΓΕΩΡΠΟΥ: 11 ΕΛΛΗΝΊΚΟΙ ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΦΑΡΟΙ 
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εκδόσεις ΑΜΜΟΣ 1996 

31 



διάρκεια του χειμώνα 1Cl όταν τα σύννεφα καλύπτουν την κορυφή του πύργου, η 

αναγνώρισή του γίνεται από δύσκολη εως ακατόρθωτη. Για να ανnμετωπισθεί, 

λοιπόν, αυτό το πρόβλημα, α).λά και για να φωnσθεί καλύτερα το στενό Άνδρου

Καφηρέως. Αποφασίστηκε η ανέγερση κι άλλου φάρου που σε συνεργασία με αυτόν 

της Φάσσας να εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση του στενού αυτού. Με αυτό τον 

τρόπο το 1925 φθάνουμε στην κατασκευή του φάρου Μαντέλλο στην ομώνυμη 

νησίδα Μανδήλι νότια του ακρωτηρίου Γελαστού σε ύψος 85μ. από τη θάλασσα με 

μηχάνημα κατοδωπτρικό Γ' τάξης και φωτοβολίας 26 ναυτ. μιλίων. Από το 1981 το 

φανάρι λειτουργεί με αυτόματο ηλιακό με χαρακτηρισnκό τρεις λευκές αναλαμπές 

ανά 20 '' και φωτοβολία 15 ναυτ. μίλια 1. 

Ως προς την αρχιτεκτονική του, από την κάτοψη παρατηρούμε, όπως έχουμε 

συνηθίσει μέχρι τώρα, τη σύνθεση χώρων ορθογώνιου σχήματος. Ο πύργος 

διατάσσεται στο μέσο της νότιας πλευράς της οικίας και έχει σχήμα κυλινδρικό, ενώ η 

είσοδος δεν βρίσκεται απένανn του όπως θα περιμέναμε, α).λά σε πλευρά κάθετη 

προς αυτόν. 

Ακόμη οι χώροι στο εσωτερικό ακολουθούν διάταξη με τους κοιτώνες τον ένα δίπλα 

στον ά).λο και στο σύνολο τους απένανn από την κουζίνα και το καθημερινό. Τη θέση 

της εισόδου που συναντούσαμε μέχρι τώρα στις προηγούμενες κατασκευές, 

καταλαμβάνει ο χώρος υγιεινής. Η ύπαρξη του χώρου αυτού στο εσωτερικό της 

οικίας πρέπει να χρεωθεί στο νεώτερο της ηλικίας της κατασκευής καθώς δεν 

συνηθίζεται σε αντίστοιχες παλιότερης εποχής. 

Για την επικοινωνία των χώρων φροντίζει η ύπαρξη ενός διαμήκη διαδρόμου ο οποίος 

καταλήγει στην είσοδο του πύργου, όπως και ο χώρος του χωλ που βρίσκεται κάθετα 

στον διάδρομο χωρίζοντας κουζίνα και καθημερινό . 

Τόσο 
0 
αερισμός όσο και ο φυσικός φωnσμός των χώρων επιτυγχάνεται μέσω των 

ομοιόμορφων ανοιγμάτων τα οποία υπάρχουν συμμετρικά στην εξωτερική φέρουσα 

λιθοδομή του κnρίου. Παρατηρούμε όn εδώ δεν ακολουθείται το μοντέλο της 

λε , ας>> με τη μείωση του πλάτους στην εσωτερική πλευρά που συναντάμε σε 
«ΠΟ μιστρ 

, · κλ ' ακα σε παλαιότερες κατασκευές παρά μόνο στο πύργο. Διαφοροποίηση 
ευρεια ιμ 

1 f1{ΣΗΣπΑΠΑfΕΩΡΠΟΥ : 11 ΕΛΛΗΝlΚΟΙ ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΦΑΡΟΙ 
11 
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επίσης συναντάμε στο πάχος των διαχωριστικών τοίχων ( 1 Οεκ.) που κρίνεται ως 

μικρό σε σχέση με τους φέροντες λίθινους των 50εκ. Κοινό στοιχεtο η ύπαρξη και 

t1.mlill\~~αιν εσοιών στους τοίχους για τη δημιουΡΎία ντουλαπιών. 

Κάτω από τη κουζίνα διακρίνουμε την ύπαρξη υδατοδεξαμενής χωρητικότητας 28m3 

για την εξυπηρέτηση των αναγκών ύδρευσης. Πρέπει να αναφέρουμε ότι σήμερα 

υπάρχει και μια νέα υδατοδεξαμενή στη πίσω πλευρά του φάρου και έξω από τον 

κυρίως χώρο. 

ο πύργος όπως αναφέραμε, βρίσκεται στο μέσο της νότιας πλευράς με ύψος που 

φτάνει τα 1 lμ. Η είσοδος γίνεται από τον διάδρομο στο εσωτερικό της οικίας. ο 

κυκλικής διατομής τοίχος του είναι από αργολιθοδομή ενώ εξωτερικά περιβάλλεται 

από ενισχυτικό μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 20εκ. Η ύπαρξη της 

αργολιθοδομής μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι για την κατασκευή του φάρου 

χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο υλικά που υπήρχαν στο νησί, όπως αργοί λίθοι 

(ακατέργαστες πέτρες). 

ο εξώστης του πύργου όπως και στους περισσότερους ελληνικούς φάρους, 

σχηματίζεται από τη μεiωση της διαμέτρου του κλωβού 1 5 . Μαζί με τις πέτρινες 

κορνίζες των παραθύρων του πύργου σλλ.ά και του κτιρίου, αποτελούν μοναδικά 

διακοσμητικά στοιχεία του φάρου, «σπάζοντας>> έτσι τη λιτότητα και την απλότητα 

της όλης κατασκευής. 

Αντίστοιχος είναι και ο ρόλος της αναλλημματικής λιθοδομής στον περιβάλλοντα 

χώρο η οποία παράλληλα λειτουργεί και ως τοίχος αντιστήριξης. 

15 
Ε. ΚJΝΤΟΥ _ Α. ΛΑΤΟΥΣΑΚΗ: Πτυχιακή εργασία με θέμα: 

11 

ΟΙ ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΦΑΡΟΙ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ " Ε.Μ.Π. 1995 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΑ 

Οι φάροι στην περωχή της Εύβοιας κτίστηκαν στο χρονικό διάστημα 1870-1925 από 

το ελληνικό κράτος στα πλαίσια ανάπτυξης του φαρικού μας δικτύου και πολλές 

φορές κατόπιν υποδείξεων των ντόπιων ναυτικών (Στρογγύλη 1870). Οι περισσότεροι 

από αυτούς διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια του 2°υ Παγκοσμίου 

Πολέμου για να επαναλειτουργήσουν μετά το τέλος του με την ανασυγκρότηση του 

φαρικού δικτύου. Στα πλαίσια αυτής της ανασυγκρότησης έγιναν αλλαγές τόσο στη 

μορφή των φάρων και κυρίως στις οικίες των φαροφυλάκων με νεότερες προσθήκες 

(Αυλίδα, Αργυρόνησος, Αρκίτσα, Κακοκλέφαλη) όσο και στη μορφή ενέργειας καθώς 

και στα οπτικά μηχανήματα (οι φάροι που είχαν κτιστεί μέχρι την αρχή του αιώνα μας 

πρωτολειτούργησαν με πηγή ενέργειας το πετρέλαω ). 

Ως προς τα σχήματα κυριαρχούν οι στρογγυλοί και οι τετράγωνοι, ακολουθώντας τις 

τάσεις που επικρατούν σε ολόκληρο το χώρο. Συγκρίνοντας τις μορφές του σε σχέση 

με το έτος κατασκευής τους δεν μπορούμε να αποδώσουμε κάποια από τις δύο μορφές 

σε συγκεκριμένη περίοδο ή σε «κατασκευαστικό ρεύμα» της εποχής. Παράδειγμα ο 

τετράγωνος φάρος της Αρκίτσας (1906) και ο κυλινδρικός στο Ποντικονήσι (1907). 

Παράλληλα βλέπουμε ότι καθοριστικό ρόλο τόσο στη μορφή όσο και στην επιλογή 

του ύψους παίζουν οι τοπικοί παράγοντες όπως οι κλιματολογικές συνθήκες, η 

μορφολογία και το υψόμετρο της τοποθεσίας, η ύπαρξη ή όχι ισχυρών ανέμων κλπ 

καθώς και οι απαιτήσεις λειτουργία τους ως φωτιστικά μέσα όπως για παράδειγμα το 

μήκος φωτοβολίας. Παραδείγματα ο κυλινδρικός φάρος στο Ποντικονήσι με ύψος 

που φτάνει τα 19 μ. και εστιακό ύψος τα 62μ. κτισμένος πάνω σε ύψωμα και ο φάρος 

της Αυλίδας που βρίσκεται πάνω στην παραλία με τετράγωνο πύργο ύψους 8,90μ. και 

εστιακό ύψος 9μ. 

αρχιτεκτονικά στοιχεία οι συνδυασμοί που συναντάμε είναι 
Ως προς τα 

, Χαρακτηριστικό των πύργων είτε στρογγυλοί, είτε τετράγωνοι είναι η 
περιορισμενοι. 

, . θαρότητα των όγκων και η ωτλότητα. Κάθε τι διακοσμητικό προκύπτει 
λιτοτητα, η κα 

, . λε ργηcότητα και δεν επιβαρύνει αισθητικά την κατασκευή. Με τον 
μέσα απο .τη ιτου 

, δ , σμηση μπορούμε να αναφέρουμε τους λαξευτούς γωνιόλιθους 
τρόπο αυτο ως ιακο . 
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ΜΑΡΜΆΡΙΝΟ ΓΕΙΣΟ ΕΞΩΣΤΗ (ΑΥΛΙΔΑ) 



... ΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΣΤΗ ΜΕ ΓΕΙΣΙΠΟ ΕΣ (APKlT-A) 



ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΘΑΙΟΥ-ΑΝΟlΓΜΑΤΩΝ (ΑΡΚJΤΣΑ) 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΆ ΣΤΗΘΑΙΟΥ-ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ (ΑΡΚΙΤΣΑ) 



και τη λιθοδομή όπου αυτά είναι ορατά (Αρκίτσα, Πρασούδα) καθώς και τους 

γεισίποδες (φουρούσια) μαρμάρινους ή λίθινους, με ή χωρίς τοξίλια, τα οποία 

φροντίζουν για τη στήριξη του εξώστη. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι εξώστες 

σχηματίζονται με τη μείωση της διαμέτρου του κλωβού, κοινό χαρακτηρισnκό των 

ελληνικών φάρων. Εξαίρεση αποτελεί αυτός στην Αρ-yυρόνησο στον οποίο ο εξώστης 

«προβάλλει» και στηρίζεται σε «περιμετρικά ζωνάρια>>, μέθοδος που συναντιέται 

στους Οθωμανικούς φάρους της Γαλλικής εταιρiας . 

Τη διακόσμηση του πύρ-yου συμπληρώνει το επίχρισμα (όταν υπάρχει) άλλοτε 

δημωυργώντας αντίθεση (Αυλίδα) και άλλοτε δένοντας αρμονικά με το περιβάλλον 

(Αρκίτσα). 

Ίδιες αρχές απλότητας και λιτότητας συναντάμε και στtς οικίες των φαροφυλάκων. Η 

ύπαρξη συμμετρίας στη διάταξη των χώρων είναι χαρακτηριστική με κύρω άξονα την 

πορεία από την κεντρική είσοδο προς τον πύρ-yο. Οι χώροι που διατάσσονται γύρω 

από τον διάδρομο είναι οι απολύτως απαραίτητοι και δεν χαρακτηρίζονται από 

υπερβολές. Η κατασκευή είναι από φέρουσα λιθοδομή, στην οποία, στο εσωτερικό, 

διαμορφώνονται εσοχές που χρησιμεύουν ως ντουλάπια. 

Για τις ανάγκες της ύδρευσης υπάρχουν σε όλους τους φάρους δεξαμενές, είτε κάτω 

από το χώρο της κουζίνας είτε επιφανειακές οι οποίες φροντίζουν για την κάλυψή 

τους. Βέβαια σήμερα όπου αυτό είναι δυνατό υπάρχει υδροδότηση μέσο κοινοτικού 

δικτύου (Αυλίδα, Αρκίτσα, Κακοκέφαλη). 

Οι ανάγκες τις θέρμανσης καλύπτονται από την ύπαρξη, τις περισσότερες φορές, ενός 

τζακwύ στον κύρω χώρο ή στον μεγαλύτερο κοιτώνα. 

Για το φυσικό φωτισμό aJJJJ. και τον αερισμό των χώρων φροντίζουν τα ανοίγματα 

που υπάρχουν συμμετρικά τοποθετημένα στο κτίριο. Η συμμετρία τους αυτή αποτελεί 

και χαρακτηριστικό των φαρόσπιτων. Επίσης, οι λίθινες ή μαρμάρινες κορνίζες τους 

αποτελούν διακοσμητικά στοιχεiα της οικiας και χαρακτηρίζουν την εποχή της 

1<ατασκευής της. Στους περισσότερους φάρους λόγω της έκθεσής τους στα καιρικά 

φαινόμενα τα παράθυρα παρουσιάζουν μια εσωτερική διαπλάτυνση ακολουθώντας το 

μοντέλο της πολεμίστρας. Εντονότερο είναι αυτό στα παράθυρα των πύρ-yων και 

αποτ~ί προσφtλή τρόπο μείωσης της εκτεθειμένης εξωτερικής επιφάνειας (στα 

καιρικά φάινόμενα) στις παλαιότερες κατασκευές. 
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ΛΑΞΕΥΤΟΙ MAPMAPJNOI ΓΩΝ10ΛΙΘΟΙ 



ΕΣΟΧΉ ΣΤΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟΔΟΜΗ ΠΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΠΑ ΝΤΟΥ ΛΑΠΙΩΝ 



Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι οι φάροι της Εύβοιας ακολουθούν τη γενικότερη αρχή: 

<<η λειτουργία οδηγεί στη μορφή», σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

ελληνικής παραδοσιακής κατασκευής. Βέβαια δεν λεiπουν επιρροές από ανάλογες 

κατασκευές τόσο των Άγγλων όσο και των Οθωμανών. Αυτό όμως που τελικά 

χαρακτηρίζει είναι τα απλά γεωμετρικά σχήματα, η καθαρότητα των όγκων, με λίγα 

λόγια «η λιτότητα που προκύπτει μέσα από τη λειτουργικότητα». 
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Ανεπιτήρητοι ή αυτόματοι 

Επιτηρούμενοι 

Εστιακό ύψος 

Περίοδος 

Πυρσός 

.• 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 

: Οι πυρσοί που σβήνουν αυτόματα με το φως του ήλιου και 

ανάβουν πάλι αυτόματα με το λυκόφως ή όταν ο ήλως κρύβεται 

από σύννεφα. 

: Οι πυρσοί που λειτουργούν κάτω από την άμεση επιτήρηση των 

φαροφυλάκων. 

: Το ύψος της εστίας του φωτός του φάρου από την επιφάνεια της 

θάλασσας. 

: Η χρονική διάρκεια μέσα στην οποία αποδίδεται εφάπαξ και 

ακέραια η φυσιογνωμία του χαρακτηριστικού και εκφράζεται σε 

πρώτα λεπτά ή δευτερόλεπτα. 

: Κάθε κατασκεύασμα που απαραίτητα εκπέμπει φως κι 

επισημαίνει στους ναυτιλλομένους, γεωγραφικό σημείο, τέλεια 

καθορισμένο και γνωστό σε αυτούς εκ των προτέρων. Ο πυρσός 

μπορεί να είναι μόνιμα τοποθετημένος σε στέρεο έδαφος της 

ακτής ή του θαλάσσωυ βυθού ή να εmπλέει αγκυροβολημένος. 

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι φάροι, οι φανοί 

λιμένων και φανοί ευθυγραμίσεων. Στη δεύτερη οι φωτοβόλοι 

σημαντήρες και οι πυρσωρίδες (φαρόπλοια ή καραβοφάναρα) 
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Σκαρδαμύσσον 

Φανοί ευθυγραμμίσεων 

Φανός λιμένος 

Φάρος 

: Το φως που εμφανίζεται αιφνίδια, διατηρείται για κάποω χρόνο 

με σταθερή ένταση και σβήνει απότομα. Παράγεται από την 

παρεμβολή εκλείψεων, κατά κανόνα ίσης διάρκειας, στο σταθερό 

φως. Η διάρκεια της έκλειψης είναι ίσης ή μικρότερης διάρκειας 

της φωτεινής φάσης. Όταν όλες οι φωτεινές φάσεις είναι ίσες το 

σκαρδαμύσσον λέγεται «απλό». Όταν είναι άνισες, αλλά 

επαναλαμβάνονται κανονικά, το σκαρδαμύσσον λέγεται 

«σύνθετο». 

: Πυρσοί που η ευθυγράμμιση των φώτων τους εξασφαλίζει την 

πλεύση σε στενά που πλαισιώνονται από αβαθή ύδατα. 

: Ο πυρσός για την ένδειξη λιμένος και της εισόδου του επινείου ή 

του αγκυροβολίου καταφυγής. Μερικές φορές στη θέση φανού 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί φάρος. Φως πράσινο που εκπέμπεται 

από φανό λιμένος σημαίνει κατά κανόνα όn ο «εισπλέων» πρέπει 

να αφήνει το φανό δεξιά και φως ερυθρό να αφήνει το φανό 

αριστερά. 

: Παλαιότερα σήμαινε πίψyο που στην κορυφή του υπήρχε 

πυρσός. Με την εμφάνιση των ανεπιτήρητων πυρσών ο πύργος δεν 

είναι πάντοτε απαραίτητος και φάρος χαρακτηρίζεται κάθε πυρσός 

που χρησιμεύει στην επωήμανση πορείας, πελαγοδρομίας ή 

προσγειώσεως ή ακτοπλοϊας. 
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Φάση 

Φωτιστική μονάδα 

Φωτισ 

τική μονάδα ΚΑΡΣΕΛ 

Φωτοβολία μηχανήματος 

Χαρακτηριστικό 

: Κάθε φωτεινή εκπομπή ξεχωριστά, σ).λά και η κάθε ενδεχόμενη 

ενδιάμεση έκλειψη. Τρεις είναι οι τύποι των φωτεινών φάσεων: το 

σταθερό φως, η αναλαμπή και η έκλαμψη . Το φως που μπορούν να 

εκπέμπουν είναι λευκό, ερυθρό ή πράσινο. Με τον συνδυασμό των 

τύπων των φωτεινών φάσεων, του χρώματος του φωτός και της 

βραχύτητας ή της μακρότητας των εκλείψεων που ενδεχομένως 

μεσολαβούν, παρέχεται για τη διευκόλυνση των ναυτιλλομένων 

μεγάλη ποικιλία χαρακτηριστικών. 

: Το φως του οποίου η ένταση χρησιμεύει ως μονάδα μέτρησης της 

έντασης οποιουδήποτε άλλου φωτός. 

: Η φωτιστική ένταση που εκπέμπεται από λυχνία με μυκτήρα 20 

χιλ. και καίει 40 γρ. ελαίου την ώρα. 

: Η απόσταση σε ναυτικά μiλια από την οποία παρατηρητής με 

μέση δύναμη όρασης διακρίνει το φως των φάσεων του 

χαρακτηριστικού του πυρσού, όταν κοιτάζει από το εστιακό 

(οριζόντιο) επίπεδο του φάρου. Η φωτοβολία μηχανήματος είναι 

συνάρτηση του φέγγους του πυρσού, της δύναμης της όρασης του 

παρατηρητή και της ατμοσφαιρικής διαφάνειας τη στιγμή της 

παρατήρησης. 

: Το φωτεινό γνώρισμα που εμποδiζει τη σύγχυση της ταυτότητας 

του και είναι ο συνδυασμός φωτεινών εκπομπών με ή χωρίς 

παρεμβολή της αφάνειας του φωτός - έκλειψη . Όσο διαρκεί η 

έκλειψη η αντiληψη της διεύθυνσης προς τον πυρσό δεν είναι 

αισθητή, aJJ.1i νοητή και συνεχiζει την εντύπωση του φωτός μέχρι 

την επανεμφάνισή του. Συνδυασμός σταθερού φωτός με 

αναλαμπές ή με εκλάμψεις αποτελεί «σύνθετο χαρακτηριστικό» . 
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