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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κ. Πόπη Θεοδωρακάκου-Βαρελίδου 
που αναθέτοντας μας την εκπόνηση αυτής της πτυχιακής, μας έδωσε την 
ευκαιρία να γνωρίσουμε ένα αντικείμενο άγνωστο μέχρι τώρα για μας, στο 
οποίο όμως βρήκαμε τεράστιο ενδιαφέρον. 

Ενα μεγάλο ευχαριστώ, επίσης, σε όλους τους εργαζόμενους στην 

Υπηρεσία Φάρων για τις πληροφορίες που μας έδωσαν , ιδιαίτερα όμως στον 
πρώην διευθυντή Υ.Φ κ.Δημήτρη Παπασπυρδάκο για τη βοήθεια και τη 
συμπαράσταση του 

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους υπαλλήλους όλων των 
βιβλιοθηκών τις οποίες επισκεφθήκαμε, για τη συνεργασία τους. 



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Η ΛΕΞΗ ΦΑΡΟΣ 

Συσκευή που έχει ως σκοπό τον προσανατολισμό και την 
καθοδήγηση των ναυτικών. Κατ' επέκταση φάρος ονομάζεται όλο το κτιριακό 

συγκρότημα στο οποίο είναι εγκατεστημένη η φωτιστική συσκευή. Πρόκειται 
για πύργο, στο πάνω άκρο του οποίου τοποθετείται το φωτιστικό μηχάνημα 
σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο, τον κλωβό.[1] 

Θεωρούμενος από τη θάλασσα, ένας φάρος πρέπει να μπορεί να 

αναγνωριστεί την ημέρα από τα συγκεκριμένα χρώματα με τα οποία είναι 
βαμμένη η κατασκευή του, και τη νύχτα από το χρώμα του φωτός, τον αριθμό 
των αναλαμπών και το χρόνο που διαρκούν, καθώς και από το νεκρό χρόνο 
που μεσολαβεί μεταξύ των αναλαμπών.[2](φωτ.1,2,3,4) 

Η λέξη φάρος προέρχεται από το ομώνυμο μικρό νησί κοντά στην 

Αλεξάνδρεια όπου ήταν χτισμένος ο Φάρος της Αλεξάνδρειας. Αλλοι 
ερευνητές υποστηρίζουν ότι προήλθε από την αιγυπτιακή λέξη «Φαρέζ» που 
σημαίνει υψηλή κατασκευή παρατηρητηρίου. [3) 

Σύμφωνα, τέλος, με τον πλοίαρχο Στυλιανό Λυκούδη, για τον οποίο 
ειδική μνεία θα γίνει σε επόμενο κεφάλαιο, η λέξη φάρος προέρχεται από τη 
λέξη «Φαρόα» που σημαίνει νησί του Φαραώ.[4] 

1 .Εγκυκλοπαίδεια:ΠΑΙΔΕΙΑ 
2. Εγκυκλοπαίδεια:ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ fΙ:ΑΡΟΥΣ 
3.Περιοδικό: «ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ» Μαρτιος 1988 
4 Βιβλίο: «ΦΑΡΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΜΣΣΩΝ» του 

· Βαγγέλη Ρασσιά Εκδόσεις Δήλος 
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φωτ .3,4 Η μορφή των οτπικών καθοpίζ.tJ τον αριθμό των ανσλα JΠών τοο όρου 



1.2 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΩΝ 
ΦΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

Η διαχρονική πορεία και η πολιτισμική πρόοδος του ανθρώπου 
πάνω στη γη , του έδωσε τεράστιες δυνατότητες ώστε να μπορεί να δαμάζει τη 
φύση , να ανακαλύπτει πολλά μυστικά της και να τιθασεύει πολλές από τις 
φυσικές δυνάμεις που ο πρωτόγονος άνθρωπος θαύμαζε και θεοποιούσε. 

Η αλματώδης πρόοδος των θετικών επιστημών και της 

τεχνολογίας έδωσε τη δυνατότητα στον άνθρωπο να διασχίζει τους αιθέρες, 
να καταδύεται στους ωκεανούς, να κατακτά το διάστημα και να μπορεί να 

μεταφέρει από τη μία χώρα στην άλλη διάφορα αγαθά, περισσότερα σε όγκο 
και βάρος από ό,τι μπορούσε να μεταφέρει δια ξηράς. Η ανάγκη της 
προστασίας αυτών των αγαθών , αλλά και της ίδιας της ζωής του 
προσωπικού των πλοίων από τους κινδύνους που περικλείει η θάλασσα, 
αποτέλεσε το πρωταρχικό μέλημα των πρώτων ναυτιλλομένων. Για το λόγο 
αυτό , σε εποχές που χάνονται στα βάθη των αιώνων, οι πρώτοι ναυτικοί 
ταξίδευαν στον τότε γνωστό κόσμο πάντοτε την ημέρα και κοντά στην ακτή. 
Με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της ναυτιλίας με τη χρήση των 
αστέρων, του ήλιου και με τα ναυτικά βοηθήματα ταξίδια έγιναν μεγαλύτερα σε 
χρονική διάρκεια και σε αποστάσεις, με αποτέλεσμα οι ναυτικοί κίνδυνοι να 
αυξάνονται (αδιάψευστοι μάρτυρες αποτελούν τα ναυάγια που 
ανακαλύπτονται σήμερα και τα οποία ανάγονται σε πολλές εκατονταετηρίδες 
ετών). Αιτία των ναυαγίων αυτών ήταν πάντοτε απρόβλεπτες τρικυμίες ή 
κάποιος άγνωστος ύφαλος ή σκόπελος ή η σύγκρουση με κάποιο άλλο 
καράβι και το αλίμενο των βυθών. 

Για τη μείωση ή την εξάλειψη αυτών των ναυτικών ατυχημάτων 

που πολλές φορές έφθασαν στα όρια της συμφοράς, ο άνθρωπος επινόησε 
ορισμένους τρόπους άμυνας κατά των φυσικών φαινομένων. Ενας από αυτές 
ήταν η φωτιά, η οποία έκαιε σε επίκαιρα σημεία και μπορούσε να κατευθύνει 
ένα πλοίο τη νύχτα στην ασφαλή πορεία του. Αλλος τρόπος ήταν τα τεράστια 
κτίσματα που κατασκευάζονταν σε διάφορα περίβλεπτα σημεία, προκειμένου 
να είναι ορατά από μακρινές αποστάσεις και να καθοδηγούν τους ναυτικούς. 
Στη μυθολογία αναφέρεται ότι οι Ηράκλειες Στήλες, που έστησε ο Ηρακλής 
στα στενά του Γιβραλτάρ όταν επέστρεφε από τους άθλους που πέτυχε με την 
κλοπή των Μήλων των Εσπερίδων, αυτή τη σημασία είχαν, να θυμίζουν 
δηλαδή στα καράβια ότι εκεί, ήταν το «~σχατο ~έρος>~ του γνωστού κό~μ~υ. 
Ετσι , με την πάροδο του χρονου οι εστιες αυτες εξελιχθησαν σε φανους η 

φάρους αναλάμποντες. [ 1] 

1."ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ" μελέτη του Ν.Τσαπράζη, 

πλοιάρχου του Π.Ναυτικού. 
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Η χρήση των φάρων αναφέρεται στα ομηρικά έπη, όταν ο Ομηρος 

αναφέρει τη λάμψη που αντανακλούσε η ασπίδα που έδωσε στον Αχιλλέα η 
Θεά Θέτιδα. Η μόνιμη εγκατάσταση τους χρονολογείται από 2000 και πλέον 
έτη. Ιστορικά όμως εμφανίζονται όταν ο Πτολεμαίος ο Β' εγκατέστησε το 

296π.Χ στη νησίδα που ονομαζόταν «Φάρος» της Αλεξάνδρειας τον πρώτο 
φανό. Εκεί ο Πτολεμαίος έκτισε ένα πανύψηλο κτίριο, που είχε ύψος 157 
μέτρα και στην κορυφή του έκαιαν ακατάπαυστα τεράστιοι σωροί ξύλα που η 
φωτοβολία τους ήταν 30 ναυτικά μίλια. Με αυτό τον τρόπο κατευθύνονταν τα 
πλοία της εποχής, τη μέρα με τον καπνό και τη νύχτα με την τεράστια φωτιά. 
Σιγά σιγά οι άνθρωποι κατασκεύασαν και άλλα τέτοια κτίσματα για την 
ασφάλεια της ναυσιπλο'ί'ας σε ερημικά νησιά, ξεχασμένα και ακατοίκητα ή σε 
ερημικούς κάβους. Εκει υπήρχε μόνιμο προσωπικό για τη συντήρηση της 
φωτιάς Εικάζεται ότι ο Κολοσσός της Ρόδου κάποιο παρόμοιο σκοπό 
εξυπηρετούσε με τον όγκο του, αλλά και με τη φωτιά που έκαιγε συνεχώς στο 
ένα του χέρι. Στη συνέχεια οι Ρωμαίοι εγκατέστησαν φάρους στις πόλεις 
Οστια, Ραβέννα. Ποτιόλες και σε άλλα λιμάνια. Ο φοινικικός φάρος στη 
Λα-Κορούνια ανακαινίσθηκε επί Τρα'ι'ανού και άρχισε να λειτουργεί το 334. 
Αλλά και για τους φάρους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας δεν υπήρχαν 
μνημεία που να μαρτυρούν το φαρικό δίκτυο της, εκτός της ύπαρξης δύο 
μεγάλων φάρων που περιγράφονται από το Συμεών το Μάγιστρο και το 
Γύλιο. Από τις περιγραφές αυτές προκύτπει ότι ο ένας φάρος βρισκόταν στο 
Βόρειο στόμιο του Βόσπορου στο ακρωτήρι « Πάνιον» και ο άλλος στη νησίδα 
Χρυσούπολης. Και οι δύο αυτοί φάροι ήταν αντίγραφα του φάρου της 
Αλεξάνδρειας. Επίσης στην υπόλοιπη αυτοκρατορία τοποθετούνται οι φάροι 
του Συγείου, στις εκβολές του ποταμού Δνείστερου, στη Σηστό και στην 
Αβυδο, όπως εξάγεται από επιγραφές νομισμάτων. Σ' αυτούς τους φάρους 
χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά γυάλινες επιφάνειες συνδεδεμένες με 
χυτό μολύβι, περικλείοντας μέσα σ' αυτές τη φωτιά.(2) 

Στον Πειραιά εικάζεται ότι υπήρχαν τέσσερις πυρσοί, τα ίχνη των 
οποίων αναγνωρίστηκαν από τον MILINNOFER. Ο ένας ήταν στον προβλήτα 
όπου είναι σήμερα τα Λιπάσματα, ο άλλος ήταν στο ακρομώλειο του στομίου 
του λιμανιού του Πειραιά. Λείψανα Ρωμα'ι'κών φάρων σώζονται ακόμη στη 

2. «IΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΦΑΡ~Ν ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ» Ναυτική 
επιθεώρηση, άρθρο του Στ.Λυκουδη 1917 
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Βουλώνη και το Ντόβερ. Οι ανάγκες σιγά σιγά μεγάλωσαν, οι πυρσοί αυτοί 
μετονομάστηκαν σε φάρους από τον πρώτο της Αλεξάνδρειας. Οι άνθρωποι 

σκέφθηκαν να οργανώσουν σε καλύτερες βάσεις τους φάρους λόγω της 
σπουδαιότητας και της χρησιμότητας τους. Ετσι φτάνουμε στο 16°, 17° και 18° 
αιώνα και όλα τα μεγάλα κράτη που βρέχονταν από θάλασσα δίνουν μεγάλη 
σημασία στην οργάνωση του φαρικού δικτύου. Οι Αγγλοι, οι Σκανδιναβοί, οι 

Κινέζοι κ.τ.λ. οργανώνουν στις ακτές τους και στις αποικίες τους φαρικό 
δίκτυο. Για καύσιμη ύλη χρησιμοποιείται το λάδι της φάλαινας σε λάμπες με 

πολλές θρυαλλίδες. (φυτίλια) 
Μετέπειτα θα χρησιμοποιηθεί το πετρέλαιο και στις αρχές του 

αιώνα μας η ασετυλίνη. 

3. «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ» μελέτη του Ελληνικού Ναυτικού 

Μάρτιος 1991 
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1.3 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΤΩΝ ΦΑΡΩΝ 

Την πρώτη μορφή των φάρων, όπως προαναφέρθηκε, την 
αποτελούσαν κτίσματα που στην κορυφή τους έφεραν σχάρες πάνω στις 

οποίες καίγονταν ξύλα ή κάρβουνα και ήταν πολύ δαπανηροί διότι έκαιγαν 
μέχρι 400 τόνους ξύλα το χρόνο, ενώ παρείχαν λάμψη αβέβαιη και 
μεταβαλλόμενη ανάλογα με την ατμόσφαιρα.[1) 

Κατά το 12° αιώνα οι φάροι κατασκευάζονταν από τους Γάλλους 
και τους Ιταλούς, για να ακολουθήσουν οι Γερμανοί και οι Σκανδιναβοί. Περί 
τα τέλη του 16°υ αιώνα υπήρχαν τουλάχιστον 30 φάροι στις ευρωπα'ι'κές 
ακτές. Οι σύγχρονοι φάροι χρονολογούνται από τις αρχές του 18°υ αιώνα. 
Αρχικά οι πύργοι των φάρων κατασκευάζονταν από ξύλο. Συχνά όμως οι 
ξύλινοι πύργοι καταστρέφονταν από τις θύελλες και τις τρικυμίες. Ο πρώτος 
χτιστός φάρος κατασκευάστηκε στην Αγγλία το 1759.Η κατασκευή του, 
σχεδιασμένη από τον μηχανικό Τζων Σμήτον (John Smeaton), αποτέλεσε το 
υπόδειγμα για τους μεταγενέστερους φάρους. Περί το 1820 είχαν 
κατασκευαστεί σε όλο τον κόσμο πάνω από 250 μεγάλοι φάροι. 

Η πέτρα παρέμεινε το κύριο υλικό κατασκευής των φάρων μέχρι 

τον 200 αιώνα ,οπότε αντικαταστάθηκε από το σκυρόδεμα και το χάλυβα. Οι 
εντελώς πρόσφατοι φάροι που μοιάζουν με τηλεοπτικούς αναμεταδότες δεν 
θυμίζουν σε τίποτα τα παλιά λιθόκτιστα παραδοσιακά κτίσματα των φάρων. 
Από την εποχή του φάρου της Αλεξάνδρειας μέχρι τον 19° αιώνα, οι κύριες 
πηγές φωτός για τους φάρους ήταν τα καυσόξυλα, οι λάμπες που έκαιγαν 
έλαια και ο άνθρακας. Ο τελευταίος, που χρησιμοποιήθηκε κυρίως κατά τον 
15° αιώνα, εγκαταλείφθηκε σύντομα (όπως και τα καυσόξυλα), γιατί η κάπνα 
από την καύση μαύριζε το γυάλινο περίβλημα που προστάτευε την φωτιά από 
τον άνεμο και μείωνε σημαντικά την ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας του 
φάρου. Το πρόβλημα λύθηκε περί τα τέλη του 18°υ αιώνα οπότε ο Αμι
Αργκάντ (1784) επινόησε τη λυχνία με διπλό ρεύμα αέρα, χάρη στην οποία 
κατέστη δυνατή η χρησιμοποίηση του γυάλινου καπναγωγού. Οι νέες λυχνίες 
αλλά και η χρήση φακών και κατόπτρων, αύξησαν σημαντικά την απόσταση 
από την οποία είναι ορατός ένας φάρος. Από τον 19° αιώνα, οι φακοί και τα 
κάτοπτρα συγκεντρώνουν το φως μιας ασθενούς φωτεινής πηγής προς 
κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση όπως περίπου συμβαίνει με τα φώτα του 
αυτοκινήτου. Επειδή το φως συγκεντρώνεται σε μια σχετικώς λεπτή δέσμη, 
είναι απαραίτητη η περιστροφή της δέσμης αυτής ώστε ο φάρος να είναι 
ορατός από διάφορες κατευθύνσεις . 

1. «ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΌ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ» μελέτη του Ν.Τσαπράζη 
πλοιάρχου του Π.Ναυτικού. 
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Οι περιστροφικοί φάροι είναι οι πιο συνηθισμένοι σε όλο τον κόσμο. 

Από τις αρχές του αιώνα μας, άρχισαν να χρησιμοποιούνται οι λυχνίες 
κηροζίνης και ακετυλενίου. Οι λυχνίες ακετυλενίου έχουν μικρό κόστος και 

μεγάλη διάρκεια λειτουργίας χωρίς ενδιάμεσο ανεφοδιασμό. Οι πρώτοι 
κινητήρες που περιέστρεφαν τη φωτεινή δέσμη λειτουργούσαν με ελατήρια 

σαν ένα μεγάλο ρολόι. Αργότερα χρησιμοποιήθηκαν κινητήρες που 
λειτουργούσαν με καύσιμο το ακετυλένιο. 

Η βελτίωση της ηλεκτρονικής λυχνίας κατά τη διάρκεια τη δεκαετία 
του 1920 είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή φωτιστικών σωμάτων με μεγάλη 
και σταθερή φωτεινή ισχύ. Οι ισχυρότερες λυχνίες είναι λυχνίες ηλεκτρικού 
τόξου άνθρακα, η ισχύς των οποίων φτάνει τα 500.000.000 κηρία. Η βελτίωση 
των φακών και των κατόπτρων είχε ως αποτέλεσμα μια σχετικά μικρή λυχνία 
των 250 βατ να εκπέμπει δέσμη με φωτεινή ισχύ αρκετών εκατοντάδων 
χιλιάδων κηρίων. Οι λυχνίες που περιέχουν αέριο ξένο λειτουργούν με τρόπο 
που θυμίζει το φωτογραφικό φλας και κάνουν τους φάρους ορατούς από 
πολύ μεγάλες αποστάσεις. 

Τα πυροβόλα και οι καμπάνες χρησιμοποιούνται από πολλούς 
αιώνες για να παράγουν ηχητικό σήμα, όταν η κακοκαιρία και η ομίχλη 
περιορίζουν σημαντικά την ορατότητα του φάρου. Μεταγενέστερα 
χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό σειρήνες και κόρνες.[2] Σήμερα έχουμε 
τους ραδιοφάρους οι οποίοι εκπέμπουν σε ορισμένες ώρες ραδιοκύματα 
βάσει των οποίων τα πλοία με τη χρήση των ραδιογωνιομέτρων βρίσκουν το 
στίγμα τους. Τέλος. μια άλλη κατηγορία, είναι οι ραδιοφάροι αεροπλο'ι'ας. 
Αυτοί έχουν αποστολή να επισημαίνουν τους εναέριους διαδρόμους και να 
υποδεικνύουν τις θέσεις των αεροδρομίων στα αεροσκάφη[3]. 

Το ραντάρ, το λόραν και τα άλλα συστήματα ραδιοναυτιλίας, έχουν 

μειώσει τη σημασία των φάρων τα τελευταία χρόνια. Οι περισσότεροι φάροι 
σήμερα έχουν αυτοματοποιηθεί και οι επιτηρούμενοι φάροι στα ερημικά 
ακρωτήρια και τους κάβους αποτελούν πλέον ένα σπάνιο φαινόμενο.[2] 

2 Ε κυκλοπαίδεια:ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ ΜΡΟΥΣ 

3
: «~APOI, ΠΥΡΣΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ» μελέτη του πλωτάρχη 

π. Ναυτικού Κ.Λάλου 
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1.4 Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Ο γνωστότερος φάρος από τον οποίο άλλωστε πήρε και το όνομα 
της η λέξη φάρος, είναι ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ο οποίος θεωρείται ένα 
από τα επτά θαύματα του κόσμου. Χτίστηκε επάνω σε ένα σκόπελο κοντά στη 
βορειοανατολική άκρη της νήσου Φάρος για να προστατεύει τους ναυτικούς, 
διευκολύνοντας την είσοδο τους στο λιμάνι.(φωτ.5,6) 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνουν κάποια συγγράμματα 
αρχαίων, ο φάρος χτίστηκε κατά τη βασιλεία του Πτολεμαίου Α' του Σώτηρα ή 
του Β' του Φιλάδελφου. Η κατασκευή ανατέθηκε στον Κνίδιο αρχιτέκτονα 
Σώστρατο, η οποία διήρκεσε 15 χρόνια. Ο Αραψ Εντριτζί αναφέρει πως κατά 
τη διάρκεια της νύχτας ο φάρος ήταν ορατός από το φως του ενώ κατά τη 
διάρκεια της ημέρας από τον καπνό που ανέδιδε η καύση ρητινούχων ξύλων. 
Η γεωγραφική φωτοβολία, εκτιμάται ότι ήταν 30 μίλια. Σύμφωνα με τον 
πλοίαρχο Λυκούδη το ύψος του φάρου ήταν 150μ. και η γ.φωτοβολία του 

29.91 
Ο Εντριτζί γράφει ότι ο φάρος ήταν τριόροφος με καλά 

επεξεργασμένους λίθους των οποίων οι στρώσεις συνδέονταν με τηγμένα 
μόλυβδο. Η σκάλα που οδηγούσε στα δωμάτια ήταν λίθινη και φωτιζόταν από 
φεγγίτες στα πλάγια. Στο ισόγειο, κάτω από τη σκάλα βρίσκονταν οι αποθήκες 
και η κατοικία των φαροφυλάκων. Ο πρώτος όροφος ήταν μαρμάρινος, με 
τετράγωνη διατομή και είχε ύψος 121,5 πήχες. Ο δεύτερος ήταν οκταγωνικής 
διατομής ύψους 81,5 πήχες και ο τρίτος κυκλικής διατομής ύψους 31,5 πήχες. 
Η βάση του φάρου ήταν τετραγωνική, με πλευρά 140 σπιθαμές. Στην κορυφή 
του φάρου υπήρχε περιστρεφόμενο άγαλμα που το δεξί του χέρι έδειχνε τη 
διεύθυνση του ήλιου μετακινούμενη κατακόρυφα. Στο πρώτο δώμα υπήρχαν 
χάλκινοι Τρίτωνες εκ των οποίων αυτός που βρισκόταν προς το μέρος της 
θάλασσας, έτεινε το χέρι του στον ορίζοντα όταν υπήρχε υποψία εμφάνισης 
εχθρικού στόλου. Οι άλλοι Τρίτωνες εξέπεμπαν σήματα κατά τη διάρκεια 
ομίχλης(οι σημερινοί ραδιοφάροι). 

Οι τρικυμίες υπέσκαπταν και κατέστρεφαν το φάρο με αργό αλλά 
σταθερό ρυθμό. Η Κλεοπάτρα καθώς και άλλοι αυτοκράτορες αργότερα, είχαν 
μεριμνήσει για τη~ επισκε~ή του ~άρου. ~ατά τ~ διάρκεια ~ου ραμαζάνι ~ο 

344 ένας σφοδρος σεισμος γκρεμισε το ανω μερος του πυργου, το οποιο 
όμ~ς επισκευάσθηκε αμέσ~ς. Το 1 ~7 ~ έγινε η τελευ,ταία επισκευ,ή του φάρου 
αφού ένας δεύτερος ισχυρος σεισμος ανοιξε τα τοιχωματα του φαρου ο 

οποίος λειτούργησε για τελε~ταία φορά την ~η Αυγούστ~υ 1303. Στη θέ'?"η του 
χτίστηκε φρού~ιο που ονο~αστηκε Καιη,τμπει και που συμφωνα με ενδειξεις 
έχει κοινά θεμελια με το Φα ρο της Αλεξανδρειας. [ 1] 

1 .Εγκυκλοπαίδεια: «ΗΛΙΟΣ» 
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1.5 Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 

Το μεγαλύτερο καύχημα της Ρόδου που αποτελεί και ένα από τα 
επτά θαύματα του κόσμου, είναι ο Κολοσσός της Ρόδου. Χτισμένος το 
293π.Χ, σε μια περίοδο όπου το νησί της ρόδου βρισκόταν σε τεράστια ακμή . 
Η θέση του πρέπει να ήταν σε ένα ανοιχτό σημείο του νησιού για να είναι 
ορατό από τους ναυτικούς, και όχι στην είσοδο του λιμανιού όπως δείχνουν οι 

διάφορες αναπαραστάσεις του αγάλματος. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και 
από το γεγονός ότι ένα άγαλμα 32 μέτρων, δεν ήταν δυνατό να στηρίζεται σε 
δύο πέτρες.[1](φωτ.7) 

Ο Κολοσσός φιλοτεχνήθηκε από τον περίφημο γλύπτη Χάρη το 

Λίνδιο. Η εργασία του διήρκεσε 12 χρόνια και στοίχισε τουλάχιστον 300 
τάλαντα. Ηταν φτιαγμένος από στίλποντα χαλκό και έτσι οι ναυτικοί το 
έβλεπαν από μακριά να λάμπει δίνοντας την εντύπωση του πυρσού, χωρίς 
όμως αυτός να υπάρχει. Σύμφωνα πάλι με άλλους ερευνητές, ο Κολοσσός 
κρατούσε στο δεξί του χέρι πάνω από το κεφάλι του, συνεχώς αναμμένο 
πυρσό, ο οποίος βοηθούσε τους ναυτικούς στην πλοήγηση . Η βάση του ήταν 
φτιαγμένη από μάρμαρο ή Λάρτιο λίθο, πέτρωμα που αφθονεί στο νησί της 
Ρόδου. Ο Κολοσσός της Ρόδου έζησε μόνο 66 χρόνια αφού γκρεμίστηκε από 
το φοβερό σεισμό του 227π.Χ Οι Ροδίτες έλιωσαν τα απομεινάρια του 
αγάλματος για την κατασκευή χάλκινων όπλων.[2] 

Εχουν γίνει πολλές προτάσεις για την ξαναγίνει ο Κολοσσός της 

Ρόδου. Τη δεκαετία του 1960 κατά την οποία δήμαρχος ήταν ο Κ. Πετρίδης 
καλέστηκε στη Ρόδο ένας εξαίρετος Γάλλος αρχιτέκτονας ο οποίος έχει 
φιλοτεχνήσει πολλά αριστουργήματα στις Βρυξέλλες, και έκανε μια μελέτη για 
την ανακατασκευή του αγάλματος. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη ο Κολοσσός 
θα λειτουργούσε ως μνημείο που θα μπορούσαν να επισκεφθούν οι κάτοικοι 
της Ρόδου αλλά και οι πολυάριθμοι τουρίστες κατά την περίοδο του 
καλοκαιριού. Επίσης αποφασίστηκε να λειτουργήσει ξανά ως φάρος αυτή τη 
φορά όμως στη θέση του ενυδρείου, στο βορειότερο δηλαδή σημείο του 
νησιού. Η αποπεράτωση του έργου αυτού δεν έγινε αμέσως αφού το κόστος 
του δεν μπορούσε να καλυφθεί από τη δημοτική και τη νομαρχιακή αρχή. Νέες 
συζητήσεις όμως άρχισαν να γίνονται ξανά από το τέλος του 1998 και 
συνεχίζονται μέχρι αυτή τη στιγμή. Ετσι είναι πλέον πολύ πιθανό το τεράστιο 
αυτό αριστούργημα να ξαναφωτίσει το νησί της Ρόδου[3] 

1. Εφημερίδα « ΡΟΔΙΑΚΗ » αφιέρωμα για τα 2400 χρόνια της Ρόδου 

(09/01/1997) 
2. «ΡΟΔΟΣ, ΝΗΣΙ ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΟ ΓΙΑ ΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ» ΤΟΥ 

Θεοφάνη Μπογιάννου 
3. Πρακτικά από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου (23/03/99) 
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2. ΟΙ ΕΜΗΝΙΚΟΙ ΦΑΡΟΙ 

2.1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 

Το μήκος του αναπτύγματος των ελληνικών ακτών φτάνει τα 15.000 
χιλιόμετρα. Είναι το μεγαλύτερο όλων των χωρών της Μεσογείου, διπλάσιο 

από αυτό της Ιταλίας και 5,5 φορές μεγαλύτερο από αυτό της Γαλλίας. Ακόμη 
ένα στοιχείο της ιδιαιτερότητας της Ελλάδας είναι τα εκατοντάδες διάσπαρτα 
νησιά της και οι βραχονησίδες της. Για την ακρίβεια περιλαμβάνει 3073 νησιά 
και βραχονησίδες, 1643 κόλπους και όρμους και 160 διαύλους και πλωτά 

κανάλια. 
Είναι λοιπόν κατανοητό γιατί οι Ελληνες θεωρούνται πρωτοπόροι 

της ναυτικής επιχείρησης, εξερεύνησης και εμπορίου και γιατί η ύπαρξη ενός 
αναπτυγμένου φαρικού δικτύου είναι άκρως επιτακτική και ουσιώδης για την 

Ελλάδα.[1 ],[2] 

1. «01 ΕΜΗΝΙΚΟΙ ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΦΑΡΟI» 
του Γήση Παπαγεωργίου. Εκδόσεις ΑΜΜΟΣ 

2. 1 οο συνέδριο TIC~IH ναυτικής :εχνολο~ίας 22-29/06/97 
Πρακτικά από τη~ ομιλια του κ. Αν;ωνη ~ημοπουλου Αρχ/χου του 
Π.Ναυτικού και μελους της διεθνους οργανωσης IALA 
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2.2 Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΗΝΙΚΟΥ 
ΦΑΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Μετά τα μέσα του 19°u αιώνα, ραγδαίες εξελίξεις μεταμόρφωσαν τα 
λιμάνια της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις 
που συνόδευαν τις λειτουργίες της ναυτιλίας κατά την τουρκοκρατία ή κατά τα 
πρώτα χρόνια του νέου κράτους εξαφανίσθηκαν ή μετασχηματίσθηκαν. Από 
τις περισσότερες λιμενικές αποθήκες, τις προβλήτες, τις γλύστρες, τα 
αρσενάλια και τους θαλάσσιους πύργους δεν έχουν μείνει ίχνη που να 
θυμίζουν την εποχή των ξύλινων κατασκευών. 

Η καταστροφή των κτιστών κατασκευών θα μπορούσε να είχε 
καθορίσει απαγορευτικά την έρευνα για τα λιμάνια εκείνης της περιόδου. 
ομως ένα πλούσιο ιστορικό υλικό που προήλθε από τη χαρτογράφηση του 
Αρχιπελάγους, του Ιονίου και της Κρήτης, διέσωσε τις πληροφορίες που 
επέτρεψαν την ιστορική αναπαράσταση ενός υποτυπώδους μεν αλλά 
ενδιαφέροντος συστήματος φωτισμού των λιμανιών και των ακτών κατά τον 
17°, τον 18° και τον πρώιμο 19° αιώνα 

Από διαφορετικές πηγές προκύπτει ότι τουλάχιστον από το 1650 
υπήρχαν φάροι στα νερά του Αρχιπελάγους και της Κρήτης. Οι φάροι αυτοί 
κάλυπταν τα μεγάλα λιμάνια εκείνης της εποχής ενώ στις μικρότερες σκάλες 
δεν υπάρχουν ενδείξεις για μόνιμο φωτισμό. Τα λιμάνια της Χίου, της Ρόδου 
και τα κρητικά λιμάνια σημειώνονται σε δεκάδες αποτυπώσεις με φάρους 
στους λιμενοβραχίονες τους.(φωτ.8). Ειδικά για το λιμάνι της Χίου και της 
Ρόδου οι ενδείξεις οδηγούν πολύ πιο πίσω από το 17° αιώνα. Για τη Χίο στη 
χαρτογράφηση του Buondelmonti στα 1420, σημειώνονται δύο πύργοι στην 
είσοδο του λιμανιού, ενώ για τη Ρόδο πολλές αναπαραστάσεις δείχνουν ένα 
φάρο στο φρούριο του Ζακόστα οπού μέχρι και σήμερα λειτουργεί ως φάρος 
στο μετονομαζόμενο πλέον, φρούριο του Αγίου Νικολάου. Στην υπόλοιπη 
Μεσόγειο σύμφωνα με πληροφορίες από χάρτες και βιβλία, μόνο λίγα λιμάνια 
όπως η Γένοβα και η Κωνσταντινούπολη διέθεταν χτιστούς φάρους μέχρι τον 

17° αιώνα, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη του νεότερου φαρικού 
δικτύου σε ολόκληρη την Ευρώπη αρχίζει εκείνη την εποχή. 

1. «ΦΑΡΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΜΣΣΩΝ» του Βαγγέλη Ρασσιά 
Εκδόσεις Δήλος 
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Ο φωτισμός των ακτών για εκείνες τις περιόδους, πρέπει να 

χωρισθεί σε δύο κατηγορίες. Στο οργανωμένο δίκτυο με μόνιμες φωτιές σε 
κτίρια ή πύργους και στο περιστασιακό δίκτυο με φωτιές που καλύπτουν 

ειδικές ανάγκες. Όσο προχωρούμε προς τον 19° αιώνα το οργανωμένο 
δίκτυο επεκτείνεται, ενώ το περιστασιακό δίκτυο συρρικνώνεται. Οι 
περιστασιακές φωτιές, πολλές φορές ταυτίζονται με τις γνωστές «βίγλες» 
αλλά εξυπηρετούν και τη ναυτιλία. Έτσι στις πρώτες εκδόσεις του English 
Pilot από το 1677 έως το 1771 αποτυπώνονται προς χρήση των πλοιάρχων 
τα φωτεινά σήματα που καλύπτουν την ανατολική ακτή της Χίου, εκτός από 
τους φάρους του λιμανιού της. Λίγο νωρίτερα, στους χάρτες του Marco 
Boscini του 1651, δεκάδες ανάλογες φωτιές σημαδεύουν σχεδόν το σύνολο 
των κρητικών αγκυροβολίων. Αν αναζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο 
λειτουργούσαν αυτές οι φωτιές, από μια αναφορά του 1687 του περιηγητή 
Bernard Randolph προκύπτει ότι η βενετσιάνικη αρμάδα διατηρούσε μόνιμη 
φωτιά στην κορυφή του Κάστρου της Μήλου, όσο καιρό χρησιμοποιούσε το 
νησί για ναύσταθμο, ενώ σχεδόν έναν αιώνα αργότερα το Guide de Marines 
αναφέρει ότι τα Δαρδανέλια φωταγωγούνται για να περάσει με ασφάλεια η 
άλλη αρμάδα, του Καπουδάν Πασά. [ 1 ] 

Πλησιάζοντας στον 19° αιώνα, οι ανάγκες τις ναυτιλίας επέβαλαν 
την ανάπτυξη του οργανωμένου πλέον δικτύου φάρων. Ήδη η Βαλτική, το 
αγγλικό Κανάλι, οι ισπανικές, οι γαλλικές και οι ιταλικές ακτές διέθεταν 
εκατοντάδες φάρους και στα τέλη του 18°u αιώνα οργανωμένες υδρογραφικές 
υπηρεσίες των ευρωπαϊκών χωρών σχεδίαζαν τα φαρικά δίκτυα. Στα νερά του 
Αιγαίου γύρω στα 1800, στις εισόδους των λιμανιών της Χίου, της Μυτιλήνης, 
της Ρόδου, των Χανίων, του Ηρακλείου, του Πειραιά, στο Έμβολο της Θεσσα 
λονίκης και στη Μεθώνη από την πλευρά του Ιονίου, υπήρχαν φάροι με διαφο 
ρετική μεταξύ τους λειτουργία και μορφή. Στην προβλήτα του λιμανιού της 
Μυτιλήνης το 1782 υπάρχει ένας τετράγωνος υψηλός πύργος που στην κορυ 
φή του φέρει μεταλλικό κυλινδρικό κουβούκλιο για τη φωτιά. Στη Ρόδο, την 
ίδια εποχή ο οχυρός πύργος του Αγίου Νικολάου χρησιμοποιείται σαν φάρος 
με ανοικτή φωτιά στην κορυφή του. Μάλλον το ίδιο συμβαίνει και στο Μπούρ 
τζι της Μεθώνης, ενώ στην περίπτωση του Πειραιά κάποια απλά φανάρια επά 
νω σε μισοβυθισμένες αρχαίες προβλήτες, φώτιζαν την είσοδο του προλιμένα. 

Παράλληλα με την αγγλική κατοχή των Επτανήσων μια αλυσίδα 

από φάρους καλύπτει μέσα σε λίγες δεκαετίες το σύνολο των νησιών. Πρόκει 
ται για τους πρώτους φάρους στον ελλαδικό χώρο που κτίζονται με συστημα 
τικό σχεδιασμό σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υπόλοιπου ευρωπαϊκού 
δικτύου. Οι Άγγλοι άρχισαν κτίζοντας τους δύο φάρους της Κέρκυρας κατά 

1. «ΦΑΡΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΜΣΣΩΝ» του Βαγγέλη Ρασσιά 
Εκδόσεις Δήλος 

2. Περιοδικό «ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ» ένθετο της εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» 
άρθρο του Νίκου Μπελαβίλα ''Ο φωτισμός των λιμανιών και των ακτών 

στις ελληνικές θάλασσες μετά τον 15° αιώνα". 
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την πρώτη δεκαετία του 19°u αιώνα και στη συνέχεια τους φάρους στο Γ άϊο 
και στη Λάκκα των Παξών, το 1825.Το δίκτυο του Ιονίου απλώθηκε στη συνέ 
χεια καλύπτοντας το κανάλι της Λευκάδας, το Βαθύ της Ιθάκης, τις άκρες του 

κόλπου του Αργοστολίου στην Κεφαλλονιά με δύο φάρους, το Κρυονέρι και το 
λιμάνι της Ζακύνθου και τέλος τις νησίδες Στροφάδια. Ειδικά στη Ζάκυνθο, ο 

φάρος του λιμανιού αναφέρεται ότι αντικατέστησε παλαιότερο, χωρίς να έχουν 
εντοπισθεί περισσότερα στοιχεία. Εδώ κυριαρχούν τα στρογγυλά πετρόκτιστα 
κτίσματα με αποκλειστική χρήση φάρου, ενώ για πρώτη φορά εμφανίζεται και 
φανάρι που επιπλέει σε σημαδούρα έξω από τη Λευκίμη της Κέρκυρας.[2] 

Στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων και του εκσυγχρονισμού που επι 

κράτησαν στο οθωμανικό κράτος μετά το 1829, συνήφθη ομόρρυθμος 
εταιρεία μεταξύ του υπουργείου ναυτικών της Τουρκίας και γαλλικής εταιρείας. 

Η επωνυμία της εταιρείας ήταν 'Άdministration generale des Phares de 
Ι'empire Ottoman". Έτσι το 1829 ανάβει στο στόμιο του λιμένα της Αίγινας ο 
πρώτος κρατικός φανός του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στη συνέχεια 
λειτούργησαν δύο ακόμη, από τους οποίους ο ένας λειτουργούσε στο στόμιο 

του λιμανιού των Σπετσών και ο άλλος στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Κέας. 
Από το 1848 μέχρι το 1856 με μέριμνα του κράτους λειτούργησε ένας φάρος 
στη νησίδα Γαϊδουρονήσι Σύρου, δύο φανοί στον Πειραιά, ένας στην Αίγινα 
και ένας στην Κέα. Το 1856 τέθηκε σε λειτουργία ο φάρος στη νήσο 
Ψυττάλεια. Στη συνέχεια το 1859 τέθηκε σε λειτουργία κι ένας άλλος φάρος 

στο ακρωτήρι Φάσσα της Άνδρου. Μέχρι το 1858 προστέθηκαν και άλλοι 
τέσσερις πυρσοί. Η προσάρτηση των Ιονίων Νήσων πρόσθεσε στο φαρικό 
δίκτυο δεκαπέντε νέους πυρσούς που κατασκευάστηκαν από τους Άγγλους. 
Το 1882 το ελληνικό φαρικό δίκτυο περιλάμβανε σαράντα φάρους και μέχρι 
το 1912, εκατό σαράντα εννέα. Το 1920 με την μικρασιατική εκστρατεία και με 
τις συνεχείς πολεμικές αποστολές των πλοίων στα νησιά του Αιγαίου, που 
πρόσφατα είχαν απελευθερωθεί, αλλά και για τις επιχειρησιακές απαιτήσεις 
του στόλου, δημιουργήθηκαν νέοι φάροι-πυρσοί στο σύμπλεγμα των νήσων 
του Αιγαίου. Στη συνέχεια με ειδικό νόμο το 1920 εγκρίθηκε δαπάνη 590000 
δρχ. για την κατασκευή τ~ν κτιρίων φάρων στις ακόλουθες τοποθετήσεις: 
α)Ερημόνησος Φαλκονερας (75000 δρχ) 
β)Απολυταραίς Αντικυθήρων (120000 δρχ) 
γ)Ελαφονήσι Κρήτης (120000 δρχ) 
δ)Κουφονήσι Κρήτης (75000 δρχ) 
ε)Σκήτη Τιμίου Προδρόμου Άθως (100000δρχ) 

στ)Αγρυλιά Λέσβου (100000 δρχ)[3] 

3 «ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ» μελέτη του Ν . Τσαπράζη 
· πλοιάρχου του Π. Ναυτικού 
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Βλέπουμε λοιπόν ότι το φαρικό δίκτυο συνεχώς πυκνώνει και αυξάνεται , ώστε 
μέχρι το 1940 να φτάσει τους 380 πυρσούς, από τους οποίους οι 206 ήταν 
επιτηρούμενοι. Η απελευθέρωση βρήκε το φαρικό δίκτυο με 26 μόνο πυρσούς 
σε λειτουργία. Από το 1945 άρχισε μια προσπάθεια αποκατάστασης του φαρι 
κού δικτύου, με αποτέλεσμα μέσα σε μια δεκαετία να αποτελείται από 500 
πυρσούς, από τους οποίους οι 82 ήταν επιτηρούμενοι. Από τότε και μέχρι το 
1981 το φαρικό δίκτυο παρουσιάζει μια τεράστια ανάπτυξη και αποτελείται 
από 866 πυρσούς, και 102 φωτοσημαντήρες. Το 1960 περατώθηκε η εγκατά 
σταση τριών σύγχρονων σταθμών βοηθημάτων της ναυσιπλοίας στην περιο 
χή Θερμαϊκού-Θεσσαλονίκης που περιλάμβαναν τους ραδιοφάρους κατευθύν 
σεως ηχητικών σημάτων και τους ηλεκτροφόρους φάρους. Ο ένας έχει τοποθε 
τηθεί στον Αξιό, ο άλλος στη Θεσσαλονίκη και ο τρίτος στο Καραμπουρνού. 

Παρακάτω (πιν. 1) φαίνεται με αναλυτικά στοιχεία η ανάπτυξη και 
σύνθεση του φαρικού δικτύου από το 1830 έως το 1990. Στον πίν. 2 φαίνεται 
η κατάσταση του ελληνικού φαρικού δικτύου κατά το 1997* .[4] Σύμφωνα με 
δικές μας μελέτες κατά το έτος 1998 το ελληνικό Φ.Δ. αριθμεί 1175 φάρους 
(κτιστούς, πυρσούς και φωτοσημαντήρες). 

*Κατά τη διάρκεια της εργασίας μας δεν είχε ολοκληρωθεί η μελέτη για την 
κατάσταση του Φ.Δ. κατά το έτος 1998. 

4.Πρακτικά από Τμήμα Μελετών της Υπηρεσίας Φάρων. 
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2.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΚΤΙΣΤΩΝ ΦΑΡΩΝ 

Οι φάροι της Ελλάδας αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της πολιτιστι 
κής μας κληρονομιάς. Σε εκατό δέκα περίπου παραθαλάσσιες περιοχές θα 

συναντήσουμε κτίρια άλλοτε ξεχασμένα και ερειπωμένα και άλλοτε επιβλητι 
κά το καθένα όμως με το δικό του αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Τα κτίρια των 

φάρων είναι κτισμένα πάνω σε κάβους ή σε ξερονήσια. Συχνά δημιουργούν 
οπτική απάτη, δίνοντας την εντύπωση ότι ξεπετάγονται μέσα από τη 

θάλασσα, ενώ πάντοτε ξεχωρίζουν και διακρίνονται από μεγάλη απόσταση 
ακόμα και την ημέρα. Συμπαγής, γεωμετρικής μορφής ο όγκος τους, τονιζόμε 

νος στον κατακόρυφο άξονα, επιβάλλεται στο τοπίο. Η ομορφιά τους εντυπω 
σιάζει και από κοντά με την κυρίαρχη επιβλητικότητα και το δυναμισμό της 
μάζας, που όσο αναπτύσσεται κατακόρυφα τόσο λεπταίνει, απαλλαγμένη από 
άχρηστη μνημειακότητα και το βάρος περιττών διακοσμητικών στοιχείων. Λιτή 
με καθαρές και σκληρές επιφάνειες, με εγγενή απλογραμμία, χαρακτηρίζεται 
από κατασκευαστική λειτουργικότητα και μηχανική ακρίβεια. Παρατηρώντας 
τα διακρίνει κανείς την απόλυτη αρμονία και ταύτιση με το περιβάλλον στο 
οποίο είναι κτισμένο καθένα απ'αυτά.[1] 

Οι φάροι των ελληνικών θαλασσών βοήθησαν τους ναυτικούς από 

τα παλαιότερα χρόνια. Σημαδεύοντας τα επικίνδυνα ακρωτήρια, τα αβαθή 
σημεία και τους υφάλους, έπαιξαν και συνεχίζουν ακόμα να παίζουν ζωτικό 
ρόλο στο να υποδεικνύουν τα πλεύσιμα νερά υποστηρίζοντας έτσι την εθνική 
θαλάσσια μεταφορά και το εμπόριο. Στη συνέχεια δίνεται μια περιγραφή των 
περισσότερων ελληνικών κτιστών φάρων. Ο χάρτης 1 αναγράφει τις θέσεις 
στις οποίες βρίσκεται ο κάθε φάρος. [2] 

1. Περιοδικό: « ΕΝΑ» τεύχος Οκτωβρίου 1985. Αφιέρωμα για τους ελληνικούς 

φάρους. 

2. Απόσπασμα από την ομιλία του κ.Λιαρόπουλου στο τελευταίο συνέδριο της 
ΙΑLΑ (Γαλλία 1998) 
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ΠΕΡΙΟΧΗ "Ο" ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ 

- ΚΑΣΤΡΙ ΟΘΩΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕΦ 0010* 

Κυκλικός πύργος ύψους 1 Ομ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 39 51,57 γεωγρ.πλάτος και 19 25,48 γεωγρ. μήκος, στη δυτική άκρη 
Καστρί του νησιού Οθωνοί και σε εστιακό ύψος 13,40 μ.. Πρωτολειτούργησε 
το 1872 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό λευκό σταθερό 
φως με μία ερυθρή αναλαμπή ανά λεπτό και φωτοβολία 12ν. μ.. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 
σβηστός και προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο πύργο και τα φωτιστικά 
μηχανήματα από βομβαρδισμούς και λεηλασίες. Το 1954, στα πλαίσια 
ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, το κτίριο και ο πύργος 

επισκευάσθηκαν, τοποθετήθηκαν νέα φωτιστικά και επαναλειτούργησε με 
πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1985, ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε, 

1 

αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου με νέα αυτόματα φωτιστικά 
μηχανήματα και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό 
μία λευκή αναλαμπή ανά 10 δλ. και φωτοβολία 21ν.μ. .. 

Το οίκημα είναι τετράγωνο, λιτό, φτιαγμένο από λίθους ενώ ο κυκλικός 
πύργος από το ίδιο υλικό βρίσκεται στη μέση του κτιρίου. 

- ΣΙΔΕΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕΦΟ110 

Κυκλικός πύργος ύψους 8,5μ με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 39 37,5 γεωγρ.πλάτος και 19 55,8 γεωγρ.μήκος, στη δυτική έπαλξη 
του φρουρίου Κέρκυρας, 500 μ. εσωτερικά του ακρωτηρίου και σε εστιακό 
ύψος 78 μ.. Πρωτολειτούργησε το 1822 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο , με 
χαρακτηριστικό λευκό σταθερό φως και φωτοβολία 16ν.μ .. 
Το 1926 αντικαταστάθηκαν τα φωτιστικά μηχανήματα πετρελαίου και 
λειτούργησε ως αυτόματος πυρσός ασετυλίνης. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός. Το 1954, στα πλ?ίσια ανασυγ~ρότησης,του Φαρικού Δικτ?ου, 
επαναλειτούργησε ως αυτοματος πυρσος ασετυλινης. Το 1985 ο φαρος 
ηλεκτροδοτήθηκε, αντικαταστάθηκαν τα φωτιστικά μηχανήματα ασετυλίνης και 
λειτούργησε ως αυτόματος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό δύο λευκές 
αναλαμπές ανά 6 δλ. και φωτοβολία 22ν.μ .. [1] 

.. 0 gpιθμός ΑΕΦ δηλώνει τον εθνικό αριθμό του φάρου , σύμφωνα με το 

φαροδ&ίκτη 

1. Πρακτικά από την Υπηρεσία Φάρων 



- ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΙ Η ΤΙΝΙΟΖΟ Η ΚΑΠΑΡΕΛΙ ΑΕΦ 0182 

Κυ κλικός πύργος ύψους 9μ. με οι κ fα φαροφυλάκων. Βρ iσκ τα ι σ 

σ'rlyμα 39 47,6 κα ι γεωγρ.πλάτος 19 57,6 γεωγρ . μήκος, στη κορυφή της 
ομώνυμης βραχονησίδας, στη βόρεια πλευρά της εισόδου της Κερκυραϊκής 

θάλασσας απέναντι από την Κασσιόπη στο στενό Ηπείρου-Κερκύρας και σε 
εστιακό ύψος 23μ. Η βραχονησίδα από λευκοκίτρινο σχιστόλιθο, παρουσιάζει 

μία εμφάνιση διαβρωμένη από τη θάλασσα. Η θάλασσα με το κτίριο 

επικοινωνούσαν με σιδερένιd σκdλιά 1 5μέτρων Kdl από εκεl άλλei 16μέrρα 
υψώνονταν ο φάρος. Πρωτολειτούργησε το 1823 με πηγή ενέργειας το 
πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό λευκό σταθερό φως με μία ερυθρή αναλαμπή 
ανά λεπτό και φωτοβολlα 13 και 1 Ον.μ. αντίστοιχα. Το αρχικό κατοπτρικό 
μηχάνημα αντικαταστάθηκε το 1887 με κατοδιοmρικό Ε' τάξεως. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου , 
επαναλειτούργησε ως αυτόματος πυρσός ασετυλίνης. Σήμερα ο φάρος δεν 

επιτηρείται πια και έχει ερειπωθεί ολοκληρωτικά . Από το 1982 τα φωτιστικά 
μηχανήματα ασετυλίνης έχουν αντικατασταθεί με ένα αυτόματο φανάρι , με 
χαρακτηριστικό μία αναλαμπή ανά 5 δλ. και φωτοβολία 5ν. μ[1] 

Το λίθινο οίκημα καταλήγει σε ξύλινη στέγη , ενώ ο πύργος είναι 
χτισμένος στη μέση της μίας πλευράς του οικήματος. 

- ΜΟΥΡΤΟΣ ΑΕΦ 0280 

Κυκλικός λίθινος πύργος ύψους 14μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται 

σε στίγμα 39 24,4 γεωγρ.πλάτος και 20 12,7 γεωγρ. μήκος, στο ομώνυμο νησί 
Μούρτος στς ακτές της Ηπείρου , 200 μ. εσωτερικά της βόρειας άκρης της 
νήσου και σε εστιακό ύψος 87μ. Πρωτολειτούργησε το 1884 με πηγή 
ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό μία παρατεινόμενη λευκή 

αναλαμπή ανά 30 δλ και φωτοβολία 18ν. μ .. 
Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου , 
επαναλειτούργησε ως αυτόματος πυρσός ασετυλίνης. Το 1995 μετατράπηκε 
σε ηλιακό με χαρακτηριστικό τρεις λευκές αναλαμπές ανά 20 δλ. και 

φωτοβολία 12ν.μ 

_ ΛΑΚΚΑ ΠΑ=ΩΝ ΑΕΦ 0350 

Τετράγωνος πύργος ύψους 10,7μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκετα ι 
σε στίγμα 39 14,2 γεωγρ. πλάτος και 20 07, 7 γεωγρ. μήκος, βόρεια του νησιού 
στο ομώνυμο ακρωτήρι Λάκκα και σε εστιακό ύψος 64μ. Πρωτολειτούργησε 
το 1825 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο και χαρακτηριστικό λευκό σταθερό 

φωτοβολία 22ν.μ[2] 
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Το αρχικό μηχάνημα ήταν κατοπτρικό και αποτελείτο από σταθερά 
παραβολικά κάτοπτρα περιβαλλόμενα από ένα πελώριο υαλοστάσιο 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 
σβηστός. Σύμφωνα με μία παράξενη ιστορία, στις 11 Μαρτίου 1913 κατά 
περίεργο τρόπο και χωρίς κάποια προηγούμενη ένδειξη, οι φαροφύλακες 
είδαν το κτίριο του φάρου να χάνεται και τη θέση του να παίρνει μία χαράδρα 

200μ. μήκους και 20μέτρων βάθους. Ετσι κατέστη αναγκαστική η ανέγερση 

ενός νέου φάρου, η οποία και πραγματοποιήθηκε το 1916 στη θέση Κουέρο. 
Το 1951, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, 
επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 
1979 ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε, αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα 
πετρελαίου και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό 
τρεις λευκές αναλαμπές ανά 24 δευτερόλεπτα και φωτοβολία 20ν.μ .. [1] 

- ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΞΩΝ ΑΕΦ 0320 

Τετράγωνος πύργος ύψους 7,8μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 39 12,3 γεωγρ.πλάτος 20 11,7 γεωγρ.μήκος, στη νησίδα Παναγία πρίν 
το λιμάνι Γαϊου, στη ανατολική ακτή της νήσου Παξοί και σε εστιακό ύψος 26μ. 

Είναι χτισμένο δίπλα στο εκκλησάκι της Παναγιάς και σε ύψος 24μ. από την 
επιφάνεια της θάλασσας. Πρωτολειτούργησε το 1825 με πηγή ενέργειας το 
πετρέλαιο και χαρακτηριστικό λευκό σταθερό και έναν τομέα πράσινο και 
φωτοβολία 9 και 6 ν.μ. αντίστοιχα. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 
σβηστός. Το 1946, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, 
επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 
1982 έγινε αυτοματοποίηση του Φάρου και μετατροπή του σε ηλιακό, όπως 
και λειτουργεί μέχρι σήμαρα με χαρακτηριστικό μία αναλαμπή ανά 5 
δευτερόλεπτα και φωτοβολία 10ν.μ ... [2] 

-ΑΝΤΙΠΑ=ΟΣ ΑΕΦ 0350 

Τετράγωνος πύργος ύψους 7,2μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 39 08,5 γεωγρ.πλάτος 20 15,Ο γεωγρ.μήκος, στη νοτιοανατολική άκρη 
Ναβάρα και σε εστιακό ύψος 41 μ. Πρωτολειτούργησε το 1906 με πηγή 
ενέργειας το πετρέλαιο ~αι χαρ?κτηριστ~κό σκαρδαμύc:σο λευκό με μία 
έκλειψη ανά 6 δλ, με τρεις τομεις ερυθρο και φωτοβολια 14 και 9ν.μ. 

αντίστοιχα. 
κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, 
επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 

1985 0 φάρος ηλεκτροδοτήθηκε, αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα 
πετρελαίου και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός, ενώ το 1992 
αυτσματσποιήθηκ,ε πλήρως με χαρακ!ηριστικό μία λευκή αναλαμπή με τρείς 
τομείς ερυθρό ανα 6 δλ. και φωτοβολια 12ν.μ .. 

1. «01 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ~ΕΤΡΙΝΟΙ ΦΑΡΟI» του Γήση Παπαγεωργίου Εκδ. Αμμος 
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- ΚΟΠΡΑΙΝΑ ΑΕΦ 0510 

Κυκλικός πύργος ύψους 9μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 39 01,8 γεωγρ.πλάτος και 21 04,6 γεωγρ.μήκος, στην ανατολική άκρη 
της παλαιάς εισόδου του Αράχθου, στις ακτές της Ηπείρου και σε εστιακό 
ύψος 9μ. Πρωτολειτούργησε το 1893 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο και 
χαρακτηριστικό ερυθρό σταθερό και φωτοβολία 5ν.μ .. 

Κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου καταστράφηκε ο 

πύργος και το φωτιστικό μηχάνημα και παρέμεινε σβηστός. Το 1945, στα 
πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε ως 
επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1957 αντικαταστάθηκε το 
μηχάνημα πετρελαίου με αυτόματο πυρσό ασετυλίνης, ο οποίος λειτούργησε 
μέχρι το 1985 οπότε έγινε και η μετατροπή του σε ηλιακό με χαρακτηριστικό 
δύο λευκές αναλαμπές με έναν τομέα ερυθρό ανά 16 δλ. και φωτοβολία 5ν.μ .. 

- ΦΡΟΥΡΙΟ Η ΚΑΣΤΡΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΑΕΦ 0550 

Τετράγωνος πύργος ύψους 6μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 38 50,8 γεωγρ.πλάτος και 20 43,2 γεωγρ.μήκος. στο βόρειο 
προμαχώνα του Φρουρίου Λευκάδος και σε εστιακό ύψος 17μ . 
Πρωτολειτούργησε το 1861 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο και 
χαρακτηριστικό λευκό σταθερό με έναν τομέα ερυθρό και φωτοβολία 13ν.μ. 

και 1 Ον.μ. αντίστοιχα. 
Κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, 
επαναλειτούργησε με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1953 αντικαταστάθηκε 
το μηχάνημα πετρελαίου με αυτόματο πυρσό ασετυλίνης, ο οποίος 
λειτούργησε μέχρι το 1990 οπότε έγινε και η μετατροπή του σε ηλιακό με 
χαρακτηριστικό δύο λευκέ~ αναλαμπές με έναν τομέα ερυθρό ανά 12 δλ. και 
φωτοβολία 8 και 5ν.μ. αντιστοιχα. 

-ΔΟΥΚΑΤΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΕΦ 0650 

Κυκλικός πύργος ύψους 15μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 38 33,9 γεωγρ.πλάτος και 20 32,6 γεωγρ.μήκος, στη νοτιοδυτική 
πλευρά του νησιού Λευκάδα, 350 μ. εσωτερικά της ακτής και σε εστιακό ύψος 
ΊΟ μ .. Πρωτολειτούργησε το 1890 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με 
χαρακτηριστικό σταθερό λευκό με μία λευκή αναλαμπή ανά λεπτό και 
φωτοβολία 15ν.μ. το σταθερό φως και 21 ν.μ. η λευκή αναλαμπή.[1] 

1. Πρακτικά από την Υπηρεσία Φάρων 
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Κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 
σβηστός. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, 
επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 
1950 ο φάρος καταστράφηκε από σεισμό και λειτούργησε προσωρινά 
αυτόματος πυρσός ασετυλίνης μέχρι το 1956, όπου αποπερατώθηκαν οι 
εργασίες επισκευής και εγκαταστάθηκαν νέα φωτιστικά μηχανήματα 
πετρελαίου. Το 1982 ξεκίνησαν οι εργασίες ηλεκτροδότησης του Φάρου οι 
οποίες ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 1985. Από το 1986 ο φάρος λειτουργεί 
ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 1 Ο 
δλ. και φωτοβολία 24ν.μ .. 

- ΦΙΣΚΑΡΔΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΕΦ 0860 

Τετράγωνος πύργος ύψους 14,2 μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται 
σε στίγμα 38 27,7 γεωγρ.πλάτος και 20 35,Ο γεωγρ.μήκος, 130 μ. βόρεια της 
σχηματιζόμενης άκρης του ομώνυμου όρμου και σε εστιακό ύψος 27 μ .. 
Πρωτολειτούργησε το 1892 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο και 
χαρακτηριστικό λευκό σταθερό με φωτοβολία 9ν.μ.. 

Κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 
σβηστός. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, 
επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 
1953 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου με αυτόματο πυρσό 
ασετυλίνης ο οποίος λειτουργεί μέχρι σήμερα με χαρακτηριστικό μία λευκή 
αναλαμπή ανά 10 δλ. και φωτοβολία 6ν.μ .. 

- ΔΙΧΑΛΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΕΦ 0900 

Παλαιό λίθινο κτίσμα. Βρίσκεται σε στίγμα 38 16,9 γεωγρ.πλάτος και 20 

4ο 6 γεωγρ.μήκος ανατολικά του κόλπου της Σάμης και σε εστιακό ύψος 17 
μ..' Πρωτολειτούργησε το 1907 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο και 
αρακτηριστικό σταθερό ερυθρό με φωτοβολία 6ν.μ.. 

χ κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 
σβηστός. Το 1945, στα πλαίσι~ ανασυγκρότη?"ης_του Φαρικού Δι.κτύου, 
επαναλειτούργησε ως επιτηρουμενος με πηγη ενεργειας το πετρελαιο. 
Το 1953 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου με αυτόματο πυρσό 
ασετυλίνης, ο οποίος μετεγκαταστάθηκε επάνω σε λευκό κυκλικό θυλάκιο με 
σιδηρόπλεκτο οβελό ύψους 5,4 μ. και λειτουργεί μέχρι σήμερα με 
χαρακτηριστικό δύο ερυθρές αναλαμπές ανά 8 δλ. και φωτοβολία 13ν.μ..[1] 

1. Πρακτικά από την Υπηρεσία Φάρων 
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- ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΕΦ 0940 

Λευκό κυκλικό κτίσμα με κίονες. Βρίσκεται σε στίγμα 38 11 ,6 
γεωγρ.πλάτος και 2028,1 γεωγρ.μήκος, στην είσοδο του λιμένα Αργοστολίου 
και σε εστιακό ύψος 11 μ. Το κτίριο είναι στρογγυλό, περικυκλώνεται από 
στύλους και έχει εξώστη και εξωτερική σκάλα που οδηγεί στον πύργο. Στο 
σημείο όπου κατασκευάστηκε υπήρχε πιο παλιά ένας ανεμόμυλος. Η 

αρχιτεκτονική του κτιρίου είναι μοναδική δε συμφωνεί όμως με το γύρω 
περιβάλλον αλλά και με την ίδια τη μορφή των φάρων. Πρωτολειτούργησε το 
1828 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο και χαρακτηριστικό σταθερό λευκό και 
φωτοβολία 8,5 ν.μ .. [1] 

Κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 
σβηστός. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, 
επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο . Το 
1953 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου με αυτόματο πυρσό 
ασετυλίνης, ο οποίος λειτουργεί μέχρι σήμερα με χαρακτηριστικό μία λευκή 
αναλαμπή ανά 3 δλ. και φωτοβολία 7ν.μ .. 

- ΒΑΡΔΙΑΝΟΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΕΦ 0970 

Κυκλικός πύργος ύψους 8,5μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 30 08,Ο γεωγρ.πλάτος και 20 25,6 γεωγρ.μήκος, στην είσοδο του 
κόλπου του Αργοστολίου και σε εστιακό ύψος 12μ.. Πρωτολειτούργησε το 
1824 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο και χαρακτηριστικό λευκό σταθερό με 
δύο τομείς ερυθρό και φωτοβολία 14ν. μ. το λευκό και 16ν.μ . το ερυθρό . 

Κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 
σβηστός. Το 1890 το μηχάνημα αντικαταστάθηκε με καταδιοπτρικό Ε' τάξεως 
φωτοβολίας λευκού 1 Ο μιλίων έως 14 και ερυθρού 6,5 μιλίων έως 8. 
Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, 
επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο . Το 
1950 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου με αυτόματο πυρσό 
ασετυλίνης. Το 1953 ο πύργος καταστράφηκε από σεισμό. Μέρος του πύργου 
επισκευάσθηκε και από 12,5μ. ύψος που είχε μειώθηκε σε 8,5μ. Από τότε έως 
και σήμερα ο φάρος λειτουργεί με πηγή ενέργειας την ασετυλίνη με 
χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή με έναν τομέα ερυθρό ανά 12 δλ. και 

φωτοβολία 12ν.μ..[2] 

1 
«01 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΦΑΡΟI» του Γήση Παπαγεωργίου 

· Εκδόσεις Αμμος 
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- ΓΕΡΟΓΟΜΠΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΕΦ 0980 

Κυκλικός πύργος ύψους 13μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 38 10,9 γεωγρ.πλάτος και 20 20,5 γεωγρ.μήκος, νοτιοδυτικά της 
χερσονήσου της Παληκής και σε εστιακό ύψος 58 μ. Πρωτολειτούργησε το 
1906 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο και χαρακτηριστικό δέσμη 2 λεύκων 
αναλαμπών που εναλλάσεται με δέσμη 2 ερυθρών αναλαμπών ανά 10 δλ., 
και φωτοβολία λευκό και ερυθρό 37ν.μ .. 

Κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός. Το 1955, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, 
επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 
1976 ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε, αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα 
πετρελαίου και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό 
δύο μακρά λευκές αναλαμπές ανά 15 δλ. και φωτοβολία 24ν.μ .. 

ΠΕΡΙΟΧΗ "1"ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ 

- ΟΞΕΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΕΦ 1010 

Κυκλικός πύργος ύψους Βμ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 38 17, 1 γεωγρ.πλάτος και 21 06,Ο γεωγρ.μήκος, στη νότια άκρη της 
ομώνυμης νησίδας, νότια των εκβολών του Αχελώου ποταμού και σε εστιακό 
ύψος 71 μ. Πρωτολειτούργησε το 1897 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με 
χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 5 δλ. και φωτοβολία 22ν.μ .. 

Κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 
σβηστός. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, 
επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 
1985 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως 
αυτόματος ηλιακός με χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές ανά 15δλ. και 

φωτοβολία 17ν.μ .. 

_ ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΕΦ 1020 

κυκλικός πύργος ύψους 11 μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 38 19,3 γεωγρ.πλάτος και 21 22,5 γεωγρ.μήκος, στη δυτική πλευρά 
της εισόδου προς τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και σε εστιακό ύψος 12 
ν.μ .. Πρωτολειτούργ~σε το 185~ με πηγ~ ενέργει~ς το πετ~έλαιο, με . 
χαρακτηριστικό λευκο σκαρδαμυ?"σο με εναν τομεα ερυθρο και φωτοβολια 12 
ν μ. το λευκό και 9 ν.μ. το ερυθρο. 
· Κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός. Το 1954, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου,[1] 

1 _ Πρακτικά από την Υπηρεσία Φάρων 
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επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 
1986 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως 
αυτόματος ηλιακός με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή με έναν τομέα 

ερυθρό ανά 5 δλ. και φωτοβολία 17 και 14 ν. μ. αντίστοιχα. 

- ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΕΦ 1140 

Κυκλικός πύργος ύψους 9,2μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 38 19,7 γεωγρ.πλάτος και 21 46,0 γεωγρ.μήκος, στη βόρεια άκρη του 
πορθμού Ρίου και σε εστιακό ύψος 15 μ. Πρωτολειτούργησε το 1880 με πηγή 
ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό λευκό σκαρδαμύσσο ανά 5 δλ. και 
φωτοβολία 12 ν.μ .. 

Κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός. Το 1950, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, 
επαναλειτούργησε ως αυτόματος πυρσός ασετυλίνης, ο οποίος λειτουργεί 
μέχρι σήμερα, με χαρακτηριστικό μία ερυθρή αναλαμπή ανά 6 δλ. και 
φωτοβολία 4ν.μ.. 

- ΨΑΡΟΜΥΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΕΦ 1180 

Κυκλικός πύργος ύψους 9 μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 38 19,4 γεωγρ. πλάτος και 22 11, 1 γεωγρ. μήκος, στην ακτή της 
Στερεάς Ελλάδας και σε εστιακό ύψος 65 μ. Πρωτολειτούργησε το 1894 με 
πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή 
παρατεινόμενη ανά 30 δλ. και φωτοβολία 12 ν. μ. 

Κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, 
επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 
1982 ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε, αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα 
πετρελαίου και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό 
δύο λευκές αναλαμπές ανά 15 δλ. και φωτοβολία 21 ν.μ .. 

_ ΜΕΛΑΓΚΑΒΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΕΦ 1250 

Τετράγωνος πύργος ύψους 13 μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 38 01,8 γεωγρ.πλάτος και 22 51,Ο γεωγρ.μήκος, στην ακτή Στερεάς 
Ελλάδας και σε εστιακό ύψος 58μ. Πρωτολειτούργησε το 1897 με πηγή 
ενέργειας το πετρέλαιο και χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 1 Ο δλ. και 

φωτοβολία 20 ν.μ..[1] 

1. Πρακτικά από την Υπηρεσία Φάρων 
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Κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 
σβηστός. Το 1947, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, 
επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 
1982 ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε, αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα 
πετρελαίου και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό 
μία λευκή αναλαμπή ανά 1 Οδλ. και φωτοβολία 17 ν.μ .. 

- ΔΡΕΠΑΝΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΕΦ 1330 

Κυκλικός πύργος ύψους 9,6μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 38 20,4 γεωγρ.πλάτος και 21 51,0 γεωγρ.μήκος, στο ομώνυμο 
ακρωτήρι της Πελοποννησιακής ακτής και σε εστιακό ύψος 1 Ομ. 
Πρωτολειτούργησε το 1880 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο και 
χαρακτηριστικό μια λευκή αναλαμπή εναλλασσόμενη με μια αναλαμπή 
πράσινη και φωτοβολία 11 ν.μ .. 

Κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, 
επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 

1979 ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε, αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα 
πετρελαίου και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό 
μία λευκή αναλαμπή ανά 10δλ. και φωτοβολία 22 ν.μ .. 

ΠΕΡΙΟΧΗ "2" ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ 

- ΣΚΙΝΑΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΕΦ 2010 

Κυκλικός πύργος ύψους 9,5μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 37 55,9 γεωγρ.πλάτος και 20 42,2 γεωγρ.μήκος, στην βορειοδυτική 
άκρη της νήσου και σε εστιακό ύψος 67 μ. Πρωτολειτούργησε το 1897 με 
πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, χαρακτηριστικό αναλαμπών λευκό ανά 1,5 δλ. 

και φωτοβολία 21 ν.μ.. 
Κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου εκλάπησαν τα 

φωτιστικά μηχανήματα και ο φάρος παρέμεινε σβηστός. Το 1945, στα 
πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε ως 
επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1980 ο φάρος 
ηλεκτροδοτήθηκε, αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και 
λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκ;ρικός με χαρακτηριστικό μία λευκή 
αναλαμπή ανά 1 ,5 δλ. και φωτοβολια 22 ν.μ .. 

1. Πρακτικά από την Υπηρεσία Φάρων 

23 



- ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΕΦ 2020 

Λευκό τετράγωνο σκυρόδετο θυλάκιο ύψους 10 μ . Βρίσκεται σε στίγμα 
37 48,3 γεωγρ.πλάτος και 20 54,3 γεωγρ.μήκος, στην ανατολική ακτή της 
Ζακύνθου και σε εστιακό ύψος 23 μ. Πρωτολειτούργησε το 1832 με πηγή 
ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό λευκό σταθερό με μία ερυθρή 
αναλαμπή ανά λεπτό και φωτοβολία 13 ν.μ. το λευκό σταθερό και 14 ν.μ. το 
αναλάμπων ερυθρό. 

Κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός. Το 1950, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, 
αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου με αυτόματο πυρσό ασετυλίνης. 

Το 1953 το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς από σεισμό και για δύο χρόνια 
λειτούργησε προσωρινός φανός ασετυλίνης. Το 1955 χτίστηκε νέος 
σκυρόδετος πύργος ύψους 8,2 μ. πάνω στον οποίο εγκαταστάθηκε νέος 
αυτόματος πυρσός ασετυλίνης με χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές 
ανά 16 δλ. και φωτοβολία 6 ν.μ., ο οποίος λειτουργεί μέχρι σήμερα. 

- ΚΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΕΦ 2040 

Κυκλικός πύργος ύψους 7,5μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 37 39,3 γεωγρ.πλάτος και 20 48,5 γεωγρ.μήκος, στην νοτιοδυτική 
άκρη του νησιού και σε εστιακό ύψος 194 μ. Πρωτολειτούργησε το 1925 με 
πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό τρείς λευκές αναλαμπές ανά 

10 δλ. και φωτοβολία 23 ν.μ .. 
Κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου και ο φάρος 

παρέμεινε σβηστός. Το 1954, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού 
Δικτύου, επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το 
πετρέλαιο. Το 1982 ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε, αντικαταστάθηκαν τα 
μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός με 
χαρακτηριστικό 4 λευκές αναλαμπές ανά 15 δλ. και φωτοβολία 17 ν.μ .. 

-ΣΤΡΟΦΑΔΕΣΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΕΦ 2050 

Τετράγωνος πύργος ύψους 11 μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 37 14,9 γεωγρ. πλάτος και 21 00,2 γεωγρ. μήκος, στη κορυφή της 
εγαλύτερης από τις ομώνυμες νησίδες, νοτιοδυτικά της Μονής του Αγίου 
~ ονυσίου και σε εστιακό ύψος 39μ. Πρωτολειτούργησε το 1829 με πηγή 
ε~έργειας το πετρέλαιο, _με χαρακτηριστικό λευκό με μία ερυθρή αναλαμπή 
ανά λεπτό και φωτοβολια 17 ν.μ .. [1] 

1. Πρακτικά από την Υπηρεσία Φάρων 
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Κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, 
επαναλειτούργησε το 1949 με προσωρινό αυτόματο πυρσό ασετυλίνης μέχρι 
το 1968, όπου και τοποθετήθηκαν νέα φωτιστικά μηχανήματα και λειτούργησε 
ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1985 έγινε 
αυτοματοποίηση του φάρου και μετατροπή του σε ηλιακό με χαρακτηριστικό 
δύο λευκές αναλαμπές ανά 15 δλ. και φωτοβολία 17 ν.μ .. 

- ΚΑΥΚΑΛΙΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΕΦ 2070 

Τετράγωνος πύργος ύψους 15μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 37 56,5 γεωγρ. πλάτος και 21 07,3 γεωγρ. μήκος, δυτικά του 
ακρωτηρίου Χελωνάτα ή Γλαρέντζα της νήσου Καυκαλίδα και σε εστιακό ύψος 
19μ. Πρωτολειτούργησε το 1906 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με 
χαρακτηριστικό λευκό σκαρδαμύσσο με ένα τομέα ερυθρό και φωτοβολία 14 

ν.μ .. 
Κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, 
επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 
1990 έγινε αυτοματοποίηση του φάρου και μετατροπή του σε ηλιακό με 
χαρακτηριστικό αναλαμπών λευκό με μία δέσμη ερυθρή ανά 1 Ο δλ. και 
φωτοβολία 12 ν.μ. για το λευκό και 9 ν.μ. για το ερυθρό. 

_ ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΕΦ 2090 

Οκτάγωνος πύργος ύψους 9μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 37 38,3 γεωγρ.πλάτος και 21 18,9 γεωγρ.μήκος, στη βόρεια άκρη του 
κuπαρισσιακού Κόλπου, 700 μ. από την άκρη της θάλασσας και σε εστιακό 
ύψος 49μ. Πρωτολειτούργησε το 1865 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με 
χαρακτηριστικό λευκό με μία αναλαμπή ανά 2 λεπτά και φωτοβολία 17 ν.μ .. 

Κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 
σβηστός. Το 1946, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, 
επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 

1978 0 φάρος ηλεκτροδοτήθηκε, αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα 
πετρελαίου και λειτ~ύργ~σε ως επιτηρούμε~ος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό 
μία λευκή αναλαμπη ανα 4 δλ. και φωτοβολια 15 ν.μ .. [1] 

1 _ Πρακτικά από την Υπηρεσία Φάρων 
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- ΣΑΠΙΕΝΤΖΑ. ΜΕΘΩΝΗΣ ΑΕΦ 2180 

Οκτάγωνος πύργος ύψους 9,5μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 36 44,6 γεωγρ.πλάτος και 21 41,8 γεωγρ.μήκος, στη νοτιοδυτική 
κορυφή του ομώνυμου νησιού και σε εστιακό ύψος 116μ. Πρωτολειτούργησε 
το 1885 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό λευκό με μία 
αναλαμπή ανά λεπτό και φωτοβολία 25 ν.μ .. 

Κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός. Το 1944, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, 
επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 
1986 έγινε αυτοματοποίηση του φάρου και μετατροπή του σε ηλιακό με 
χαρακτηριστικό τρείς λευκές αναλαμπές ανά 20 δλ. και φωτοβολία 20 ν.μ .. 
Λεπτομέρειες για αυτόν τον εκπληκτικό φάρο έχουν δοθεί σε προηγούμενο 

κεφάλαιο 

- ΚΙΤΡΙΕΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΕΦ 2260 

Τετράγωνος πύργος ύψους 9,5μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 36 55, Ο γεωγρ.πλάτος και 22 07,6 γεωγρ.μήκος, στη βορειοδυτική 
άκρη της χερσονήσου του Τ αϋγέτου στην άκρη Κεφάλια της βορειοανατολικής 
ακτής του Μεσσηνιακού κόλπου σε υψόμετρο 20 μέτρα από τη θάλασσα και 
σε εστιακό ύψος 31 μ. Πρωτολειτούργησε το 1892 με πηγή ενέργειας το 
πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό λευκό με μία λευκή αναλαμπή ανά 30 δλ. και 
φωτοβολία 1 Ο ν. μ.. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 
σβηστός. Το 1944, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, 
επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 
1950 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου με αυτόματο πυρσό 
ασετυλίνης, ο οποίος λειτουργεί μέχρι σήμερα, με χαρακτηριστικό δύο λευκές 
αναλαμπές ανά 12 δλ. και φωτοβολία 12 ν.μ. .. 

Οι τοίχοι του κτιρίου είναι λιθόκτιστοι με επίχρισμα εξωτερικά ενώ τα 
πλαίσια των κουφωμάτων είναι φτιαγμένα από μάρμαρο. Ο τετράγωνος 
πύργος καταλήγει σε μονώροφο κλωβό 

_ ΛΙΜΕΝΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΕΦ 2290 

Οικίσκος λιθόκτιστος. Βρίσκεται σε στίγμα 36 40, 9 γεωγρ.πλάτος και 

22 
22 3 γεωγρ.μήκος, στη νοτιοδυτική άκρη του ομώνυμου λιμανιού και σε 

εστια~ό ύψος 41 μ. Πρωτολειτούργησε το 1898 με πηγή ενέργειας το 
πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό ερυθρό σταθερό και φωτοβολία 1 Ο ν.μ .. [1] 

1. Πρακτικά από την Υπηρεσία Φάρων 
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Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 
σβηστός. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, 
επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 
1953 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου με αυτόματο πυρσό 
ασετυλίνης, ο οποίος τοποθετήθηκε στον οικίσκο πάνω σε σιδηρόπλεκτη 
κατασκευή και λειτουργεί μέχρι σήμερα, με χαρακτηριστικό μία λευκή 
αναλαμπή ανά 1,5 δευτερόλεπτο και φωτοβολία 6 ν.μ .. [1] 

- ΤΑΙΝΑΡΟ Ή ΜΑΤΑΠΑΣ ΛΑΚΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΕΦ 2320 

Τετράγωνος πύργος ύψους 16μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 36 23,2 γεωγρ.πλάτος και 22 29,Ο γεωγρ.μήκος, στη νότια άκρη της 
χερσονήσου του Ταύγέτου και της ανατολικής Ηπειροτικής Ευρώπης 25 μέτρα 
από τη θάλασσα και σ' εστιακό ύψος 41 μ. Πρωτολειτούργησε το 1887 με 
πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό λευκό με μία ερυθρή 
αναλαμπή ανά 2 λεπτά και φωτοβολία 16 ν.μ .. Αρχικά ο κλωβός ήταν 
διώροφος μεταλλικός 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 
σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, 
επαναλειτούργησε το 1947 με τη τοποθέτηση προσωρινού αυτόματου 
πυρσού ασετυλίνης ο οποίος λειτούργησε μέχρι το 1950, όπου και 
επισκευάσθηκε το κτίριο και τοποθετήθηκαν νέα μηχανήματα πετρελαίου. Το 
1982 έγινε αυτοματοποίηση του φάρου και μετατροπή του σε ηλιακό με 
χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές ανά 20 δλ. και φωτοβολία 20 ν.μ.. 

Οι τοίχοι του κτιρίου και του πύργου είναι λιθόκτιστοι, εξωτερικά 
επιχρισμένοι ενώ οι γωνιόλιθοι, το γείσο και το στηθαίο του κτιρίου, τα τοξωτά 
πλαίσια των θυρών και των παραθύρων, καθώς και το γείσο του πύργου, το 
οποίο στηρίζεται περιμετρικά σε γεισίποδες με τοξύλια, είναι φτιαγμένα από 

μάρμαρο. 

_ ΚΡΑΝΑΗ ΛΑΚΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΕΦ 2350 

οκτάγωνος πύργος ύψους 23μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 36 45,3 γεωγρ.πλάτος και 22 34,6 γεωγρ.μήκος, στη ανατολική άκρη 
της νησίδας Μάρ?θο ή Κρανάη ~αι εστιακό ύψος 25 μ. ~ρωτο~ειτούργησ: το 

1859 με πηγή ενεργειας το πετρελαιο, με χαρακτηριστικο λευκο με ερυθρες 
αναλαμπές ανά λεπτό και φωτοβολία 15 ν.μ .. 

1 Πρακτικά από την Υπηρεσία Φάρων 

2
· «01 ΦΑΡΟI ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΟΥ ΤΟΥ 
· ΓΥΘΕΙΟΥ» του αρχιτέκτονα, πολεοδόμου και εθνολόγου του 

Ε.1.Ε (παρουσιάστηκε στο 1 Οο συνέδριο για τη 
Διάσωση της βιομηχανικής κληρονομιάς ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22-29/6/1997 
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Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός 
και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου , επαναλειτούργησε το 
1949 με αυτόματο πυρσό ασετυλίνης, ο οποίος λειτουργεί μέχρι σήμερα, με 
χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές ανά 18 δλ. και φωτοβολία 9 ν.μ.. 

Το κτίριο διακρίνεται για τη συμμετρία των όψεων και την αρμονία των 
αναλογιών. Η τοιχοποιία του οικήματος είναι μαρμάρινη ενώ ο πύργος είναι 
φτιαγμένος από πέτρα και περιλαμβάνει μία σπειροειδή σκάλα 93 σφηνοειδών 
μαρμάρινων βαθμίδων. Καταλήγει δε σε διώροφο μεταλλικό κλωβό με 

φωτοστάσιο . 

- ΣΠΑΘΙ Ή ΜΟΥΔΑΡΙ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΕΦ 2430 

Κυκλικός πύργος ύψους 25μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 36 22, 9 γεωγρ.πλάτος και 22 57,Ο γεωγρ.μήκος, στη βόρεια άκρη του 
νησιού, 550 μ. μέσα από την άκρη της θάλασσας και σε εστιακό ύψος 31 μ. 
Πρωτολειτούργησε το 1857 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με 
χαρακτηριστικό λευκό με μία λευκή αναλαμπή ανά 60 δλ. και φωτοβολία 20 

ν.μ.. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 
σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, 
επαναλειτούργησε το 1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο . Το 1984 
αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε με πηγή 
ενέργειας το ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι το 1989, όπου και έγινε αυτοματοποίηση 
και μετατροπή του σε ηλιακό με χαρακτηριστικό τρεις λευκές αναλαμπές ανά 

30 δλ. και φωτοβολία 19 ν.μ .. 

_ ΚΑΨΑΛΙ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΕΦ 2465 

Κυκλικός πύργος ύψους 6μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 36 08,6 γεωγρ.πλάτος και 23 00,Ο γεωγρ.μήκος, στη νότια πλευρά της 
νήσου, αριστερά των εισερχομένων, στ~ λιμάνι και σε ε~τιακό ύψος 25 μ. 
Πρωτολειτούργησε το 1853 με πηγη ενεργειας το πετρελαιο, με 
αρακτηριστικό σταθερό ερυθρό και φωτοβολία 8 ν. μ.. 

Χ κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 
σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκ~ότη~ης του Φαρικο,ύ Δικτύου, 
παναλειτούργησε το 1945 με πηγη ενεργειας το πετρελαιο. Το 1953 
~ντικαταστάθηκαν τα μη,χανήματα πε;ρελαίου με αυτ~ματο πυρσό αc:ετυλίνης, 
οποίος λειτούργησε μεχρι το 1985 οπου και μετατραπηκε σε ηλιακο, με 

~αρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 3 δλ. και φωτοβολία 10 ν.μ .. [1] 

1. Πρακτικά από την Υπηρεσία Φάρων 

28 



- ΑΠΟΛΥΤΑΡΑΙΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΑΕΦ 2470 

Κυκλικός πύργος ύψους 8μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 35 49,5 γεωγρ.πλάτος και 23 19,6 γεωγρ.μήκος, στη νότια πλευρά της 
νήσου, 80 μ. μέσα από την άκρη της θάλασσας και σε εστιακό ύψος 40 μ. 
Πρωτολειτούργησε το 1926 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με 
χαρακτηριστικό ζεύγος λευκών αναλαμπών ανά 1 Ο δλ. και φωτοβολία 19 ν. μ .. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός και υπέστει πολλές ζημιές. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης 
του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε με τη τοποθέτηση προσωρινού 

φανού ασετυλίνης ο οποίος λειτούργησε μέχρι το 1953 όπου και 
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής του κτιρίου και τοποθετήθηκαν νέα 
φωτιστικά μηχανήματα πετρελαίου. Το 1983 αυτοματοποιήθηκε και 
μετατράπηκε σε ηλιακό, με χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές ανά 15 δλ. 
και φωτοβολία 17 ν.μ .. 

ΠΕΡΙΟΧΗ "3" ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ 

_ XANIA (ΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΧΑΝΙΩΝ) ΑΕΦ 3040 

Κυκλικός πύργος ύψους 16μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται στίγμα 
35 31,2 γεωγρ.πλάτος και 24 01,Ο γεωγ.μήκος, επί του ενετικού πύργου, στη 
κεφαλή του εξωτερικού κυματοθραύστη και σε εστιακό ύψος 26μ. 
Πρωτολειτούργησε το 1855 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με 
χαρακτηριστικό σταθερό ερυθρό και φωτοβολία 6 ν.μ .. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός μέχρι το 1945, όπου στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού 
Δικτύου, ο πύργος επισκευάσθηκε και επαναλειτούργησε με πηγή ενέργειας 
το πετρέλαιο. Το 1956 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου με 
αυτόματο πυρσό ασετυλίνης. Το 1960 ο φάρος χαρακτηρίσθηκε διατηρητέο 
ιστορικό μνημείο και τα φωτιστικά μηχανήματα μετεγκαταστάθηκαν σε 
παράπλευρο σιδερόπλ~κτο οβελ?, ώστε να πρ?γματο;τοιηθούν ?ι εργασίες 
ανασυγκρότησης φθορων του πυργου που υπεσθει λογω παλαιοτητας. Το 

1989 έγινε η μετατροπή του σε ηλιακό και τα φωτιστικά μηχανήματα 
μεταφέρθηκαν και πάλι στο πύργο, ο οποίος λειτουργεί μέχρι σήμερα με 
χαρακτηριστικό μία ερυθρή αναλαμπή ανά 2,5 δλ. και φωτοβολία 7 ν. μ .. 
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- ΔΡΕΠΑΝΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΦ 3110 

Οκτάγωνος πύργος ύψους 7μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 35 28,5 γεωγρ.πλάτος και 24 14,5 γεωγρ.μήκος, αριστερά των 
εισερχομένων στο κόλπο της Σούδας 350 μ. μέσα από την ακτή και σε εστιακό 
ύψος 60 μ. Πρωτολειτούργησε το 1864 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με 
χαρακτηριστικό σταθερό λευκό που εναλλάσσετε με τρείς λευκές αναλαμπές 

και φωτοβολία 20 ν.μ.. 
Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου οι εισβολείς αφαίρεσαν 

τα φωτιστικά μηχανήματα και παρέμεινε σβηστός μέχρι το 1945, όπου στα 
πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε με νέα 

φωτιστικά μηχανήματα πετρελαίου. Το 1979 ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε, 
αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως αυτόματος 
ηλεκτρικός, με χαρακτηριστικό τρεις λευκές αναλαμπές ανά 30 δλ. και 
φωτοβολία 20 ν. μ .. 

- ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ή ΑΦΟΡΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΒΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΕΦ 3250 

Κυκλικός πύργος ύψους 9μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 35 20,5 γεωγρ.πλάτος και 25 46,4 γεωγρ.μήκος, στη βορειοδυτική 
άκρη του κόλπου Μιραμπέλου και σε εστιακό ύψος 49 μ. Πρωτολειτούργησε 
το 1864 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό ζεύγος λευκών 
αναλαμπών ανά 12,8 δλ. και φωτοβολία 20 ν.μ .. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου αφαιρέθηκαν τα 
φωτιστικά μηχανήματα από τα μηχανήματα από τα στραυτεύματα κατοχής και 
χρησιμοποίηθηκε ως παρατηρητήριο. Το 1951, στα πλαίσια ανασυγκρότησης 
του Φαρικού Δικτύου, ο φάρος επαναλειτούργησε ως αυτόματος πυρσός 
ασετυλίνης, ο οποίος λειτουργεί μέχρι σήμερα, με χαρακτηριστικό δύο λευκές 
αναλαμπές ανά 18 δλ. και φωτοβολία 11 ν.μ .. 

_ ΣΙΔΕΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΦ 3330 

κυκλικός πύργος ύψους 15μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 35 19,Ο γεωγρ.πλάτο~ και 2? 18,7 yεωγρ.μή~ος, στη βοειο~ν?τολική 
άκρη της Κρήτης, 1 ΟΟμ. περιπου μ~σα ~πο την ακτη κ~ι σε εστιακο υψος 50μ. 
Πρωτολειτούργησε το 18~0 με πηγ~ ενερyειας το_ πετρελαιο: με . 
αρακτηριστικό σκαρδαμυσσο λευκο με μια λευκη αναλαμπη ανα 1 Οδλ. και 

~ωτοβολία 26 ν.μ .. 
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Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 
σβηστός, λόγω φθορών που υπέσθει από τα στρατεύματα κατοχής. Το 1945, 
στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, ο φάρος 
επαναλειτούργησε με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1982 ο φάρος 
ηλεκτροδοτήθηκε, αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και 
λειτούργησε ως αυτόματος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό λευκό με μία ερυθρή 

αναλαμπή ανά 1 Ο δλ. και φωτοβολία 13 ν.μ .. 

- ΜΑΛΕΑΣ ΑΕΦ 4010 

Τετράγωνος πύργος ύψους 15μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 3627,1 γεωγρ.πλάτος και 2312,1 γεωγρ.μήκος, στο ομώνυμο 
ακρωτήρι, 40μ. μέσα από την ανατολική ακτή και σε εστιακό ύψος 40μ. 
Πρωτολειτούργησε το 1883 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με 
χαρακτηριστικό σταθερό λευκό και φωτοβολία 15 ν.μ .. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 
σβηστός, λόγω φθορών που υπέσθει από τα στρατεύματα κατοχής. Το 1945, 
στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, ο φάρος 
επαναλειτούργησε με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1983 
αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως αυτόματος 
ηλιακός με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 1 Ο δλ. και φωτοβολία 17 

ν.μ.. 

- ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΑΕΦ 4020 

Τετράγωνος πύργος ύψους 6,5μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 36 41,4 γεωγρ.πλάτος και 23 03,6 γεωγρ.μήκος, στη θέση Ληψώνα, 
βόρεια της πόλεως Μονεμβάσιας και σε εστιακό ύψος 40μ. Πρωτολειτούργησε 
το 1897 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό σταθερό ερυθρό 

και φωτοβολία 5 ν.μ.. 
Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός, λόγω φθορών που υπέσθει από τα στρατεύματα κατοχής. Το 1945, 
στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, ο φάρος 
επαναλειτούργησε με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1951 
μετεγκαταστάθηκε σε λευκό τετράγωνο θυλάκιο ύψους 7μ. και λειτούργησε ως 
αυτόματος πυρσός ασετυλίνης. Το 1995 μετατράπηκε σε αυτόματο ηλιακό με 
χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 5 δλ. και φωτοβολία 17 ν.μ .. 
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- ΠΑΡΑΠΟΛΑ Ή ΜΠΕΛΛΟΠΟΥΛΑ ΑΕΦ 4050 

Οκτάγωνος πύργος ύψους 8,5μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 36 55,7 γεωγρ.πλάτος και 23 27,2 γεωγρ.μήκος, στη κορυφή του 
λοφίσκου κατά τη βορειοδυτική άκρη του νησιού και σε εστιακό ύψος 112 μ. 
Πρωτολειτούργησε το 1884 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με 
χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές ανά 30 δλ. και φωτοβολία 27 ν.μ .. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός, λόγω καταστροφής των φωτιστικών μηχανημάτων. Το 1945, στα 
πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, ο φάρος επαναλειτούργησε 
με τη τοποθέτηση προσωρινού αυτόματου πυρσού ασετυλίνης, ο οποίος 
λειτούργησε μέχρι το 1951 που ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης 
νέων φωτιστικών μηχανημάτων και ο φάρος λειτούργησε ως επιτηρούμενος 
με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1986 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα 
πετρελαίου και λειτούργησε ως αυτόματος ηλιακός με χαρακτηριστικό δύο 
λευκές αναλαμπές ανά 20 δλ. και φωτοβολία 20ν.μ .. 

- ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΕΦ 4110 

Τετράγωνος πύργος ύψους 7μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 37 24,9 γεωγρ.πλάτος και 22 46,2 γεωγρ.μήκος, στη κορυφή του 
λοφίσκου βορειοανατολικά του λιμένος και σ' εστιακό ύψος 23 μ. 
Πρωτολειτούργησε το 1893 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με 
χαρακτηριστικό σταθερό ερυθρό και φωτοβολία 5 ν. μ .. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, ο 
φάρος επαναλειτούργησε με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1953 
αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως αυτόματος 
πυρσός ασετυλίνης με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 3 δλ. και 

φωτοβολία 5 ν.μ.. 

- ΣΠΕΤΣΕΣ ΑΕΦ 4260 

Κυκλικός πύργος ύψους 7μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 3715,9 γεωγρ.πλάτος και 23 10,1 γεωγρ.μήκος, στη βορειοδυτική 
άκρη της εισόδου του λιμένος και σε εστιακό ύψος 30 μ. Πρωτολειτούργησε το 

1837 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό λευκό σταθερό και 

φωτοβολία 12 ν. μ .. 
Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, ο 
φάρος επαναλειτούργησε με -r;ηγή ενέργειας το, πετρέλαιο. Τ ~ 1976 ο φάρος 
λεκτροδοτήθηκε, αντικατασταθηκαν τα μηχανηματα πετρελαιου και 

~ειτούργησε ως επιτη~ούμ~νος ηλεκτρικός με ~αρακτηριστικό αναλαμπών 
λευκό με τομέα ερυθρο ανα 5 δλ. και φωτοβολια 18 ν.μ..[1] 
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-ΔΟΚΟΣ ΑΕΦ 4310 

Κυκλικός πύργος ύψους 9μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 37 20,0 γεωγρ.πλάτος και 23 21,4 γεωγρ.μήκος, στη νοτιοανατολική 
άκρη του νησιού, 25 μ. μέσα από την ακτή και σε εστιακό ύψος 30 μ. 
Πρωτολειτούργησε το 1923 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με 
χαρακτηριστικό τρείς ερυθρές αναλαμπές ανά δέκα δλ. και φωτοβολία 14 ν.μ .. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός και το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης Φαρικού Δικτύου, 
επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 
1949 αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου με αυτόματο πυρσό 
ασετυλίνης, ο οποίος λειτούργησε μέχρι το 1992 όπου και τοποθετήθηκαν 
σύγχρονα μηχανήματα ηλιακής ενέργειας με χαρακτηριστικό αναλαμπών 
λευκό με τομέα ερυθρό ανά 12 δλ. και φωτοβολία 23 ν.μ .. 

- ΖΟΥΡΒΑ ΥΔΡΑΣ ΑΕΦ 4360 

Τετράγωνος πύργος ύψους 1 Ομ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 37 21,9 γεωγρ.πλάτος και 23 34,7 γεωγρ.μήκος, στην ανατολική ακτή 
της 'Υδρας και σε εστιακό ύψος 36 μ. Πρωτολειτούργησε το 1883 με πηγή 
ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό λευκό με μία αναλαμπή ανά 2 
λεπτά και φωτοβολία 12 ν.μ .. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός και το 1944, στα πλαί?ια ανασυγκρό,τησ~ς Φαρικού Δικ:ύου, 
επαναλειτούργησε ως επιτηρουμενος με πηγη ενεργειας το πετρελαιο. Το 

1975 έγινε αυτοματοποίηση του φάρου και μεταροπή του σε ηλιακό με 
χαρακτηριστικό τρείς λευκές αναλαμπές ανά 20 δλ. και φωτοβολία 17 ν.μ .. 

_ ΝΤΑΝΑ ΠΟΡΟΥ ΑΕΦ 4400 

Τετράγωνος πύργος ύψους 1 Ομ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 37 31,7 γεωγρ.πλάτος και 23 25,6 γεωγρ. μήκος, στη βόρεια ακτή του 

σιού ανατολικά της εισόδου του λιμένος και σε εσιακό ύψος 32 μ. 
νη ' 1870 , · 'λ Π ωτολειτούργησε το με πηγη ενεργειας το πετρε αιο, με 

χ~ρακτηριστικό ερυθρό σταθερό και φωτοβολία 9 ν.μ..[1] 
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Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 
σβηστός και το 1948, στα πλαίσια ανασυγκρότησης Φαρικού Δικτύου, 
επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 
1952, αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου με αυτόματο πυρσό 
ασετυλίνης, ο οποίος λειτούργησε μέχρι το 1989 όπου και μετατράπηκε σε 
ηλιακό με χαρακτηριστικό αναλαμπών λευκό με τομέα ερυθρό ανά 4 δλ. και 
φωτοβολία 6 ν.μ .. 

- ΣΟΥΣΑΚΙ ΑΕΦ 4570 

Κυκλικός πύργος ύψους 7,5μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 37 54,8 γεωγρ.πλάτος και 23 03,5 γεωγρ.μήκος, στη βόρεια ακτή του 
κόλπου των Κεγχρεών, σε απόσταση 2,3 ν.μ. ανατολικά της εισόδου της 
Διώρυγας και σε εστιακό ύψος 9 μ. Πρωτολειτούργησε το 1894 με πηγή 
ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό ερυθρό σταθερό και φωτοβολία 8 

ν.μ .. 
Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός, ενώ στη διάρκεια του εμφυλίου εκλάπησαν τα φωτιστικά 
μηχανήματα και λεηλατήθηκε η οικία των φαροφυλάκων. Το 1949, στα 
πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, τοποθετήθηκαν νέα φωτιστικά 
μηχανήματα και επαναλειτούργησε ως αυτόματος πυρσός ασετυλίνης. Το 
1980 0 φάρος ηλεκτροδοτήθηκε, αντικαταστάθηκαν τα φωτιστικά μηχανήματα 
και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό μία πράσινη 
αναλαμπή ανά 10 δλ. και φωτοβολία 12 ν.μ .. 

_ ΚΟΓΧΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΕΦ 4645 

Κυκλικός πύργος ύψους 7,5μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 37 52,5 γεωγρ.πλάτος και 23,27,Ο γεωγρ.μήκος, στη νότια άκρη της 
Σαλαμίνας και σε εστιακό ύψος 33 μ. Πρωτολειτούργησε το 1901 με πηγή 
ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό αναλαμπών λευκό και φωτοβολία 

17 v.μ .. 
κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός, και το 1 ?48, στα ,πλαίσια αν~συγκρό;ησης των ζημιών το~ φαρικού 
δικτύου, τοποθετηθηκαν v~α φωτιστικ~ μηχανηματ~ κ?ι επα~αλειτουργησε ως 
αυτόματος πυρσ~ς ασετ~λιvης, ο ο~;οιο~ λειτουργει μεχρι σ~μερα, με 
χαρακτηριστικό μια λευκη αναλαμπη ανα 3 δλ. και φωτοβολια 9 ν.μ .. [1] 
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-ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ ΑΕΦ 4660 

Κυκλικός πύργος ύψους 14μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 37 56,7 γεωγρ.πλάτος και 23 35,7 γεωγρ.μήκος, στη βορειοανατολική 
κορυφή της ομώνυμης νησίδας, πρίν το λιμάνι του Πειραιά και σε εστιακό 
ύψος 47 μ. Πρωτολειτούργησε το 1856 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με 

χαρακτηριστικό λευκό με μία αναλαμπή ανά 2 λεπτά και φωτοβολία 17 ν. μ .. 
Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός. Το 1948, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου , 
λειτούργησε με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο . Το 1957 ο φάρος 
ηλεκτροδοτήθηκε, αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και 
λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό δύο λευκές 
αναλαμπές ανά 15 δλ. και φωτοβολία 25 ν.μ .. 
Το 1994 έγινε πλήρης αυτοματοποίηση του φάρου χωρίς να αλλάξει το 
χαρακτηριστικό του και σήμερα επιτηρήται από έναν φαροφύλακα. 

ΠΕΡΙΟΧΗ "5" ΚΟΛΠΟΙ ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ 
ΕΥΒΟΪΚΟΣ, ΜΑΛΙΑΚΟΣ, ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ -ΝΟΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 

- ΒΡΥΣΑΚΙ ΛΑ ΥΡΙΟΥ ΑΕΦ 5140 

Κυκλικός πύργος ύψους 14μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 37 44,7 γεωγρ. πλάτος και 24 04,9 γεωγρ.μήκος στη βορειοδυτική 
άκρη του διαύλου Μανδρί, 80μ. μέσα από την ακτή. Πρωτολειτούργησε το 
1892 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό σκαρδαμύσσο λευκό 
με έναν τομέα πράσινο και φωτοβολία 14 ν.μ. για το λευκό και 8 ν. μ.για το 

πράσινο. 
Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός. Το 1943, στα πλ?ίσι? ανασυγκρότηc:rης του Φαρικού Δι_κτύου , 
επαναλειτούργησε με πηγη ενεργειας το πετρελαιο. Το 1983 ο φαρος 
ηλεκτροδοτήθηκε, αντικαταστάθηκαν τα φωτιστικά μηχανήματα και 
λειτούργησε με πηγή ενέργειας το ηλεκτρικό ρεύμα, με χαρακτηριστικό μία 
λευκή αναλαμπή ανά 5 δλ. και φωτοβολία 16 ν.μ..[1] 
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- Α Υ ΛΙΔΑ ΕΥΒΟΊ'ΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΕΦ 5250 

Κυκλικός πύργος ύψους 8,9μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 38 24,6 γεωγρ.πλάτος και 23 38,0 γεωγρ. μήκος, στην ομώνυμη άκρη 
Αυλίδα, έναντι του Βουρτζίου και σε εστιακό ύψος 9 μ.Πρωτολειτούργησε το 
1880 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό ερυθρό σταθερό και 
φωτοβολία 7 ν.μ.. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου πολέμου ο φάρος παρέμεινε 
σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, 

επαναλειτούργησε το 1945 με πηγή ενέργειας και πάλι το πετρέλαιο. Το 1969 
τοποθετήθηκε προσωρινά αυτόματος πυρσός ασετυλίνης σε απόσταση 8 μ. 
από το κτίριο για τη διευκόλυνση των εργασιών ηλεκτροδότησης του φάρου. 
το 1973 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ηλεκτροδότησης αντικαταστάθηκαν τα 
μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός, ενώ 
το 1981 μετατράπει σε αυτόματο ηλεκτρικό, με χαρακτηριστικό δύο λευκές 
αναλαμπές ανά 12 δλ. και φωτοβολία 6 ν.μ .. 

_ ΜΑΝΔΗΛΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΕΦ 5440 

Κυκλικός πύργος ύψους 1 Ο,6μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 37 56,1 γεωγρ.πλάτος και 24 31,5 γεωγρ.μήκος, στη νότια άκρη της 
ομώνυμης νησίδας Μανδήλι και σε εστιακό ύψος 85 μ. Πρωτολειτούργησε το 
1925 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό τρεις λευκές 
αναλαμπές ανά 10 δλ. και φωτοβολία 26 ν.μ .. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 
στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 

1945 με πηγή ενέργειας και πάλι το πετρέλαιο. Το 1981 έγινε αυτοματοποίηση 
του φάρου και μετατροπή του σε ηλιακό με χαρακτηριστικό τρεις λευκές 
αναλαμπές ανά 20 δλ. και φωτοβολία 15 ν.μ .. 

_ ΠΡΑΣΟΥΔΑ Ή ΚΑΛΟΝΗΣΑΚΙ ΚΥΜΗΣ ΑΕΦ 5490 

κυκλικός πύργος ύψους 1 Ο,6μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
, α 38 39,9 γεωγρ.πλάτος και 24 15,Ο γεωγρ.μήκος, στη κορυφή της 

στι~υμης νησίδας και σε εστιακό ύψος 42μ. Πρωτολειτούργησε το 1897 με 
ομ γή ενέργειας το πετρέλαιο με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 5 
~~ και φωτοβολία 18 ν.μ.. 

· κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 
πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 

~~~5 με πηγή ενέργειας ~αι πάλι το πε~ρέλαιο. Το 1982 έχινε, αυτομ~τοποίηση 
του φάρου και μετατροπη του σε ~λιακο με χαρακτηριστικο μια λευκη 
αναλαμπή ανά 5 δλ. και φωτοβολια 16 ν.μ..[1] 
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- ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ ΑΕΦ 5510 

Κυκλικός πύργος ύψους 17μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 39 03,0 γεωγρ.πλάτος και 23 20,4 γεωγρ.μήκος,ένα μίλι 
βορειοανατολικά του ακρωτηρίου Αρτεμήσι, στην κορυφή της ομώνυμης 
νησίδας και σε εστιακό ύψος 62μ. Πρωτολειτούργησε το 1907 με πηγή 
gνtpγ ιας Τ Π τp. λαιο με χαρακτηριστικό λευκό σταθερό με ένα τομέα 

~ρΥΘr;ιό g ι φωτgβρλία 19 ν. ιι . γιg τg λ~uκό κgι 13 ν. μ . για τg εpuθρ6. 
Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμfου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 

στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 
1944 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1982 έγινε αυτοματοποfηση του 

φάρου και μετετράπει σε ηλιακό με χαρακ'ι'ηρ10'ΤΙΚ6 οόο λευκέ dVdλdμ1 ι έ με 
ένα τομέα ερυθρό ανά 15 δλ. και φωτοβολfα 15 ν.μ . για το λευκό και 12 ν. μ. 

Vld ΤΟ ερυθρό. 

- ΑΡΓΥΡΟΝΗΣΟΣ ΑΕΦ 5515 

Κυκλικός πύργος ύψους 17μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

σrfγμα 39 00,6 γεωγρ.πλάτος και 23 04,6 γεωγρ. μήκος στην άκρη της βορείας 
εισόδου του διαύλου Ωρεών και σε εσιακό ύψος 36μ. Πρωτολειτούργησε το 

1907 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή 
εναλλασσόμενη με μία ερυθρή αναλαμπή ανά 10δλ. και φωτοβολία 16 ν.μ .. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 
στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 
1954 με πηγή ενέργειας και πάλι το πετρέλαιο. Το 1987 έγινε αυτοματοποf ηση 
του φάρου και μετατροπή του σε ηλιακό με χαρακτηριστικό μία λευκή 
αναλαμπή ανά 5 δλ. και φωτοβολία 16 ν. μ .. 

_ ΒΑΣΙΛΙ ΝΑ ΕΥΒΟΪΑΣ ΑΕΦ 5540 

Κυκλικός πύργος ύψους 17μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 38 52,3 γεωγρ.πλάτος και 2251,1 γεωγρ.μήκος, στη νοτιοανατολική 
άκρη της ανατολικής ακτής του δια~λου_ Ωρεών και σε ~στιακό ύψος 1 Ομ. 
Πρωτολειτούργησε το 1892 με πηγη ενεργειας το πετρελαιο με 
αρακτηριστικό λευκό σκαρδαμύσσο και φωτοβολία 12 ν.μ .. 

Χ κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 
κλειστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, 
επαναλειτούργησε το 1945 με πηγή ενέργειας και πάλι το πετρέλαιο. Το 1982 

0 
φάρος ηλεκτροδοτ~θηκε ως ε;τιτηρούμε~ος ηλεκτρικός. !ο 1991 έγινε , 
λήρης αυτοματοποιηση του φαρου και σημερα λειτουργει με χαρακτηριστικο 

~ία λευκή αναλαμπή με έναν τομέ? πράσινο ανά 5 δλ. και φωτοβολία 14 ν. μ. 
για το λευκό και 11 ν.μ. για το πρασινο.[1] 
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- ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΕΦ 5550 

Κυκλικός πύργος ύψους 9, 1 μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 38 48,6 γεωγραφικό πλάτος και 22 49,3 γεωγραφικό μήκος, στη 
ομώνυμη νησίδα, βόρεια του διαύλου Κνημίδος και σε εστιακό ύψος 41 μ. 
Πρωτολειτούργησε το 1870 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με 
χαρακτηριστικό σταθερό ερυθρό με ένα τομέα λευκό και φωτοβολία 9 ν.μ. για 
το ερυθρό και 12 ν.μ. για το λευκό. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 
στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 
1945 με πηγή ενέργειας και πάλι το πετρέλαιο. Το 1985 έγινε αυτοματοποίηση 
του Φάρου και μετατροπή του σε ηλιακό, με χαρακτηριστικό δύο λευκές 

αναλαμπές με ένα τομέα ερυθρό ανά 1 Ο δλ. και φωτοβολία 12 ν.μ. για το 
λευκό και 9 ν.μ. για το ερυθρό. 

- ΚΑΚΟΚΕΦΑΛΗ ΑΕΦ 5630 

Τετράγωνος πύργος ύψους 12μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 38 28,7 γεωγραφικό πλάτος και 23 36,3 γεωγραφικό μήκος, βόρεια της 
Χαλκίδας, στο ομώνυμο ακρωτήρι και σε εστιακό ύψος 21 μ. 
Πρωτολειτούργησε το 1886 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με 
χαρακτηριστικό σταθερό ερυθρό και φωτοβολία 15 ν.μ.. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 

στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 
1954 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1975 αντικαταστάθηκαν τα 
μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός, ενώ 
το 1980 αυτοματοποιήθηκε πλήρως με χαρακτηριστικό δύο ερυθρές 
αναλαμπές ανά 18 δλ. και φωτοβολία 12 ν. μ .. 

-ΑΡΚΙΤΣΑ ΑΕΦ 5670 

Τετράγωνος πύργος ύψους 15 μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 38 45,4 γεωγραφικό πλάτος και 23 02, 1 γεωγραφικό μήκος, στο 
ομώνυμο ακρωτήρι 50 μ. μέσα από_την_ακτή και σε εστ!ακό ύψος 17 μ. 
Πρωτολειτούργησε το 1906 με πηγη ενεργειας το πετρελαιο με 
αρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές που εναλλάσονται με μία σταθερή ανά 

~ 0 δλ. και φωτοβολία 14 ν. μ.. 
Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 

α πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 
~~45 με πηγή ενέργειας το πετρ~λαιο. Τ? 1977 ο φάρο_ς ηλεκτροδο;ήθηκε , 
ντιακαταστάθηκαν τα φωτιστικα μηχανηματα πετρελαιου και λειτουργησε ως 

~πιτηρούμενος ηλεκτρικός με χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές ανά 5 δλ. 
και φωτοβολία 19 ν.μ .. [1] 
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- ΧΙΛΙΟΜΙΛΙ Ή ΑΝΤΕΡΟ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 
ΑΕΦ 5700 

Κυκλικός πύργος ύψους 8 , 5μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 38 51, 1 γεωγραφικό πλάτος και 22 41,8 γεωγραφικό μήκος, στη 
νοτιοανατολική άκρη του Μαλιακού κόλπου και αριστερά των εισερχομένων 
σ'αυτόν και σε εστιακό ύψος 9μ. Πρωτολειτούργησε το 1890 με πηγή 
ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό λευκό σταθερό εναλλασόμενο με 

σταθερό ερυθρό και φωτοβολία 9 ν.μ. για το λευκό και 7 ν.μ. για το ερυθρό. 
Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 

στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 
1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1983 αντικαταστάθηκαν τα 
μηχανήματα πετρελαίου, ο φάρος αυτοματοποιήθηκε και λειτούργησε ως 
ηλιακός με χαρακτηριστικό τρείς λευκές αναλαμπές ανά 15 δλ. και φωτοβολία 

10 ν.μ .. 

- ΤΡΙΚΚΕΡΙ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΕΦ 5770 

Κυκλικός πύργος ύψους 14μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 39 05,9 γεωγραφικό πλάτος και 2303,1 γεωγραφικό μήκος, στην άκρη 
Καβούλια της εισόδου του Παγασητικού κόλπου, δεξιά των εισερχομένων 
σ'αυτόν και σε εστιακό ύψος 16μ. Πρωτολειτούργησε το 1864 με πηγή 
ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό σταθερό ερυθρό και φωτοβολία 6 

ν.μ. 
Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 

στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου , επαναλειτούργησε το 
1944 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1985 έγινε ηλεκτροδότηση του 
φάρου και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός μέχρι το 1995, όπου και 
αυτοματοποιήθηκε πλήρως και σήμερα λειτουργεί με χαρακτηριστικό τρεις 
λευκές αναλαμπές ανά 12 δλ. και φωτοβολία 17 ν.μ .. 

ΠΕΡΙΟΧΗ "6" ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ (ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ-ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ) 

_ ΛΙΘΑΡI ΣΚΥΡΟΥ ΑΕΦ 6020 

κυκλικός πύργος ύψους 12,5μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 38 46,6 γεωγραφικό ;rλάτος και 2~ 40,9 γεωγρ~φικό μήκος, στη .. 
τιοανατολική άκρη της Σκυρου, στο ομωνυμο ακρωτηρι και σε εστιακο υψος 

~~μ. Πρωτολειτούργησε τ? 1894 ~ε πηγή ενέργ~ιας το πετρέλαιο, με 
χαρακτηριστικό αναλαμπων λευκο και φωτοβολια 25 ν.μ .. [1] 
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Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 
στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 
1949 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1988 αντικαταστάθηκαν τα 
μηχανήματα πετρελαίου και ο φάρος λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλιακός 
με χαρακτηριστικό τρεις λευκές αναλαμπές ανά 30 δλ. και φωτοβολία 20 ν.μ .. 

- ΡΕΠΙ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΕΦ 6080 

Κυκλικός πύργος ύψους 15, 1 μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 39 08,9 γεωγραφικό πλάτος και 23 31,8 γεωγραφικό μήκος, στη δυτική 
ακτή του διαύλου Σκιάθου-Σκοπέλου, στη ομώνυμη νησίδα και σε εστιακό 
ύψος 42 μ. Πρωτολειτούργησε το 1914 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με 
χαρακτηριστικό λευκό σκαρδαμύσσο με τομέα ερυθρό και φωτοβολία 16 ν.μ. 
για το ερυθρό και 11 ν. μ. για το ερυθρό. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 
στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 
1944 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1989 αντικαταστάθηκαν τα 
μηχανήματα :rετρελαίου, ο φ~ρος α~τοματοποιήθηκε _και λειτούργη~ε ως 
ηλεκτρικός μεχρι το 1995 οποτε και εγινε η μετατροπη του σε ηλιακο και 
σήμερα λειτουργεί με χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές με τομέα ερυθρό 
ανά 10 δλ. και φωτοβολία 12 ν.μ. για το λευκό και 8 ν.μ. για το ερυθρό. 

-ΓΟΥΡΟΥΝΙΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΕΦ 6090 

Κυκλικό πύργος ύψους 17 , θμ. ι οικία φαροφυλάκων, Βρίσκεται σε 
στίγμα 39 12,5 γεωγραφικό πλάτος και 23 35,6 γεωγραφικό μήκος, στη 

Βόρεια άκρη της Σκοπέλου, στο ομ~νυ~ο ακρωτήρι και σε εστιακό ύψος ?Ομ. 
Πρωτολειτούργησε το 1884 με πηγη ενεργειας το πετρέλαιο, με 
aρακτηριστικό αναλαμπών λευκό και ψωτοβολία 20 ν.μ .. 

Χ κατά τη διάρκεια του 2ου Παργκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός 
και στα πλαίσια ~νασυγκρότηση~ του Φαρικού Δικτ~ου, επαναλειτο~ργησε το 

1944 με πηγή ενεργειας το πετρελαιο. Το 1984 ο φαρος ηλεκροδοτηθηκε και 
λειτούργησε ως επιτηρ.ούμενος η~εκτρικός μέχρι το 1989 όπου και . 
αυτοματοποιήθηκε πληρως και σημερα λειτουργεί με χαρακτηριστικο τρεις 
λευκές αναλαμπές ανά 30 δλ. και φωτοβολία 20 ν.μ .. 

το κτίριο έχει ανακηρυχθεί ιστορικό μνημείο από το Υ. Πολιτισμού . [1] 
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- ΨΑΘΟΥΡΑ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕΦ 6160 

Κυκλικός λίθινος πύργος ύψους 25μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκετα ι 
σε στίγμα 39 30,3 γεωγραφικό πλάτος και 24 10,9 γεωγραφικό μήκος, 130 μ. 
μέσα από την ακτή της Βόρειας άκρης της ομώνυμης νησίδας και σε εστιακό 
ύψος 40μ. Πρωτολειτούργησε το 1895 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο , με 

χαρακτηριστικό σταθερό λευκό και φωτοβολία 19 ν.μ. . 
Κατά τη διάρκεια του 2ου Παργκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός 

και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 
1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1987 αντικαταστάθηκαν τα 
μηχανήματα πετρελαίου, ο φάρος αυτοματοποιήθηκε και λειτούργησε ως 
ηλιακός, με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 1 Ο δλ. και φωτοβολία 17 

ν.μ.. 

_ ΜΕΓΑΛΟ ΕΜΒΟΛΟ Ή ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΕΦ 6360 

Κυκλικός πύργος ύψους 8μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 40 30,2 γεωγραφικό πλάτος και 22 49, 1 γεωγραφικό μήκος , στην 
ανατολική άκρη και δεξιά των εισερχομένων στον κόλπο της Θεσσαλονίκης 
και σε εστιακό ύψος 30μ. Πρωτολειτούργησε το 1864 με πηγή ενέργειας το 
πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή με έναν τομέα ερυθρό ανά 

1Οδλ. και φωτοβολία 16 ν.μ .. 
κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός 

μέχρι το 1944 όπου, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του _Φαρικού Δικτύου, 
τοποθετήθηκε αυτόματος πυρσός ασετυλίνης. Το 1948 ολοκληρώθηκαν οι 
εργασίες επισκευής του φάρου, τοποθετήθηκαν νέα φωτιστικά μηχανήματα 
και λειτούργησε ως αυτόματος με πηγή ενέργειας την ασετυλίνη. Το 1963 ο 
φάρος ηλεκτροδοτήθηκε αντικαταστάθηκαν τα φωτιστικά μηχανήματα και 
λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτ,ρι~ός μέχ~ι το 1986 ~που . , 
uτοματοποιήθηκε με χαρακτηριστικο μια λευκη αναλαμπη με τομεα ερυθρο 

ανά 1 ο δλ. και φωτοβολία 17 ν.μ. για το λευκό και 10 ν.μ.για το ερυθρό. 
α Επίσης ο φάρος εκτός από τη φωτιστική πηγή διαθέτει και ειδικό 
σύστημα ηχητικών _σημάτων το οποίο τίθεται σε λειτουργία όταν επικρατεί 

ομίχλη στη περιοχη. [1] 
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-ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕΦ 6410 

Οκτάγωνος πύργος ύψους 14,Sμ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 39 57,7 γεωγραφικό πλάτος και 23 21,8 γεωγραφικό μήκος, 700μ. 
περίπου νοτιοδυτικά της άκρης του ακρωτηρίου Κασσάνδρα, και σε εστιακό 
ύψος 23μ. Πρωτολειτούργησε το 1864 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με 

χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά λεπτό και φωτοβολία 16 ν. μ .. 
Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 

στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 
1944 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1975 ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε, 
αντικαταστάθηκαν τα φωτιστικά μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως 
επιτηρούμενος ηλεκτρικός μέχρι το 1980 όπου και αυτοματοποιήθηκε, με 
χαραλκτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές ανά 15 δλ. και φωτοβολία 24 ν.μ .. 

-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΕΦ 6860 

Κυκλικός πύργος ύψους 18μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 40 50,4 γεωγραφικό πλάτος και 25 53,2 γεωγραφικό μήκος. 
Πρωτολειτούργησε το 1880 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με 
χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 30 δλ. και φωτοβολία 17 ν.μ .. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 
στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 
1946 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 197 4 αντικαταστάθηκαν τα 
μηχανήματα πετρελαίου, ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε και λειτούργησε ως 
επιτηρούμενος ηλεκτρικός μέχρι το 1980 όπου και αυτοματοποιήθηκε, με 
χαρακτηριστικό τρεις λευκές αναλαμπές ανά 15 δλ. και φωτοβολία 24 ν.μ .. 

_ ΠΛΑΚΑ ΛΗΜΝΟΥ ΑΕΦ 7010 

κυκλικός πύργος ύψους 21 μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
τίγμα 40 02,2 γεωγραφικό πλάτος και 25 26,8 γεωγραφικό μήκος, στη 

gορειοανατολική άκρη της νήσου, 1_οομ: μέσα από την ?κτή . 
Πρωτολειτούργησε το 191 ~ με πηγη ε~εργε~ας το πετρελαιο, με. 
αρακτηριστικό τρεις λευκες αναλαμπες ανα 1 Οδλ. και φωτοβολια 19 ν.μ. 

Χ Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 
α πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 

~~45 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1988 αντικαταστάθηκαν τα 
ανήματα πετρελαίου, ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε και λειτούργησε ως 

~~~όματος ηλεκτρικός, με χαρακτηριστικό τρεις λευκές αναλαμπές ανά 30 δλ. 
και φωτοβολία 22 ν.μ .. [1) 

-
1 
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- ΣΙΓΡΙ Ή ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΙ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕΦ 7130 

Κυκλικός πύργος ύψους 12μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 39 12,8 γεωγραφικό πλάτος και 25 50,Ο γεωγραφικό μήκος, προς τη 
νοτιοανατολική άκρη της νήσου Λέσβου, στο ομώνυμο νησάκι και σε εστιακό 
ύψος 55μ. Πρωτολειτούργησε το 1860 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο , με 
χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 30δλ. και φωτοβολία 21ν.μ .. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 

στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 
1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1989 αντικαταστάθηκαν τα 
μηχανήματα πετρελαίου, ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε και λειτούργησε ως 
επιτηρούμενος ηλεκτρικός, με χαρακτηριστικό σταθερό με μακρά αναλαμπή 
λευκή ανά 30 δλ. και φωτοβολία 16 ν.μ. για το σταθερό και 20 ν.μ. για την 
αναλαμπή. 

- ΠΑΣΣΑΣ ΟΙΝΟΥΣΩΝ ΑΕΦ 7400 

Κυκλικός πύργος ύψους 8,5μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 3830,1 γεωγραφικό πλάτος και 26 17,6 γεωγραφικό μήκος, ανατολικά 
της ομώνυμης νησίδας, 200μ. μέσα από την ακτή και σε εστιακό ύψος 75μ. 
Πρωτολειτούργησε το 1864 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με 
χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά λεπτό και φωτοβολία 18 ν.μ .. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 

στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 
1944 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1970 αντικαταστάθηκαν τα 
μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως αυτόματος πυρσός ασετυλίνης, 
με χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές ανά 30 δλ. και φωτοβολία 9 ν.μ. Το 
1995 έγινε η μετατροπή του σε ηλιακό και σήμερα λειτουργεί με 
χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές ανά 20 δλ. και φωτοβολία 11 ν.μ.. 

_ ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟ ΨΑΡΩΝ ΑΕΦ 7510 

Κυκλικός πύργος ύψους 14,Sμ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 38 32,3 γεωγραφικό πλάτος και 25 36,6 γεωγραφικό μήκος, στη 
νοτιοανατολική άκρη του νησιού, 200 μ. μέσα από το ακρωτήριο Άγιος 
Γεώργιος και σε εστιακό ύψος 78μ. Πρωτολειτούργησε το 1909 με πηγή 
ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 5 δλ. και 

φωτοβολία 23 ν.μ .. 
κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 

στα πλαίσια αναc:υγκρότησης το~ Φαρικού Δικτύου, επανα~ειτούργησε το 

194
5 με πηγή ενεργειας το πετρελαιο. Το 1984 αντικατασταθηκαν τα 
ανήματα πετρελαίου, ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε και λειτούργησε ως 

~~;όματος ηλεκτρικός, με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 1 Ο δλ. και 
φωτοβολία 25ν.μ..[1] 
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- ΠΑΠΠΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΕΦ 7540 

Κυκλικός πύργος ύψους 11 μ . με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 37 30,7 γεωγραφικό πλάτος και 25 58,8 γεωγραφικό μήκος, στη δυτική 
άκρη της Ικαρίας και σε εστιακό ύψος 65μ. Πρωτολειτούργησε το 1890 με 
πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 

λεπτό και φωτοβολία 23 ν.μ .. 
Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 

προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο οίκημα, στον πύργο και στα φωτιστικά 
μηχανήματα. Το 1945, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου , 
επαναλειτούργησε με προσωρινή τοποθέτηση αυτόματου πυρσού ασετυλίνης 
ενώ παράλληλα ξεκίνησαν οι εργασίες επισκευής του οικήματος και του 
πύργου. Το 1949 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής του κτιρίου, 
τοποθετήθηκαν νέα φωτιστικά μηχανήματα και λειτούργησε ως επιτηρούμενος 
ηλεκτρικός, με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 20 δλ. και φωτοβολία 

25 ν.μ.. 

ΠΕΡΙΟΧΗ "8" ΝΗΣΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

- ΓΑΥΡΙΟ ΑΝΔΡΟΥ ΑΕΦ 8020 

Κυκλικός πύργος ύψους 8μ. με διόροφη οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται 
σε στίγμα 37 52,6 γεωγραφικό πλάτος και 2444,1 γεωγραφικό μήκος, στη 
δυτική ακτή της Άνδρου, στην άκρη Καστρί, αριστερά των εισερχομένων και 
σε εστιακό ύψος 96μ. Πρωτολειτούργησε το 187 4 με πηγή ενέργειας το 
πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό σταθερό ερυθρό και φωτοβολία 5 ν.μ .. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 

στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 

1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1953 αντικαταστάθηκαν τα 
μηχανήματα πετρε,λαίου και λειτ~ύργησε ως α~τόματος πυρσός α,σε~υλίνης, 
μέχρι το 1984, οποτε και μετατραπ~ι σε ηλιακο, με χαρακτηριστικο μια λευκη 
αναλαμπή ανά 1,5 δλ και φωτοβολια 5 ν.μ.. 

_ ΦΑΣΣΑ ΑΝΔΡΟΥ ΑΕΦ 8040 

κυκλικός πύργος ύψους 17,9 μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 37 57,9 γεωγρα~ικό πλάτ?ς και ~4 42,2 γ~ωγραφ,ικό μήκο~, στη 
βορειοδυτική άκρη της Ανδρου, ενα χιλιομετρο μεσα απο την ακτη και σε 
στιακό ύψος 212μ. Πρωτολειτούργησε το 1859 με πηγή ενέργειας το 
~ετρέλαιο, με χαρακτηριστικό λευκό με μία αναλαμπή ανά τρία λεπτά και 
φωτοβολία 30 ν.μ..[1) 
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Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 

στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 
1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1993 αντικαταστάθηκαν τα 
μηχανήματα πετρελαίου, ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε και λειτούργησε ως 
αυτόματος ηλεκτρικός, με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 1 Ο δλ. και 
φωτοβολία 25 ν. μ.. 

- ΓΡΗΑ ΑΝΔΡΟΥ ΑΕΦ 8050 

Κυκλικός πύργος ύψους 11 , 5μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 37 54,Ο γεωγραφικό πλάτος και 24 57,4 γεωγραφικό μήκος, στην 
ανατολική πλευρά της νήσου Άνδρου, στην νοτιοανατολική άκρη του κόλπου 
Βιτάλη, 200μ. μέσα από την ακτή και σε εστιακό ύψος 86μ. Πρωτολειτούργησε 
το 1914 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό ερυθρό με μία 
αναλαμπή ανά δύο λεπτά και φωτοβολία 14 ν. μ .. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 
στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 
1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1984 αντικαταστάθηκαν τα 
μηχανήματα πετρελαίου, ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε και λειτούργησε ως 
αυτόματος ηλεκτρικός, με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 20 δλ. και 
φωτοβολία 25 ν.μ .. 

_ ΤΟΥΡΛΙΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ ΑΕΦ 8060 

Κυκλικό πύργος ύψους 5μ. Βρίσκεται σε στίγμα 37 50, 7 γεωγραφικό 
πλάτος και 24 56,8 γεωγραφικό μήκος, στην ομώνυμη νησίδα, αριστερά των 
εισερχομένων στο λιμάνι Κάστρο και σε εστιακό ύψος 21 μ. Πρωτολειτούργησε 
το 1897 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό σταθερό λευκό 
και φωτοβολία 11 ν.μ.. 

κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 

0 
πύργος μαζί με τα φωτιστικά μηχανήματα καταστράφηκαν από 

βομβαρδισμό το 1943. Το 1950, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού 
Δικτύου, πάνω από τα ερείπια του παλαιού πύργου, τοποθετήθηκαν νέα 
ωτιστικά μηχανήματα επάνω σε σιδηρόπλεκτο οβελό και ο φάρος 

φπαναλειτούργησε ως αυτόματος πυρσός ασετυλίνης. Το 1994 μετά από 
ε όνιο αίτημα των κατοίκων της 'Ανδρου και με δωρεά της οικογένειας 
?~υλανδρή αποφασίσθ~κε η ανακα~ασκευή του πύργ~υ και η αν?δειξη της 
παλαιάς του όψης. Μετα την ?λοκληρ~ση των εργ~σιων στο~ πυργο 
ποθετήθηκαν νέα φωτιστικα μηχανηματα και ο φαρος λειτουργησε ως 

το όματος πυρσός ασετυλίνης, με χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές ανά 
~~τδλ. και φωτοβολία 6 ν.μ..[1] 
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-ΔΥΣΒΑΤΟ ΤΗΝΟΥ ΑΕΦ8110 

Κυκλικός πύργος ύψους 18μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 37 40,4 γεωγραφικό πλάτος και 24 58, 1 γεωγραφικό μήκος, στο 
βορειοδυτικότερο των ωησιών του στενού Άνδρου - Τήνου, αριστερά των 
εισερχομένων στο στενό και σε εστιακό ύψος 33μ. Πρωτολειτούργησε το 1903 
με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή 

εναλλασόμενη με μια ερυθρή ανά 1 Ο δλ. και φωτοβολία 15 ν. μ.. 
Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, 
επαναλειτούργησε το 1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1983 
αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως 
επιτηρούμενος ηλιακός, με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 1 Ο δλ. και 
φωτοβολία 16 ν. μ .. 

- ΛΙΒΑΔΑ ΤΗΝΟΥ ΑΕΦ 8140 

Τετράγωνος πύργος ύψους 1 Ο,5μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται 
σε στίγμα 37 36, 7 γεωγραφικό πλάτος και 25 15,2 γεωγραφικό μήκος, στη 
βορειοανατολική πλευρά της Τήνο_υ, στη βόρεια άκρη του στενού Τσικνιά και 
σε εστιακό ύψος 41 μ. Πρωτολειτουργησε το 191 Ο με πηγή ενέργειας το 
πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό λευκό σκαρδαμύσσο και φωτοβολία 12 ν.μ.. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκ~ότη?ης του Φαρικο_ύ Δικτύου, 
επαναλειτούργησε το 1946 με πηγη ενεργειας το πετρελαιο. Το 1981 
αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου, ο φάρος αυτοματοποιήθηκε και 
λειτούργησε ως ηλιακός, με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 15 δλ. 

και φωτοβολία 7 ν. μ .. 

_ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΕΦ 8170 

οκτάγωνος πύργος ύψους 19μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 37 29,4 γεωγpαφικό_ πλάτος και 2~ 18,9 γεωγρ?φικό μήκος, στ~ . 
βορειοδυτική πλευρα της νησου, στο ομωνυμο ακρωτηρι και σε εστιακο υψος 

184μ. Πρωτολειτούργησε το 1891 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με 
αρακτηριστικό σταθερό πράσινο και φωτοβολία 33 ν.μ .. 

Χ κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 
τα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 

~ 
94

5 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1985 αντικαταστάθηκαν τα 
ηχανήματα πετρελαίου, ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε και λειτούργησε ως 

~πιτηρούμενος ηλεκτρικός, με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 1 ο δλ. 
και φωτοβολία 22 ν.μ .. [1] 
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- ΓΑΪΔΑΡΟΣ Ή ΔΙΔΥΜΟΙ ΣΥΡΟΥ ΑΕΦ 8250 

Κυκλικός πύργος ύψους 29μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 37 25,7 γεωγραφικό πλάτος και 24 58,3 γεωγραφικό μήκος, στην 
κορυφή της ομώνυμης νησίδας, σε απόσταση δύο μιλίων από το λιμάνι της 

Ερμούπολης και σε εστιακό ύψος 68μ. Πρωτολειτούργησε το 1859 με πηγή 
ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό λευκό με μία αναλαμπή ανά δύο 

λεπτά και φωτοβολία 20 ν.μ.. 
Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου , 
επαναλειτούργησε το 1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1981 
αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου, ο φάρος αυτοματοποιήθηκε και 
λειτούργησε ως με πηγή ενέργειας το αέριο ασετυλίνης. Το 1990 έγινε η 
μετατροπή του σε ηλιακό και λειτουργεί μέχρι σήμερα με χαρακτηριστικό μία 
λευκή αναλαμπή ανά 6 δλ. και φωτοβοία 12 ν.μ .. 

- ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΑΣ ΑΕΦ 8300 

Τετράγωνος πύργος ύψους 7μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 3740,1 γεωγραφικό πλάτος και 24 18,9 γεωγραφικό μήκος, αριστερά 
των εισερχομένων στην είσοδο του λιμανιού Βουρκάδι , στην κορυφή του 
λοφίσκου και σε εστιακό ύψος 32μ. Πρωτολειτούργησε το 1860 με πηγή 
ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό σταθερό ερυθρό και φωτοβολία 1 Ο 

ν.μ.. 
Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 

σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκ~ότη?ης του Φαρικο,ύ Δικτύου, 
επαναλειτούργησε το 1945 με πηγη ενεργειας το πετρελαιο. Το 1986 
αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου, ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε και 
λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός, με χαρακτηριστικό δύο λευκές 
αναλαμπές ανά 1 Ο δλ. και φωτοβολία 15 ν. μ.. 

_ ΤΑΜΕΛΟΣ ΚΕΑΣ ΑΕΦ 8320 

κυκλικός πύργος ύψους 1 Ο,4μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
τίγμα 37 31,4 γεωγραφικό πλάτος και 24 16,6 γεωγραφικό μήκος, στη νότια 

σ λευρά του νησιού, στη βόρεια άκρη του διαύλου Κύθνου-Κέας και σε εστιακό 
"':ψος 61 μ. Πρωτολειτούργησε το 1893 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με 
υ α ακτηριστικό λευκό με μία αναλαμπή ανά δύο λεπτά και φωτοβολία 16 ν.μ .. 
Χ ρ Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 
α πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 

~~45 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1984 αντικαταστάθηκαν τα 
ανήματα πετρελαίου, ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε και λειτούργησε ως 

~~~ηρούμενος ηλεκτρικός, με χαρακτηριστικό δύο λευκές αναλαμπές ανά 15 

δλ. και φωτοβολία 17 ν.μ .. [1] 
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- ΣΠΑΘΙ ΣΕΡΙΦΟΥ ΑΕΦ 8380 

Τετράγωνος πύργος ύψους 9, 7μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 37 06,8 γεωγραφικό πλάτος και 24 30,3 γεωγραφικό μήκος, στη ν'ότια 
άκρη της Σερίφου και σε εστιακό ύψος 67μ. Πρωτολειτούργησε το 1901 με 
πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό τέσσερις λευκές αναλαμπές 
ανά 10 δλ. και φωτοβολία 21 ν.μ .. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε 
σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, 

επαναλειτούργησε το 1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1988 
αντικαστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου, ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε και 
λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός, με χαρακτηριστικό τρεις λευκές 
αναλαμπές ανά 30 δλ. και φωτοβοία 19 ν.μ .. 

- ΑΚΡΑΔIΑ ΜΗΛΟΥ ΑΕΦ 8460 

Τετράγωνος πύργος ύψους 7μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 36 46,5 γεωγραφικό πλάτος και 24 23,4 γεωγραφικό μήκος, βόρεια του 
ακρωτηρίου Λακίδα, αριστερά των εισερχομένων στο λιμάνι της Μήλου και σε 
εστιακό ύψος 77μ. Πρωτολειτούργησε το 1898 με πηγή ενέργειας το 
πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό σταθερό ερυθρό και φωτοβολία 9 ν.μ .. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός 
και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 
1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1980 αντικαταστάθηκαν τα 
μηχανήματα πετρελαίου, ο φάρος αυτοματοποιήθηκε και λειτούργησε με αέριο 
ασετυλίνης. Το 1990 έγινε η μετατροπή του σε ηλιακό και σήμερα λειτουργεί 
με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 10 δλ. και φωτοβολία 12 ν.μ .. 

_ ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ ΜΗΛΟΥ ΑΕΦ 8530 

κυκλικός πύργος ύψους 9μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 

στίγμα 36 46,6 γεωγραφικό πλάτος και 24 39,7 γεωγραφικό μήκος, στη 
βορειοανατολική άκρη Μάσκουλα της ομώνυμης νησίδας και σε εστιακό ύψος 

138μ. Πρωτολειτ~ύργησ: το 1897 μ~ πη_γή ενέργειας το πετ~έλαιο, με 
αρακτηριστικό μια λευκη αναλαμπη ανα 5 δλ. και φωτοβολια 26 ν.μ .. 

Χ κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 
τα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 

~ 
945 

με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1983 αντικαταστάθηκαν τα 
ηχανήματα πετρ_ελαίου,, ο φάρος λ~ιτού_ργησε ως επιτηρούμενος ηλιακός, με 

~αρακτηριστικό μια λευκη αναλαμπη ανα 5 δλ. και φωτοβολια 19 ν.μ .. [1] 
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- ΚΟΡΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥ ΑΕΦ 8600 

Τετράγωνος πύργος ύψους 1 Ομ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 37 09.3 γεωγραφικό πλάτος και 25 13,5 γεωγραφικό μήκος, στη 
βορειοδυτική άκρη του κόλπου του λιμανιού της Νάουσας και σε εστιακό ύψος 
60μ. Πρωτολειτούργησε το 1887 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, μ ε 
χαρακτηριστικό σταθερό λευκό με μία ερυθρή αναλαμπή ανά 2 δλ. και 
φωτοβολία 10 ν.μ. για το λευκό και 13 ν. μ. για το ερυθρό. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός κα ι 

στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 
1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1986 αντικαταστάθηκαν τα 
μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός, με 
χαρακτηριστικό μία μακρά λευκή αναλαμπή ανά 12 δλ. και φωτοβολία 14 ν.μ .. 

-ΦΑΝΑΡΙ ΙΟΥ ΑΕΦ 8710 

Πυργίσκος με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε στίγμα 36 43 , Ο 
γεωγραφικό πλάτος και 25 15,6 γεωγραφικό μήκος, στην άκρη του λιμανιού 
'Ιου, αριστερά των εισερχομένων σ' αυτόν και σε εστιακό ύψος 33μ. 
Πρωτολειτούργησε το 1888 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με 
χαρακτηριστικό σταθερό λευκό και φωτοβολία 8 ν.μ .. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 
στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 

1945 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1952 αντικαταστάθηκαν τα 
μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως αυτόματος πυρσός ασετυλίνης, ο 
οποίος τοποθετήθηκε παραπλέυρως του κτιρίου επάνω σε λευκό τετραγωνικό 
θυλάκιο με σιδηρόπλεκτο οβελό και λειτουργεί μέχρι σήμερα με 
χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 1,5 δλ και φωτοβολία 5 ν.μ. . 

-ΑΣΠΡΟΠΟΥΝΤΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΑΕΦ 8740 

κυκλικός πύργος ύψους 11 μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 36 38 , Ο γεωγραφικό πλάτος και 24 51 ,6 γεωγραφικό μήκος, στη δυτική 
πλευρά του βορείου κορμού της Φο_λεγ~νδρου και σε ε~ηιακό ύψος 70μ. 
Πρωτολειτούργησε τ~ 1921 με τ;ηγη ενεργειας το :τετρελαιο, με 
αρακτηριστικό λευκο σκαρδαμυσσο και φωτοβολια 15 ν.μ.. 

Χ Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 
α πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου , επαναλειτούργησε το 
~45 με πηγή ενέργε~ας το πετρέ~αιο . Το 1986 αντικ~ταστάθηκαν_τα 

χανήματα πετρελαιου κ~ι λειτουργησε ως επιτηρουμενος ηλιακος, με 
~~ρακτηριστικό τρεις λεuκες dVc:tλdμrrές ανά 30 δλ. Και φωτοβολία 17 V . μ .. [1) 
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Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίοι Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 
στα πλαίσια ανασυγκρότησης του φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 

1948 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1987 αντικαταστάθηκαν τα 
μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως αυτόματος ηλιακός, με 
χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 5 δλ. και φωτοβολία 17 ν.μ .. 

- ΠΡΑΣΣΟΝΗΣΙ ΡΟΔΟΥ ΑΕΦ 9640 

Κυκλικός πύργος ύψους 11 μ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 35 52,8 γεωγραφικό πλάτος και 2745,1 γεωγραφικό μήκος, στην 
ομώνυμη νησίδα Πρασσονήσι και σε εστιακό ύψος 65μ. Πρωτολειτούργησε το 
1890 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή 
εναλλασσόμενη με μία ερυθρή αναλαμπή ανά λεπτό και φωτοβολία 22 ν.μ .. 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 

στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου , επαναλειτούργησε το 
1948 με τη τοποθέτηση προσωρινού αυτόματου πυρσού ασετυλίνης μέχρι το 
1952, οπότε και τοποθετήθηκαν νέα φωτιστικά μηχανήματα και λειτούργησε 
ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1986 ο φαΟρος 
αυτοματοποιήθηκε με σύγχρονα μηχανήματα ηλιακής ενέργειας και 
λειτούργησε με χαρακτηριστικό τέσσερις λευκές αναλαμπές ανά 30 δλ. και 

φωτοβολία 17 ν.μ .. 

_ ΚΑΝΔΕΛΙΟΥΣΑ ΑΕΦ 9830 

κυκλικός πύργος ύψους 1 Ομ. με οικία φαροφυλάκων. Βρίσκεται σε 
στίγμα 36 29,9 γεωγραφι_κό πλάτο~ και 26 57,7 γεωγ~~φικό μήκος, στη 
νοτιοδυτική άκρη της ομωνυμου νησου και σε εστιακο υψος 55μ. 
Πρωτολειτούργησε το 1~90 μ~ πηγ~ ενέργειας τ_ο π~τρέλαιο,_με . 
χαρακτηριστικό σταθερο λευκο με μια αναλαμπη ανα 2 λεπτα και φωτοβολια 

12 ν.μ.. 
κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και 

τα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 
~ 

94
9 με τhν τοποθέ~ηση προ?ωρινού αυ;όματου_ πυρσού ασετυ_λίνης μέχρι το 

195
7 όπου τοποθετηθηκαν νεα φωτιστικα μηχανηματα και λειτουργησε ως 

Τηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1982 αντικαταστάθηκαν τα 
επι . λ · · λ · ανήματα πετρελαιου και ειτουργησε ως αυτοματος η ιακος, με 

~2~ακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 10 δλ. και φωτοβολία 17 ν.μ .. [1] 
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-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Ο φάρος βρίσκεται στο Μανδράκι της Ρόδου, κοντά στην είσοδο του 

λιμανιού και είναι τοποθετημένος επάνω στο φρούριο του Αγίου Νικολάου . Ο 
κυκλικός πύργος ύψους 5,2 μέτρα καθώς και το φρούριο είναι φτιαγμένα από 
πέτρα «φίντα». Το πέτρωμα αυτό βρίσκεται σ' ένα βουνό του χωριού Παραδεί 
σι και πελεκίζεται με ειδικά λαξευτικά εργαλεία. Με το ίδιο πέτρωμα άλλωστε 
είναι φτιαγμένα τα τείχη της Παλαιάς Πόλης και το κάστρο των Ιπποτών. Το 
φρούριο του Αγίου Νικολάου χτίστηκε το 1464 από το Μάγιστρο Ζακόστα. 
Πάνω από την εξωτερική είσοδο της οικοδομικής φάσης του Ζακόστα βρίσκο 
νται εντοιχισμένα τα οικόσημα του Μεγάλου Μαγίστρου και του Δούκα της 
Βουργουνδίας. Στην αρχική οικοδομική φάση, στο κέντρο του φρουρίου ορθω 
νόταν κυλινδρικός πύργος. Η εξωτερική πύλη βρισκόταν στη νότια πλευρά 
του φρουρίου και ασφαλιζόταν από κινητή γέφυρα. Δύο πέτρινες σκάλες δεξιά 
και αριστερά οδηγούσαν στον περιδρόμο. Από την ανατολική έμπαινες στον 
κεντρικό πύργο από τον όροφο, από μια πόρτα με κινητή γέφυρα. Η αίθουσα 
στον όροφο ήταν καλυμμένη με νευρωτά σταυροθόλια που στηρίζονταν σε 
μαρμάρινα κομψά φουρούσια, στολισμένα με θυρεούς του τάγματος ή του 
zακόστα. Στο ισόγειο και τη στέγη του πύργου οδηγούσε μια πέτρινη ελικοειδή 
σκάλα. Στο χρονικό διάστημα 1467-1480 προστέθηκε εμπρός από την πύλη 
πεταλόσχημη κατασκευή. Οι Τούρκοι βομβαρδίζοντας το από τη δυτική πλευ 
ρά του Μανδρακίου το μισογκρέμισαν. Μετά το πέρας της πολιορκίας, το 
φρούριο του Ζακόστα ήταν σε ημιερειπώδη κατάσταση, στην οποία συνέβαλε 

και 0 σεισμός του 1481. 
Την επισκευή του φάρου ανέλαβε ο D'Aubusson , ο οποίος ενίσχυσε 

όλες τις πλευρές του φρουρίου που είχαν υποστεί ζημιές. Αμέσως μετά την 
είσοδο του φρουρίου διαμόρφωσε μια παράγωνη αίθουσα, που ίσως ήταν 
παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου. Από τα μέσα του 17°u αιώνα εγκαταστάθηκε 
στη στέγη του ο φάρος που συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι σήμερα. 

Το μεσαιωνικό φρούριο λειτουργεί σαν επισκέψιμο εργοτάξιο από το 
Σεπτέμβρη του 1998 οπότε, μετά από επίπονες προσπάθειες, ξεκίνησε ουσια 
στικά το δύσκολο της αποκατάστασης του ιπποτικού μνημείου. Στόχο αποτε 
λεί μια στερεωτική επέμβαση στο ετοιμόρροπο τμήμα του κεντρικού πύργου. 
Το έργο εντάχθηκε σε ειδικό πρόγραμμα για τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου 
του Εθνικού Σκέλους του Β' πλαισίου Κοινοτικής Στήριξης και έτσι γύρω στο 

2000 το Υπουργείο Πολιτισμού φιλοδοξεί να εγκαινιάσει ένα νέο μουσειακό 
χώρο υψηλής ποιότητας με παραμένουσα τη λειτουργία του ήδη υπάρχων 

φάρου. 

1 «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΜΟΥ» μελέτη της 4ης Εφορείας Βυζαντι 
· νών Αρχαιοτήτων 
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2.4α ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΤΩΝ ΦΑΡΩΝ 

Είναι αξιοσημείωτη η παντελής έλλειψη οποιασδήποτε έρευνας όσον 

αφορά την αρχιτεκτονική μορφή των κτιρίων των φάρων. Ακόμα και ο Στυλια 
νος Λυκούδης ο οποίος μας κληροδότησε την πληρέστερη μελέτη για τους 
ελληνικούς φάρους, έχει «παραλείψει» να δώσει οποιοδήποτε στοιχείο για τα 
κτίρια. Η μόνη αναφορά που δίνει είναι κάποια αναγνωριστικά σημάδια π.χ 
«κυκλικός πύργος λιθόκτιστος».Ως αποτέλεσμα, τα μόνα στοιχεί που 
μπορούμε να πάρουμε, είναι προσωπικές εκτιμήσεις νεοτέρων μελετητών. 

Το κτίριο ενός φάρου αποτελείται από τρία κύρια τμήματα . Την κατοικία 

του φαροφύλακα, τον πύργο που περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο και τον 
κλωβό όπου τοποθετείται το οπτικό και οποιοpήποτε άλλο φωτιστικό 

μηχάνημα. Το οίκημα μπορεί να έχει ποικίλες μορφές. Ο πύργος στην κορυφή 
είναι επίπεδος και περικλείεται από κιγκλίδωμα. Τέλος, ο φωτιστικός κλωβός 
μέσα σον οποίο βρίσκεται το φωτιστικό όργανο, έχει σχήμα κυλινδρικό ή 
πολυγωνικό με μεταλλικούς ορθοστάτες που συγκρατούν τα τζάμια. 
Σκεπάζεται δε από χάλκινο τρούλο, τον εξαεριστήρα πάνω στον οποίο 
τοποθετείται πάντα ανεμοδείκτης και αλεξικέραυνο.(φωτ. )[1] 

~ΟΙΚΗΜΑ 
Αν παρατηρήσουμε γενικά, θα δούμε ότι τα κτίρια των πέτρινων φάρων 

δεν παρουσιάζουν αρχιτεκτονική ποικιλομορφία ανάλογη με τον αριθμό τους. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις το οίκημα του φαροφύλακα είναι εντελώς λιτό με 
ένα ή δύο δωμάτια . Αντιθέτως, σε απομακρυσμένες περιοχές όπου ο 
φαροφύλακας ήταν αναv_κασ~ένος να μέ~ει συνεχώς μέσα_στο φάρο.μαζί με 
την οικογένεια τ?υ, το κτιριο ητα~ συνθετ~τερο, με περισσοτερους χωρους και 
εγαλύτερες ανεσεις.(παρ. Σαπιεντζα Σκυρου) 

μ Η αρχιτεκτονική των κτιρίων των φάρων επηρεάζεται από των περίοδο 
που χτίστηκε το καθένα. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, οι Άγγλοι 
ερίμνησαν για το φωτισμό των πιο επίκαιρων σημείων των Ιονίων Νήσων. 

~'τε χτίστηκαν οι φάροι στο Φρούριο της Κέρκυρας (1822), οι Βαρδιανοί 
Κοφαλληνίας (1824), η Λάκκα Παξών (1825)το Γάϊο ή Μαντόννα Παξών 
1ε825) το Καππαρέλι ή Περιστέρες (1828), οι Αγ.Θεόδωροι (1828)και οι i οφάδες (1829). Λίγο αργότερα χτίστηκαν και οι φάροι Κρυονέρα Ζακύνθου 

( 1τ~32), Καψάλι Κυθήρων (1853)και Μουδάρι Κυθήρων (1857). Αυτοί οι φάροι 

[2) 

1 
Απόσπασμα από το έγγραφο της Υ. Φάρων για το βιβλίο της ΙΑLΑ 

"PRESERVATION OF HISTORICAL LIGHTHOUSES 
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟI ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΦΑΡΟI» του Γήση Παπαγεωργίου 

2. « Εκδόσεις Δήλος. 
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όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε και από το φωτογραφικό υλικό, 

παρουσιάζουν διαφορές από τους υπόλοιπους, καθώς έχουν απλούστερη 
μορφή, χωρίς διακοσμητικά στοιχεία. Τα περισσότερα είναι λιθοδομές με 
απλές γραμμές και οι πύργοι είναι κυκλικοί ή τετράγωνοι. Είναι άλλωστε οι 
πρώτοι φάροι του ελληνικού φαρικού δικτύου που χτίζονται βάσει των 
προδιαγραφών του ευρωπαϊκού Φ.Δ. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας 

χτίστηκαν επίσης αρκετοί φάροι στα νησιά του Αιγαίου της Κρήτης και των 
Κυκλάδων. Αυτοί οι φάροι είναι κτισμένοι από λίθους ή πετρώματα που 

βρίσκονταν στα νησιά αυτά , με πύργους μικρού ύψους (περίπου 4 μέτρα) , 
διακοσμημένα με μία ταινία στη μέση του ύψους τους.[1] 

-ΠΥΡΓΟΣ 
Οι τύποι των πύργων που συναντάμε στα ελληνικά κτίρια των φάρων 

είναι τρεις:ο κυκλικός, ο τετραγωνικός και ο οκταγωνικός. (φωτ. ) Στο 
ελληνικό φαρικό δίκτυο υπάρχουν 61 κυκλικοί, 24 τετραγωνικοί και 7 
οκταγωνικοί πύργοι. Επίσης υπάρχουν 3 ακόμη λιθόκτιστα κτίρια για τα οποία 
δε δίνονται στοιχεία για το σχήμα τους. Οπως παρατηρούμε το σχήμα που 
κυριαρχεί είναι το κυκλικό. Αυτό συνέβη εξαιτίας της μεγάλης αντοχής του 
σχήματος αυτού στην ανεμοπίεση. Είναι φανερό ότι τα κτίρια αυτά , υφίστανται 
μεγάλη καταπόνηση από τις καιρικές συνθήκες. Ιδιαίτερα αν απαιτείται μεγάλο 
ύψος πύργου, η μορφή αυτή ενδείκνυται απόλυτα. Ο ψηλότερος πύργος είναι 
αυτός του φάρου Γάιδαρου της Σύρου (29 μέτρα)και ακολουθεί ο φάρος της 
ψαθούρας Αλλονήσου (25 μέτρα). Ο χαμηλότερος δε κυκλικός πύργος είναι ο 
φάρος Στρογγυλή Καστελλορίζου. (4.3 μέτρα). Οι πύργοι αυτοί τοποθετούνται 
συνήθως σε απόσταση από το κτίριο του φάρου ή σε απλή επαφή με αυτό. 

Στο τετραγωνικό σχήμα οι πύργοι αποτελούν ως επί τω πλείστον κοινό 
σώμα του πύργου. Η κατασκευή τους είναι πιο απλή και λιγότερο δαπανηρή 
ενώ το ύψος τους είναι μικρό σε σύγκριση με τους άλλους δύο τύπους. Τους 
συναντάμε σε απάνεμα σημεία αφού αυτός ο τύπος πύργου δεν παρουσιάζει 
μεγάλη αντίσταση στους ανέμους. Ο φάρος στο Ταίναρο για παράδειγμα , (ο 
ψηλότερος τετραγι:'νικός πύ_ργος) αν _και το ύψο~ του φτά_νει τα 16μ . . 
προστατεύεται απολυτα απο τους ανεμους αφου η βορινη του πλευρα 
βρίσκεται πίσω από βουνοπλαγιά. Επίσης στην περίπτωση του φάρου στο 
Μαλέα το μεγάλο ύψος του πύργου οφείλεται στο ότι το κτίριο βρίσκεται 40μ . 
από την ακτή. Ο χαμηλότερος πύργος αυτής της κατηγορίας είναι αυτός της 

Μονεμβασιάς με ύψος 6.5μ. 
Τέλος, το οκταγωνικό σχήμα θεωρείται αρκετά ανθεκτικό με παρόμοιες 

διότητες με αυτές του κυκλικού δηλαδή παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση στους 
~νέμους λόγω των ακμών του που βρίσκονται κατά τις κύριες διευθύνσεις 
τους. Εχουν δε εύκολη κατασκευή και το κόστος τους είναι αρκετά χαμηλό. Οι 
πτά φάροι οκταγωνικού τύπου είναι οι : 1.Κατάκωλο Κυπαρισσιακού Κόλπου 

(
9 
μέτρα) 2.Σαπιέντζα Μεθώνης (9.5 μέτρα) 3.Κραναή Λακωνικού Κόλπου (23 

έτρα) 4.Δρέπανο Κρήτης (7 μέτρα) 5 . Παραπόλα ή Μπελλοπούλα (8.5 μέτρα) 
~.Κασσάνδρα Χαλκιδικής(14.5 μέτρα) και ?.Αρμενιστής Μυκόνου(19 μέτρα).[2] 

1 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΦΑΡΟI» του Γήση Παπαγεωργίου 
· « Εκδόσεις Αμμος 

2 
ΦΑΡΟI ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΦΩΣ» του Γ.Σκουλά 

· « Εκδpσεις Αμμος 
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του φάρου Ταίναρο 
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Ψηλότερος είναι αυτός της Κραναής στο Γύθειο του οποίου , το ύψος 
μαζί με τον κλωβό φτάνει τα 27 μέτρα πάνω από τη θάλασσα και χαμηλότερος 
ο φάρος Δρέπανο Κρήτης ύψους 7 μέτρα.[1] 

Ο πύργος εσωκλείει το κλιμακοστάσιο εκτός από την περίπτωση του 

φάρου Γαύδιο στην 'Άνδρο όπου η σκάλα βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά 
του κτιρίου(φωτ. )Εκτός από τη χρήση του πύργου για την τοποθέτηση της 
κυκλικής ως επί τω πλείστον σκάλας, ο πύργος έχει και μια άλλη σημασία . 
Οσο πιο ψηλός είναι, τόσο πιο μεγάλη είναι η γεωγραφική φωτοβολία του 
φάρου. Ακόμη, όσο πιο ψηλός ήταν ο φάρος τόσο λιγότερες φορές χρειαζόταν 

να κουρδίσει το μηχάνημα ο φαροφύλακας για να γυρίσει το οπτικό (φωτ. ) 
-ΚΛΩΒΟΣ 

Ο κλωβός βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του φάρου. Τοποθετείται 
στο τελείωμα του πύργου και περιλαμβάνει το οπτικό (φωτ.3,4).0 κλωβός έχει 
ημισφαιρική κατάληξη (εξαεριστήρας) ώστε να φέρει τη μικρότερη δυνατή 
αντίσταση στον άνεμο και να απομακρύνει το νερό. Στην κορυφή του είναι 
τοποθετημένο ένα ανεμολόγιο και ο ανεμοδείκτης οι οποίοι υποδεικνύουν τη 
διεύθυνση και τη φορά των καιρικών συνθηκών, καθώς και 'ένα αλεξικέραυνο. 
Το 1887 τοποθετήθηκε για πρώτη φορά στο φάρο των Στροφάδων γύρω από 
τον κλωβό ένα παχύ χάλκινο δίχτυ, στο οποίο έπεφταν τα αποδημητικά 
πουλιά τυφλωμένα από το φως του φάρου, χωρίς όμως να προκαλέσουν 

ζημιά στο οπτικό.[2] 
Τα οτπικά που βρίσκονται μέσα στον κλωβό, τα βλέπουμε πλέον μόνο 

σε επιτηρούμενους και επανδρωμένους φάρους. Οι μηχανισμοί είναι 
περιστροφικοί ή αναλάμποντες. Η λειτουργία αυτών των οπτικών στηριζόταν 
σε ένα μηχανισμό ο οποίος ήταν συνδεδεμένος με ένα αντίβαρο. Οσο το 
αντίβαρο κρεμασμένο από χοντρό συρματόσκοινο κατέβαινε αργά μέσα στο 
εσωτερικό του πύργου, το οπτικό περιστρεφόταν κάνοντας τη φωτεινή δέσμη 
να γυρίζει και αυτή προς κάθε γωνία του ορίζοντα. Ο μηχανισμός 
ξεκουρδιζόταν όταν το αντίβαρο έφτανε στη βάση του πύργου. Τότε ο 
φαροφύλακας έπρεπε να ξανανεβάσει το βάρος ψηλά ώστε να αρχίσει πάλι η 
περιστροφή του οπτικού. Χαρακτηριστικό δε, είναι το οπτικό της Σαπιέντζας 
το οποίο είναι το μεγαλύτερο οπτικό σε φάρο της Ελλάδας με γεωγραφική 
φωτοβολία 45 μιλίων και που πρόσφατα (28/1 /1999) μεταφέρθηκε στο 
προαύλιο της Υπηρεσίας Φάρων στο παλατάκι του Πειραιά.(φωτ,. )[3] 
Περισσότερα όμως για τα μηχανήματα αυτά θα πούμε σε επόμενο κεφάλαιο. 

1 «ΦΑΡΟI, ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΦΩΣ» του Γ.Σκουλά 
· Εκδόσεις Αμμος 

2 
Περιοδικό «ΓΑΙΟΡΑΜΑ» τεύχος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 1999 

3: Συνέντευξη από τον Διευθυντή της Υ. Φ Δ. Παπασπυρδάκο. 
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2.4β ΣΧΕΣΗ ΠΥΡΓΟΥ-ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο πύργος είναι ενσωματωμένος με το 
φαρόσπιτο ή έχει απλή επαφή με αυτό. Εξαίρεση αποτελούν οι φάροι 
Κόπραινα Αμβρακικού, τα πλακάκια Αίγινας, ο Αγ. Νικόλαος Σπετσών, ο 
Αντερος, ο Φονιάς Λαυρεωτικής και το Μουδάρι Κυθήρων όπου η κατοικία 
βρίσκεται σε απόσταση με τον πύργο. Το παραπάνω φαινόμενο το συναντάμε 
και σε πολλές περιπτώσεις φάρων που βρίσκονται σε λιμάνια, όπου ο 
φαροφύλακας από το οίκημα του φάρου έχει απλά οπτική επαφή με αυτό. 
Παραδείγματα τέτοιων φάρων είναι οι φάροι στα Χανιά, το Ρέθυμνο και το 
Ηράκλειο Κρήτης καθώς και ο φάρος της Αλεξανδρούπολης και ο Τουρλίτης 

Ανδρου. 
Στην περίπτωση που ο πύργος είναι ενσωματωμένος με το υπόλοιπο 

κτίσμα, οι θέσεις στις οποίες μπορούμε να τον συναντήσουμε είναι οι εξής: 
α) τοποθετημένος στη μέση μιας πλευράς, προεξέχοντας τις 

περισσότερες φορές από το οίκημα 
β) τοποθετημένος στη μέση του κτιρίου 
γ) τοποθετημένος στη γωνία της οικίας 
Στην πρώτη περίπτωση δημιουργείται ένας άξονας συμμετρίας και 

συνήθως το χωλ που αποτελεί χώρο συγκεντρώσεως, βρίσκεται απέναντι 
από την είσοδο στο μέσο της οικίας και σε αυτό καταλήγουν όλα τα δωμάτια 
και 01 βοηθητικοί χώροι. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων φάρων είναι η 
Κραναή Γυθείου, το Ταίναρο Λακωνίας, ο Κόρακας Πάρου, το Δύσβατο Τήνου 

κ.α 
Στη δεύτερη περίπτωση υπάρχουν δύο άξονες συμμετρίας 

βρισκόμενες στο μέσο των δύο απέναντι πλευρών. Οι εξωτερικοί βοηθητικοί 
χώροι συγκεντρώνονται μέσω δύο εισόδων σε ισάριθμους διαδρόμους ενώ 
υπάρχει επικοινωνία του κλιμακοστασίου με ορισμένους κλειστούς χώρους. 
Παραδείγματα τέτ,οιων φάρων αποτελούν οι φάροι Κόγχη Σαλαμίνας και η 

Παραπόλα Μυρτωου. 
Στην Τρίτη περίπτωση τέλος, όπου δεν υπάρχει κανένας άξονας 

συμμετρίας, υπάρχει μία είσοδος του κυρίου οικήματος στο οποίο οι χώροι 
δηγούν 0 ένας διά μέσω του άλλου, και άλλη μία είσοδος δίπλα στον πύργο 
~ου οδηγεί στους υπαίθριους και βοηθητικούς χώρους. Παραδείγματα τέτοιων 
άρων είναι ο φάρος Γρηά της Ανδρου, ο φάρος μεγάλο έμβολο Χαλκιδικής 

~αι 
0 
Αη Γιάννης ο Αφορεσμένος στην Κρήτη.[1] 

«ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΦΑΡΟI» του Θ.Μανιατάκου. Διπλωματική Εργασία ΕΜΠ '98 
1. 
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2.5 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Οπως προαναφέρθηκε, οι φάροι στην Ελλάδα χτίστηκαν από Γαλλικές, 
Αγγλικές και Ελληνικές εταιρίες. Το πιο πιθανό είναι να χρησιμοποιήθηκαν 
τοπικά συνεργεία για την κατασκευή των κτιρίων. Είναι πάντως αξιοσημείωτη 
σε αρκετές περιπτώσεις η προσπάθεια που πρέπει να κατέβαλαν αυτοί οι 
άνθρωποι όχι μόνο για να χτίσουν τους φάρους σε αυτούς τους αφιλόξενους 
τόπους, αλλά και για να μεταφέρουν τα υλικά δόμησης ως το σημείο 
κατασκευής. Το κύριο δομικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν η πέτρα και ο 
οπτόπλινθος, ενώ διάφορα άλλα τμήματα του κτιρίου κατασκευάστηκαν από 
μάρμαρο, ξύλο ή σίδερο. Τα δύο τελευταία υλικά πάντως συναντώνται σπάνια 
λόγω της διάβρωσης τους από τις επικρατούσες συνθήκες. 

Η κατασκευή των φάρων από λίθους ήταν δύσκολη και επίπονη 

εξαιτίας του ακανόνιστου σχήματος τους και της έλλειψης λαξευτικών 
εργαλείων. Το πάχος της τοιχοποιίας ήταν 60-70 πόντοι μαζί με το εξωτερικό 
επίχρισμα. Η σκάλα του πύργου ήταν συνήθως μαρμάρινη ή πέτρινη . 
Σπανιότερα συναντάμε μεταλλική σκάλα -όπως στην περίπτωση της 
Παραπόλας Αμοργού-. Το πάχος στη βάση του πύργου κυμαινόταν από 80 
εώς 120 πόντους και ήταν ανάλογο με το ύψος του. Η κατασκευή αυτή 
απαιτούσε τη μεγαλύτερη προσοχή λόγω της καταπονήσεως που επρόκειτο 
να δεχτεί το τμήμα αυτό. Τέλος ο κλωβός σε αντίθεση με το άλλο κτίριο 
έπρεπε να είναι μία ελαφριά κατασκευή. Για αυτό το λόγο το υλικό που 
χρησιμοποιείτο ήτα,ν σιδερέ~ιος σκ~λετός και γυ~λινο περ,ίβλημα. Από ?ίδερο 
ήταν κατασκευασμενη πολλες φορες και η σκεπη του οικηματος του φαρου 
που όμως σήμερα σε όλες τις περιπτώσεις έχει αντικατασταθεί από πλάκα 
οπλισμένου σκυροδέματος. 

οπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, σε πολλές 
περιπτώσεις για την κατασκευή των κτιρίων των φάρων χρησιμοποιήθηκαν 
πετρώματα που βρίσκονταν σ!ους τό;rους ό~ου χτίστηκ?ν οι φάρ?ι αυτοί. Για 
παράδειγμα για την κατασκευη πολλων τμηματων του φαρου Γ ρηα της 
Ανδρου (σκάλα, πάτωμα κ.α) χρησιμοποιήθηκε το πράσινο μάρμαρο της 
Τήνου. Αυτό συνέβη και σε πολλές άλλες περιπτώσεις φάρων των Κυκλάδων 

Η πρόοδος της βιομηχανίες και όλων των επιστημών οδήγησε στην 
τασκευή σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων. Τη θέση των 

κ~ραδοσιακών κτισμάτων παίρνουν τώρα τυποποιημένες μεταλλικές και 
π υρόδετες κατασκευές. Το φαρόσπιτο δε τις πιο πολλές φορές παραλείπεται 
~;ού η παρουσία του φαροφύλακα είναι πλέον περιττή.[1] 

-
1 

ΦΑΡΟI ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΦΩΣ» του Γ.Σκουλά 
« ' Ε δ' Α · κ οσεις μμος 
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2.6ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΩΝ 

Για τη σωστή λειτουργία όλων των επιτηρούμενων φάρων, υπεύθυνο 

είναι το προσωπικό των φαροφυλάκων που ανήκει στη δύναμη του Πολεμικού 
Ναυτικού. Η ύπαρξη αυτών των ανθρώπων εντοπίζεται από την αρχή 
λειτουργίας του πρώτου κιόλας φάρου. Οι μόνες πληροφορίες που διαθέτουμε 
για τους φαροφύλακες εκείνης της εποχής είναι η μισθοδοσία που ανερχόταν 

στο ποσό των 40δρχ μηνιαίως. Αργότερα, το προσωπικό των φαροφυλάκων 
προερχόταν από κελευστές και ναύτες που έπαιρναν απόσπαση . Με νόμο του 
1887 θεσπίστηκε η συγκρότηση ειδικού σώματος για την Υ .Φάρων. Επιστάτες 
και φύλακες προσλαμβάνονταν για τέσσερα χρόνια. με μισθό 20-30δρχ 

Γύρω από αυτούς τους ανθρώπους, που αποφάσισαν να αφιερώσουν 

τη ζωή τους για την ασφάλεια της ναυσιπ λοϊας στα ξερονήσια και τους 
έρημους κάβους, θα σταθούμε για να ρίξουμε μια ματιά στη ζωή και τη 
διαβίωση τους στους φάρους. Οι δυσκολίες στη ζωή του φαροφύλακα δεν 
περιορίζονταν μόνο στην επικοινωνία αλλά και στα διατιθέμενα μέσα τα οποία 
ήταν περιορισμένα. Οι άνθρωποι αυτοί συχνά απομονώνονταν για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα εξαιτίας κάποιας παρατεταμένης κακοκαιρίας.[1] 
Σύμφωνα με μαρτυρία ενός φαροφύλακα στο φάρο Πρασσονήσι Ρόδου, λόγω 
της ιδιομορφίας αυτού, του ν~σιού-μ~τά από μι? μεγάλη κ~κοκαιρία τα νερά 
ανεβαίνουν και το νησι που αλλοτε ειναι ενωμενο με τη Ροδο, χωρίζεται για 
αρκετό καιρό-βρέθ~κε απο_κλεισμένος v_ια 27 ημέρες χω~ίς επαρκή_ τρόφιμα 
και χωρίς τη δυνατοτητα καποιου πλεουμενου να μπορει να πλησιασει το νησί 
λόγω θαλασσοτ~ραχής. [2] ~νας άλλο~ πάλι_ φαροφύλακας στο φάρο 
Στροφάδια, κινδυνεψε να χασ~ι τη ζωη του _οταν «επιχείρηΟ:ε» να ταξιδέψει με 
καϊκι στη Ζάκυνθο για ν~ περασει τις ν,ιορτε~ των Χριστ?υγεννων με την οικο 
γένεια του. [3] Στα αρχεια της Υπηρεσιας Φαρων αναφερονται περιπτώσεις 
φαροφυλάκων που βρέθηκαν πεθαμένοι μέσα στο φάρο από συναδέλφους 
τους. Σ'αυτές τις συνθήκες στη~ίζει την άπο~η του ο Στυλιανό~ Λυκούδ~ς ο 
ποίος γράφει ότι «σαν φαροφυλακες κατατασσονταν ναυτικοι που βαρεθη 

~αν την θάλασσα ή καραβοκύρηδες που ναυάγησαν και έχασαν τα πάντα>> . 
Παρ'όλα αυτά οι περισσότεροι φαροφύλακες έχουν επιδείξει αίσθημα ευθύνης 

απόλυτης προσήλωσης στο καθήκον τους. Ουδέποτε αναφέρθηκε κακή 
και . 'λ , δ . , [4] 
λ ουργία φάρου απο αμε εια η α ιαφορια του προσ. ωπικου. 
ειτ λ δ , . . . . 

'Εναν από τους πιο κα ο ιατηρημενους φαρους που συνανταει κανεις 

, ι το Μελαγκάβι Λουτρακίου. Σ'αυτόν, ο φαροφύλακας Ηρακλής Ζησιμόπου 
~ινα έζησε για τρία συνεχόμενα χρόνια(έως το 1996)και συνεχίζει ακόμα να αφι 
0~ νει τον ελεύθερο χρόνο του φροντίζοντας τους εσωτερικούς κι εξωτερι 
ερω , [5] 
κούς χώρους του φαρου. 

- ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟI ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΦΑΡΟI» του Γ. Παπαγεωργίου 
1 « Εκδόσεις ' Αμμος 

Μ τυρία φαροφύλακα Πρασσονησίου Ρόδου Α.Γκρέκα 
2·Μ αρτυρία φαροφύλακα Στροφάδων Ζακύνθου Κ.Θεοδόση 
3· ;6 ΧΡΟΝΙΚΌ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ» του Ν. Τσαπράζη 
~:~αρτυρία φαροφύλακα Μελαγκαβίου Λουτρακίου Η. Ζησιμόπουλου 
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Ακόμη ένας σημαντικός φάρος που μέχρι πρόσφατα ήταν επανδρωμένος είναι 

0 φάρος της Σαπιέντζας, 2 χλμ περίπου από τη Μεθώνη στο νοτιότερο άκρο 
της Στερεάς Ελλάδας. Το νησί είναι ακατοίκητο και οι μόνοι άνθρωποι που 
βρισκόντουσαν πάνω στο νησί ήταν οι εκάστοτε φαροφύλακες. Το νησί έχει 
πυκνή βλάστηση, με θάμνους στις βραχώδεις πλευρές και δέντρα στις βαθιές 
κοιλάδες. Αυτή η ποικιλομορφία στη βλάστηση σε συνδυασμό με την επιβλητι 
κότητα του λιθόχτιστου φάρου, προκαλούν μια απρόσμενη έκπληξη στα μάτια 
κάθε επισκέπτη. Είναι λοιπόν φυσικό το δέσιμο αυτών των φαροφυλάκων με 
το λειτούργημά τους στις πρωτόγονες κι όμως τόσες ξεχωριστές συνθήκες 

στις οποίες ζουν.[1] 
Στην καρδιά και το νου όλων των ναυτικών βρίσκεται η φιγούρα του 

φαροφύλακα με το ηλιοκαμμένο πρόσωπο, το ρυτιδιασμένο δέρμα από το 
αλάτι και την υγρασία, με έναν και μόνο ιερό σκοπό :να φωτίζει ο φάρος όλη 
τη νύχτα μέσα στην απέραντη θάλασσα και η περιπολική ακτίνα φωτός να 
προστατεύει τους άγνωστους περαστικούς. Σήμερα, ο παλιός φάρος πετρελαί 
ου με το φαροφύλακα που κούρδιζε το μηχάνημα στη βάρδια του, είναι παρελ 
θόν. το φαρικό δίκτυο περιλαμβάνει δώδεκα επανδρωμένους και σαράντα ένα 
επιτηρούμενους φάρους. Επανδρωμένοι παραμένουν οι φάροι αυτοί που βρί 
σκονται στην παραμεθόριο και που υπάρχει ανάγκη συνεχής παρακολούθη 
σης τους. Στον πιν. 1 δίνονται αναλυτικά οι επιτηρούμενοι και επανδρωμένοι 
φάροι στην Ελλά?α ενώ στον πίν. 2 αναγράφεται ο τρόπος προσέγγισης 
σ'αυτούς τους φαρους. [2] 

1.Μαρτυρία φαροφύλακα Σαπιέντζας Γ. Βλαχόπουλου 
2.Περιοδικό «ΑΓΟΡΑΖΩ» 1989 
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Ανήκει σι-ην αναφορά Π/χη Κ. Λάλου Π.Ν. από 11-05-1998 
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53. ΜΟΥΔΑΡΙ (ΚΎΘΙ-1ΥΩΝ) 



Ανήκει στην αναφορά Π/χη Κ. Λάλου Π.Ν. από 11-05-1998 

ΠΙΝΑΚ.1 ''Β '' 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑ ΠEPIQ.X U 

ΠΕΡΙΟΧΉ: ΚΟΡΙΝΘlΑΚΟΣ-ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ 

ι Ψ ΑΡΟΜΥΤΑ (Γ ΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ) 

2. ΔΡΕΠΑΝΟ (ΠΑΤΡΩΝ) 

3. ΔΟΥΚΆΤΟ (ΛΕΥΚΑΔ_ΑΣ) 

ΟΔΙΚ.Ω.Σ 

ΟΔlΚΩΣ 

ΟΔΙΚΩΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΥΒΟΙΚΟΣ 

ι . ΚΑΚΟΚΕΦΑΛΗ (ΧΑΛΚlΔΑΣ) 

2. ΑΡΚΙΤΣΑ (ΑΡΚΙΤΣΑΣ) 

Αποστολή Νο 2 

ΟΔΙΚΩΣ 

ΟΔlΚΩΣ 

3
. ΑΝΤΕΡΡΟ (ΑΓ. ΚΩΣΤ ΑΝΤΙΝΟΥ) ΟΔ.ΙΚΩΣ 

ΟΔΠ<ΩΣ 
4. ΑΥΛΙΔΑ (ΧΑΛΚJΔΟΣ) 

S. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (ΑΓ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) ΟΔΙΚ 1Σ ΑΓ.ΚΩ.ΣΤΑΝΤΓΝΟ + ΚΑJΚΙ 

ΒΑΣΙΛΙΝΑ (ΑΙΔΗΨΟΥ) 1. 
ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ (ΩΡΕΩΝ) 

2. 

ΑΡΓΥΡΟΝΗΣΟΣ (ΩΡΕΩΝ) 
3 

roYPOYNI (ΣΚΟΠΕΛΟΥ) 
4. 

Αποστολή Νο 3 

ΟΔJΚΩΣ 

ΟΔΙΚΩΣ + ΚΑΙΚJ 

ΟΔJΚΩΣ + ΚΑΙΚ1 

ΔΕΛΦΙΝ1 ΑΠΟ ΑΓ.ΚΩ.ΣΤ ΑΝΤΙΝΟ + ΟΔΙΚΩΣ 



ΠΕΡΙΟΧΗ: BOPEip ΑΠ' ΑΙΟ 

Αποστολή Ν ο 4 

1. Ρ/Φ ΑΞΙΟΥ (ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ) 

2. Ρ/Φ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΙΝΙΚΗ) 

3. Ρ/Φ ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΟ (ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ) 

ΟΔΙΚΩΣ 

ΟΔΙΚΩΣ 

ΟΔΙΚΩΣ 

ΟΔΙΚΩΣ 4. ΚΑΣΣΑΝ ΔΡΑ (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) 

5. ΑΛF.3/ ΛΗΣ ( λλΕΞΙ ΛΗΣ) 

1. ΤΡΙΚΚΕΡΙ ΒΟΛΟΥ (ΒΟΛΟΣ) 

2. Ψ ΑΘΟΥΡ Α (ΑΛΟΝΗΣΟΥ) 

1. ΛΙΘΑΡl (ΣΚΥΡΟΥ) 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ 

Αποστολή Νο 5 

ΔΕΛΦΙΝΊ ΑΠΟ ΒΟΛΟ + ΚΑΙΚ1 

ΔΕΛΦΙΝJ ΑΠΟ ΒΟΛΟ + ΚΑrκΙ 

δ.ποστολή Ν ο 6 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

Αποστολή Νο 7 

1. ΥΨΗΛΗ (ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩ.Σ + ΚΑΙΚ1 

ι. ΑΚΡΩΤΉΡΙ (ΘΗΡΑΣ) 

1. κοΡΑΚΑΣ (ΠΑΡΟΥ) 

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

Αποστολή Ν ο 8 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ 

Αποστολή Νο 9 

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩ.Σ 

Αποστολή Ν ο 1 Ο 

ΑΣfΙΡΟΠΟΥΝΤΑΣ (ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ) 
1. 

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΣ 

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΣ 

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΣ 

ΠΟΛ γ ΑJΓΟΣ (ΚJΜΩΛΟΥ) 2. 
ΣΠΑΘΙ (ΣΕΡΙΦΟΥ) 3. 



Ι. ΑΓ. ΝlΚΟΛΑΟΣ (ΚΕΑΣ) 

2. ΤΑΜΕΛΟΣ(ΚΕΑΣ) 

3. ΒΡΥΣΑΚΙ (ΛΑ ΥΡ10Υ) 

Απσστολ~j Ν ο 11 

ΑΚΤΟΙΊΛΟΙΚΩΣ ΑΠΟ ΛΑ YPlO 

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩ.Σ A.JlO ΛΑ ΥΡΙΟ 

ΟΔΙΚΩΣ ΣΤΗΝ ΕΓΠΣΤΡΟΦΗ 

ΠΕΓΙΟΧΗ: Β. ΚΥΚΛΛΔΕΣ-ΑΝΑΤ. ΑrΓΑΙΟ 

l. ΓΡΗΑ (Α.ΝΔΡΟΥ) 

2. ΦΑΣΣΑ (ΓΑ ΥΡΙΟ ΑΝΔΡΟΥ) 

3. ΑΡΜΕΝ1Σ'ΓΗΣ (ΜΥΚΟΝΟΥ) 

ι . ΠΑΣΣΑΣ (ΟΙΝΟΥΣΩΝ) 

2. κοΚΚΙΝΟΠΟΥ ΛΟ (Ψ ΑΡΡΩΝ) 

ι\πο στ_ο λτU~.{p J1 
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΣ ΟΔΙΚΩΣ 

ΑΚΤΟ11ΛΟΠ<ΩΣ + ΟΔΙΚΩΣ 

ΑΚΤΟΠΛ.ΟΙΚΩΣ + ΟΔΙΚ ΩΣ 

ι\ποστολ1i Νο 13 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ XlO + ΚΑΙΚΙ 

ΑΠΟ xro ΑΚΤΟΠΛΟΙΚ.ΩΣ 

Π.ΑΠΠΑΣ (ΑΓ. ΚΙ-ΙΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ) 
l . 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ 

ΣΙΓΡΙ (ΛΕΣΒΟΥ) 1 . 
[ΙΛΑΚΑ (ΛΗΜΝΟΥ) 2. 

ΔΡΕΠΑΝΟ (ΧΑΝΙΩΝ) 
l . 
κΑΒΟ ΣΙΔΕΡΟΣ (ΣΗΊΈΙΑΣ) 

2. 

Αποστρλή_Νο 15 

ΑΕΡΟΠΟΡlΚΩ.Σ + ΟΔΙΚΩΣ + ΚΑlΚ1 

ΑΚ'ΓΟΠΛΟΙΚΩΣ ΑΠΟ ΛΕΣΒΟ 

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚJΡΗΤΗ 

Αποστολή Νο 16 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΧΑ.ΝΙΑ + ΟΔΙΚΩΣ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΧΑΝΙΑ + ΟΔΙΚΩ.Σ 



ΠΕΡΙΟΧΗ : ΙΟΝΙΟ - Ν.Δ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ 

ι . ΚΑΣΤΡl (ΟΘΩΝΩΝ) 

1. ΛΑΚΚΑ (ΠΑΞΩΝ) 

ΠΑ:Ν ΑΓΙΑ (ΙlΑΞΩΝ) 2 . 

.., ΑΝΤΠΊΑΞΟΙ (ΠΑΞΩΝ) J. 

1. ΚΑΤΑΚΩΛΟ (ΚΑΤΑΚΩΛΟΥ) 

2. ΚΕΡΙ (ΖΑΚΥΝΘΟΥ) 

3. ΣΚΙΝΑΡΙ (ΖΑΚ'ϊΝΘΟΥ) 

4. ΓΕΡΟΓΟΜΙΙΟΣ (ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ) 

l. ΣΑΙΠΕΝΤΖΑ (ΠΥΛΟΥ) 

τ ΑΙΝΑΡΟ (ΛΑΚΩΝΊΑΣ) 2. 

AΠ.Q.Q:!.Q.λri Ν ο 17 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩ.Σ ΚΕΡΚΥΡΑ + ΚΑΙΚJ 

Αποστο~.fι~_ρ_l 8 

ΟΔΙΚΩΣ ΗΓΟΥΊνίΕΝ1ΤΣΑ + ΑΚΤΟΠΛΟΙ.ΚΩΣ +Ο JΊ-- " 

ΟΔJΚΩΣ ΗΙΌΥΊν1ΕΝΙΤΣΑ + ΑΚ ΤΟΠΛΟLΚΩΙ +Ο ΙΚΩΣ 

ΟΔΙΚΩΣ ΗΓΟ'ϊ'?Ί.1ΕΝΙΤΣΑ + ΑΚΤΟJΊΛΟ[ΚΩΣ + ΟΔJΚΩΣ 

ΑπQ_[7Όλή Νο 19 

ΚΑΤ ΑΚΩΛΟ ΟΔlΚΩΣ 

ΚΥ ΛΛΗΝΗ ΟΔΙΚΩΣ + ΑΚΤΟΓΙΛΟΙΚ.ΩΣ+οΔΙkΩΣ 

ΚΥ ΛΛΗΝΗ ΟΔΙΚΩΣ+ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΣ+ ΟΔΙΚΩ.Σ 

ΚΥ ΛΛΗΝΗ ΟΔΙΚΩΣ+ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΣ+ ΟΔlΚΩΣ 

;:\ποστολή Ν ο 20 

ΟΔΙΚΩΣ ΠΗΛΟ + ΚΑΙΚΙ 

ΟΔΙΚΩΣ TAJNAPO + ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 2krn 

ΠΕΡΙΟΧΉ : ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ - ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ - ΚΎΘΗΡΑ 

Αποστολή Νο 21 

zoYPBA (ΥΔΡΑΣ) 1. 
ΣfΙΕΤΣΕΣ (ΣΠΕΤΣΕΣ) 2. 
ΠΑΡ ΑΠΟ ΛΑ (ΣΠΕΤΣΕΣ) 

3. 

ΜΟΥ ΔΑΡΙ (ΚΥΘΗΡΩΝ) 
l. 

Αποστgλή Ν ο 22 

ΔΕΛΦΙΝ1 ΑΠΟ ΖΕΑ 

ΔΕΛΦΙΝ1 ΑΠΟ ΖΕΑ 

ΔΕΛΦΙΝΊ ΑΠΟ ΖΕΑ + KAJΚJ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩ.Σ 



2.7 -ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΩΝ 
-ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΗΝΙΚΩΝ ΦΑΡΩΝ 

Οι φαροφύλακες έπεσαν θύματα της ραγδαίας ανάπτυξης της 
τεχνολογίας. Οι απαιτήσεις του διεθνούς οργανισμού IALA (lnternational 
Assosiation Lighthouse Authorieties) για αλλαγή της τεχνολογίας των φάρων 
με την εφαρμογή ηλεκτρικής, ηλιακής και αιολικής ενέργειας καθώς και για 
εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ελέγχου και τηλεχειρισμού των 
αυτοματοποιημένων επιτηρούμενων φάρων, ανάγκασαν την Υπηρεσία 
Φάρων να απομακρύνει το προσωπικό αυτό και να ακολουθήσει τις 

ευρωπαϊκές επιταγές. 
Η σταδιακή απομάκρυνση έγινε άλλωστε και για οικονομικούς λόγους 

αφού η συντήρηση των φάρων απ'αυτό το προσωπικό ήταν πολύ δαπανηρή 
για το κράτος., Με την μείωση ~Όυ π~οσωπι~ού των ~αροφυλάκων και σχεδόν 
την κατάργηση του, δημιουργηθηκε ενα τεραστιο προβλημα ως προς τη συ 
ντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων ορισμένες από τις οποίες αποτελούν 
έργα τέχνης και ο?όση~α καλαισθησίας ~αι τεχ~ικής τελειότητα~ μιας εποχής 
που πέρασε χωρις ελπιδα για επιστροφη. Ως τετοια κομψοτεχνηματα μπορού 
με να αναφέρουμε το, φάρο του Γυθείου; της Σαπιέν:ζας, των Κυ~ήρω~ και άλ 
λους, που η μη συντηρηση τω~ κτιριακων εγκαταστασεων μοιραια μετα την 

αυτοματοποίηση και την απομακρυνση του προσωπικού των φαροφυλάκων 
θα είχε δυσμενείς επιπτώσεις στην όλη υπόσταση των κτιρίων των φάρων. 
Για τη λύση αυτού του προβλήματος έγιναν διάφορες προτάσεις. Μια από 
αυτές ήταν η παραχώρηση αυτών των κτιρίων σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φο 
ρείς προς αξιοποί~ση τους ή μετατροπή αυτ~ν, ό~του επ!βάλλεται: σε θέρε 
τρα. Μια άλλη προταση για τους πιο προσιτους φαρους ηταν να γινουν οικο 

λογικά κέντρα ή ξενώνες, τόποι έρευνας, μουσεία ή εκθεσιακοί χώροι. Για τους 
πιο απρόσιτους δε, τέθηκε η πρόταση να λειτουργήσουν ως καταλύματα για 
ιστιοπλοϊκούς αγώνες , ως ερημητήριο για όσους θέλουν να απομονώνονται ή 
ως σταθμοί παρατήρησης. 

Αυτές οι προτάσεις συζητήθηκαν σε ημερίδα που διοργανώθηκε από το 
Υπουργείο Πολιτισμού με θέμα «Χαρακτηρισμός των ελληνικών φάρων ως 
παραδοσιακά, διατηρητ~α πολιτιστι~ά μνημ~ία».[1] Κατόπιν τ?ύτου , άρχισ~ν 
να γίνονται αιτήσεις απο τις νομαρχιες δια~ορων yεωγραφικων ,διαμερισμα 

όλης της χώρας για τον χαρακτηρισμο των φαρων που υπαγονταν σ'αυ 
~~νως ιστορικά διατηρητέα μνημεία. Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ενέκρινε τις 

[2] 

-Ε ημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» της Κυριακής 2/8/92 
1· φ · Φ' ων 2.Πρακτικά Υπηρεσιας αρ 
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αιτήσεις αυτές, έτσι σήμερα οι περισσότεροι φάροι της Ελλάδας είναι διατηρη 
τέα μνημεία. Στις παρακάτω σελίδες παραθέτονται αιτήσεις προς το Γ.Ε.Ν. 
που αφορούν το παραπάνω θέμα καθώς και αιτήσεις για τη διενέργεια εργα 
σιών σε κάποιους φάρους.[1] Αναφορά σε αυτό το θέμα έγινε και στο συνέ 
δριο διεθνούς οργανισμού για τους φάρους της IALA από 6 εως 12 Οκτωβρί 
ου 1997 στη Γαλλία με θέμα «Παραδοσιακοί φάροι» στο οποίο συμμετείχε ο 
τότε υποδιευθυντής της Υ.Φ. πλοίαρχος Α. Παπαδούλης κι εκεί τέθηκε το 
θέμα της εκμετάλλευσης των παραδοσιακών αυτών φαρικών οικημάτων από 
τους κρατικούς φορείς. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης διαπιστώθηκαν τα κά 

τοθι: 
α)Οι περισσότεροι φάροι έ~ουν γί~ει μουσεία ~αι επιτρέπεται η είσοδος-επίσκε 
ψη ιδιωτών με καθορισμενο αντιτιμο εισιτηριου. 

β)Σε περίπτωση συγγραφής κάποιου βιβλίου ή φωτογραφικού άλμπουμ κατά 
τίθεται συμφωνηθέν χρηματικό ποσό το οποίο καταβάλλεται τελικώς στην 

Υπηρεσία Φάρων. 
γ)Σε περίπτωση κινηματογραφικών ή άλλων τηλεοπτικών και διαφημιστικών 
παραγωγών κατατίθεται εκ των προτέρων συμφωνηθέν χρηματικό ποσό 
επ' ωφελεία της Υ. Φάρων. 

δ)Τέλος σε περίπτωση που αιτείται αντίγραφο οποιασδήποτε σημειώσεως, 
σχεδίου κτλ ενός φάρου ,ακο~ουθείται η ανωτέρω διαδικασία καταβολής 
χρημάτων στην Υπηρεσια Φαρου.[2] 

1 Πρακτικά Υπηρεσίας Φάρ~ν 
2·,Εγγραφο του Α. Παπαδουλη για το συνέδριο με θέμα «Παραδοσιακοί φά 

· ροι» Γαλλία 6-12/10/97 
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ΚΟ!Ν : 

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤ Ι ΚΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ 

ΤΑΧΥ ΕΓΓΡΑΦΟ 

---·- ---··- -
Αριθ . Φακέλλου Φ. 81 0.13711 /96 

Αριθ . Σ χεδ ίο υ: ~Η 

Ημερομη νία : 12-02 -96 

-·-------
Συνημμένα : Όπως στο κεfμενο 

-------- ·---
----··--··---------·--·-----------------
ΘΕΜΑ : Επισκευή Κτιρίων Φάρων _ ~----:--~::----~--~------__) 
ΣΧΕΤ~_Ε_yy_Qαφο Λιμενικού Τσμείο~_Ν . Αιτωλ/νία_s~Πρωτ 567/26-7-95 
~- β) Έγγραφο Κοινότητας Γερολιμένα Αρ . Πρωτ. 105 από 27-10-9--5-----1 

γ) Έγγραφο Δήμου Πάρου Αρ . Πρωτ. 149 από 15-01-96 
δ) Κοινότητα Ίου Αρ.Πρωτ. 173 αηό 30-1 -96 
ε) Ένωση Καταπολιανώv Αρ. Πρωτ . 276 από 28-11-94 
στ) Υ.Φ. Αρ.Φ.915.119/1/95//26-4-95 
ζ) ΓΕΝ/Γ2-11 Φ.913.1/40/89 από 31-7-89 
η) ΓΕΝ/Γ2-ΙΙ Φ.913. 1 /5/90 από 28-2-90 
~lΓEN/A2-IV Φ . 542/634/93 από 30-8-93 

Υποβάλλο_vται συv~μμένα αιτrΊματ? ?ιαφόρων φ~pέων (τοπική αυτοδ ι οίκηση 
, σύλλογο ι κ.λ.π.) που ζητουv _την επι?κευη η κ_α ι παραχωρηση παλαιών κτιρίων 
φάρων τα 0,ποία ~εν.συvτηρουνται ~ημ~pα απο τ~ν Υ.Φ. ~αθ'όσο~ τα φLιιτιστικά 
μηχανήματα των, εχοu~ τοποθ:τηθει επι μ~ταλλικωv, οβελων πλησιον των κτιρίων. 
Ειδικότερα για καθε κτιριο απο τα παραπανω αναφερονται τα ακόλουθα: 

α) ~άρος «Αγ.Σώσ;ος» Μεσολο~ίοu ~ΑΕΦ 1020). Πρωτολειτούργησε το 

1859
. Το 1954 επανdλ_ειτοu ργησε με πηγ~ ενεργειας το πετρέλαιο. το 1986 

αυτοματοποιήθηκε πληρως ~σι απομακ~υνθηκε το προσωπικό των φαροφυλάκων. 
Σήμερα λειτουργεί ως.αυτομ?τως ηλιακος. ~ε το σ~ετ.(α) το Λιμενικό Ταμείο ζητά να 
αναλάβει την ετrισκευη/συντηρηση του κτιριου αφου του παραχωρηθεί για τουριστική 

εκμετάλλευση· 

β) φ_QQQ._ς «Γερολιμέ~α» Λακωνία? (ΑΕΦ 231 Ο). Πρωτ.ολειτ~ύργησε το 1898. 

1953 
μετετράπη σε αuτοματο ασετυ~ιvης και το φωτιστικο μηχανημα μεταφέρθηκε 

Το λλική κατασκευή (οβελό) σε αποσταση 20μ. από τον πύργο και έτσι 
σε μετα ί μέχρι σήμερα. Με το σχετ.(β) η κοινότητα Γερολιμένα ζητά την 
λειτοuρχεηση για χρrΊση αφού προηγουμένως το επισκευάσε ι . 
11αραχωρ 

--
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ΠΡΟΣ : 

KOIN: 

ΘΕΜΑ: 

ΣΧΕΤ: 

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ 

ΤΑΧΥ ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Αρrθ. Φακέλλου 

Αρ ιθ. Σχεδlου: 

Ημερομηνlα: 

Συνημμ ένα: 

Κ. 050215 ΕΓ 

γ) Φάρος «Αν.Φωκάς» Πάρου (ΑΕΦ 8570). Πρωτολειτούργησε το 1887. Το 

1955 μετετράπη σε αυτόμ~το και το φωτιστικό μηχάνημα μεταφέρθηκε σε μεταλλική 
κατασκευή (οβελό) σε μικρή απόσταση από το κυρίως κτίριο, όπως και λειτουργεί 
σήμερα. Με το σχετ.,(γ) ? ~ήμος Πάρο~ ζητά την :πισκευή του κτιρίου για να μείνει · 
αναλοίωτη αισθητικα η ε ι κονα του τοπιου του λιμενος της Πάρου. 

δ) Φάρος «Φανάρι» Ίου (ΑΕΦ 871 Ο). Πρωτολειτούργησε το 1888. Το 1952 
μετετράπη σε αυ~όματο και. το φ_ωτιστικό μ~χάνημα. μετα~έρθ~κε σε μεταλλική 
ατασκευή (οβελο) σε μικρη αποσταση απο το κυριως κτιριο, οπως και λειτουργεί 

~ήμερα. Με τ? σχετ.(δ) ο Δήμος αναλαμβάνει τις ενέργειες αναπαλαίωσης του 
κτιρίου του φαρου. 

ε) Φάρος «Αν . Ηλίας» Αμοργού (ΑΕΦ 8840) . Πρωτολειτούργησε το 1888. Το 

1946 
έγινε αυτοματοποίη~η και ταυτ~χρονη ~εταφορ~ των φωτιστ.ικών 

ανημάτων σε μεταλλικη κατασ~ευη (οβελο), σε απο?Ταση _so μετρων από το 
μ~Χ του φάρου . Με το σχετ.(ε) LLΕ.νωση Καταπολιανων ζητα να αναπαλαιώσει το 
~~:~:~με δικά της έξοδα. Με το σχετ . (στ) η Υ.Φ. υπέβαλε προς ΓΕΝ τις απόψεις της 
επί του θέματος. 

Επίσης αναφέρεται ότι παρόμοια αιτήματα είχαν υποβληθεί και με τα 
2. . (ζ) (η) και (θ) που αφορούν τους φάρους«Πάνορμο» Τήνου , «Κρανάη» 
σχετικα , , . δ . , δ θ . θ , . 
Γυθείοί.J και «Τουρλιτη» Άν ρου για τους οποιους ειχαν ο ει ετικες απαντησεις . 
~ 

κατόπιν των ανωτέρω α!τείται ~ξετα~θεί συνο~ικά το όλο _θέμα 
3. λ ·ωσης/επισκεuής παλαιων κτιpιων φαρων απο τους διαφορους τοπικούς 
αναπ.α αΆι οψη της Υ.Φ. είνα ι να δοθουν τα εν λόγω κτίρια για επισκευή, 
φορεις Π ·· ·e · · . ση και χρήση με την προυπο εση οτι : 
αναπαλαιω . 
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ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
j'_[lH_PEΣIA ΦΑΡΩΝ 

ΤΑΧΥ ΕΓΓΡΑΦΟ 

osoυ..rn 

-··-.--- -·-.. ------------~ 
nr-'oΣ: 

KOIN : 

------·--------
.Α.ριθ. ακέλλοu 

Αρ1θ. Σχιδfοu : 

Ημφομηνία: 

Συνημμένα: 

__,_---·-· 
ΘΕΜΑ: 

ΣΧΕΤ 

4. 

α) Δεν θα μεταβληθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτιρίων. 
β) Θα συντάσσεται μελέτη επισ_κευ~ς η οποία θα εγκρίνετε από το ΓΕΝ. 
γ) τα κτίρια θα χρησιμοποιηθουν μονο για πολιτιστικούς σκοπούς . 
δ) Όπου κρίνεται απαραίτητο από Υ.Φ . θα επανατοποθετούντα ι τα 

φωτιστικά μηχανήματα στην παλαιά θέση. 

Συνημμένα υποβάλλονται όλα τα σχετικά για πληρέστερη ενημέρωση . 

ynHPE!IA ΦΑΡΩΝ 
Δ Ι ΕΚΠΕΡΑIΩΘΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ HMEPOMHNIA 

l59&-.iS9 

~ 
ΓΝΕΡ_ -
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δt-iMOKPA ΤΙΑ 
vnσνΡΓΞΙΟ . nσΑ ΙΤΙΣΜΟΥ 
nei=oΙΦEPSIA. θΞΣΣΑΛIΑΣ 

SH ΕΦΟΡΞ~ ΝΕΟΤΕΡΟΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Μεταμοptιιώσιως 41 ιi Ανθ . Γαζ~ 
380 ο ι ΒΟΛΟ Σ ---

• ΤΗΑΕΦΩΝΟ : 36.987 

&ιμi) 

eεΜΑ 
Σχετ_ι~ με τον χαι:χ:ιχ τηρισμο 

τοu φjp:)Ι_ι στη . θέση .... rουρούνι -

της κσι νότητας r.Vvσca.ς Σκοπέλου 
ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο 

το Π.Δ. 

Βόλος 8 

Αριθ. πρωτ . 

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΈΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣfν'ΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΛΑΙΚΟΥ ΓJΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

TMH1-tA ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Ερμού 1 7-106 82·-ΑθΗΝΑ 

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΟΟΔΕΚΊΏΝ 

Υ. ΦΑΡΩΝ 

Αρ. Πρωτ. i /\ Η 1 r !J. μιρ. ~-

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΙΝ. 

CN~P -
Υ/Δ 

Δ 

}(Qt. νοποι ε ί ττrι ι το π.αρον' 
Ι 

η εκτέλεση οτrοια.οδήποτε οικο5ομικής; ερΎασίας στο φjρο, ruμ

Ατομιχή Γ\χiιμοδότηση του ΝομιχαJ Συμβα)-
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ΘΕΜΑ:ΧαιLgκ:πιQισμός Φάρwν ως Ιστορικά 
Δια.ηιρητέα Mmwlli! 

ΠΟΛΕ:ΜΙΚΟ,ΝΑ YTIΚO 

πil:If~ 
Αριθ. Φ. 810. 1'40/1196 
Αpιθ.Σχ. :1 ς '1 

ΣΧΈΤ: α) 5η ΕΦΟΡΕΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ !vfNHMEIΩN 
ΠΕΡΙΦΕΡΕU\. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ~θ . Πρωτ:. 70/8-2-96 
β) 5η ΕΦΟΡΕΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛlΑΣ Αριθ. Πpωτ. 121nΙ-2-96 
γ) Υ.Φ Φ.995/160195/(3-11-95 

Η με ρο~ ην~α: 27-2-96 
Συvη μμέ 1α : Οπως στο 

ιcειμeνο 

Αναφέρεται ότι η 5η Εφορεία Μνημείων Περιφέρειας Θεσσαλίας με τα 
σ ετ. (α) 'kαι (β) μας εyνώρισεν ότι στα πλαίσια των αpμοδ~οt'ήτ:ων της έχει αναλάβει 

\ γο•ος χαρααηρισμού ως Ιστοριχ:ό Διατηρητέο Μνημείο το φάρο "ΓΟΥΡΟΥΝΙ" 
ενι:.ρ ..,...., , .ι..~ αλό , 
Σ πέλου χ:αι έχει προγραμμι:trtσει ανu.Λ.ηψη αν γων ενεpγειcον χ:αι για τους υπόλοιπους 
κ:ο θύ 

φάρους περιοχής ευ νης τη ς. 

2 
Για αρτιότερη παρουσίαση - τεχ:μηρtωση κ:αι υποστήριξη των προτάσεων της 

· εvτpι-κ:ό Συμβούλιο Νεω.τέpων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού όπου 
στο JC δό ση έ ' ' δ θούν τα θέμα.τα. για γνωμο tη η ανωτ ρω υπηρεσια αιτe1 tην συν ρομή 'tης 
εισαάχ ι~ε την παροχή ιστορικών στοιχείων των φάρων ( Κατασχευαστη::ά σχέδι~ 
Υ.Φ pων r , 
Τεχνικά Χαρα~ηριστικ~ κ.λ.π) 

3. 
Μeτά τα παρ ιπάνω αιτείται έyιcριση : 
α) παροχής -cων αιτουμένων στοιχείων 
β) συμμετοχής της Υ.Φάpων στην συνεδρίαση συμβουλίου 

y πουργείου Πολιτισμού. 
y) αποάτολής από Υ.Φάρων επιστολών προς στις άλλες Εφορείες 
Νεωτέρων Μνημείων της χώρας για ανάληψη σ:νσλόγων ενεργειών ~cαι 
για τους υπόλοιπους πέτρινους φάρους . 

Αιτείται ληφθεί υπ' όψιν 6η ανάλογο ενδιαφέρον για την ανω::ϊ1ρυξη των 
4. _ pητέα Μνημεία είχε επιδειχθεί και ωτ6 το Ελληvηcό Τμr1μα της ΔιεΕtνοί1ς 

· ωΥ ως Δια1.. η Β . ·-~ ' (l~ICCHI) . φσ.Ρ , α. την διάσωση της ιομηχανικης kΛηρονομιας οπ:ως αναφέρεται 
εrnrpoτrης Υ', ΠΛΟΙ.ΑΡΧΟΥ (Μ) ΑΘ. ΠΕΡΡΑ Π.Ν. που υπεβλήθει με το σχετ. (γ). 
στην αναφοpα \ 

~~~ 

ΑΘ.ΠΕΡΡΑΣ Π.Ν . 
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ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤ Ι ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ Ξ Σ 
ΔΙΕΥΘΥ ΣΗ ΛΑΊΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ t~ΕΩΤΕ ΡΩΝ Μ ΗΜΕΙΩΝ 

.Α.θήνα 1 Ο 0~1ωβpiου 1996 , 
Ι 

Αριθμ πρωτ / 

ΥΠΠΟΙΔΙΛΑΠΙΓ/ 3ι:.lCiB /,.ι.;ι': 

Τσχ . ΔJvση · Ερμού 17 ΠΡΟ' Πiνω, σ Λnοδο, τών 

ΤσΧ ΚuJδικσς 101 86 . 
ΠληpοφοpίΕς Β Κουβελη 

(ιVιι ουνημμίνη 11ουργιr. ή 

οηόφοοη σc ~, άθc αποδίf.. τ η . ) 

Τηλέφωνο 32 32 611 

ΘΕΜΑ Λνσκοίvωση cπόφοσης 

"ί r σνοιωινώνουμι ότι μι την ουνημμέvη Υπου~γική απόφαση ΔΙΛ/~Π/Γ /175612677 ΒΠ-5-96 
- 0 ~ · ιοσιcύΕiηκε στο ΦΕΚ 466/8/96 χαpοκτηpιστηκε ως 1σ~ορ1r..ό διο1ηpητίο μνημείο ο Φόρος 

nου Ωn1 . Γλ. ' 'λ Ε . . . στη Θέ.ση "Γ ουρούνι" της .κοιvοτη.τσς ωσσσς Lκοπε. ου πιοης οριστηι: ε. ζωνη προmοσίσς με. 
, 200 μ πι:ριμπρικο του Φοpου . 

σί\ΤιVΟ · 

no ίvως, σύμφων~ μι την ισχύουσα νομ~θιοί~ αnσγορε.ύε.τ?ι οποιa?ήποτι: ε.πέ.μβ~ση ε.πί του 
Ε .μ,, nuτοί! κω επ ι του nι:ριβαλλονrος χωpου ι ου (c πιω: ευις , συv~ηpηοη, προσθηκη κλπ) χωρίς 
r:τ:pιο,, J έvως 

0 
εvδισφφόμενος ιδιοf:τήτης να ζητήσει την έψ, ριση της αρμόδιος Υπηρε.cίος του 

;rροηγουμ 

ynoupγε.ίou μας . 
·a ~εωτ Μνημείων. Μοαί,Jοpφώοεως 41 κα ι Ανθ Γαζή , Βό~ος 380 01 ) 

(Sη ΕφοpΕι 

~ 
1 ΔΠV-ΑΝΜ (συν Υnουργ απόφαση ) 
2 ΔΙΛΑΠ/Γ · . Τ. που κα 1 ΔημοD Σχε.σε.ων 
3 Γρσφι:10 υ . ) 

. uv γπουpV σποφαση, . 
(Σ · Αρχι: ίου Μvημι:iωv Ελλοδος, 

4 Δ}vση 
( ΣUV ΥΠ. σπόφ . )) . 'ι, _; 

5 Β κοuβtλn ' ιc ιr" 
. ..... ι 

Ί..t ~ ' \.. '-<_t:. v1 

\..1 ι) 
.~~-..ι '1,ι~ 

Ο Προιστά με.νος του Τμήματος 

Δσv. Ορφανουόόκης 

.. t ,, t"' ~ ι ~~· ., ~μ~~iγραφο 
'v- , ι" 0 · · d~ν.wΓρcψμmείας 

~ \ v . (ι • \J /Ύ J ~ ll /, /'/-1 // 
'ι..{·,. 1. .1 · .·/, -· f -../ ,- to.. 1 / ( : ........... 

. l ι,,. . 1.: ' ι\ι \' ~(Ι.Ό / 
lί ~ ΊJ . \ \Ο \ ;ι,;.-:,_9Ψ/ . 

v\ ι) ~f':,~~'' ;(_./ . 
/"~flΟ.ΛΟΣ Π).MQ'f 
(~~ 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Χαραr.:τηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημι:ίο, σύμφωνα μι: τις διατόξε.ις του Ν. 1469/50, 
τον Φάρο στη θέση ·rουροίrvι" της Κοινότητας Γλι..!Jσσος Σκοπέλου, διd~ωποτιλι:.ί αξιόλογο 
δείγμα ε.ιδικής αρχrπκτοv~κής σημαviΊκό για τη με:.λέτη της ιστορίας της αρχιτε11.το 'lκής, και tva από 
τα σύμβολα της ναυτοσύνης, του θεμέλιου της ι:θνlκής σννιίδησης 

Με κσθαpά γι:ωμετpικά σχήΙJοτσ . συγκpmηΙJένη ίJΟpφολόγηση και κτισΙJέvο με τοπικά υλικά . 
πε.ριλαμβάνει το επιβλητικό κτίριο του φάρου και το φσρόσπιτο. . 
Επlσης για την προοτα~Ια, σvό~ειξη καr προβολή του ΙΛημι:Ιου ορlζεταr ζι..!Jvη nροστσσrας με 

ακτίνα 200 μ. περιμετρικα του <Ραρου . 

~ικό διανομό 
1. ΔiΜΠ/Γ (23) 
2. ΔΠΚΑΝΜ (2) 
3. Β . κουβtλη 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
Δσν . Ορφανουδάκης 

ρdμμστείας , 
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21-FEB-1996 14: 10 FROM 5 EFOR IA NEOTERON ΜΝΗΜΙΟΝ το 

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΙ'λ ΤΙΑ 
·vnov~!"'i!IO nσΛΙ'Τ'!:ι'ΜΟ V 
rιΕΞF'!ΦερειΑ eι;;ΣΧΑΙ'ι l λ :&: 

S H ε;ΦΟΡΕΙΑ N&:iOTr::PQN 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

ΜΗσμοpφώσξως ·Η & Ανθ . Γοζ(\ 
,s~O 01 i'Β ΟΛ ΟΙ 

. rκι.ΕΦΩΝΟ 36.987 

Βόλο <; ~1 Φε~ίοu 

Αρ ιΘ . πρω τ. 12 l 

ΠΡΟΣ ΥΊlΗΡ -.ΣΙ Ά Φ.r~.ΡΩΝ 

185 10-ΠΕ!ΡΑΙΑΣ 
~-----

γ, ΦΑΡΩΝ 

19!1 b 

eεΜΑ 
Αρ. Πρωτ. .Bi.3...- Ημιρ .~-- () 

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙλ ΚΟΙ Ν. 

Δ 

Σσ.c yνωρίCοuμε οτι η YrmwσCα uι:ιc οτα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τη~ , 
πpσγp:ιμμciησc του )(α,cχχ:Jιτηριομ.ό τCιJ\1 ~1 rιou βρ(01ωνται στηυ π.-pι οχή \1.1Α(;\ιηc 
μα~ (eεdσ;ιλCα,' &>ρυτανCα και Φθιώτιfu) ως;: ι στοοι}{ών διατηρητέων wημ.είων αJμ

φωvα · μc τιQ oιαr<i~cιQ του ~J. lllb!ί/~U ττ.cρι cι. bιΗη~ Ηατηγοοίας;: οι1ιαχ~μημdτω\Ι 

~ '·~· τέχνnc μεταγενεστέρων του 1830"'. 
J.<(lL ε(J'(~v . 

'Ηδη Ί~-~χοuμε παι:χ:ιnέμψει στο Κεντρι Ί-<ό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημε(ων τον Φ5ρο 

i'ουρούν ι,.. τη6 D<Qnέ.λou ιαιι θα ακολΟυθήοουν 'ΗΩL οι uπόλοιnοι , όπωι; των ΤΡ1.~έpύν 

- 'a,..,,, τη~ ΣJ.iαντ(ούQο:c Η, λ • 11., 
τη{; 1){ιαvvv , 

~c. την σρτΊ.ότερη π.αρ:JUσίασn , τεκμηpCω.:τη Wλι vποστήριζη των προτάσεών 1.αι; 

, 11 " 11'{11 ,ιι 1'1111\l 'wH. ιhι ι~ι~'ΛΙ.ru,~ Λ,fΙ.}.u.~. '•Η • 
0δ.\' ~·ι•ι..tι: ~'t~~M"f~ ~~~~~ 

ι 11 1 1111\Ι 1 1 111 1 

• 
1 
ιmnχ•ι 'ι1Τn" 11πnnfni n mc ΓΊΥ.FΤΙ Ήn 1 ΙF τηΗ wnmmff"i1 ni των <ffia1ιν . 111. ΊFιΥΥ\,

m-,11 χ•1 n 
,...rνη.ιmΡιστ ικά., κατα.οΗεωστιJ.<ά σχέδια, αποτυπχiοε ις:, nαλιό QΧUΤΟΥι:χJΨικό 

ϊ-<ά τους: χ~· . 

υλιχό γιλn. 
Η vττnοεσCα. μι:ιι; θα ε~'.Χ1ι στη διάθεσή α:χ.ς;; ΉΟ.ι Ύ ια παJΧιπέι:Ό α.τνεργαοία με την 

rιου θα αψ:)pΧ στην προστασία , την σvντήpηση, τrιν αποuατάσταση , την 
vτιηpεσία σσ.c 

nPOέx>λii χλrι. 
τ<.ιΝ μc>νcWιι-ώΝ αυτών μνημείων του Ελλαδικού χιiρου, 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΛΡΧΙΑ ΚΥΚΛΛΔQΝ 
ΚΟ Ι ΝΟΤΗΤ Α ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΤΙ !ΝΟΥ 

Ταy. Λιεύ9υνσ11: 

Tay . 1'ιJδιυιc~ : 
Τιιλί.φωνο 

ΓΛΧ 

Πάνορ~ιος T1)vou 
842 01 
{0283) 3 1 - 262 
ί0283 J 31 - 462 

Πύργος Ί 1i\1 ou 2 ..J 1 uυν ίου 1996 
Αρ ι f~ ιι . Γ!()ωΊ . . 38~ 

ΠΡΟΣ 

ΚΟ ΙΝ : 

~ 

Υ11οιιpγείο Πολιτισ~ιού 

/ιι' Fφor> ία Νr:ωτ f..ρω ν 
Μνη11 ί.wv 

ΛιισLοιι & Κλ εψί1δ(Ηις 
105 5(> Πλάκα ΑΑΗΝ /ιι 

Υ πnrcσί.α Φάpwν 
Ιlολι: ι ιικο ύ Ναυτικού 

Παλατάκι Πειραι · ς 
ι HS 1 υ 

θ Ε Μ Λ 
Χαρακτηρισμός Φάρου ως διατηρητέ ου Μνημ ε ίου. 

Σ υποβάλλουμε το αίτημα έναρξης rης διαδικασίας, για τον 
ας . ~ 8. . 

ό ι ,J ς δ ι α Τ ll ρ η Τ ε Ου ΙJ ν η με ι Ο U ΤΟ U r1 ι Ο Ι~ Τ L Ο ΤΟ U φα ρ Ο U 
ρ α κ Τη ρ ι 0 μ - ι, · · 

χα . "Πλαν ι1της" Τ ης Ι\Οινοη1rας μας. 
στο νnσσκι 

. "Πλαν~της" καθορίζε ι το οπτικό πε δί ο τωv κατοίhων του 
ο Φαρσς . . . 

τ έ κ ε ι α rτ έ v αν τ ι α rτ ο r ο \' ο ι J<; ι ο ι.r ο - ο r ο σ 1 ο υ ι ο τ ο u ι-. ό λ π 0 υ -
n vόPIJO U 1 σ . . . . ~ 
α . )886 ι .; p.ι εχει πε(>ιrε yv α Η.Οι 0\IEllQVQΛllΓITQ αρ)( ιτε κτο νιl\ά . το ι:.τος . . ~ . . 

arro yεiα μέρος των οποιωv μnορ ειr~~~α ο ι απ ισ rωσ r ι: αnο rη ιιικρή 
στοι - ' . αψι(.J\/ rιou σας συναποστεΛΛΟVι..ιε . 
σε ι(ιά φωτο (D 

υτοματοποιηση του σuστ~μαrος φωrοβολtας ο φάρος 
Με rηv α . . . 

~ . 8 ε α πό την αν8ρωπιvη nαρουσια των φαροφυλακων και από 
, ε γ κατ α Λ ε ι Ψ . n κ 

0 
δ έ χ έ τα ι μ ο ι ρο λα τ ρ ι Ι< ά τ η φ 8 ο Ρ ά r η ς c y κ α r ά λ c ι ψ η ς . 

τότε το κrιρι 

. αnολ~τως βέβαιο , 
Et \ ' Ol - . . 

Ι · αι τη οιασωο11 . τάοιαση -. 
σ πο.1ω . _ nc, rι α()άδοσης · 
ν α υ r ι J, 1 J ..., iJ 

ό τ ι ε ά v δ c ν /\. ά f3 ο υ ι.ι c ά ι ι ε ο α ι ι έ τ ρ α '( ι α τ 11 ι 
ΓΟU 3α χ α8f ί ι'-\ 1 0 O Π Ct\ ' lO ιιvημ r::ίο τη ς 

~ρ\C)~&ι~r~ 
ι..' ι ν 8"-. 1.. ._} ~ ι ι 
~-,(_f~~ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ TlA 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝlΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΙ Υ Λ ΟΥ Πύλος 6 Μαρτίου 1997 

Αριθ.Πρωτ 1 439 

Προς /Υπηρεσία ΦΑΡΩΝ 

ΠΑΛΑΤΑΚΙ-ΠΕJΓ, ΙΛ 

τ.κ. 185 10 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Φάρος που ευρίσκεται στην ~Ίσο <Πύλο» 

στην είσοδο του όρμου του Ναυαρίνο , έχε ι r.αρακτηριστεί ως σπουδαίο 

αρχιτεκτονικό κτίσμ~ · , , . . 
Ο αναφερομενος Φαρος εχ,ει εκ του χpονου υποστει φθορές , με 

αποτέλεσμα αφ' ενός μεν να κινδυνεύει να καταστραφεί, αφ' ετέρου επισύρει 
τα δυσμεν11 σχόλια των ημεδαπών και αλλοδαπών επισκεπτών . 

Κατόπιν τούτου πuρuκu.λυύμε 6ι::ρμώς όπως c;νεργ11σετε αρμοδίως 

και αναπαλαιωθεί το ωραίο αυτό κτίσμα . 



'-- ·--~........._.---.:· 

ΕΛ.ΛRΝΙΚΗ Δ1ΙΜΟΚΡΑΤΙ! 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΔΙΤΙΣΜΟΥ . ·-
ΓΕΝΙΚΉ Δ/ΝΣΗ ΠΟΔΙΤΙΣΤΙ:κ.ΗΣ Δ.ΝΑΠΤΥ::.ΗΣ 
ΙΕΥθΥΝΣΗ ΛΑΙΚΟΥ ΠΟΔΙΤΙΣΜΟΥ 

~ΙΙΜΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

ταχ.Δ/νσn 
ταχ.Κώδικαc 
nληι>οΦΟΡ ί εc 
Τnλέφωνο 

Εο~ιού 1 7 
10186 
οuοανtα Μάpη 
3232611 

., • 

Α~ήνα ,16 Ιοuλiου 1997 
οι 1:1u. πpω'f . 

ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/31911/2673 

ΠΡΟΣ: Το Κεντοικό Συu5ούλιο 
Νεωτέοων Μνπuείων 

Εοuού 17. 
1Ο1 8.S AffiINA 

ΚΟΙΝ: Πίνακα λ~οδεκτfirν --
Χ · ακτn(:>ι σμόc ωc ι στοο ι κού οι α τnοητέου uνnuε ίου 

eEMA αρ '"άr.ου στn ντ'1σο Κpανάn Ν . .Δακωνίαc και οοισι.ιόc 
του "' ._., . 0 . . 
ί,ώνnc πpοστασιαc 10 μ. πεpιuετpικα του κτιοιου. 

·~n τnν ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30-10-91 (ΦΕΚ 987/Β/28-11-91)και τnν 
Εχοντ~~ υ~~ υπ aοι~μ. 930/88 του Νοuικού ΣυuΒούλου του ΥΠ.ΠΟ.το με αο. 
yνωuobo~~-94 έγγpαΦο του Νοuικ?ύ Συμβούλου του.ΥΠ.ΠΟ,καθ~c και τnν uε. 
t904/30/ 

4 
απόφασn του ΣυuΒουλιου.τnς Επικοα~ειαc. παpαπεμπουuε τον φακελο 

αp.237~ 9 που αναφέρεται στο Ηεuα πpοκειuενου να εισαχθεί στο ΣυuΒούλιο 
τnc uποθεσncοδότnσn συuwώνωc ποοc τον Ν. 1469/50 ··πεοί ποοστασίαc ειδικnc 
σαc για.vvωμ κοδοunτότων κα ι έονων : ~έχνnc uεταγενεστέοων του 1830. 
κατnv~ο~αc οιπαοάκaλοuuε να uac επιστοέ~ετε τον φάκελο uε απόσπασμα του 

σvνεχεια . 
ΣΤΠ . πσακτικοu. . 
σχετικοu . voc ιδιοκτnτnc. πpoc τον οποιον κοινοπο ιείται το έγγpαφο αυτό 

0 ενδιαφεοοfεvα παοaστεί και να εκ~έσ~ι τις από~ειc το~ κατά τn συνεδοίασn 
εάν επιθUU~ίοv.παρακαλείται να το δnλωσει _στη Γοαuuατε~α του ~υuβουλiου 
τοu ΣuuBou . v cτnλ.32 20 816, Δ/νσn Εοuου 17 .10186 Αθnνα). uεσα σε διά-
εωτ. Η~nuει~5 ) ημεοών από την παοαλαΒή του εγγpάφου αυτού, υποβάλλοντας 

α rίεντε 
tn1l · αί τnσn · · . σχε~ικn εύεται n εκτελεσn οποιωνδήποτε οικοδομικών εpγασιών στο 

Ε~ίσnc απαv~ο 0 
σύuwωνα με το άοθοο 4 του Ν. 1469/50 και την ατοuικn 

· ω κrιιJt · ι..ι ·λ · Υ · rrαoarrαν u ΝοιΙ ι κού Συuμου ου του ποuοvε ι ου uac υπ αο ι f::Jn. 28 2 / 1988. 
γνωuοδό:nσ~ ~~ακοινωθεί n απόwασn του Υποuοvείοu ιιαc για το θέuα α υτό. 
μέχοιc oto 

. . ΦάκελλΟC urτotJέσωc 
Σvνnιlμενα. 

ΕσωtεΡικn 
1 . .ΔΙΛΑΠ/Γ 

σιανοιln: 

Η Ποοϊσταuένn τnc Διεύθυνσnc 
Τέτn Χατ(nνικολάου 
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ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ ΙΑ 
OMAPXIA ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΙΕΥθΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ • ΟΙΚα-ΥΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ 

Ταχ. Δ/νσn: Διοικnτrlριο 
τ σχ.ΚJδι.: σς: 85100 

Τnλ.75800 · 76936 
fσχ 7 4333 

... . - . __ ... ... 

eέμa : Ιδρυση Νauηκού Μουσε(ου 

Ρόδος 24 Μ ρτ(οu 1994 

~e. πρωτ. r.N. 

ΠΡ~: Την η Εφορειa Βυζαντινών 
χαιοη1των 

Υπ' όψη κ. Κόλια 
Ενταύθα 

ΚΟΙΝ: κ. Αλεξόκη 

Καλιφρόvα 67 

11364 Αθήνα 

Το vησί της Ρόδου και ιδιa(τερα η πόλη μaς από αρχαιοτάτων χρόνων μέχpι. σήμερα 

σι.Νδέετ.a ι στενά με τη θάλασσα και στήρtξε το πλούτο και τη δύναμη της στο στόλο 

και τους ναυτικούς της. 

Πaρόδο<Πl κaι Ιστορία σνναινούν πως aποτετελε ( παράλειψη η aνuπαρξ(α ενός 

ΝΑ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕJΟΥ, χώρου προβολής της Ναυτική<: μας Ιστορ(ας αλλά ταυτόχρονα 

και της Ναυτικής τέχνης. 

nροτε(vουμε τη δημιοuργ(a αυτού του Μοuσε(ου στο χώρο του ΦΑΡΟΥ του ΑΓ. 

ΝΙΚΟΜΟΥ, πρόταση που δ{νει λύση σε δύο nροβλήματa: 

a) Σ' αυτό της κάλυψ1~ του κενού από τη μη ύπαρξη του Μουσε{ου και 

Τ ροστaσ{a και aξιοπο(ηση του ΦΑΡΟΥ του ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 
β) η rτ 

λ του' με κaι yta τη δική σας σuνηγορCα. 
εuε nισ 

Ε.Δ . ( Φ1 Γρaφε(ο Νομάρχη 
ΑρΧε ο , 

Ί 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗ:Σ 

ΓΙΑΝΝΗ2 ΠΑΡΑίΚΕΥΑί 

/ ·/ ") ι· :-\ ι / ·7( 1 \/ / 

1 ~ 
• ,1 / 

·~ --~ ............ 
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ΕΛ.ΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣ:ΜΟΥ 

4η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝ'ΤΙΝΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤfΠΩJ.~ ΔΩΔΕΚΛΝΗΣΟΥ 

Ταχ . Δ/vση: Οδός Ιπποτών - 85100 ΡΟΔΟΣ 

Πί1ηpοψορ\.ες : κ.Π. Παπα9εοδώρου 

Τηί1.: 21954 

f ΑΧ: 31048 

efJ1.λ: φάρος σω Ψρούρw A(S . Ν t.κοί1άου ο ω ί11.. 

μάVΙ.. tiαvτ:ράκ 1.. Ρόδου. 

ΣΧΕΤ: 

Βα9μός Ασq,αί!ε\.ας 

Fό.5ος, _ffi - 8 - 1 9 9 3 
Αρ. Πρωτ: .')<() ·f] Βα9μός Προτ:ερο 1.ότ:ητ:ας 

ΠΡΟΣ 

Το Γεν ικό En ι τεf1εί.ο συτ:ικού 

Δ/vση Γ 2-3 
ΧΟΛΑΡΓΟΣ 

Μετά από συνvεv~ηση του ?ΡΧ ι τέκτοyα της υπηpεσ Cας σας κ 
Λια όπουί1ου με τ?ν αpχιτεκ,τοvα υπευ9υvο ,του ε:p0ου κ. Παnα9ε~δώpου, σας 

Ρ τέ;:Jί1ουμε σχεδισ αποτυπωσης (σε σμι.κpυv ση) του rρpουρι.ου του Α'6 
αποσ~α'οι υ στο ί1ιμάνι Μαντράκι. της Ρόδου όπου και ο ψάpος του οπο ου 
ΝιΚΟr1 'r 
~ , σαuε την κατε~αψιση . , , , , , 
ς,ητη ΑΊτημα μας ειvαι η αντ:κατασταση τοι: αnο ψapo ε~ας,.,paς κοτασr;ευης ε~ · 
, κpι9εί από σας αναόκαια η πapαμονη του στα δωματα του ;,εντρ κου 
οσον 
πύp~sσυ.-

Συνημμένα: 

τά (Ί) σχέδια (σε cρwτοσντίσρα~ο ) 
1 ΕΥ! (2) wτο)(pαφCες (σε φωτοοντισραψο) 
2. ΔUΟ Ψ v. 

1 . 

/ 



ΠΡΟΣ 

ΚΟΙΝ 

ΘΕΜΑ 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 
.ΙΛΙ',hl-(ΙΚΗ . .:. .- ,"·.:. : . r ,:, , 

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ~ fΦOP(I~ CϊZA-:.ii :· iJ ι'i λF :~). , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ 
ΡΟΔΟΣ (8 51 00) ΔΩι'.ιΞ~:. :~;·~: _ _::-r:: y Τηλ . 4512701/2504 

.ιp \2 . Ωμω:. _.!._Q~i )__ Α οι θ . Φ . 919 . 3ιΟ19 / 6 / 9 3 
f}...Ί_r). οι L( \. 

Υ.Υ . -Λ.ΤΜ1ΕΙ Ο ?ΟΔΟΥ (8) "'J( n" -----·-·-----1-':.Αpι θ . Σχ . 39-~ 

Κ~ άpy_r:J_Q!}_φα,:::Qύ Ai__:_N ι κο ~~ο~_Qτ σ _tl~ νδοάκ 

Ρόδου και α(Jξηση τrις_ Φωτοβολί α- του Φ αvού -·---·-------- --·------ ------
Ζwνά μ ι (ΑΕΦ 9550) ------- ------

Πειρα άς 1- 3 -94 
Τ .Κ. 18 5 10 

Μετ& τη σύμφωνη γνώμη του ΓΕΝ και της Υπηρεσίας Φ'pων σ ~ς γνω

ρίζουμε ότ ι ι κανοποιήθηκε το αίτημα σας για την κ τάpγη σ η του φανού 

Αγ .Ν iκολάου στο Μανδpάκ ι Ρόδου. Προκειμένου όοως αλυ θούν ο ι ανάγκες 

φωτοdημάνσεων του λιμένα της Ρόδ ου , απαιτtίται η αύξηση της Φ~τοβολίας 

του φανού Ζωνάρι , στην άκρα Μύλων . 

Κατόπιν αυ τ ών , παpακαλούμε vα μεριμνήσετε σε συνεpγασία με το 
2. 
Λ . Ταμε:ίο Ρόδου , για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 22 0 VOLT πό ανε-

;άοτητη γρ α μ~ή, η οποία θα κ αταλήγει σε στεγανό ασb λειοδια~όπτη ε τός 

του Θυλακίου του ε:ν λόγω πυοσού, ώστε: cτη συνέχεια η Υπηpεσία μας να 

βε:ι• στην εγκατάσταση νέων σύγχρο 'ων ωτιστικών μηχα vη μ&των για τη 
προ 

' ,i., Β λ ' ' ' ' αύξηση της απαιτ ουμενης ~ωτο ο ια- η ο -οι~ θα κ \~ η τις u ν~ ες τοv 

ού κ α ι θ α β ο .. θ ή σ:: ι ο τ η ν α σ ώ ά λ ε ι α τ ; 1 α υ σ ι . ο 'ί -
λιμανι 

Επίσης παρακα λο6 uε να μας ενηu εpώσετε σχtτικ& , ώστε uετ& να ανα-
3. , ενέργειε ς για υλοποίηση των ανυ..τέοω περιγρα φομένων στην πα-
λαβουμε: 

, φο 2 του παμόντος . 
ραγρα 

Ε Σ Ω Τ ~1Δ.@k1li 
~ΕΛΕΤΩΝ 
rρ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

; : . ;:::.~;-·~~~ 
" • - ; ' \. 1 • \ . 

... · ~~~c;~ί ~~> ς 
4 / ,. ~~ 

• .. - .. • • , . 1 
. • . ~ Ι .. , 

π . -

Ι 



ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

4η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΉΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Ταχ . Δ/νση : Οδός Ιπποτών - 551 00 ΡΟΔΟΣ 

Πί\ηροψορί.ε ς: Κ.Μανούσου - Νιέ.ί\ι1α 

Τη?ι.: 75674 

FAX: 7960 1 

,, ΘΕΜΑ: 

Βαθμός Αοq,αίiείας 

Ρόδος, 30 Ι 12 / 1997 
Αρ. Πρwι. Βαθμός Προτεραιότητας 

})Α~~ 

ΑΠΟΨΑΣΗ 

'Εχοντας υπ όψ η: 
α) την μεrιέτη της Υπηρεσίας μας 
β) τις διατάξεις του ΚΝ 535 1 Ι Ι 932 "Περί Αρχαωτ1)τwv· 

0
) Το άρΘρο 1 παρ. Α 1 του ΠΔ 16/ 19δ0 

δ) την αρ. 4934/ 17-12 -97 εισήαηση της 4ης Εcρορείας Βυζαντ.Αρχιτωγ 

δ) την αp. g4262/S220/10-12-59 απόψαση κήρυξης της Μεσ. Jίόf\η Ρόc 'J ως 

ωτορLκού διατηρητέου μνημε\.ου 

ε ) την 0 vι.ιψοδότηση τουr. Τ οπικού Σ μβουf\ίο υ ΜνημεLων Δω5 Ιcου, ;: -·v; 

6 ιατυπώ9ηκε στην αρ. i Ι 1 δ -1 2 - 97 συνεδρί οη του 
αnο ιpασίςοuμε 

Εvκρ\.νουμε την μεrιέτη κω Ης τεχνLκέ εκΘέοει, : α τ:-·: .' , -. . -1.-r, v "' ~ ε ρ · α ο ι ώ \' 

αποκατάστασης του φρουρ\.οu του Ααίου Νικ ο?ιάου στη Ρόδο που περι?ιαμβά ν ει 

σvακεκριμέv .: 
111 ?ι κ.:..ς έ.Γ\ε υvεc στο κεντρικ ό πύρνο του z,, ~--,,, :: , ,_ ,., \, p.ρχαιο ο);'ι, " μ " υ - · - 0 ~ . δ'.ε cε c• ·c ηcη τ w v 

κατασκευών ια τηv ο?ιοκ?ιήρwοη ,της ωω,ρικής μεrι .~της tJE. s~J:κ;-.:::-:·. :ων =·~ '< ·.:-Sσ μ~)(ών 

, ο υ μvηuεt.ου κα 0 ραψικη αποκαταστcση τους 
ψασεωv τ · .,.. , Η ορσάνwση του ερ0οτσζω , 0 1• καΘαpισμ ι,, απομακουνrτ. ~ - .) ~·-· ·: ;-:> 

~. Ot απαρα ίτητες οwστtκές επεμ β~οc:ις, υ~οοτη?ι Ίσε._; 

στα, οεtς σα9 ρώv κ αι αποκαταοταοεις τμηματwν ώστε ·.-σ. ϊ . .= ) i1ηcρ ·? .Ξ:ι r. rι , αv τικ ατα , , ε pα ιτε pw 
, τrις κατάστασης και ο ι τu χον κ α τα ρρευοε ις κ~.π 

επι6ει vwoη , . Ειδικότερα σια την αροη της ετοιμορpοπως του ψάpου κο L του ανα rιύ ου τ ου 

ΑοίοιJ Νtκοi\άΟιJ να προχωρήσουν άμεσα μετά από συνεvv. η με το Λιμενικό Ταμείο 
ν αρμόδια Υπηρεο(α Φάρων . 

pόδου και τη 

η 



1 

ο Αποσυναρμο?ιό0 ηση του 

κα sα ίρεση της nι9 οδομής 

οΛοκΛήρwση της ενίσχυσης 

θέσ η. 

σιδερέvωυ κουβουχίΗο υ με την βοή&εω 0ερανού και 

του ψάρου προκειμένου να ανακατασκευασ&εί. μετά τη v 

καt αποκατάστασης του κυκ?ι ί,Κού κ?ι ψακοσ τασi.οu στην i.5 ια 

Αποσυναρμο~. ό0 ησ η καt αφαίρεση του ανα0 ?ιύq,ου του Α 0 \.ου Ν ικοί\άου προκεψένου να 

συντηρηθεί. και επανατοποθε τηθεί στην θέση του μετά την οί1οκί1ήρwση των ερ0 ασιώv 

στον πύραΌ. 
κ .... τά την ορωταη επέμβαση στον πύρ0ο μετά την ο?ι κ?ιήρω η των μεf\ετώv v α 

επι.5tW}' 3 ει 
Εξυαί.αvσ και ενί.σχυσ11 "Cης αυΑεντι.κής ?ιι8ο6ομής του με παρ . δοΟl v..~ ~ς με:S<όδο υς με 

απο<ρυΟ"fι κατά το δυνατόν 61,άταξης ή παρέμβασε.ις οτοιχεί.w·,ι ξένων μΞ: -;::y · σpχ1,κf δ μή 

του μν 1μείου .-

1 ΚΟίΝ . : 1. 
ΥΠΠΟ, Δ ιεύ3υνση Βυζαντι:ώv και 

Μεταβυζαντ ινών Μνημειwν, 

Μποvμπουί1ίνας 20-22, Αθήνα 

2. φ_ύrισκα ΑρΧ ;τwν Ρόδου 

1 

1 

2 



3.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ 

3.1 Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ 

Για τη συντήρηση και υποστήριξη του φαρικού δικτύου προέκυψε η 
ανάγκη συγκροτήσεως μιας οργανωμένης υπηρεσίας. Η υπηρεσία αυτή 
ονομάστηκε Υπηρεσία Φάρων και Φανών, ιδρύθηκε το 1852 και υπαγόταν 
στο Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Ναυτικών και ήταν αρμόδια για τη 
διοίκηση του προσωπικού και τη συντήρηση και εφοδιασμό των φάρων και 

φανών. 
Η δυαδική αυτή εξάρτηση είχε ως αποτέλεσμα την κακή λειτουργία του 

τότε φαρικού δικτύου, οπότε το 1887 με το νόμο «ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΦΑΡΩΝ» η Υπηρεσία Φάρων υπάγεται εξ' ολοκλήρου στο 
Υπουργείο Ναυτικών ως ανεξάρτητη Υπηρεσία. Κατά το έτος 1922 
τοποθετήθηκε στην Υ.Φ ως μόνιμος διευθυντής ο τότε υποπλοίαρχος και 
μετέπειτα ναύαρχος και ακαδημαϊκός Στυλιανός Λυκούδης. Το 1920 με 
καινούριο νόμο συγχωνεύεται με την Υδρογραφική Υπηρεσία, πλην όμως η 
ραγδαία εξέλιξη του .ελληνι~ού φαρικού δι~τύου και η τε~νική εξέλιξη στον 
τομέα της ναυτιλιακης σημανσεως απαιτουσαν ειδικευμενο προσωπικό. Ετσι 
δημιουργήθηκε η ανάγκη ανεξα~τητοποίησης τ~ς Υ.Φάρων, γεγονός που 
πραγματοποιήθηκ~ το 1919. Η ~δρα της βρισκοτα~ στο Υπ~υργείο Ναυτικών 
μέχρι το 1940, οπ?τε και μεταφερθηκε στην υφισταμενη απο το 1930 φαρική 

βάση στον Πειραια. , , , , 
Με την κατάρρευση η Υ. Φαρων μεταφερθηκε σε επιτακτο οικημα, στη 

τοά Νικολούδη επί της οδού Σταδίου των Αθηνών και κατόπιν στην οδό 
~ειδίου 58. Το 1947 μεταστεγάσθηκε ξανά στη φαρική βάση όπου υπάρχει 
μέχρι σήμερα.[1] 

- Πρακτικά από την Υπηρεσία Φάρων 
1. 
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3.2 ΣΤΥ ΛΙΑΝΟΣ Λ ΥΚΟΥ ΔΗΣ 

Ο Στυλιανός Λυκούδης θεωρείται ιδρυτής της Υπηρεσίας Φάρων που 
όπως πολύ σωστά αναφέρουν αρκετοί μεταγενέστεροι του, αφιέρωσε τη ζωή 

του στην υπηρεσία των ελληνικών θαλασσών. 
Γεννήθηκε στις 23/3/1878 στην Ερμούπολη Σύρου. Το 1891 μόλις 13 

χρονών, εισήχθη στη Ναυτική Σχολή Δοκίμων απ'όπου και αποφοίτησε το 
1895 με το βαθμό του σημαιοφόρου. Η σταδιοδρομία του άρχισε σε περίοδο 
βασιλείας και δεν διακόπηκε ποτέ, παρά την αλλαγή 9 κυβερνήσεων και 81 
υπουργών ναυτιλίας. Το 1910 υποπλοίαρχος πλέον και γνωρίζοντας άριστα 
τις ελληνικές ακτές και την ανάγκη φωτισμού τους επελέγη από τον Ε. Βενιζέλο 
ως αξιωματικός μελετών. Ετσι το 1911 τοποθετήθηκε τμηματάρχης στην 
Υ.Φάρων και το 1915 έγινε μόνιμος διευθυντής της. Το 1920 Δε προάχθηκε σε 
πλοίαρχο του Π. Ναυτικού. 

ο Σ.Λυκούδης ταξίδεψε κατά την περίοδο της θητείας του αλλά και 
μετά στις ελληνικές και μεσογειακές θάλασσες. Συντέλεσε κατά το μέγιστο 
στην συγγραφή του φαροδείκτη των ελληνικών ακτών, καθώς επίσης 
συνέγραψε τα βιβλία: «Ιστορικόν των φάρων των ελληνικών ακτών από της 
αρχαιότητας μέχρι της σημερον» και «Ναυτική Επιθεώρηση» 

Για την τεράστια συνδρομή του στην ελληνική ναυτιλία, τιμήθηκε από 

την Ακαδημία Αθηνών. Απο~τρατεύτ~κε στις 5 Απριλίου. του 1939 αλλά λόγ~ 
κρατικής ανάγκης επαναδιοριστηκε συμβουλος της Υ.Φαρων και της Ιστορικης 
Υπηρεσίας του Βασιλικού Ναυτικού. Η οριστική αποστράτευση του έγινε το 

1941. 
Προς τιμήν του η μεγάλη κορβέτα του πολεμικού ναυτικού που τώρα 

ανήκει στην Υ.Φάρων και εκτελεί δρομολόγια συντηρήσεως και ελέγχου των 

φάρων, πήρε το όνομα του [1] 

1.Εγκυκλοπαίδεια «ΗΛΙΟΣ» 
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3.3 ΦΑΡΟΔΕΙΚΤΗΣ 

Μία από τις αρμοδιότητες της Υ.Φάρων είναι και η έκδοση του 
Φαροδείκτη, ενός βιβλίου δηλαδή που αναγράφει τους φάρους των ελληνικών 
ακτών. Η Υ. Φ είναι υποχρεωμένη κάθε χρόνο να αναφέρει και να αποστέλλει 
σε όλα τα λιμεναρχεία της χώρας κάθε αλλαγή που γίνεται στο ελληνικό 
φαρικό δίκτυο. Η πρώτη έκδοση φαροδείκτη στην Ελλάδα έγινε κατά το έτος 
1897.(φωτοτυπία) Εκτοτε έχει επανεκδοθεί αρκετές φορές με τις εκάστοτε 
αλλαγές. Η τελευταία έκδοση δε, έγινε το 1996. Σ'αυτό το φαροδείκτη 
αναγράφονται 1175 φάροι που βρίσκονται σε λειτουργία . 

ο ελληνικός θαλάσσιος χώρος έχει διαιρεθεί σε 1 Ο περιοχές που 
χαρακτηρίστηκ~ν με τ?υς α~ιθμούς 0-9. Οι περιοχές αυτές είναι οι παρακάτω: 
Περιοχή ο: Βορειο Ιονιο Πελαγος 
Περιοχή 1: Κόλποι Πατραϊκός , Κορινθιακός 
Περιοχή 2: Νότιο Ιόνιο Πέλαγος 
Περιοχή 3: Νήσος Κρήτη 
Περιοχή 4: Μ~ρτώο ~έλαγος-~ό~ποι ~ργολικός, ~α~ωνικός 
Περιοχή 5: Κολποι Νο:ιος ~υβοικc:ς, Βορειος Ευβοικος, Μαλιακός, 

Παγασητικος-Νησος Ευβοια 

Περιοχή 6: Βόρειες Σποράδες-Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος-Θερμαϊκός Κόλπος-
Χαλκιδική-Θρακικό Πέλαγος 

Περιοχή 7: Βορειοανατολικό Αιγαίο Πέλαγος 
Περιοχή 8: Νήσοι Κυκλάδες 
Π ιοχή 9: Νοτιοανατολικό Αιγαίο Πέλαγος (Δωδεκάνησα) 
ερ Στη διπλανή σελίδα φαίνεται η σειρά με την οποία αναγράφονται τα 

ακτηριστικά ενός φάρου δηλαδή ο αύξων αριθμός του, η ονομασία του , η 
~~~οθεσία στην οπ~ία βρίσκεται, η γεωγραφική φωτοβολία του και όλα τα 
αναγνωριστικά σημαδια του.[1] 

_ δε'ικτες από το μουσείο της Υ.Φάρων 
1. Φαρο 
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3.4 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ Υ.ΦΑΡΩΝ 

Η Υ.Φάρων υπάγεται στο ΓΕΝ σαν ανεξάρτητη υπηρεσία. Η 
διάρθρωση της καθώς και η αποστολή της , καθορίζονται από το νόμο 
1629/51περί φάρων(παραθέτεται σε επόμενη σελίδα). Σύμφωνα με μελέτη 
που έγινε το 1987 και που καθορίζει ακόμα και τη σημερινή υφιστάμενη 
κατάσταση στην Υ.Φ, οι ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας φάρων σε 

προσωπικό είναι: 

Α)Ενας αρχιπλοίαρχος και ένας πλοίαρχος (για τις διοικητικές θέσεις) 
Β)Ενας πλωτάρχης 
Γ)Ενας ηλεκτρολόγος ανωτάτης σχολής 
Δ)Ενας πολιτικός μηχανικός 
Ε)Ενας αρχιτέκτονας 
ΣΤ)Ενας σχεδιαστής 
Ζ)Ενας χειριστής μηχανημάτων 
Η)Υπάλληλοι οικονομικού και λογιστικού τομέα 

Θ)Τεχνίτες φάρων 
Η διάρθρωση της Υ.Φ σήμερα είναι η εξής[1] 

1.Πρακτικά της Υ.Φάρων 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

"Γίερ( τραποπο ( ηcιη·::: Ι<c:ιι cιυ μπλ-fιρωcιη•::: μερι 1 -::ών Ειιο.τό!Ξ:. εων 

τη·::: Νομ.οΟεcιί.ο·:::: που ι.σ χϊιει. y1. α την υπηρε.cιf.a Φιjρων" 

(Νόμος 1629 /5 1 ΦΕΚ Α 9/1951) 

Η παρ() y ~-::' α φ σ~: 5 -του Ct ,:::, Ο ρ συ ::: του r,~ • 1 6 2 9 / 5 1 α ν τ '· !·< ο tι ( cι τ a το. 1. 

ω ·::: : ω< ολοϊ!Οω·::: . 

''ρ1ρμο 6ι ι::Ίτητε·:::: -- ΣυντΊ"1ρΓ1cιη'' 

11 ι= · 11 ··- ' 

~ ~wvη οuφa\ειος των Φάρων οι οποί.οι Spί.οκονται σε περιοχ~ 

που ΟVΊ'ΊΙ :: ε ι 1 -:: cιτcΊ i < Ί.Ιf-::''· '~'τητcι c:ιτο Cιημι:ισι ο, ορ( ζετcιι ι -::ϊ'ιι ::λο·::: : 

ακτι vας 200 μέτρων, y~pw από αυτόν . Η πεpιοχ~ ουτ~ 6εν 
μπορε ( να ΕΙ<πο ι ηt)ε ( , εvα ι ι< ι οσθΕ ( , παροχωρηfJ ε ( 1-::οτό χρ'Ι'1cι η crε 

φυcrι. 1 -:: ό ή ν ομ.ι. ! .: ό πρι:ι σωπο, το Ωϊιjj.,:ιcιι.ο ή Ορyο.".,' ι . cιμι:~•. Εφι:ι cιΟ\/ η 
ΠΕριοχ·ιι ΩUΤ'(Ι δεν c:ι'Γi"!Ι<Ε:ι CΙΤΟ Uημι:ι cιιο, τ ι:ιτ Ε η ζ({Jνη ΟCΙψCΙλΕ(ο•::: 

οp(ζΕται με κοιv ~ Απόφαοn των Υπουργώ ν Εθνικ~ς Αμ~νης κοι 

ΕΞμπορι1<ϊ'Ί·:::: t-..!c:ιυτιλ(cι·:::: , 1 -:: οτι:ιπιν ειc1ϊ'1yηcιη·:::: της γπηρεcι(ο•:::: Φόρων 
Ι< ο. '· έ: ϊ !< ρ '· σ n ·::: τ ι.:J u ΓΕΝ ~ με 1< ρ ι. τ fι ρ ι. ο τ n Γ Ε w y ρο φ '· ι-:: fι 1< ο '· 
Τοποyρcιφ ι 1</i Οt:ση του ι::cι ι τη cιπου6a ι ι:~ιτητο του Φ6.ρου ϊ 1 ο τη 
ναυοιπλοϊα, σε ουv6 Vaομ.ό με την προοπτικ~ a~: ιοπο(ησης και 

(Ί l με: \ .' ι Ι< Ί"ι · =~ : α γ c't π τ υ Ε:. η·:::: Τ Γι·:::: lT Ε ρ \ ο χ /1-::: που β ρ ί [Ι Ι< Ε Το l ο φόρο·::: . Σ Τη'/ 
ΠΕp(πτωσn aυτfι η ζώνη αοφολε(aς του Φόρου πρέπε ι va έχ ε ι 

α:-::τ( νcι 1 -::ϊ11 -::λ ου του λόχ ι στα \-' j.20 μ.έ τf:'ο. Η περ\ οχΊ"'ι ουτΊ"ι~ 
απαλλοτρ ι ώνεται uπ~ρ του Οημοσ(οu~ σ~μφωνa μΕ την ποράyραφο 4 
του όρθρου 2 του Ν. 1629/51. Γι α τους Φάραu ς, που tχει ϊίνει 

Ί"1(:r η απαλλοτρf.ωc.ιη τη·~: περι. οχϊ'ι·:::: στη ··/ οπο(a βρ(σ~< οντο.1., δε\/ 

ιοχ~Ξι η παρο~σο 6ιότο(η . 

Αpθρο 2 

Στο άρθρο 4 το υ Ν. 1629/51, προστ(θετοι παpόγρο.φο~ 3~ W? 
01-:: αλ αϊ: flw·::: : 
Ι]υ 6::.μt α μελ{ τη vt cι•::: : Ι<OTO.DΙ<EU 'ti·~: ~ ΕΠ~Ι<ΤΟ.CΙη•::: '1"1 τροποπο( ηοη ·:: : 
υφισταμ~vοu ~ιμεvικοό έpyou εyκρf.νετοι από τις aρμόbιες προς 

τού τ ί_:::ι '{ π η ρε cr ί ε ·::: ~ ε φ ,:, cι ον δε ν π ε: ρ ι λ α μ S όνε: τα ι cι ' ου τ Ί~ ν Ι< a ι Γι 

οποιτοόμεvη 6απάνη, yια την καταοκ ευh του κτι cιτοό κο ι λοιπο~ 
~c f Γι ίΤ λ Ι [ίΙ( ('ϊι .. Ι .ι. l'JΊ ·) ,-. -· l t:-: .. .. - ,..:, τι·). - J·" Τ ·r1 Ι < 0. -r· L-·.\ L- .i Ι < ι:: · U { 1 Ι < Ο l lT U ι:ι CΙ ι~ι •:_: Τ W \/ . - . . . . ι- - . ~ ,_, u ":• ι_ι 1 ι ι ~- ' ·-· · ' . \ c . ·. . 1 \ - - - r 

(] \/ t_:ϊ. ''{ ~ < Ll i. f..ι) \v' 1..p ω .. C ~~ Ι . \/ tJ \/ ο· Γι Ι .. J. (i. \/ Cf :Ξ (.J \/ • 

U ι π c::ι ρ c'ι ϊ ρ c:ι ω c ι . .::. 1 :: cι ι 4 του c'ι ρ Ο p ου 7 του Ν 1: 1 r.1 ου 1 ι. 2 9 
τpοποποιοόνται ω~ ο κ ολο~Όω~ 

'' Ξ ποπ τε ί α ~ () ι μ Εν ι Ι < 'f1 {~ ρ Χ ϊ'-ι '' 

"::::;" Εφι:~ισα ... ..- οεγ υπ6ρχcι. () 1.μενι.~<1"1 (1ρχt1 το avωτ~ρω 1-::αΟf11 ·: : ανΗ:ι 

ε ι -:: ι.-ελ.οϊιν τα ι c:ιπι:ι Τ'Γι\-' οι. ι -::ε:ίc:ι Τε \ω-... ... ειcι ι<Ί"'ι ρι ρχ Ί"ι 1-::cι ι EV cιπουcι(α 

ουτ~~ από την πλnοι~στΕρ n Νοuτι κ ~ Αρχ ~ . 

1 

1 

1 



"4" r1ερ ι μνό "( ι a Τ'Γιν 1-::ατο8ολϊ'1 τ ω ν οτrοc:ιτε:λλομέ:νων μιc:ιtJων ·ti ε ν 
γένε ι παροχών - 6aπavώv που 6ικαιοόντο ι οι Φοροφόλεκε~ . h 

\ ...-·- . 
t5 ι Ι< cι ι ο~..'1χο ι του Ν·~·μου 1 !_,29 / 51, σ(1μφωνο με τι ·~ 6 ι ατcιγ::±·::· ι· :: ο ι 
o6ηy(Eg τn~ Οιeuθόvοεως Φάρων . Σuv6ράμε ι τις ο υ yκροτοόμενε~ 
Επιτροπ~ς γι ο τη μ!ο6wσn των πλωτών~ χεροοlων μέσων 
μεταφοράς πpοσωτrι κ ο~ ~ υλικοu , προς του~ Φάρους . 

=το όρ6ρο 21 του Νόμου 1629 / 51 προοτίSετοι παράγραφος 3 
ω·:Ξ: Ξ Ε;fι ·:: : : 

11 
.:; 

11 
[ιτc ν γ 1:ι ·1:οσ! .. : ευ 6ζσντ ο. ι. (", '· μ.Ξ ν ι.\ ·: 6 έ ρ ·1·c.1. ο π 1:. 1. 6 1. ί~ί τΕ ·:;: ( Ετο ι. ρ ε ί. ε ·:;: 

ΤΙ Ε Τ ~::· Ε λ ο ι Cι Ε ι δ ι_j \/ - · Ξ Ξ ν ο δ ο χ Ε ( ο Ι< • λ . π . ) /j C\ π Ι~Ι τ ι ς Ι< ο Τ ά Τ .~ . που ς 
Ν ομαρχtε ·;, hι μΞνικά Τομε t ο, ~ ά λ λ ο υ ~ Οnμοσ(ου~ ΦορΕ(~ και 6εν 
ττιρ α υ ν τ cι ι το προ Βλ ε π •:.': • υε ·γ· α cι π ,~, την πορc.'ι ϊ ρ σφο 1. ι< ο ι :~· του 
αι.:1 θρ1Jυ ·:;:·1 . ~-.' 1 .. Γ<~ ο Ι''Ι \ ·«=-\ ι; ·- ('ι 1.μ.ενί)ρχπ ·~: 1-::ο λ εi.\ τον 1 . 61.ι:.;)τη --= 
Ξ: ~. ϊ eι < C:ι β ο ~ ~ Ξ1 ·:. --τ ~1 ;; ο;,.: :ι . J ~; η με ρ t:j ν , ν ο με ρ ι μ ν 1'1 σε ι · 

1
· 1. ο την 

προοωρ ι . \/ fi ίfΗι.:ι ·~:-01.:; f1 μ.α".ιση .. ι:οu έργου cιϊ1μφωνο μ.ε -::- ι. <~: υποι5Ξ ( iΞ;ε 1. ·::: τπ ·:; . 
Υ πnρ~οlος Φάρων . Σε περ ί πτωση μ η σuμμ ορφώοεώ~ του , 
αι. ο.1 :: 1 ::1π1.-ετ α1. ·1:0 t::p)"O και. επ1.Θ6.λλ ο vτa1. οι. 1-::υ ρ ώσε1.·:: : που 
πpοβλιπονται στο άρ5ρο 29 του Νόμου 1629 / 51. 

Το 

Αpθρο 5 

του Νόμου 1629 / 51 α ντι κ οΌ(οτατοι 

"Ενο 1 ι < ί cισ Γι Φα ρ ι ι -::ών Υ λ ~ ! ·:: C.:.1 ν " 
ω·:;:: - :- · .~ ·:=.. c. 11 '-:: 

~ 

Στις περιπτώσει~ που επιβάλλεται ο προσωρινό~ φ~ισμος 
1< όπαι ου c:rΓιμΞ(eιυ < ~::, πω·::: υπι::: 1 ι<c:ιτacιι-::εu ·fι (\ ιμεν11< 1~1 ~ργο , νουόyιο ---
κ. \. π . ) προ~ δ ι ευ~όλ υνοη των υποχρεώσεων των ~ιμεν ι κών 
Τ . 

' α με ί ω ν , δϊ!νcπ οι τα ίJ η μ ι~• Ci ι ο νcι νο \ Ι < ι όζε \ το Φορ ι 1<1~1 υλ 11<1~1) 
c:ιϊιμ.φ ;..\.1 \ι α με τη\/ πάyι.α οι. ατο"ι"fι ΓΕΕθf~ , '' Γίε ρ( χ ορ ηyf)σεω<~: υ λ1. 1-::01j 
σ Ε μ η = Τ ρο. Τ ι ί.ι) Τ ( !·" έ ·=~ · γ lT 'Γι ρ Ε ο ( ε ·~: Ι < ο ι Ι 6 1 ι:) τ Ε ·::. ; 1 

• • 'y' (1 τ Ε ρο. ο π Ι~Ι 
εισηyηση τη~ Υ . Φάρων κ αι εyκρί.σεω~ ΓΕΝ επι τp~ π ε τοι n 
ανοπροσcιρμοy'Γ'1 , τω\.ι τι μι;'j\/ μί σf) ωcι η ·~: τ ο υ Φο ριι::οϊ.ι υλιι:: ο ϊι . 

::::: · Σε π ε ρ ( π ·τω cι η ι::ι π ί~ λ ε ι. ο.·~:!~ fι \< ο το. σ τ ρο φ fι ς , ο λ 1. Ι< fι ·~: !') με ρ 1. \< f, ·:: ~ 
ι.- C1 υ .... . . -· . . . . ;: '> ;:Ι ( μι r-.-=. -ι .. ~. τ ·ιη \ ' . - ·" .. •0 1. ! < ι. c ι cιtJΕ::\' τ ο · :~ . φι:::ιι.: :1 1.ι : ου 'U λ t. Ι<OU, που cΪΟ π ροι-::, .. η,_ . Ε _ υ 
ι:: ' /(J.,· :~·E . n1 'Γ. rι·~~ · \. ' .. c- 1 - ι-Γ' ' ι -· . . , . .. , .. - "Γ{-Υ . ,-,·,.= ;,.,· r'Ί ΓΙ;:c ·n··::-1--·-, i 1ττω ·-ι r"·ι ;:ι (.., - 1J·" ~ Τ[ί 1 ,_~ • 

•. • • • -- • • •...J ι_ ~ .. Ι '( • 1,_\ ·: · . .• , U ~ ,_ - ' . - . . - ·- ~- . L Ι , ~ μ - " f--' . \.' .,:, . ·- , 
~!t Ct fΙ ιu ·T/)·w~ , \ ' ~ ~ .. : ;. : ~ . : , t ,,.: .. .... ~"' ι (;.. - <<":·(J\.~ · ... :. ,.\λ ·"'ι , ~ .. "-C ~' ~:... ·.) (j ~j ι...,λ · •λ~.)",. · .. - ·~ 
r. . ·· ~ - · 1 · •. - .... ,- · ... . ·' ~ • ,.... '.. ·~ Δ ... ~ , ·. 
-... . . .... "'_· .. 

0 1 . 
1 

.... r - : "'; ·!."'ι ο · ~~_) •. ._ , . .,, 1 

Αρθρο 6 

Τα ,j ρ t) ρ α 3 Ο ταυ Ν (, μου 1 6 2 9 / :-:; 1 cι ν τ ι ι < α fJ ί σ τ ο το ι ω -=~: 
Ο \< ο λοϊ1 θως : 

' 1 ΕΞ: ι -::τf':λεcιη ε'cργω\1 - - Eρyo cιι. tJ\' 1 1 
\ . 
1 . 

* ι 

.--~ 

Ι ·. '· ~ '\,. . -

,...ί, 

~τ~· 

f .. :>• .. J ν _). 

, , • • ' "'- 1 

Γι. α τη\,: ε~·=: τέ λ εσ rι τ ω \.ι ΤΓ() cιη·~~: ψϊ.Jσεω·~: \/ ~ ω ... ..- έρ '{ω ν 1") y ι. α τr:ν ~ 
[i'U\:τ ·ι"ιρ ·ηcι τι ι -::cι ι επ ι σ ι::ευϊ"ι των υ π ο.ρχ ο υcιών Ε ϊ Ι< οτο cι τόcιεω \1 ι ::rι fι ε 
Ε: ( () 0 U ·~~ : Π U L·-, Π 1 '1 \ ' ~ ::- ιρ i,l_. ,·:111_1, ι'~ 1 (_, i_·-.J ..,,,.. 1.- Ο. 1. Π ". t [' \ () " " 1 \·:· a· (J 1 ~=- \-:' L·:ι· L·-1 Ί" (]" Τ <::- 1 Γι' " 1 'ι (.J- Ί 1 ι-ι ;::-

0
: 

... - ' ·- .... , ' - ' - - - - ·- . • - 11 ' i . . ·- . ,,_ . . . ,_ . ... λ - . ... ... - -· 

t:J ι oτrtcε ι · ~::: τ η ς t\~ομαΟε σί α ·::: π ε ρ ί ε ι-::τελ t: σ ε ω ·=:: ~ρyωv των Ε ν ι:~ 1 τr λω ..,,.. 
CυνάμΞ w ν, σε ουνθυασμ.6 με τ η ν εκάστοτ ε ποpε χ 6μεν η ο ι κονοuικ~ 



E~oucr(a τόυ Υποuργο~ Εeνικ~ς Αμυνο~ στον Qιευθuντ~ τη~ 
Υπ η ρ Ε cr ι Q ·:::: φ ό ρ ω Υ • 

2 · ΣΕ π ε ρ ( π τω cr η 6 ϊϊ ~-1 ι ου ρ y ί cι ·:::: 1< ο ι ε ϊ ι -:: cι το cr τ 6 cr Ε w · ~ : v έ ου Φ cι. r-=· c• υ , 
απαιτΞ ( τοι yνωμαδό~ηοη της ΟιΕunuνοης Περιβο\λ οντολ οy1κου -
Σχε:6 _ι ocrμol.ι ;;Jι•{ "fϊiΕΧΩG ιΞ, προς το c1 1 ::o τr1~ 1 εt:. ιτcιcrη ·~ · τη·::: εn t πτώσε:_ω·:: ;+. 
της λ e ιτουρy ίο ς του Φάρου, στο φυσικό περιSόλλ ο~ · . 

3. Οπου ε(γοι ου -.._, c:ι.τ(•ν τεχ··-/ιι ··· c.~, εt. cιc:ιφαλ ( ζc:το ·~· πω·~: τcι uλι.ι-::cι 
κατοοκεu~ς του Φάρου, και η cν γένει θιομόρφωοη του 

Ί1ερ ι ι3ό λ λοντα·:~: το(1 του χι~jροu εvαρμον( ζοντοι οισf)ητ1.1 ..: 6~ με το 
ΟU '{~ ·: ε1::ρ1. μένο 1-.: οτ ιj περίπτωση ·ταπί.ο . 

Αρθpο 7 

Το άf:•f.ιρο 32 του ~.j(,μ c •u 1.'°J2'7' / :=;i υγτιι:: αfJ(στοτο1 ω·~ ε:Ξ, :Ί·=~: 

Οσάκις ε κ θl6Εται ν±ος Φαρο6είκτης, αυτό~ θα cruvτάοσΞται 
·-ιπ 1::: 1 ΤΓιν \( πηρεσ( cι Φc'ι.ρLι:ι\-' σε c:ruνε::ρycιcr( ο με την \τ't:1 ροyροφ ι 1::·1'ί 

Υπηρεο(α , ο~μφωνο με τους ισχόοvτες 6ιεθνε(ς κaνονιομοός. 

-
~ -

ο (J>,Ξ 

Η έι-:.f:"Jοcιη του ε \/ λι:ιγω Φοραt:ιε ί Ι<ΤΥ-ι fJo ϊ( VETC\\ ΟΠι~ι την \' 
τ( ·~:-λο·::: (J ΊJ 1: ~·:::: θcι Ξ ( \ ' (] 1. 

π ο () Ε Μ Ι κ ο Ν Α γ Τ Ι κ ο 

Υ ο F' ο Γ Ρ Α φ Ι Ι< Η γ π Η Ρ Ε Σ Ι Α 

γ π Η F' Ε Σ Ι Α φ Α ρ Ω Ν 

11 ΦΑFΌΔΕΙΙ<ΤΗΣ Ε()()ΗΝΙΙ<ΩΝ ΑΙ<ΤΩΝ 11 

Αρθρο 8 

Το όρθρο 36 του Νόμου 1629/51 οντικοθ {σταται ως εt; ~~ 
11 γe·)~~:·ε: ucrη Πυρcr~1ν 11 

L<:C ΠΞ1:::11 π-~:-ωι::.rη >Ξλ.>.ε(1.με(,_i<~: πασΙ. μ.αυ νεριJ·ι.J λ ι~ι'{i . .ι) (JVOμ. Gρi.ι:::i.·~- ϊ'-1 

γ, 

,::, ' rι t' ·-· - ··· · .,, -' ,;. ' 
L ι-. .. • 11·::: ΤΩυ α ι. 1 -:: τυο-...1 ·,_ _1ο ι~·ευ σει,;ι·:~: τ α υ '+-L.ι. ~-::·ου ~ επ 1. τρ~πετ ·:-:ι. ι ι -::ο.τ ο. τc:1 

6 ~.(ι (:ι-τημ. ι::.~ συ .- ,~,, η πραμtιθει.α νεροϊ1 με: μ:Ξ:ι:::ιr.μ\1 α του Π f-:: 1 eιϊσ··ι:-ι::ι.μέ\1 ου 
-r c:ιu Φrιρυυ , ι::ιε SC:ιf::•o ·::: : τω "-/ π1. crτί!':ιc1εων του Πρ0Uπο.λ.οyι.σμοϊ1 τη·~: 
Υ. Φc.i.ρων . 

Αρβρο 9 

Τ α c'ι ι:::• fι ρ cι 
ε t; Ί'-ι·:: : 

J.6::0::-)/51 cι γ τ ι 1:: cι fJ ί Ci τ σ ··/ τ cι t 

Ορy 6.νωcrη -

~< α 1. Υπ α ϊ ω γ fi 
Στελtχωcrn - ~ειτουρylα 

·-i:· η·~: '{. Φ6ρω\' '' 

Η (\τrοc:ιτολ/1 - UρϊC:ινωση -··· Στελ~~χωc:ιη ι::αι ()ε•,τουρyία ΤϊΊ·~: 
γ - ίbι'~ ,. - ,,_, \_, 1 " ,..., ).~ .-,. .· - . ί ::··- ........ , .. ,_ ...... ι.·· 1-. , ....... , .· • :-~, , . .ι .. ι""Ι . • · •. • .. • ....... , . · . ···-, . -

' ί ' 
1 ., 

:-': 



CΠ .Ο.Υ.) οuτ~ς, που Εκ6(6ονται με απόφασ η του Υπουρyο~ 
Edv ι ι -::·ι')·:: · Αμυvο ·::· . Η Υ. Φc.'ιρωv Ε ( v o ι aνε ι.Ξ:. ι:~ιρττιτη cιτρaτ ι ωτ 1. 1<'fι 
Υπnρεσ ι ο του Π.Ν . και υπά yετοι οπ' ευθε ( ος οτο Γ ΕΝΙΚΟ 
ΕΠΙΤΕΑΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΎ. 

(:;eιf l ι:1CJ 10 
---!. -~-·-·-·--··- · · 

~ παράγραφο~ 1 τ ου όρθρου 42 του Νόμου 162~/51 
,:ροποπο 1. Ξ ( το. 1. ω·::: ει.: ; f1 ·:: 

Ο ι Ξυθυ ντ~ς τnς Υ.Φόρων ~ τοποGετε t τα ι Α νώτατος 
{~Ε ι ω μα τ ι 1< ( 1·::· 'ι"ι Γf \ οί cι ρχσ:~. t1ό. χ ι μο ·:: · ·,ι Μηχcιν ι 1<1> ::: του Π. Νουτ ι ι.::ου. 

Αρθρο 11 

""τ'ΠΟΔ Ι ΕΥ8 ' ΝΤΗΣ Φ(11=·ω-J" 

Η πορόγροφος 1 τ ου άρθρου 43 του Νόμου 1629 / 51, 
τ ρο ποπ ο 1. Ε ( τ c 1. ι< ο 1. cι υ μ. π λ n ρ r~ ν ε το 1. ω ·~: ε c:; η·::: : 

ο. Ως Υπο6ιευΌυντ~ς στην Υ .Φόpωv~ τοποeετε lτ οι Ανώτερος 

Μάχιμος ~ Μηyαν ι κ όg Α~ιωμοτικός του Π.Ν. 

8 . Οτον ο Οιε υθ υ ν τ~ς της Υπηρεσίας εί να ι Μάχιμος 

Α(ιωμοτικός, ως Υπο6ιευ0uvτ ~~ τοποθετεf.τοι Μηχανικός 

{iΕ~ιωμοτι ι -::1:1 •:: : , Ε "./~Ι 1:ιτcιγ ο ΟιευfJυντ ·ή·::: ε( νοι 11ηχaνι1-::1:1•=.:: , 

w~ Υπο6ιευUυvτ ~~ τοποeετε( ται Μάχιμος Α~ιωμοτ ι κό~ , 

π ρ ο·=c: το cr1-::oπ1:1 ι-::ολ(1τερου ελέγχου 1-:: οι πλέον ειJρυθμη•;: 

λειτουρy(ος τnς uπnρεοιος . 

!'1η υηαρ χ,.: 1 ντων 1:cιτC:1 π ε ρι πτι.,..ιcιη c:ιγτιcιτοί χωγ Μο. χί μων ·r1 
Μηχαν ικών Α~ ι ωματικών, κ αθhκ ον τ α Υποδι ε υΒ υ vτο~ 

ονcτ ι θε ντοt ~τον ο~χ α ι ότερο των υπnοετο~vτ ων στnν 

Υπηρεσi. a ;~.':: ι. ωμ.ίχ~: 1. i.:: (O. 

ΑρΒρο 12 

Η παράγραφος 1 του άpΟρου 45 του Νόμου 1629 / 51, 
αντ 1, ~<οθΙ. 1:rτa .. r:a 1. r_,γ:, : ΕΕ:fι ,.Ξ . : 

11 i 11 

11 Συ y Ι < ρι:, τησ η -- f:::o τC! cι-τ cισ Ίl 11 

10 ποοσωπι ~6 i:n; Υ . Φ ά ρω ν αν~ \ οyο με τnν προ~ λ ε υο~ του κα• 

·:\ποσταλ'fι του ό ι ο.ι<ρί ν·ετα ι 

α . Στο Στρατιωτικ ό Προσωπικό γενικά 

Β . Στο σt~jμο τω ". Φαροφυλc'11 - .. ω\ · μέχ ρι εtοντλΊ"ιcιει..ι:ι·:: 
y. :το Μόνιμο Πολ ιτι~ ό Προσωπικό (ΜΠΥJ 

[J . π ρ.:~1σωπ ι 1-:: 1:1 cr ·_ι u (3(.ισε ω·:,: ε P'i C\ Ci ι [!·:': ι δ ι (~Ι τ 1. 1 ::c1(1 6 \ 1 :: C\ ( ('_)ί.J (:::: ΕΙ (:1) 

e . Στο εποχ ιακό προσωπικό 

ο τ . .-:.. το Ε π ( τ cι ι < το π ρ α c:r ω π ι 1.:. { • • 



Αρθpο 13 

Το 6.ρ\'3ρ(J U 
ω·::: ΟΙ< Ολ οϊ! (~Ιω·::: : 

του ο ν τ 1. 1< ο f3 i. cr το ·i:-α 1. 

"l" Οι. SοGμοι. των φc.~.ραωυλό!· .. ω\Ι μ<tχρι. ΕΕ,αν~: .\ ησεω ο:; 1-:: 0.1 

c:ι ποc:ι·τ-ρα τε ί cι ·~· των' ν υ \/ υ π·ηρετοϊ! vτων που ο \/Τ ι cιτο ι Χ οϊι \.' π ρ ο·=: του·:; · 
Saeμou~ του ΠολΞμι~ο~ Να ιτικοό ε( v ο ι οι eE~~ 

ο . {; ρ χ ι 1-:: Ε λ ε υ σ τ 1"1 ·::: 

f.. . ~4 ν fj ' J πcι cι π ι. cι-τ-Γι ·::. 
i • Σημο. ι οφ ι~•ρο·:::: \ 

ύ 

( 

11 ···:, ιι - , L - ;-:ι, · 
U 1. φαροφι_ι λ ω< ε ·::: ε t:;ε Λ ι. crcιovτo ι. μ.e Χ ρ 1. το l':)c.1. \ _ιμ.·~· ταυ 

--- -;~.ημα ι οφι:•ρου cιε s: γέρyε 1 ο 1-::α ι οποcιτροτεϊιοντ ο ι με το βcιfιμ.:. του 
Ανθυποπλοιάρχου σ~μφωνο μ.Ε το όρθρο 10 του Νόμου 13 75!83 ~ 
εφι:ιcι ο ν /·:: ρ ι fJο(ι ν προοι<ΤΕΟ \ c;(ιμφων ο με ΤΟ Cιρfiρο 1 TCJ\.J f\Jι:ιμο υ 
48 .. .?/ϊt:. "fι ευ601::(μ.ω•~: τερμοτ f σι.:ιντε·~: τη στο61. 06ρομ.1. ι.:ι ·~:ο υ·:; : ~ 
crόμφωνα μΕ το άοθοο 33 του ΝΟ 178/69 . 

"4" Μ 1• cιΟολοϊ '· 1 -::ό εt::ελ r. cιcιον τa 1. 

Αντ1 π \ 01όρχου σόμφωνο με τους 
μέχρι και τον ΒοΟμό του 

Νι:ιμοu•::; : 988 /7 9 / ·::Οι 1~'.75 /83 . 

Αpθρσ 14 

Το άρθρου 88 του Νόμ ου 1629/51~ όπως τροποπο ι ~θ ηκ ε μΞ το 
1~!.ρΟρc:ι .:;2 τοu Γ'.ίΔ :::,ς;6 1 / i9~;·=;/~ cιvτιι-::οfJ ( cιτατcιι ω ·::; : ΕΕ. {ι·::. 

11 CJρ "{Ο. v 1. γ ::: ·:::: θέ CI E '· ·~: ΤΕ χ γ 1. τ(JV φ ιjρί.Lι\/ ,, 

1. [•1 \/υν ϊ.1πηρει.τJ1:.1\-' ΤΕ·::: f~C:. 1• ω~.::ι τ ι 1 -:: οί ~ ?~νt)ιιπασπ1. cιτ{·:~ . 1-: 01. 
'/ τrο. ':Ξ. 1• ι..ι.•μ.α τ 1. 1-:: i:::i ι. Τε Χ\ ... ι . τ Ξ ·::;: ϊ.Ρι:::J.ρι.,.:ι\ι ~ Ε ε ; ο. 1 -:: ολ ου Οού \/ ν ο. υπ ηρε -r: οϊι ·.· 
U~/pι~ Ξ~αντλ~σΞώ~ των . 

[Ι 1. 

cι ϊ1 μ φ ιι:ι \/ 0 
οϊ1 μ.1.ρι._~-_ ·ο. 

' ;
1

\ \ Ι ·:: ο •.. ι 

αvα yκ ε ~ οτελ~χ ωοnς της uπnpεσ ( ος προο6ιορ (~ ονται 

μ Ε Τ ι ·::: ΕΙ< cι cι Το ΤΕ \ [i χ ϊJ ου (ί Ε ·:: 6 ι C\ Τ CΙ. ξ Ε 1 ·::: Ι< C\ \ ΤΓ Cι v το ΤΕ 

με τα κοθοριζ6με να στον 

( Γί • [! • Ύ • ' τ ϊ: ·=· υ π η ρ Ε cι ί ο·:: · . 
Ε V ι . CΙ Χ ϊι Ι. 

Αρθρο 15 

Π ( \/ Ο Ι< Ο Ορ yα \/(Jι::ί Ε υ·::: 

Το άρeροu 29 του Νόμου 1629 /5 1~ οντι κοθ ι οταται 
ω ·:: Ω Ι< c ' ο L' (') (ιΚ: 

" Γϊ ο 1. ν ι 1 :: ~ ·::: ίJ 1 cι τ cΊ Ε ε 1 ·:;. " 

11 

1 11 fJ . . . ·1.- r_)'_I . . ·- επι. φ ί~ ρων ΘλόSη cπ:ο 1-::τ ι.ρ ι.ο tι στο ΙJ.ΙίΧ<J ν ημ.α , πυρc:rαυ η 
ι:::iTC) ωωτοσ·ι-)ΙJL-, ·,ι τ·Ι-·,,--,C · ι ·•·, ,--ιc:· \;L-ι·, 'ιb- ΕΤΟ . l·::af)ώ•:_·: Ι < Ο 1 C"\UΤι~ι·=_: ΊΤΟΊJ fjcι . · t ·' • . • 11... . ι , -· ,.. • c. . 

ΟiΑ0 1 ωσ~ι ~ 5α cr8~οε ι τον πυρσό~ yεν ικά θα προκολ~οει 
α·.ιωμαλία στη λειτουρyία του πu~:· c;ο(ι, τ ιμωρε ίται~ av με ν Ε Ι < 
lτi-,, - "1 ι.. . '- ""<- · , '. ··.·. CJ. Ι. ·- -1 i-~:.ΟΞω ·~: Ξ\/ Τ' i ρy ηο ε , με φυλι::ι~-:: :.ση μ.Εχρ ι. ;.:. •.:,1. μηνων , μ. ε 

Χι:·~-ιματι ι -:: {1 πο1.ν {1 ~.'ίΟΟ .0 00 6ρχ. επι πλr: ον δε ετr ι.Β c1ρϊ.1νε:τc:ιt 1 -::cι 1. 
τη 6απaνη επα-...ια λ ε '· τουργι. σ·:~: τ αυ Π1.J1:::11:.1αιJ ~ αν δε εiΞ ; (~\ =Ξ 1. ι::~.·=· 

1 

/ 
· .. 



ΞV'ι'-1ρϊηcιε ~ με φυ λ ά~ :: 1. CϊΓ: μΕ:χρ ι ~:Ε. ι uηvι;jv 1 -:: α ι uε το έt:ο6α 
εποναλaιτουρy(a~ του πupoo~. 

11 - , 11 (..' • ' ~· • l ...:. · ·1ηοyαt-::•ε ι.1Ε·τ οι yεν ι 1.: r!•. Γi π ~:::ι •:::•ϊ.·(:ι Εση cιε r.ρωτοσ1Ίμαντ·(ιρc1 ·ι·ι C:ι λ:) ο 
Ε ν ϊ:1 Ξ 1. Ι< ·i: ι. Ι< ,~, σ Υ' ΙJ \"" ί ο >. t:" ι ι 1:3 ω v • Σ Ε ι.] ν ·1: Ι . \'3 ε ·i: η π ε ,-, ί π ··~· ω 1:

1 η ο 6 ι:: . • α r.τ::- Γι ::. 
Ι · - · · · · • r .. · · · r- · 

τι.μωρείτcιι με φυλrι1 -::ι σϊ1 μ{χρι. τριωv μηνών~ ιΊ \έμθα·~· 1-::cιτι::ιc • χετcιι 
από τον οικε(ο λιμΞνaρyη και στη συνέχεια Εκποιε ιτοι , το 6Ε 
Πf.. 11~-·ϊι::-•\: Ξι< ποι ·r1σεω·~ ι·:c:ιι·aτι:ι~.ιι::.ται υπέρ τω\' εc1ι::: 1 c:ιι..c1ν του f :.: ρατι1:: ου 
Γίροi.jπο, .o y ι. cιμου . 

1 ι -, ιι 1·, . ~ HUTC~ που 5εν τηpεl τα προ8λεπ6μεvο μέτρο φω1ισμου των 
uπ6 vοτaσκευ~ λιμενικώγ έρyων του όρθρου 21~ τιμωρείται UE 

L~υλCι1 : ι.cιη μ~:;:ρι τρι. ι.;:ιv μηνω,ι 1 -:: 0.ι χρημcιτι1<Ί'"1 ποιν{1 μr.χρι 
ι:: (ir·) ·) (· (J() ·• 
....! " - · · - '·- • .) ·- ·- t) ρ \ . 

Αρβρο 16 

(~1Π1~1 τηγ \ crx'Lι τοu πc:ιρ1~1VΤD'~: Νι:ιμου \ ·::οτ ο ρyοϊιγτcι 1. TC\ tιρfιρ ο 
31, οι παράyροφοι ~και 4 του άρθρου 34, τα άρθρο 38. 48, 49, 
~:_; 1 , ~~; 3 , =; 8 , :/7' , 6 ι:' , C:. 7 , 6 θ , 6 ·:.::; , 7 1 , 7 2 , 7 :-:. Γι π cι ρ ό. ϊ ρ ο φ ο ·~: 3 τ ο υ 
άρθρου 75 , · τα άρΒpα 76, 77 . 78, 90, 91, 92, 93, 94 του Νόμου 
1 6. ·-:· 0 / c::- ·1 ·, ;... ;::· ' 0.11· ,_...... ·r ο ·,ι ·-~ .· 
• ~ 1 ,.. ·-•J. , ι:.:ιτrω·~ : αυτ ; :::ι•::: τριητοπο ι Ί;c·JηΙ<Ε μΕτι:::ιγε·/ΕC!Τ'Ξρο., -
Ν·:~·μ.συ ·:: i.:::.81 / :~Ξl (tύϊΞ~··: 60 (\' /'.51>, 1877/51 (ι!ιίΞ]:: 205/::· ~) 36'7'•.) (ΦΕi···: 
6 2 Α ' / :s 7 ! ι-:: σ '· το r-J • ί::ι • 2 6 C) ι. / ~5 :5 ι; Φ Ε ~::: :::; ~~ ι ~-i / s :. ) ι < ο ι r·~ . ο . ~;. ·:; c. ι 
1. Φ[f 

----------------------------
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΧ!!ΔΙΑDi 
ΑΞΙ ΟΜΑ Τ1ΚΟΙ 
Γ\ΛΡΧΚΣ(!ΞΦ) Α .ΚΩΝΠΑΣ Π.Ν 
ΒΟΗθΟ(.ΜΚfΥ ΛΟΓΡΑΦΗΣΗ 
ΚΠΗΣ (ΔΙΑΧ) 1<..NWΊΛICJTOY 

ΓΡΑΦeιΟ ΑΣΦΜ6ΑΣ 
ΑΞ!Ωlιlλ ΤΙΚDΣ ΑΣΦλλaΑΣ 
ΙlΛΡΧΗ!ίtΞΦ) Α ΚΩΝΣΤΑΣ rιΝ 
ΒΟΗθΟ(-ΔλΚJΥ ΛΟΓΡ'ΑΦΗΙ>i 
ΚΣΤΚΣ (ΔΙΑ.Χ) ΑΣΟΥΡθΙΝΟΥ 

... 

-" 
1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ 1 

ΟΔ!--fΌt ΔJΕΥθΥΙ'(fΟΥ 
ΝΤΉΣ (Τι!lΒ) Γ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ 

ΔlλΓΓΕΙ\ΕΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝ1ΌΥ 
ΝίΗΣ (ΜΗΧ) Ε .ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ 

ΓΡΑΦΒΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑηΣΜΟΥ 
ΓΙΡΟΓΙΤΑΜΕΝΟΣ ΑΝΘΧΟΣ(1'Π) Γ _ΓΙ'\ΡΟΥΣΗΣ 
ΔΑΚΤΥ ΛΟΠ' ΑΦΗΣΗ · ΚΣ1ΉΙ(ΑIΑΧ) ΚJ\ΝΑΓν\ΙΩΤΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΑΡΧJΙΎ\ΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) Α.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν. 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΑΝΤΧΟΣ(Μ) Σ.ΦΡΑΓΚΟΓ\ΑΝΙ'f-ΙΣ ΓlΗ. 

Γi"ι'ΙΜ!ω\ΤFfΧ: 
Α/.ΙΚΗΤ"Ι<.Η 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΓ1ΚΟΥ 
ΤιιιΗΜλΤΝ'~Σ 

ΤΜΗΙ.ΙΑ Μ!ΥΙΙ!ΤΩΝ ΚΑΙ ΔοΚΙΜΩΝ 
TMHMATAPXHt 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙQΝ ΝΑ Υ11ΚΩΝ 
Ε!ΡΓΩΝ -

ΑΝΤ)ιΟΣ(t.Ι) Σ_ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΝΗΣ Π Ν 

rro!rτ. ΝΟΝ. i:TP. ΠΡΌΣΩΠΚDΥ. 
ΚλΙ Ε:Ελ. ΦΝ'ΟΦΥ MJ<IJN 
~ΡΟ!(Γ/Υ) Π ~4Γ10ΥΡθΑι-ι-iΣ 

ΟΟΗΒΟ~ΣΗλΡΧΕΙαι.ΜΗΤΡΟCΙΝ 
ΚΠΗΣ("4ΗΧ) Δ ΑΡIΎΑ-iΣ 

ΔΑΚΥΥΛΟΓΡΑΦΟΣ 

KtTHJ:(AIAX) 0.ΜΑΥΡΟΒΔΑΚΟΥ 
ΠΡΟ[Π. ΓΡ. ΠΟΛΙΤ/ΚΟΥ ΠΡΟtΩΠΚDΥ 
E.KOVTV- (Ε.ΨΟΥΡΟΠ"Ν~ 

ΓΡΟΪΣ'Τ.ΜΙΒ-ιΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔJΚλrΤΙΚΟΥ 
λΝΤ)ιΟΣ(CΙ) Α MOYZJIKΙTt-a: Π Ν 

ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕJΟΥ ΔJΚΑΣnΚDΥ 

Σι-ο.ΙΡΟΣ(ΠΥ) Π .ΜΓ!ΟΥΡθΑt-ι~Σ 

tχΟΛΙ!!ΙΑ Υ.Φ. 
ΓΡΟfΣΤ MIB'/Or θ<ΙV\ΙΔΕΥΣΕΩΙ 
ΑΝΘΧΟ!(Τlη Σ ΓΚΟΤΣΗΣ 
ΑΞ ΙΩΜΑnκοr ΕΚΓWΔΕΥΙΕΩt ~Ν 
ΑΝ:Ξ>ΧΟΣ(Τlη ί ΧΡtΠΟΥΛΑΣ 
λΞΙΩΜΑΤιΚDr ΕΚΓWΔ.ΕΥtΕΩt rπ 
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3.5 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Υ.ΦΑΡΩΝ 

Οπως προαναφέρθηκε. Το τεράστιο μήκος των ελληνικών ακτών, ο 
υπερβολικός αριθμός των αναδυόμενων νησίδων και των υφάλων, τα στενά 
λιμάνια, οι κόλποι και οι δίαυλοι, καθιστούν τους φάρους πολύ χρήσιμους και 
απαραίτητους για την ασφάλεια της ακτοπλοϊας-ναυσιπλοϊας. 

Η συντήρηση όλων αυτών των πυρσών, επιτηρούμενων και αυτόματων 
φάρων εκτελείται μία φορά το χρόνο με προκαθορισμένα ταξίδια των 
φαρόπλοιων τα οποία ανήκουν στη δύναμη της Υ.Φάρων. Ο πιν.1 αναγράφει 
τα φαρόπλοια που χρησιμοποιήθηκαν για την επιθεώρηση και την υποστήριξη 
του φαρικού δικτύου. Σήμερα για την υποστήριξη του φαρικού δικτύου 
υπάρχουν δύο φαρόπλοια στα οποία επιβαίνουν συνεργεία τεχνιτών φάρων, 
τα οποία επισκέπτονται όλους τους φάρους, τους φανούς και τους 
φωτοσημαντήρες του φαρικού δικτύου εφοδιάζοντας τους με τα απαραίτητα 
στοιχεία για την περαιτέρω λειτουργία τους. Τα ταξίδια με τα πλοία αυτά 
αρχίζουν από το Μάρτιο μέχρι και το Νοέμβριο, οπότε και ολοκληρώνεται ο 
εφοδιασμός. [ 1 ] 

Η Υ.Φάρων έχει μία τέλεια οργάνωση πάνω στο θέμα αυτό. Το κάθε 
πλοίο έχει έναν τομέα του φαρικού δικτύου που επιθεωρεί. Πριν ξεκινήσουν τα 
πλοία, αρχίζει η προετοιμασία του ταξιδιού, δηλαδή ορίζεται ο Αξιωματικός, 
επικεφαλής του συνεργείου που επιβαίνει στο πλοίο. Αφού το πλοίο 
εφοδιαστεί με κάθε λογής φαρικό και γενικό υλικό που είναι απαραίτητο για 
τον κάθε φάρο, το ταξίδι αρχίζει. Μόλις το πλοίο πλησιάσει το φάρο, 
μεταφέρονται τα υλικά συντήρησης και το τεχνικό προσωπικό που καθορίζει ο 
προϊστάμενος του συνεργείου με μία βάρκα. Στους ηλιακούς φάρους γίνεται 
έλεγχος της μπαταρίας, των μηχανημάτων και των λαμπών καθώς και 
επιδιόρθωση τυχόν φθορών στις γεννήτριες. Στους φάρους αερίου γίνεται 
αντικατάσταση αεριοταμιευτήρων ασετυλίνης, καθαρισμός του μηχανήματος, 
γενική συντήρηση, καθώς και βάψιμο για την αποφυγή της σκουριάς. Στους 
φάρους που έχουν και κτίσμα επιβλέπουν τις φθορές του κτιρίου και δίνουν 
αναφορά στην Υ. Φάρων. Οσον αφορά τους φωτοσημαντήρες γίνεται 
ανέλκυση τους, αντικαθίστανται μαζί με το αγκυροβόλιο τους με καινούριους 
ενώ οι παλιοί μεταφέρονται στην Υ.Φ όπου με τις απαραίτητες επισκευές 
(αμμοβολή, αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων, χρωματισμό κ.τ.λ) 
χρησιμοποιούνται σε επόμενη ανασύνταξη.[2] 

1. Πρακτικά της Υ.Φάρων 
2. Συνέντευξη από τον μηχανικό-τεχνίτη φάρων του φαρόπλοιου 
ΠΦΑ Λ ΥΚΟΥ ΔΗΣ 
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Μετά το τέλος της εργασίας συντήρησης, τα πλοία γυρνούν στη βάση 
τους και ο επικεφαλής της αποστολής δίνει αναφορά για τυχόν νέους φάρους 
που θα πρέπει να τοποθετηθούν σε κάποια σημεία των ελληνικών θαλασσών, 
καθώς και για τα προβλήματα των φαροφυλάκων στους επιτηρούμενους 
φάρους.[2] 

Τα δρομολόγια των δύο φαρόπλοιων της Υπηρεσίας Φάρων, 
ΠΦΑ ΛΥΚΟΥΔΗΣ και ΠΦΑ ΚΑΡΑΒΟΓΙΑΝΝΟΣ είναι τα εξής 

1° ΤΑΞΙΔΙ 
2° ΤΑΞΙΔΙ 
3° ΤΑΞΙΔΙ 
4° ΤΑΞΙΔΙ 
5° ΤΑΞΙΔΙ 

1° ΤΑΞΙΔΙ 
2° ΤΑΞΙΔΙ 
3° ΤΑΞΙΔΙ 
4° ΤΑΞΙΔΙ 
5° ΤΑΞΙΔΙ 

ΠΦΑ Λ ΥΚΟΥ ΔΗΣ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ 
ΚΡΗΤΙΚΟ 
Ν.ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

Β. ΑΙΓΑΙΟ 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 

ΠΦΑ ΚΑΡΑΒΟΓΙΑΝΝΟΣ 

ΕΥΒΟΪΚΟΙ 
Ν. ΑΝ. ΑΙΓΑΙΟ 
ΙΟΝΙΟ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 
ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ(Β. ΚΥΚΛΑΔΕΣ- ΣΠΟΡΑΔΕΣ) 

Φέτος το ταξίδι των δυο πλοίων άρχισε στις 8 Μαρτίου 1999. Λόγω της 
διαφαινόμενης ανάπτυξης του φαρικού δικτύου, ζητήθηκε η ναυπήγηση ενός 
3ου φαρόπλοιου, αίτημα το οποίο συζητείται ακόμα, αφού δεν έχουν βρεθεί η 
πόροι για την αγορά του.[1] 

1. Πρακτικά της Υ.Φάρων 
2. Συνέντευξη από τον μηχανικό-τεχνίτη φάρων του φαρόπλοιου 
ΠΦΑ ΛΥΚΟΥΔΗΣ 
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α . Μέzρι του έτους 19 14. 
(1) Ιστι οφόρο «;\fΕΘΩΝΗ1>. 
(2) » «ΑΥΡΑ». 
Ο) Ατμοημιολ(α 1<ΑΦΡΟΕΣΣΑ)> . 
(4 ) » «ΣΥΡΟΣ» . 
(5) )> (<ΣΛΛΑΜ ΙΊ'-ιΑ)). 
(6) » «ΠΛΡΑΛΟΣ». 

β. Από το Ι 914 μέχρι το 1940. 
(1) Βοηθητικό Στόλου «Α ΥΡΑ». 
(2) » )> (<ΤΕΝΕΔΟΣ». 
(3) >) » «ΣΦΑΚΤΗΓΙΑ)>. 
(4) » >> «ΠΗΝΕΙΟΣ». 
(5) Ειδικό nλο(ο Φάρων «ΠΛΕΙΑΣ». 
(6) Α τμοημιολία «ΚΙΣΣΑ>>. 
(7) Ιστιοφόρο «ΑΓ. ΜΗΝΑΣ». 

γ. Από τη ν απελευθι-:rωση μcχρ ι τ ι; αρχές του 1976. 
(1) ΠΦΑ «Λ ΥΚΟΥ ΔΗΣ». 
(2) ΠΦΑ «ΣΕΡΡΑΙ». 
(3) ΠΦΑ «ΣΚΥΡΟΣ» . 
(4) Ν/Γ «ΣΩΤΗΡ» . 
(5) Κ1Β ((ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ>). 

δ. Απ:ό τ ι ς αρχές του Ι 976 τα κατασκευασθέντα στα Ναυπηγcία Περάματος: 
(1 ) ΠΦΑ «Λ ΥΚΟΥ ΔΗΣ». 
(2) ΠΦΑ «ΚΑΡΑΒΟΓΙΑl'ΓΝΟΣ». 

===-==-=-'====-======================================~ «Ναυτι10\ ΕιτιΟεώnησψ> 1 19 



3.6 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΜΟΡΦΕΣ ΠΥΡΣΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ 
ΕΜΗΝΙΚΟ ΦΑΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, οι πυρσοί του ελληνικού φαρικού 
δικτύου έχουν λειτουργήσει χρησιμοποιώντας διάφορες μορφές ενέργειας με 
τους αντίστοιχους τύπους φωτιστικών μηχανημάτων. Εδώ θα αναφερθούμε 

στους τελευταίους τύπους (από το 1829 και μετά) οι οποίοι είναι οι εξής: 
Α)Πετρελαίου ( σταθεροί-αναλάμποντες) 
Β)Αυτόματοι πυρσοί ασετυλίνης 

Γ)Πυρσοί ηλεκτρικοί με ηλεκτρική ενέργεια 
Δ)Πυρσοί ηλεκτρικοί με ηλιακή ενέργεια. 

1. Πετρελαίου σταθεροί 

Ηταν οι πρώτοι πυρσοί του ελληνικού φαρικού δικτύου, οι οποίοι 
λειτούργησαν από το 1830 μέχρι το 1930 περίπου, χωρίς προβλήματα. 
Εξέπεμπαν σταθερό φως και απαιτούσαν την παρουσία φαροφυλάκων για να 
λειτουργήσουν. Καταργήθηκαν επειδή είχαν μεγάλο κόστος λειτουργίας και 
περιορισμένες δυνατότητες. Η λειτουργία τους ήταν ως εξής: 

Με τη δύση του ηλίου ο φαροφύλακας άναβε μια κοινή λυχνία 
πετρελαίου, την οποία τοποθετούσε εντός ενός φανού, τον οποίο υπερύψωνε 
σε μια κατακόρυφη στήλη. Ο φαροφύλακας παρακολουθούσε όλη τη νύχτα τη 
λειτουργία του πυρσού και τον έσβηνε το πρωί. Σε πολλούς φάρους υπήρχε 
ένα μικρό οίκημα όπου έμενε ο φαροφύλακας και δίπλα είχε την αποθήκη 
πετρελαίου, ανταλλακτικών κ.λ. π. Σε άλλους φάρους δεν υπήρχε κτίσμα αλλά 
ένα θυλάκιο όπου φυλάσσετο το πετρέλαιο και ο φαροφύλακας έμενε στον 
πλησιέστερο οικισμό. Οι φάροι αυτοί ήταν εγκατεστημένοι κυρίως σε λιμάνια. 
[ 1] 

1.Μελέτη του υποδιοικητή της Υ.φάρων Κ.Λάλου 
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2.Πετρελαίου αναλάμποντες 

Τα φωτιστικά αυτά μηχανήματα άρχισαν να τοποθετούνται περί το 
1980 και λειτούργησαν με μεγάλη αξιοπιστία πάνω από έναν αιώνα. Είχαν 
όμως μεγάλο κόστος κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας, δεδομένου ότι 
όπως και οι σταθεροί πυρσοί πετρελαίου, απαιτούσαν την παρουσία 
φαροφυλάκων για να λειτουργήσουν. Σήμερα λειτουργούν έξι φωτιστικά 
μηχανήματα αυτού του τύπου στα οποία αντί της παλαιάς λυχνίας πετρελαίου 
έχει τοποθετηθεί ηλεκτρική. Ο τελευταίος φάρος πετρελαίου ήταν στο Σιγρί 
Λέσβου, ο οποίος έγινε ηλεκτρικός το 1985 και λειτουργεί μέχρι σήμερα με το 
παλαιό σύστημα περιστροφής του οτπικού. 

Αποτελούνται από μία συστοιχία (πετρελαιοδοχή-αεροδοχή)από 
τις οποίες προωθείτο το φωτιστικό πετρέλαιο σε μία λυχνία τύπου λουξ. Η 
λυχνία ήταν τοποθετημένη στο κέντρο ενός οπτικού το οποίο περιστρεφόταν 
με τη βοήθεια μιας μηχανής ωρολογιακού τύπου.(φωτ. )Ο φαροφύλακας με 
τη δύση του ηλίου τοποθετούσε πετρέλαιο στην πετρελαιοδοχή και με μία 
τρόμπα συμπλήρωνε αέρα στην αεροδοχή, ώστε να προωθείται το πετρέλαιο 
μέσω σωληνώσεως στον εξατμιστήρα, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της 
λυχνίας. Με κατάλληλη προθέρμανση του εξατμιστήρα(αφή καμινέτου) γινόταν 
εξαέρωση του πετρελαίου το οποίο άναβε τη λυχνία στη συνέχεια ο 
φαροφύλακας κούρδιζε τη μηχανή περιστροφής του οπτικού, η οποία 
ξεκούρδιζε με τη βοήθεια ενός βάρους το οποίο κινούνταν κατακόρυφα μέσα 
στον πύργο του φάρου και μέσω μιας ειδικής διάταξης γραναζιών 
περιστρεφόταν το οπτικό και απέδιδε το χαρακτηριστικό του φάρου. Τα οπτικά 

ήταν κατασκευασμένα από χυτό κρύσταλλο με φακούς διοπτρικούς και 
καταδιοτπρικούς, συναρμολογημένους κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε το φως 
της λυχνίας να συγκεντρώνεται και να στέλνεται σε μεγάλη απόσταση. για την 
αποφυγή τριβών κάτω από την επίπεδη βάση του οπτικού τοποθετείτο 
υδράργυρος. Ο φαροφύλακας παρακολουθούσε το μηχάνημα όλη νύχτα και 
κάθε φορά που το βάρος του ωρολογιακού μηχανισμού έφτανε στη βάση του 
πύργου ξανακούρδιζε το μηχανισμό. Ο χρόνος επανάληψης της διαδικασίας 
αυτής ήταν ανάλογος με τις στροφές του οπτικού ανά πρώτο λεπτό και το 
ύψος του πύργου. (φωτ. )[1] 

1.Μελέτη του υποδιοικητή της Υ.Φάρων Κ.Λάλου 
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3.Αυτόματοι πυρσοί ασετυλίνης 

Είναι οι πλέον αξιόπιστοι πυρσοί. Υπάρχουν μηχανήματα ασετυλίνης 
που λειτουργούν εδώ και τριάντα χρόνια χωρίς επισκευή, καταργούνται 
όμως σταδιακά, λόγω του υψηλού κόστους προμήθειας μηχανημάτων και 
ανταλλακτικών, καθώς και του υψηλού κόστους συντήρησης και λειτουργίας. 
Οι πυρσοί αυτοί ήταν μια επανάσταση για την εποχή τους(1915)γιατί 
λειτουργούσαν αυτόματα χωρίς φαροφύλακα και μπορούσαν να 
τοποθετηθούν σε πολύ μικρό χώρο. Ετσι έδωσαν τη δυνατότητα να 
φωτοσημανθούν βραχονησίδες με σκοπό την αποφυγή των ναυτικών 
κινδύνων που υπήρχαν μέχρι τότε. Οι πυρσοί αυτοί έχουν ένα θυλάκιο μέσα 
στο οποίο τοποθετούνται 2 εώς 1 Ο φιάλες ασετυλίνης. Μερικές φορές ο 
πυρσός έχει και ηλιοβαλβίδα η οποία διακόπτει τη λειτουργία κατά τη διάρκεια 
της ημέρας.(φωτ. 2) 

Το αέριο μεταφέρεται με σωληνώσεις στην κεφαλή του φάρου που 
ονομάζεται οπτικό και στη συνέχεια καταλήγει σ' έναν μηχανισμό που 
ονομάζεται εκλαμπτήρας. Ο εκλαμπτήρας λειτουργώντας μηχανικά με 
την πίεση του αερίου, αφήνει σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα 
το αέριο να περνάει καταλήγοντας σε έναν καυστήρα όπου καίγεται 
δημιουργώντας τις αναλαμπές. 

4. Ηλεκτρικοί πυρσοί (τροφοδοτούμενοι με ηλεκτρική ενέργεια). 

Είναι αυτόματοι πυρσοί που λειτουργούν με ρεύμα της ΔΕΗ . Αρχισαν 
να χρησιμοποιούνται τη δεκαετία του '60 και παρουσιάζουν σημαντικά 
πλεονεκτήματα όπως είναι α) το χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης 
και β) η ανεξάρτητη λειτουργία τους από την παρουσία φαροφύλακα. Για να 
λειτουργήσουν όμως απαιτείται η διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αντιστοιχία 
με τους πυρσούς ασετυλίνης, οι ηλεκτρικοί πυρσοί έχουν στην κεφαλή τους 

ηλεκτρικό εκλαμπτήρα και ηλεκτρική λυχνία. 

5. Ηλεκτρικοί πυρσοί (τροφοδοτούμενοι με ηλιακή ενέργεια) 

Είναι πυρσοί νέας τεχνολογίας, οι οποίοι άρχισαν να λειτουργούν από 
το 1980. Ανάλογα με τη φωτοβολία που απαιτείται υπολογίζεται το μέγεθος 
της λυχνίας που θα τοποθετηθεί και το μέγεθος των φωτοβολταϊκών στοιχείων 
(ηλιακά κάτοπτρα) και των συσσωρευτών. Η ηλιακή ενέργεια συλλέγεται από 
τα ηλιακά κάτοπτρα και αποθηκεύεται στους συσσωρευτές. Οταν δύσει ο 
ήλιος και με τη βοήθεια φωτοκυπάρου τροφοδοτείται ο εκλαμπτήρας και 
ανάβει ο πυρσός ο οποίος λειτουργεί όλη τη νύχτα μέχρι την ανατολή του 
ηλίου. (φωτ.1) [1] 

1. Μελέτη του υποδιοικητή της Υ. Φάρων Κ.Λάλου 
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΤΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΥΡΣΩΝ 
ILLUSTRATIONS OF LIOHT STRUCTUR.BS 

~
/ ί 1 

1 

1 

Σχ. 1 - Fig. 1 
Πυραμιδα 

Pyramid 

' Σχ. 4 - Fig. 4 
Πυραμίδα με 
σιδηρόn λεχτο 
οοελ6 και 
εξώστη 

PyτanΊid with 
metal framework 

and ga!lery 

Σχ . 2 - Fig. 2 
Πυραμ{δα 

με εξι.i>στη 

Metal pyramid 
wi.th gallery 

· ι 

Σχ. 5 - Fig. 5 
Τετραγωνικό θυλάκιο 

με mδηρόπλεχτο 

οοελ6 
Square hut v.•ith 
metal framework 

Σχ . 3 - f!g. 3 
Πυραμ(δα με 

σιδηρόπλ.εκτο 

οοελό 
Pyτa.mid 

with metal 
framework 

Σχ. 6 - Fig. 6 
Τετραγωνικό θυλάκιο 

με σιδηρό:τλεκτο 

οδελ6 και εξώστη 
Square hut witb 

metal framework 
and gaUery 

1 ! 
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Σχ. 7 - Fig. 7 
Κυκλικό θυλάκιο 

με σLδηρόπλεκτο 

οοελό 
Round hut wiιh 

metal framework 

Σχ. 10 - Fig. 10 
Κυκλικό θυλάκιο 

EJtί Οάθρου 

Round hut on 
pedestal 

. . . • ι~:~·r . ~,.. :- · ... . ~. ι ί~ · • . ' ι 

Σχ. 8 - Fίg . 8 
Σιδηρόπλεχτος πύρ

γος με εξώστη 

Metal framewόrk 
tower with ga!Jery 

Σχ.11-Fi g.11 

Κ υκλι χό θt•λάχιο 

με στήλη 

Round hut wi ιh 

colυmn 

Σχ . 9 - Fig. 9 
Κυκλικό θυλάκι.ο 

Round hut 

Σχ . 12 - Fig. 12 
ΚυΥJ.ιχό θυλάκ ιο 

Ι~ στήλη 
ε..ϊί Οάθρου 

Round hut wi th 
column on pedestal 
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Σχ. J3 - Fig 13 
Ε:;α·;ω\' lΛΟ θ~ • λr'ι;:ιο 

ε.ϊί ΟάΟοοι· 
Hcx3gona! hut 

on pedesta l 

Σχ. 16 - Fig. 16 
Πι•ρyί~ 

l.3n~ern house 

::.χ J.J - Fιg JJ 
Ε;α-; · ω, ι;:c'> Αι • i.αΥ.ι 

με σηjλη 

Hexag()n al huι 
"'·ith co!u rnn 

ι _J 

R L 
ί r-
J 

Σχ. 17 - Fig . 17 
ΤετράΊι:.>νσ Rι· i. ά;:ιο 

με δί•ο οC'Ίοσrά τε: - -
Squarc }η ιt "· iιl1 

\\\ ο p1J ,1ς ι e r~ 

~Ί 1~ - F ι . J' 
ι::;α yω\ · ιχ ό Α~·λω:ι() 
ιιr στηί. :-ι.αι rξώστη 

Hexagona l hut "'ith 
column and g:J!Jcσ 

Σχ. 18 - Fig. 1ι 

Κ ι·ί.1 Υbρι ;:n: 
ιn1μrι' τ1Ίι;~ι.ι; ι . ι 

ι•τιii.η 
Ri11:iι ]' U Ι '\ 
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Σχ . J9 · Fig. J9 
Σιδηρό:τλεκτ ος οοελό ς 

MetaJ framework 

Σχ . 2J - Fig. 21 
Σιδηρι'1:τλατο; οοελός 

με εi;ωστη και 

μηα/J.ική cττ 1jλη 

Metal fra rn cν.· ork 

ν.1 ί t h gallery and 
metal column 

il1 

. . . . r~ .. ..ι:· -
... . 1 "f ;J'.;~~~ ..... ::, •. J(~ . 

Σχ . 20 · Fig . 20 
Σιδηρόπλεχτος οοελός 

με εξώστη 

Metal fτamework · 
with gaUerγ 

1 

~· ! 



4 ΦΑΡΟΙ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
4.1 ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΣ IALA 

Ο οργανισμός IALA είναι ένας αφιλοκερδής οργανισμός, ο οποίος 
ασχολείται με τη διεθνή ναυσιπλοία και ακτοπλοία. Ιδρύθηκε το 1957 και την 
εποχή αυτή είχε στην επίβλεψη της 20 χώρες-μέλη. Σήμερα περιλαμβάνει 80 
χώρες σε όλο τον κόσμο(μεταξύ αυτών και η Ελλάδα) και τα διευθύνοντα 
μέλη της ασχολούνται με τα πολυάριθμα προβλήματα της ναυσιπλοίας 
ψάχνοντας να βρούνε τις ιδανικότερες λύσεις τις οποίες μπορούν να 
εφαρμόσουν όλα τα κράτη-μέλη τα οποία ανήκουν σε αυτήν. Το 1971 η 
ανάπτυξη ενός κοινού διεθνούς φαρικού συστήματος, έγινε η πρώτη 
προτεραιότητα της IALA. Αυτό συνέβη εξαιτίας κάποιων πολυάριθμων 
ναυτικών ατυχημάτων τα οποία κόστισαν τη ζωή σε 51 ναυτικούς και που 
όπως συμπέραναν ειδικοί, οφείλονταν στους διαφορετικούς κώδικες και 
κανόνες πλοήγησης σε κάθε περιοχή. Ετσι το 1982 υπογράφηκε κοινή 
συμφωνία σύμφωνα με την οποία η υφήλιος χωρίστηκε σε δύο τμήματα κάθε 
ένα από τα οποία θα τηρούσαν κοινούς κανόνες ασφάλειας των επικίνδυνων 
σημείων της θάλασσας.(χρώματα φάρων και σημάδια).[1] 

Ο οργανισμός IALA καλεί τα μέλη του κάθε χρόνο, για να συζητήσει τις 
νέες τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν στο ναυτικό δίκτυο στο προσεχές 
μέλλον, ώστε να μπορέσει κάθε χώρα να προετοιμαστεί για να εντάξει τις 
καινούριες αλλαγές στο σύστημα της. Το τελευταίο συνέδριο της, έγινε στις 
9-19 Ιουνίου 1998 στο Harburg της Γερμανίας όπου μεταξύ άλλων θεμάτων 
έγινε και η επιλογή των πιο σημαντικών ιστορικών φάρων κάθε χώρας. Για 
την Ελλάδα, σημαντικότεροι, παραδοσιακοί φάροι, ανακηρύχθηκαν, ο φάρος 
της Σαπιέντζας, ο φάρος της Ψυτάλλειας, ο φάρος της Ψαθούρας, και ο 
φάρος Γουρούνι Σκοπέλου.[2] 

Ο οργανισμός IALA περιλαμβάνει κάποιες χώρες των οποίων τα 
φαρικά δίκτυα είναι τόσο ενδιαφέροντα που αξίζει να τα μελετήσουμε και να 
αναφερθούμε σε αυτά. 

1. Πρακτικά από το 11° συνέδριο της IALA στο CAPE TOWN το 1995 
2. «LIGHTHOUSES OF ΤΗΕ WORLD» by AISM-IALA 
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χ~ ΡΕΣ Τ~Ν ΟΠΟJ~Ν Ο \ ιvΑΡDΙ ΥnΑΓΟΝΤΑΙ :ΣΤΟΝ Ο?ΓΑΝ\Ζ ΜΟ 1 Α LA 

1- Lighthouses __J_ 

~-i--_____ C~u:~~- -~~ --Total ~-~p~~a! ·~ M_a_n:j_ ~~- ~_:rop~~a~s_Ι ___ ~:ments __ _ 

~A_ι:_~e πt ι na __ _9i ___ 60 13 Yes ___ J __ ·-- ----- -- - -j 
2 1 Austral ia 438 438 . 7 Yes 1 - ·------------------------- -----·---·------------~ 
3 Benin 1 1 1 1 

t--- - ~-------------------j 
4 1Bermuda 2 2· Ο Ο 1 
,_~anada 253 109 18 8---- 1----- ---------< 

,_6 Chile 5J6 506 16·--1 - 9 

r
,__7E-nalan ____ --- - 1-04- 86 6 Υeϊ _____ 6--------------
8 εs-lσ-riia ______ ------ s2 --50 25 s-- - ----------
-9-f=ΙnιaΠd___ - -- -- --- -.;g · 48 ___ ο_ -----2 ---
1 ο Fr ance ----- - ----2 -2-1 ---1-49 ---5 7 - 3 -·-----s--------------·----

1

.11- .Germany - - - · ·· ·-ί 85 ___ 179-- - ---α·-- -----36 - --.------ ----__ 
12Gt1ana ____ - --- γ-----7-----7--o--·--5-----------

13Greece-· - - - -- - 207-- 121" - --55 ___ 0 -- 3---;c.-- -----------
14 Hong Kong -- ----- 5- ·- 5 Ο 0---0 --
-1SϊΓeϊanΞ-- - - -- ------ - ---. -- ----- - ---- s -- ·------
1 6-Ίtal_y ______ ----·20Σ--2ο;τ- --~8 -- __ 5 __ _ 
.17Jamaica _____ _____ _ 5------5--5--- - 1 · ---------·--·---
18Japan - -- - --- _π ____ 67-- 4 - - α ------5- -··-----
1~ Ma'cao-------------1 ---1 --· 1 1 1 ---------

20 Malaysia 11 11 4 Ο 1 
·--· -

21 1Nether1ands 16 16 4
1 

3 
~--~..l.._----:::-!----:---:---:--;---------

22 New Zealand 32 27
1 

OI 14 1 1 

3 

--~------

23 1 Norway 209 113 31 i 7 
24 Pa πama 45 45 , 1 Yes , 
r--- -------=----~,------------------25 , P e ru τ- ι 103 103 1 Ο / Ο , 1 

10 
1 

26 Phil ipρines · 186 186 1 27 ! _ο_· _ _ ο _____ ______ _ 
27 ,scot/and 96 92 ! 5

1 
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4.2 ΦΑΡΟΙ ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Αν μελετήσουμε τα φαρικά δίκτυα ορισμένων χωρών θα 
παρατηρήσουμε ότι πάρα πολλά από αυτά παρουσιάζουν τεράστιο 
ενδιαφέ"ρον. Η Αμερική έχει δημιουργήσει κατά γενική ομολογία το πιο 
σύνθετο φαρικό δίκτυο σε όλο τον κόσμο. Το ενδιαφέρον και η 
πολυπλοκότητα του αφορά όχι μόνο το μεγάλο αριθμό φάρων αλλά και την 
ποικιλομορφία των αρχιτεκτονικών και μηχανολογικών τύπων. Μόνο οι 
Ηνωμένες Πολιτείες, στο σύνολο τους αριθμούν 611 φάρους από τους 
οποίους 12 κατασκευάστηκαν πριν το 1800, 54 από το 1801-1849, 374 από 
το1850-1899 και 171 από το 1900-1950. Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί 
για την κατασκευή των φάρων του αμερικανικού δικτύου είναι το ξύλο, τα 

πετρώματα που εξορύσσονται στις περιοχές στις οποίες κατασκευάζονται οι 
φάροι, το σκυρόδεμα και τέλος στις πιο πρόσφατες κατασκευές το μέταλλο. Οι 
φάροι του αμερικανικού δικτύου αποτελούν πρότυπο για την κατασκευή και 
δημιουργία των υπόλοιπων φαρικών δικτύων του κόσμου. Οι περισσότεροι 
από αυτούς τους φάρους έχουν ενταχθεί στον Εθνικό κατάλογο ιστορικών 
μνημείων, το λεγόμενο: «Official list of the nation's cultural resources worthy 
of preservation». Σήμερα εκτός του φάρου Boston Harbor Light, στη 
Μασσαχουσέτη, όλοι οι άλλοι φάροι της Αμερικής έχουν αυτοματοποιηθεί. 

Σε πολλά μέρη της γης όμως, πέρα από την ήπειρο της Αμερικής 
μπορούμε να συναντήσουμε φάρους με τεράστιο αρχιτεκτονικό και 
μηχανολογικό ενδιαφέρον. Παρακάτω, περιγράφονται φάροι της Αμερικής 
αλλά και πολλών ακόμα χωρών του κόσμου.[1] 

1. «INVENTORY OF HISTORIC LIGHT STATIONS» by National Maritime 
lnitiatiνe 
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-ΡΟΙΝΤ FERMIN LIGHT (CALIFORNIA) 

Ο φάρος βρίσκεται στην πόλη του Αγίου Πέτρου της Καλιφόρνιας. 
Χτίστηκε το 1874 και λειτούργησε μέχρι το 1942. Τα θεμέλια είναι φτιαγμένα 
από τούβλα ενώ τα υλικά κατασκευής του κτιρίου είναι ξύλινα πλαίσια. Το 
κτίριο είναι διόροφο, βικτωριανής αρχιτεκτονικής και το σχήμα του πύργου 
είναι τετραγωνικό ύψους 30 πόδια. Το οπτικό που χρησιμοποιήθηκε, μετά 
το τέλος της λειτουργίας του φάρου, τοποθετήθηκε στο μουσείο του Α. Πέτρου 
όπου βρίσκεται ακόμα και σήμερα. Το κτίριο ανήκει στην πολιτεία της 
Καλιφόρνιας και χρησιμοποιείται πλέον σαν πάρκο.[1] 

-SHEFFFIELD ISLAND LIGHT (CONNECTICUT) 

Ο φάρος βρίσκεται στο νησί Σέφιλντ και φωτίζει την είσοδο του 
ποταμού Νόργουοκ. Το κτίσμα κατασκευάστηκε το 1860 με στοιχεία 
βικτωριανής αρχιτεκτονικής. Αποτελείται από δύο ορόφους, μία σοφίτα και 
έναν τετραγωνικό πύργο ύψους 44 πόδια. Τα θεμέλια είναι φτιαγμένα από 
κατεργασμένη πέτρα και ξυλεία, ενώ τα υλικά του κτιρίου είναι ξύλο, λίθοι και 
σκυρόδεμα. Ο φάρος σταμάτησε να λειτουργεί το 1902. Σήμερα 
χρησιμοποιείται σαν μουσείο και είναι ανοιχτό καθημερινά για το κοινό. 

-SΑΒΙΝΕ PASS LIGHT (LOUISIANA) 

Ο φάρος βρίσκεται στη Λουιζιάνα, στα βοριοανατολικά σοτνορα με το 
Τέξας. Χτίστηκε το 1856 και σταμάτησε να λειτουργεί το 1952. Το σχήμα του 
πύργου είναι οκταγωνικό, ύψους 75 πόδια. Τα υλικά των θεμελίων είναι έξι 
σκυρόδετες αντηρίδες και το υλικό κατασκευής του πύργου είναι το τούβλο. 
Σήμερα ο φάρος έχει αγοραστεί από ιδιώτη.[2] 

-PORTLAND BREAKWATER LIGHT (ΜΑΙΝΕ) 

Ο φάρος βρίσκεται στο λιμάνι του Πόρτλαντ. Χτίστηκε το 1855 και 
σύμφανα με απόψεις Αμερικανών αρχιτεκτόνων μοιάζει με ελληνικό μνημείο 
4ου αιώνα. Εχει κυκλικό σχήμα, τα υλικά θεμελίωσης του είναι καλουπωμένος 
γρανίτης ενώ τα υλικά κατασκευής του κτίσματος είναι ελάσματα σιδήρου και 
επενδυμένα τούβλα Αυτοματοποιήθηκε το 1934 και μεταφέρθηκε την ίδια 
χρονιά σε άλλο σημείο του βόριου Πόρτλαντ λόγω των τρικυμιών που 
προκαλούσαν σιγά σιγά την καταστροφή του. [3] 

1.INVENTORY OF HISTORIC LIGHT STATION by National 
Maritime lnitiatiνe 

2.Περιοδικό SUN WORLD by IALA 3/97 
3 . Παρουσίαση στο 9° συνέδριο της IALA (OTTAWA 1975) 
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-MAKAPUU ISLAND LIGHT (HAWAll) 
Χτίστηκε το 1909 κοντά στην πόλη Γουαιμανάλο της Χαβάης. Τα 

θεμέλια είναι φτιαγμένα από οπτόπλινθους ενώ ο πύργος που έχει κυλινδρικό 
σχήμα και ύψος 46 πόδια, είναι φτιαγμένος από σκυρόδεμα. Ο φάρος 
λειτουργεί και ως ραδιοφάρος σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών. 
Αυτοματοποιήθηκε το 1974 και είναι ενεργός μέχρι σήμερα.[3] 

- COVE ISLAND (CANADA) 

Ο φάρος αυτός βρίσκεται στην πόλη Οντάριο. Χτίστηκε το 1855 από 
τον αρχιτέκτονα John Brown. Είναι φτιαγμένος από πέτρα και έχει 
χαρακτηριστεί ως ένας από τους «Αυτοκρατορικούς Πύργους» στον Καναδά. 
Αποτελεί τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς του Καναδά και το 1996 
συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στους 100 σημαντικότερους φάρους του κόσμου. 
Αυτοματοποιήθηκε το 1980 οπότε και σταμάτησε να επιτηρείται από 
φαροφύλακα. 

-HEAD HARBOUR (CANADA) 

Χτίστηκε το 1829 στο New Brunswick και είναι ένας από τους 
παλαιότερους ξύλινους φάρους του Καναδά. Ο πύργος είναι κωνικός και έχει 
ύψος 12 μέτρα. Θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς φάρους του 
κόσμου για τον οποίο έχουν γραφτεί αρκετά συγγράμματα. Μάλιστα, ο 
Franklin Rooseνelt κατοικούσε σ'αυτόν το φάρο κατά τους θερινούς μήνες.[1] 

-SF. GHEORGHE LIGHTHOUSE (ROMANIA) 

Ο φάρος χτίστηκε το 1968, αντικαθιστώντας έναν παλιότερο λίθινο 
φάρο ο οποίος είχε χτιστεί το 1865. Η ιδιομορφία του βρίσκεται στα υλικά 
κατασκευής του, που είναι τέσσερις σιδερένιες επιφάνειες που καλύπτονται 
από γυαλί. Το ύψος του είναι 48 μέτρα και τροφοδοτείται με ηλεκτρική 
ενέργεια από το δημόσιο δίκτυο ηλεκτρισμού και από μια γεννήτρια 
πετρελαίου σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. [2] 

1. «LIGHTHOUSES ΙΝ CANADA» by Canadian Coast Guard 
2. «DIRECTIA HIDROGRAFICA MARITIMA» Constanta of Romania 1998 
3. «LIGHTHOUSES OF ΤΗΕ WORLD»by the lnternational Association of 

Marine Aids to Naνigation 
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-ISLAND MAGDALENA LIGHTHOUSE 

Είναι χτισμένος σ' ένα νησί της Ανταρκτικής όπου κατοικούν 
εκατοντάδες πιγκουίνοι. Γι' αυτό το λόγο το νησί έχει χαρακτηριστεί 
προστατευόμενο, ο φάρος αποκαλείται «Φυσικό, ζωντανό μουσείο» και οι 
αίθουσες του διατίθενται για την παραμονή και μελέτη των τουριστών που 
επισκέπτονται το νησί και που τα έσοδα απ' αυτούς χρησιμοποιούνται για την 
πληρωμή του φαροφύλακα.[1] 

Στο τέλος του βιβλίου, παρατίθενται φωτογραφίες φάρων αρκετών 
χωρών του κόσμου 

1. «LIGHTHOUSES OF ΤΗΕ WORLD»by the lnternational Association of 
Marine Aids to Naνigation 
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Εκδόσεις Αμμος 
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Εκδόσεις Δήλος 
4. «IΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΦΑΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ» 

του Σ.Λυκούδη 1917 
4. «ΦΑΡΟΔΕΙΚΤΗΣ» Εκδοση 1996 
5. «ΡΟΔΟΣ, ΝΗΣΙ ΣΜΑΡΑΓ ΔΕΝΙΟ ΓΙΑ ΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ» 

του Θεοφάνη Μπογιάννου 

-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

1. το ΤΕΤ ΑΡΤΟ 3/88 
2. ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ 5/92 
3. ΓΑΙΟΡΑΜΑ 2/99 
4. ΑΓΟΡΑΖΩ 4/89 

-ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 

1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 5/92 
2. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2/8/92 
3. ΡΟΔΙΑΚΗ 9/1/97 



-ΜΕΛΕΤΕΣ 

1. «ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ» του Ν.Τσαπράζη 
πλοιάρχου του Π.Ναυτικού 

2. «Η ΕΜΗΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ» Π.Ναυτικό 3/91 
3. «ΦΑΡΟΙ, ΠΥΡΣΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ» του 

Κ.Λάλου πλωτάρχη του Π.Ναυτικού και υποδιοικητή 
Της Υ.Φάρων 

4. «ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΦΑΡΟI» του Θ.Μανιατάκου ΕΜΠ 1998 

-ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

1. 1 Οο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 22-29/06/97 TICCIH 
2. 11° ΣΥΝΕΔΡΙΟ IALA 
3. 14° ΣΥΝΕΔΡΙΟ IALA 
4. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 3/99 
5. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Υ.ΦΑΡΩΝ 

-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

1. Διευθυντής Υ.ΦΑΡΩΝ Δ.Παπασπυρδάκο 
2. Φαροφύλακας Η.Ζησιμόπουλος 
3. » Α.Γκρέκας 
4. » Κ.Θεοδόσης 
5. » Γ.Βλαχόπουλος 

ΞΕΝΗ 

-ΒΙΒΛΙΑ 

1. "LIGHTHOUSES OF ΤΗΕ WORLD" by AISM-IALA 
2. 'ΊNVENTORY OF HISTORIC LIGHT ST ATIONS" 

by the lnterior National Park Service Cultural Resources 
3. "MARITIME HYDROGRAPHIC DIRECTORATE" by 

Romanian Coast Guard 
4. "LIGHTHOUSES ΙΝ CANADA" by Canadian Coast Guard 

-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
"SUN WORLD" by AISM-IALA 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.1 
1.1 ΗΛΕΞΗ ΦΑΡΟΣ » 1 
1.2 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΩΝ »2 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 
1.3 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΑΡΩΝ »5 
1.4 Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ »7 
1.5 Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ »8 
2 οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΦΑΡΟΙ 
2.1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ »9 
2.2 Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΑΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ »10 
2.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΤΙΣΤΩΝ ΦΑΡΩΝ »14 
2.4 α ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΦΑΡΩΝ »53 
2.4 β ΣΧΕΣΗ ΠΥΡΓΟΥ-ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ »56 
2.5 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ »57 
2.6 το ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΩΝ »58 
2.7 -ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΩΝ 

-ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΑΡΩΝ »60 
3 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ 
3.1 Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ »62 
3.2 ΣΤΥ ΛΙΑΝΟΣ Λ ΥΚΟΥ ΔΗΣ »63 
3.3 ΦΑΡΟΔΕΙΚΤΗΣ »64 
3.4 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ »65 
3.5 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ »66 
3.6 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΠΥΡΣΩΝ 

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΦΑΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ »68 

4 ΦΑΡΟΙ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
4.1 ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΣ IALA »71 
4.2 ΦΑΡΟΙ ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ »72 
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