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Θεματικές ενότητες:
1. Ημερομηνία- Διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος:
Από τον Σεπτέμβριο του 2013 έως Απρίλιο του 2014
2 Δραστηριότητα – σύντομη περιγραφή
Η ομάδα θα κάνει έρευνα για όλους τους φάρους που υπάρχουν
στην Ελλάδα.
Για την ιστορία των φάρων, την ονομασία τους, το φαρικό δίκτυο
στην Ελλάδα, την αρμόδια υπηρεσία των φάρων , τους φάρους και
φαροφύλακες,
το εσωτερικό των φάρων, το σώμα των
φαροφυλάκων, τον τελευταίο φαροφύλακα, τους φάρους στη
λογοτεχνία και την τέχνη.
Επίσης στην έρευνά της ομάδας θα υπάρχει και μία συνέντευξη
που πήρε από τον αρχιτέκτονα φάρων κύριο Δημήτρη
Ευταξιόπουλο.
Στο τέλος της έρευνας θα υπάρχουν φωτογραφίες φάρων από
διάφορα μέρη της Ελλάδας και η βιβλιογραφία – πληροφορίες
που η ομάδα πήρε για να κάνει αυτή την έρευνα.
**** η ομάδα θα εργαστεί χωρισμένη σε τρεις υποομάδες
κι έτσι θα συνεργαστούν όλοι με την βοήθεια των
διευκολυντών.
Ερευνητικά κεφάλαια
1.Ονομασία και ιστορία των φάρων
Ο αρχαίος ποιητής Όμηρος μας λέει ότι ¨φάρος¨ ήταν το ύφασμα
που κάλυπταν το κεφάλι άντρες και γυναίκες.
Η λέξη ¨φαρέζ¨ στην αραβική γλώσσα σήμαινε παρατηρητήριοσκοπιά.

Η ονομασία των φάρων συνδέεται με τον πύργο που έχτισε στο
Αιγυπτιακό νησί Φάρος ο Έλληνας αρχιτέκτονας Σώστρατος
(τότε που στην Αίγυπτο βασιλιάς ήταν ο Πτολεμαίος ο 2 ος )στην
ανατολική πλευρά στην είσοδο του λιμανιού της Αλεξάνδρειας
(πόλη της Αιγύπτου ). Ο φάρος της Αλεξανδρείας είναι ο πρώτος
φάρος του κόσμου. Ο φάρος της Αλεξανδρείας είχε ύψος 1,57
μέτρα και φώτιζε μέχρι 30 ναυτικά μίλια ( περίπου 55
χιλιόμετρα )
Ο πύργος αυτός χτίστηκε πάρα πολλά χρόνια πριν τη γέννηση
του Χριστού και έπεσε από έναν μεγάλο σεισμό που έγινε πολλά
χρόνια αργότερα.
Από το όνομα του νησιού της Αιγύπτου πήραν το όνομά τους
όλοι οι πύργοι που είχαν φως και αναβόσβηναν και έτσι
βοηθούσαν τα πλοία όταν ταξίδευαν η όταν έφταναν σε κάποιο
λιμάνι.
Για πολλά χρόνια οι φάροι άναβαν με φλόγα καίγοντας ξύλα και
κάρβουνα.
Αργότερα αντί για ξύλα η κάρβουνα χρησιμοποιούσαν λάδι και
μετά πετρέλαιο, για να τους ανάβουν.
Το 1911 λειτούργησε ο πρώτος αυτόματος φάρος.
Το 1913 μέχρι το 1916 λειτούργησαν 25 αυτόματοι φάροι σε
διάφορα μέρη της Ελλάδας.
Για πολλά χρόνια οι φάροι λειτουργούσαν με ηλεκτρικό ρεύμα
τα τελευταία χρόνια όμως χρησιμοποιούν τα φωτοβολταϊκά
στοιχεία( και αυτά έχουν ηλεκτρικό ρεύμα) για να τους ανάβουν.
Φάρος λοιπόν είναι μια ειδική κατασκευή- πύργος- που
βρίσκεται πάντα σε λιμάνια, παραλίες , βραχονησίδες και
ακατοίκητα νησιά και φωτίζει την περιοχή.
Αναβοσβήνει το βράδυ και όταν έχει μεγάλη συννεφιά.
Βοηθάει τα καράβια, τα καϊκια , τα ιστιοπλοϊκά όταν
ταξιδεύουν.
Σημαντικότεροι φάροι από τα αρχαία χρόνια είναι ο Φάρος της
Αλεξανδρείας( στην Αίγυπτο ) και ο κολοσσός της Ρόδου ( στην
Ρόδο ).
Φάρος που δεν ανάβει είναι το άγαλμα της Ελευθερίας στο
λιμάνι της Νέας- Υόρκης στην Αμερική.

Σημαντικοί φάροι στην Ελλάδα:
- φάρος της Αλεξανδρούπολης
- φάρος της Κρανάης (Γύθειο )
- φάρος της Πάτρας.
Υπάρχουν φάροι που λειτουργούν με φαροφύλακα και φάροι που
λειτουργούν αυτόματα.
Τα πλοία που διορθώνουν τις βλάβες η ζημιές που έχουν οι φάροι
λέγονται ‘φαρικά’ η πλοία συντήρησης φάρων.
Ταυτότητα των φάρων
Ο κάθε φάρος συνήθως παίρνει το όνομά του από το όνομα της
περιοχής που βρίσκεται π.χ φάρος της Αλεξανδρούπολης στην
Αλεξανδρούπολη.
Τι παρατηρούμε σε έναν φάρο
-

το σχήμα του
το ύψος του
το πλάτος του
το χρώμα του

 το πόσο συχνά αναβοσβήνει
«χαρακτηριστικό φάρου» και
δευτερόλεπτα της ώρας.

ένας φάρος ονομάζεται
μετριέται σε λεπτά η

Τομείς φάρων
Υπάρχουν φάροι που δεν φαίνονται από όλα τα σημεία του
ορίζοντα.

Υπάρχουν φάροι που φωτίζουν μεγάλη περιοχή στην θάλασσα για
να μπορούν να περάσουν από αυτό το σημείο τα καράβια και
φάροι στην είσοδο των λιμανιών.
Ισχύς των φάρων
Η ισχύς των φάρων εξαρτάται από το πόσο καλά φωτίζει ένας
φάρος ( πόσο ισχυρό δηλαδή δυνατό φως έχει ο φάρος )
Τα φωτιστικά μηχανήματα των φάρων είναι η αυτόματα η
λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα.
*** τελευταία άρχισαν να λειτουργούν φάροι
με άλλο τρόπο ( με ατομική ενέργεια ).

στην Αμερική και

Εποπτεία των φάρων
Όλοι οι φάροι στην Ελλάδα αποτελούν το φαρικό σύστημα και
αυτό υπάρχει σε ειδικά ναυτιλιακά βιβλία που ονομάζονται
φαροδείκτες.
2. Το φαρικό δίκτυο στην Ελλάδα
Το φαρικό δίκτυο της χώρας μας είναι όλοι οι φάροι που υπάρχουν
σε όλη την Ελλάδα αυτόματοι η με φαροφύλακες.
Είναι από τα μεγαλύτερα φαρικά δίκτυα που υπάρχουν στον
κόσμο και έχει την καλύτερη οργάνωση.
Έχει 1309 φάρους και 57 από αυτούς έχουν επόπτες ενώ οι 6 έχουν
μόνιμους φαροφύλακες.
Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε χτίστηκε ο πρώτος φάρος στην Ελλάδα.
Λένε ότι ο πρώτος φάρος χτίστηκε στην Αίγινα μάλλον το 1827
όταν ο Καποδίστριας μετά την επανάσταση του 1821 κατά των
Τούρκων την έκανε πρωτεύουσα της Ελλάδας .
Από το 1831 μέχρι το 1934 χτίστηκαν φάροι στα λιμάνια στις
Σπέτσες και στην Τζιά η Κέα (νησί των Κυκλάδων που βρίσκεται

απέναντι από το Λαύριο), στο Γαϊδουρονήσι στην Σύρο που είναι
και ο ψηλότερος φάρος στην Ελλάδα και έχει ύψος 29 μέτρα.
Το 1863 το φαρικό δίκτυο είχε 29 φάρους.
3. Αρμόδια υπηρεσία των φάρων
Η υπηρεσία που ελέγχει και εποπτεύει τους φάρους είναι η
υπηρεσία φάρων και είναι ανεξάρτητη υπηρεσία του Πολεμικού
Ναυτικού. Το 1955 λειτουργούσαν στην Ελλάδα 470 φάροι από
τους οποίους οι 93 είχαν φαροφύλακα και οι υπόλοιποι ήταν
αυτόματοι.
Η υπηρεσία των φάρων είναι υπεύθυνη για όλους τους φάρους και
για να λειτουργούν σωστά. Υπάρχουν συνεργεία και ειδικοί
τεχνίτες που παρακολουθούν αν λειτουργούν σωστά οι φάροι και
έτσι να ταξιδεύουν με ασφάλεια τα καράβια στην θάλασσα.
Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς άρχισε να λειτουργεί η υπηρεσία των
φάρων, αυτό που ξέρουμε είναι ότι το 1887 υπήρχε η υπηρεσία των
φάρων και τότε ανήκε στο υπουργείο ναυτικών και το μόνο που
είχε να κάνει ήταν να διευθύνει το προσωπικό των φάρων και να
πηγαίνει στους φαροφύλακες ό,τι χρειαζόντουσαν.
Η υπηρεσία των φάρων έμεινε στο υπουργείο ναυτικών μέχρι το
1940.
Αργότερα μεταφέρθηκε στην φαρική βάση στον Πειραιά (στο
Παλατάκι) και εκεί βρίσκεται μέχρι σήμερα.
Η υπηρεσία φάρων έχει βάση, θαλάσσια μέσα μεταφοράς, μέσα
μεταφοράς στην στεριά και δύο φαρόπλοια για να μπορούν να
πηγαίνουν μέχρι τους φάρους ό,τι χρειάζονται και να φτιάχνουν τις
βλάβες, αυτή ακριβώς είναι η δουλειά της υπηρεσίας των φάρων.
Επίσης η υπηρεσία πρέπει να ενημερώνει την Υδρογραφική
Υπηρεσία για να μπορεί να στέλνει και να δημοσιεύει σχετικές
αγγελίες στους ναυτικούς που ταξιδεύουν και να συνεργάζονται
αυτές οι δύο υπηρεσίες και έτσι να δίνουν χρήσιμες πληροφορίες
στους ναυτικούς για να ταξιδεύουν με ασφάλεια στην θάλασσα.
Επίσης αυτές οι δύο υπηρεσίες βοηθάνε πολύ την χώρα μας είτε σε
πόλεμο είτε σε κρίση.
Σύμφωνα με τον νόμο τότε έβαλαν 320 φαροφύλακες.

Ο νόμος που υπάρχει μέχρι σήμερα στην Ελλάδα είναι ο νόμος 1629
από το 1951.
***υπήρχε σχολή φαροφυλάκων στον Πειραιά.
4. Φάροι και φαροφύλακες
‘το βλέμμα του χάνεται εκεί που ο ουρανός συναντά την θάλασσα…
Καθισμένος σε μια φαγωμένη από την αλμύρα πέτρα αγναντεύει τα
πλοία που περνούν…
Περιμένει να ανάψει το φανάρι μόλις πέσει ο ήλιος…
Είναι εκεί και περιμένει…
Στην αγκαλιά της θάλασσας κοιτάζει το μπλε του ουρανού και το
λευκό του σύννεφου …
Στέκουν οι φάροι από πέτρα, τσιμεντένιοι και πλινθόκτιστοι
βρίσκονται σε ακρωτήρια, απόκρημνες πλαγιές η ερημικές
παραλίες…Περήφανοι, Μοναχικοί, Αγέρωχοι…
Μεταξύ ουρανού και γης απλώνουν το φως τους σε πλοία που
περνούν και όταν έρχεται το φως της μέρας σβήνουν και
περιμένουν πάλι την νύχτα…
Ο φαροφύλακας είναι εκεί και περιμένει χωρίς να κουράζεται να
κοιτά την θάλασσα και τα πλοία να περνούν και να φεύγουν…’
Για τους φάρους που λειτούργησαν για πρώτη φορά μετά την
επανάσταση του 1821 δεν ξέρουμε ακριβώς με ποιό τρόπο πήραν
φαροφύλακες για να δουλέψουν σ’αυτούς.
Ξέρουμε όμως για τον μισθό τους. Το κράτος είχε υπολογίσει τα
χρήματα που θα έδιναν για μισθό στους φαροφύλακες.
Η εφημερίδα της κυβερνήσεως στις 21 Οκτωβρίου του 1849
ανακοινώνει τον μισθό των φαροφυλάκων που ήταν 40 δραχμές τον
μήνα.
Το 1880 δημιουργούν το ειδικό σώμα φαροφυλάκων. Αποφασίζουν
τότε ναύτες από το Πολεμικό Ναυτικό να υπηρετούν στους φάρους
4 χρόνια και ο μισθός τους να είναι

50 δραχμές. Το 1887 όσοι υπηρετούν ( δουλεύουν) σε πολύ
μακρινούς φάρους έπαιρναν εκτός τον μισθό ,έπαιρναν 30 δραχμές
επίδομα για φαγητό , ενώ οι άλλοι έπαιρναν 20 δραχμές για
φαγητό. Η μεταφορά τους γινόταν με βάρκα η με γαϊδουράκι.
5. Το σώμα των φαροφυλάκων
Το σώμα των φαροφυλάκων πριν τον πόλεμο είχε 468 άτομα και
λειτουργούσε όπως ο στρατός.
Η ζωή τους ήταν απλή και είχαν τα απαραίτητα. Με τον υπόλοιπο
κόσμο επικοινωνούσαν λίγο.
Πολλές φορές όταν είχε κακοκαιρία δεν μπορούσαν να
επικοινωνήσουν εύκολα και λιγόστευαν τα τρόφιμα που είχαν.
Η ζωή του φαροφύλακα ήταν δύσκολη και θα έπρεπε να μην έχει
προβλήματα υγείας αλλά να αντέχει ψυχολογικά και την μοναξιά,
έπρεπε επίσης να είναι υπεύθυνος και να κάνει το καθήκον του, να
λειτουργεί σωστά τον φάρο ώστε να μην κινδυνεύουν τα καράβια
και οι ναυτικοί στα ταξίδια τους.
Οι φαροφύλακες ζούσαν μακριά από τον υπόλοιπο κόσμο σε ένα
μοναχικό και ήσυχο περιβάλλον, έτσι οι φαροφύλακες μεταξύ τους
είχαν δυνατή φιλία αλλά ήθελαν να αισθάνονται κοντά τους και τις
οικογένειές τους.
Οι φαροφύλακες έχουν πολλές ιστορίες να λένε σχετικά με τη ζωή
τους στους φάρους.
Η οικογένεια ακολουθούσε τον φαροφύλακα στον φάρο και πολλές
φορές τον βοηθούσε όταν υπήρχε ανάγκη.
Οι φαροφύλακες ήταν ξεχωριστοί άνθρωποι έχοντας τη δική τους
μικρή κοινωνία. Ζούσαν πολύ διαφορετικά από τους υπόλοιπους
ανθρώπους.
Είχαν μεγάλη ευθύνη και πρόσφεραν πολλά στην κοινωνία.
Πριν από τον β! παγκόσμιο πόλεμο ήταν πάρα πολλοί.
Στην αρχή οι φαροφύλακες ζούσαν με τις οικογένειες τους και
μετά όταν τους έλεγχε η Υπηρεσία των Φάρων έμεναν τρεις- τρεις
η τέσσερις – τέσσερις δουλεύοντας με βάρδιες.
Όταν έπιανε μεγάλη κακοκαιρία έμεναν στον φάρο ακόμα και
εβδομάδες χωρίς να μπορούν να ανοίξουν ούτε την πόρτα για να
μην τους παρασύρει η θάλασσα.

6.Το εσωτερικό των φάρων
Το εσωτερικό των φάρων είναι απλό μόνο με τα απαραίτητα,
έχοντας ένα ραδιόφωνο και εφημερίδες , περιοδικά και κάποιες
φορές και τηλεόραση, κρεμασμένες πάντα στον τοίχο οι εικόνες της
Παναγίας και του Αϊ Νικόλα
Ο ξενώνας και ο πύργος έχουν απ΄ευθείας επικοινωνία.
Εκεί που μένει ο φαροφύλακας υπάρχουν δωμάτια, μαγειρείο και
αποθήκη για τα καύσιμα. Τα δωμάτια των φαροφυλάκων είναι
απλά, η κουζίνα λειτουργούσε με ξύλα και αργότερα με υγραέριο,
ψυγείο με πετρέλαιο και αργότερα με ηλεκτρικό ρεύμα, ο φούρνος
με ξύλα ήταν απ’ έξω όπως πολλές φορές και οι τουαλέτες.
Οι μέρες δεν περνάνε γρήγορα στον φάρο, αρκετές φορές έχουν και
επισκέπτες που φτάνουν στον φάρο μετά από μεγάλη βόλτα για να
δουν το ηλιοβασίλεμα ή για να δουν τους φαροφύλακες οι φίλοι
τους.
Την ημέρα ο φαροφύλακας καθαρίζει τον φάρο και μαγειρεύει και
μόλις πέσει ο ήλιος πιάνει δουλειά.
Όταν έχει καλό καιρό έχει χρόνο για να ψαρέψει, για να μαζέψει
σαλιγκάρια, μανιτάρια, χόρτα και βότανα.
Η δουλειά του φαροφύλακα ήταν δύσκολη. Ζούσαν μόνοι πολλές
φορές για όλη τους την ζωή. Στον φάρο ήταν πάντα δύο άτομα.
Όταν είχε φουρτούνα πολλές φορές κινδύνευαν να φτάσουν σε
κάποιους φάρους που ήταν μακριά.
Πριν 45 χρόνια άρχισαν οι φάροι να είναι αυτόματοι και να
λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα.
Το 2001 έπαψαν να φωτίζουν με αέριο οι τελευταίοι φάροι και
‘αποσύρθηκαν οι παλιοί φαροφύλακες’.
Τώρα οι φάροι λειτουργούν με την ενέργεια από τον ήλιο και με
ηλεκτρικό ρεύμα.
Οι φαροφύλακες σήμερα είναι πολύ λίγοι και μόνο οχτώ ζουν
στους φάρους που βρίσκονται σε ακρωτήρια και βραχονησίδες,
τώρα πια έχουν κινητά τηλέφωνα και τηλεόραση, οι υπόλοιποι
δηλαδή περίπου 65 πηγαίνουν κάθε μέρα στους φάρους τους για
λίγες ώρες.

Κάνουν συντήρηση των μηχανημάτων, ελέγχουν αν λειτουργεί
σωστά ο φάρος, ειδοποιούν την υπηρεσία αν υπάρχει κάποιο
πρόβλημα, βάφουν και καθαρίζουν το κτίριο. Τον Α! και τον Β!
Παγκόσμιο
Πόλεμο
καταστράφηκαν
αρκετοί
φάροι.
Υπάρχουν ακόμα φαροφύλακες σε ακριτικούς φάρους αν και είναι
αυτόματοι, στους Οθωνούς υπάρχει φαροφύλακας. Κάθε μέρα
υψώνει τη ελληνική σημαία και εποπτεύει την περιοχή και αυτό
είναι πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας.
7. Ο τελευταίος φαροφύλακας
Φάρος Μαλέα στον Κάβο Μαλιά
23 χρόνια απομόνωση και δύσκολη ζωή έζησε ο φαροφύλακας κ.
Βαγγέλης Κυνηγαλάκης που άναψε για τελευταία φορά τον φάρο
Μαλέα με πετρέλαιο το 1983.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Αντικύθηρα, παρουσιάστηκε στην
υπηρεσία των φάρων το 1957 και αμέσως πήγε στο φάρο του Κάβο
Μαλέα. Το 1987 τέλειωσε την υπηρεσία του στον φάρο μετά από
30 χρόνια δουλειάς.
Είπε ότι η ζωή στον φάρο ήταν πολύ δύσκολη μόνος μακριά από
τον υπόλοιπο κόσμο και πολλές φορές και από την οικογένειά του,
είπε επίσης ότι έζησε πολλές δύσκολες, .στιγμές η θάλασσα να
φτάνει στον φάρο και να σπάει τα παράθυρα ,αλλά ο φάρος να
μένει πάντα αναμμένος.
Τα τελευταία χρόνια ο φάρος λειτουργεί αυτόματα με ηλεκτρισμό.
Η Υπηρεσία Φάρων έβαλε ξανά φαροφύλακες στον φάρο του Κάβο
Μαλέα όταν τον επισκεύασαν.
8. Οι φάροι στην λογοτεχνία και την τέχνη
Πολλοί λογοτέχνες, Έλληνες και ξένοι έχουν γράψει ιστορίες και
ποιήματα για τους φάρους και πολλοί ζωγράφοι επίσης Έλληνες
και ξένοι ζωγράφισαν πίνακες με φάρους και επαγγελματίες
φωτογράφοι φωτογράφισαν φάρους.

*** ο αρχαίος ποιητής Όμηρος για πρώτη φορά μιλάει για
Φάρους στο ποίημά του Ιλιάδα.
Ο φάρος επηρέασε τους αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους αλλά και
τους μουσουλμάνους οι οποίοι άρχισαν να χτίζουν τους (μιναρέδες)
τους ναούς τους , ( εκεί που λάτρευαν τον δικό τους Θεό) με το
σχήμα που είχε ο φάρος.
Λένε ότι « οι φάροι είναι ακίνητοι ταξιδιώτες!!!!... μοναχικές
ακτίνες του ηλίου… μοναχικές ακτίνες ζωής και ελπίδας!!!!
σύντροφοι σε όσους ταξιδεύουν…»
Η Μεσόγειος θάλασσα λένε ότι μπορούμε να την πούμε και
‘ μάνα των φάρων’ γιατί σε αυτή την θάλασσα υπάρχουν για
πρώτη φορά φάροι…

Βιβλία που έγραψαν λογοτέχνες:
« Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΦΑΡΟΥ» της Πασχαλίας Τραυλού
« Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΣΤΟΝ ΦΑΡΟ» της Ευριδίκης Αμανατίδου
« ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΦΑΡΟΥ » της Ευανθίας Μαγνή
« Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ » του Νίκου Καββαδία
« Ο ΦΑΡΟΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΟΥΣΕ ΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ » της Φωτεινής
Τσαμπρά
« ΣΤΟ ΦΑΡΟ » και « ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΦΑΡΟ » της Βιρτζίνιας Γουλφ
***** κυκλοφόρησαν και γραμματόσημα με φάρους με 2,50
δραχμές.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στην Θεσσαλονίκη έχει κάνει ένα
λεύκωμα για τους φάρους και το ονόμασαν:
Πέτρινοι Φάροι…από το χθες στο σήμερα
Ο Φάρος είναι: - Φως
- Στόχος
- Προσανατολισμός ανθρώπου
- Λιμάνι
- Ασφάλεια
**** Για κάθε ναυτικό ο φάρος είναι ελπίδα και ασφάλεια
για το ταξίδι του.
9. Συνέντευξη
Με μεγάλη μας χαρά φιλοξενήσαμε τον κύριο Ευταξιόπουλο
Δημήτρη, αρχιτέκτονα ο οποίος μας μίλησε για τους φάρους που
επισκεύασε και πραγματικά είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα
συζήτηση και μάθαμε πάρα πολλά.
Οι ερωτήσεις της συνέντευξης έγιναν από όλα τα μέλη της ομάδας
μας.
πως ονομάζεστε?
Δημήτρης Ευταξιόπουλος
τι έχετε σπουδάσει?
αρχιτέκτονας
πότε ασχοληθήκατε πρώτη φορά με φάρους?
το 2008
σας αρέσει η δουλειά που κάνετε και πόσα χρόνια την κάνετε?
από το 2008 ασχολούμαι με τους φάρους και μου αρέσει πάρα
πολύ
- πόσους φάρους έχετε επισκευάσει και που?
- τον φάρο στο Ταίναρο, στον Μαλέα και στον Πόρο.
Στο Ταίναρο η επισκευή κράτησε σχεδόν 9 μήνες και
ταλαιπωρηθήκαμε, στον Μαλέα 5 μήνες και 15 μέρες και στον
Πόρο 3 μήνες και 15 μέρες
- είναι δύσκολο να χτιστεί η να επισκευαστεί ένας φάρος?
-

- δεν χτίζονται από την αρχή καινούργιοι φάροι,
επισκευάζονται όμως , είναι δύσκολο γιατί παίζει ρόλο ο
καιρός και πόσο μακριά βρίσκεται ο φάρος.
- όταν επισκευάζετε ένα φάρο δουλεύετε με συνεργάτεςβοηθούς?
- δουλεύω με συνεργείο που έχει διάφορες ειδικότητες,
γκρεμιστάδες, χτιστάδες , ηλεκτρολόγους υδραυλικούς κλπ
- ποιος πληρώνει για να επισκευαστεί ένας φάρος?
- ιδιώτης ο οποίος έχει λεφτά, είναι πλούσιος και το κάνει
δωρεά στο πολεμικό ναυτικό.
- τι ύψος έχει συνήθως ένας φάρος?
- 15 με 20 μέτρα… υπάρχει το ύψος που έχει όλο το κτίριο του
φάρου και το εστιακό ύψος είναι πόσο ψηλά βρίσκεται από
την επιφάνεια της θάλασσας ο φάρος .
- σας έχουν πει ιστορίες φαροφύλακες ?
- Ναι,…και έχουμε μιλήσει με φαροφύλακες και μας έχουν πει
πολλές ιστορίες και έχουμε διαβάσει πολλές ιστορίες.
- έχετε μείνει ποτέ σε φάρο ?
- Ναι…10 μέρες και ξαναγύριζα… 4 μέρες και ξαναγύριζα…οι
βασικοί εργάτες καθόντουσαν μήνες.
- κάθε πότε γίνεται έλεγχος στους φάρους για να δούνε αν
χρειάζεται επισκευή?
- εξαρτάται από την υπηρεσία των φάρων…συνήθως 2 φορές
τον χρόνο… οι πολύ απομακρυσμένοι φάροι κάθε 2-3 χρόνια.
- Πόσο απαραίτητοι είναι οι φάροι?
- Παλαιότερα ήταν απαραίτητοι…τώρα είναι αυτόματα..
υπάρχουν όργανα που έχουν τα καράβια…τα καίκια και
ξέρουν που βρίσκονται.
Οι ναυτικοί όμως νιώθουν σιγουριά βλέποντας τον φάρο.
- Σας ευχαριστούμε πολύ!!!!
Ομάδα ΚΕΠΠ
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Γνωστοί φάροι στην Ελλάδα

Φάρος Μουδάρι η Σπαθί Κυθήρων
Κατασκευάστηκε το 1901 το ύψος του πέτρινου πύργου είναι 25
μέτρα, ενώ το ύψος του από την επιφάνεια της θάλασσας είναι 110
μέτρα. Χτίστηκε από Άγγλους, βρίσκεται στο ακρωτήρι Σπαθί στα
Κύθηρα δίπλα στη παραλία του Αγ. Νικολάου στο πιο βόρειο
σημείο του νησιού.

Φάρος Παραπόλα
Κατασκευάστηκε το 1884 έχει ύψος 10 μέτρα και το ύψος του από
την επιφάνεια της θάλασσας είναι 12 μέτρα. Βρίσκεται στο νησί
Παραπόλα η Βελοπούλα.
Ανήκει στον δήμο Σπετσών και βρίσκεται δίπλα στη Σπετσοπούλα.
Για να πάει κάποιος στον φάρο , πηγαίνει με σκάφος από τις
Σπέτσες.

Φάρος Σπετσών
Ο φάρος στις Σπέτσες όπως και στη Τζιά είναι οι δύο πρώτοι
φάροι που χτίστηκαν όταν άρχισε να δημιουργείται το φαρικό
δίκτυο στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωση της χώρας μας από
τους Τούρκους.
Ο φάρος πρωτολειτούργησε το 1837.
Ο πέτρινος φάρος και η φαροικία (το σπίτι του φάρου ) στολίζουν
το παλιό λιμάνι των Σπετσών.
Αυτός ο φάρος διαφέρει από άλλους φάρους γιατί βρίσκεται σε
κατοικημένη περιοχή, το ύψος του πύργου του είναι 12 μέτρα ,ενώ,
το ύψος του από την επιφάνεια της θάλασσας είναι 27 μέτρα.
Το 1986 έγινε αυτόματος.
Από ό, τι έχουμε ακούσει ο πρώτος φάρος στις Σπέτσες χτίστηκε
με χρήματα που έδωσε η οικογένεια Γουδή και πρωτολειτούργησε
με λάδι.

Φάρος Ψαθούρα
Ο φάρος έχει πάρει το όνομά του από το νησάκι που βρίσκεται και
είναι νησάκι των Σποράδων και είναι ένας από τους μεγαλύτερους
φάρους στο Αιγαίου.

Φάρος Απολυτάραις
Στο ακρωτήρι Απολυτάρες στα Αντικύθηρα, στο πιο νότιο σημείο
του νησιού βρίσκεται ο φάρος ο οποίος είναι ένας από τους
μεγαλύτερους φάρους με πετρέλαιο.
Στον φάρο φτάνει κανείς με βάρκα από τον ποταμό των
Αντικυθήρων.
Πολλές φορές λόγω κακοκαιρίας δεν μπορεί να πλησιάσει κανείς
στον φάρο.
Είναι πέτρινος και δίπλα στον πύργο υπάρχει σπίτι.
Έχει ύψος 23 μέτρα και το ύψος του από την επιφάνεια της
θάλασσας είναι 45 μέτρα .

Φάρος Γαύδου
Ο φάρος στη Γαύδο είναι περιστρεφόμενος και έτσι βοηθάει πολύ
τα καράβια που περνάνε μεταξύ Κρήτης και Γαύδου, είναι πολύ
ισχυρός φάρος.
Ο φάρος λειτούργησε με πετρέλαιο και φυτίλι στην αρχή.
Στον φάρο δούλευαν 10 άτομα, επιστάτες και φαροφύλακες.
Το 1942 που βομβάρδισαν το νησί οι Γερμανοί καταστράφηκε το
πιο μεγάλο μέρος του φάρου.
Αργότερα κατασκευάστηκε άλλος φάρος σε άλλο ακρωτήρι του
νησιού στην Τρυπητή που είναι και το τελευταίο σημείο της
Ελλάδας και της Ευρώπης.
Το 1989-1990 κατασκευάστηκε άλλος φάρος που λειτουργεί με
φωτοβολταϊκά στοιχεία.
Είναι από τους μεγαλύτερους φάρους στην Ευρώπη.

Άλλοι γνωστοί φάροι

-

φάρος Χανίων
φάρος Ρίου
φάρος Αλεξανδρούπολης
φάρος Ρεθύμνου
φάρος Κρανάης
φάρος Γαίδουρονησίου Σύρου
φάρος Πόρου
φάρος Δρεπάνου
φάρος Μεγίστης Καστελόριζου
φάρος Ψαρών
φάρος Κατάκολλου
φάρος Λήμνου
φάρος Ψυτάλλειας
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Φάρος ακρωτηρίου Ταίναρου

Βρίσκεται στον γνωστό κάβο Ματαπά όπως λένε οι ναυτικοί το
ακρωτήρι Ταίναρο.
Λειτούργησε για πρώτη φορά το 1887.
Πρώτη φορά επισκευάστηκε το 1930.
Στον πόλεμο δεν λειτουργούσε και το 1950 μετά την επισκευή που
του έκαναν λειτούργησε με 3 φαροφύλακες.
Ο φάρος πολλά χρόνια αργότερα επισκευάστηκε ξανά το 2008 από
τον αρχιτέκτονα Δημήτρη Ευταξιόπουλο και τους συνεργάτες του.

Φάρος Μαλέα στον κάβο Μαλιά
Κάβο Μαλέας η κάβο Μαλιάς, από τα πιο γνωστά ακρωτήρια της
χώρας μας από τα αρχαία χρόνια.
Ο φάρος του κάβου Μαλιά είναι μνημείο (έχει μεγάλη αξία για την
ιστορία του ) και έπρεπε να επισκευαστεί για να είναι και πάλι
ωραίος .
Ο κάβο Μαλιάς είναι ακρωτήρι που βρίσκεται κάτω- κάτω (νότια)
στην Πελοπόννησο και ο φάρος βρίσκεται στο πιο δύσκολο σημείο,
δηλαδή για τα καράβια είναι δύσκολο πέρασμα και φωτίζει
αναβοσβήνοντας και έτσι τα καράβια περνούν με ασφάλεια.
Τον φάρο του κάβου Μαλιά ( όπως και τον φάρο στο ακρωτήρι
Ταίναρο ) επισκεύασε το ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη σε
συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό.
Υπεύθυνος για την επισκευή των φάρων ήταν ο αρχιτέκτονας
Δημήτρης Ευταξιόπουλος και είχαμε και εμείς την χαρά να
πάρουμε μια συνέντευξη από τον ίδιο. Δέχτηκε την πρόσκλησή μας
να έρθει στο ΚΕΠΠ και να μας μιλήσει για τους φάρους.
Ο φάρος κατασκευάστηκε το 1883 και είχε ύψος 15 μέτρα.
Από τότε που επισκευάστηκε ( από την ομάδα του κυρίου
Ευταξιόπουλου) έχει φαροφύλακες που αλλάζουν βάρδιες κάθε 10
μέρες και μετά από πολλά χρόνια με μουλάρια μεταφέρουν ξανά
τα υλικά.
Τον φάρο μπορεί κανείς να τον επισκεφτεί.
Τον φάρο τον έλεγαν και Ξυλοχάφτη γιατί σε εκείνο το σημείο της
θάλασσας είχαν γίνει πολλά ναυάγια.

‘ μια χούφτα φως στο απέραντο
της θάλασσας
σαν γείρει ο ήλιος κι ακουμπήσει γλυκά στο βράχο…
η ελπίδα του ταξιδευτή
όπως το όνειρο ανακατεύεται με την αλμύρα
και το νόστο…’

Σ.Μ
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Φωτογραφίες φάρων

Συνθήκες
1. Η έρευνα της ομάδας έγινε: - στον χώρο του ΚΕΠΠ όπου η
ομάδα χωρίστηκε και εργάστηκε σε τρεις υποομάδες.
- στο εργαστήριο πληροφορικής του «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
- με αναζήτηση πληροφοριών που έκαναν οι νέοι δουλεύοντας
μόνοι τους από τους προσωπικούς τους υπολογιστές στο σπίτι τους.
Εντυπώσεις
‘Μας άρεσε που ψάξαμε να βρούμε πληροφορίες για τους φάρους
στην Ελλάδα. Η έρευνα που κάναμε είχε πολύ ενδιαφέρον, επίσης
ήταν ενδιαφέρον που δουλέψαμε όλοι μαζί. Εντύπωση μας έκανε ,
που μάθαμε πως δούλευαν παλιά οι φάροι και πως δουλεύουν
σήμερα. Ήταν εξαιρετική δουλειά όλο το πρόγραμμα , ήταν κάτι
που το κάναμε πρώτη φορά. Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε η
συνέντευξη που πήραμε από τον αρχιτέκτονα των φάρων κύριο
Ευταξιόπουλο Δημήτρη.’
Συναισθήματα
Νιώσαμε χαρούμενοι , ευχαριστημένοι , ενθουσιασμένοι και
νιώσαμε σαν μικροί εξερευνητές
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Βιβλιογραφία

- Στην έρευνά μας, μας βοήθησαν οι διάφορες πληροφορίες
που βρήκαμε από το internet.
- Πληροφορίες βρήκαμε και από το βιβλίο που κυκλοφόρησε το
ίδρυμα Λασκαρίδη με τίτλο ¨πέτρινοι φάροι ¨ και αναφέρεται
στους φάρους στο ακρωτήριο Ταίναρο και στον κάβο Μαλέα.
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Ευχαριστίες

- Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δημήτρη Ευταξιόπουλο που
δέχτηκε την πρόσκλησή μας να έρθει στο ΚΕΠΠ και να
μιλήσουμε για τους φάρους,
για τις σημαντικές πληροφορίες που μας έδωσε με την
συνέντευξη του κατά την επίσκεψή του στο τμήμα μας.
- Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παντελή Αργύρη υπεύθυνο
εκπαιδευτή στο εργαστήριο πληροφορικής και διευκολυντή
του ερευνητικού μας προγράμματος.
- Ευχαριστούμε πολύ την εκπαιδεύτριά μας και διευκολύντρια
του ερευνητικού μας προγράμματος κυρία Στέλλα
Μακρυγιάννη.
**** η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι έργο του Πέτρου
Ζουμπουλάκη.
****τις φωτογραφίες των φάρων που υπάρχουν στο Ερευνητικό
Ημερολόγιο τις πήραμε από το ίντερνετ.

