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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το πρόγραµµα µας έχει ως αντικείµενο τους Φάρους. Σκοπός είναι η απόκτηση
γνώσεων σχετικά µε τους φάρους γενικά ,αλλά και ειδικά µε τους φάρους της Κεφαλονιάς .
Γίνεται µια προσπάθεια προσέγγισης τους, ως κοµµάτι της πολιτιστικής κληρονοµιάς που
ταυτίζεται ιστορικά µε την εξέλιξη της ναυσιπλοΐας και της οικονοµίας του τόπου µας. Τα
στοιχεία προήλθαν από συλλογή πληροφοριών στο διαδίκτυο ,από βιβλία και άρθρα
εφηµερίδων ,από συνέντευξη µε φαροφύλακα, επισκέψεις στους φάρους του νησιού και
στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Αράχθου.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΩΝ
Η ΛΕΞΗ ΦΑΡΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
H λέξη φάρος, στην αρχαιότερη χρήση της, δεν σήµαινε καθόλου αυτό που της αποδίδουµε
σήµερα. Υπάρχουν πολλές ερµηνείες για την προέλευσή της. Κάποιοι της αποδίδουν
Οµηρική προέλευση, αλλά µε σηµασία ολότελα διαφορετική. Φάρος στον Όµηρο δηλώνει
ένα κοµµάτι πανιού, χρησιµοποιούµενο ως χιτώνιο ή και κάλυµµα κεφαλής. Άλλοι
αναζητούν τη ρίζα της στην αιγυπτιακή λέξη «φαρέζ», που διασώζεται στην Παλαιά
∆ιαθήκη στους «Aριθµούς» και την οποία οι Eβδοµήκοντα µετέφρασαν ως «σκοπιά».
Aλλά η µοίρα της λέξης δεν καθορίστηκε από την απόφαση κάποιου συγγραφέα να τη
χρησιµοποιήσει µε τη νέα της έννοια, αλλά µε την απόφαση του µεγάλου αρχιτέκτονα των
ελληνιστικών χρόνων Σώστρατου να υψώσει έναν πολυώροφο πυρσοφόρο πύργο στο
µικρό Aιγυπτιακό νησί Φάρος, απέναντι από την ακτή της Aλεξάνδρειας . Aπό τότε η λέξη
φάρος περιπλανήθηκε σε εκατοµµύρια στόµατα σε όλες τις ακτές της Mεσογείου,
εκτοπίζοντας κάθε άλλη και τον ελληνικό πυρσό ή πύργο και το λατινικό turris, για να
σηµάνει απόλυτα αυτό που και σήµερα εννοούµε.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ ΦΑΡΟΣ
Φάρος (lighthouse) ονοµάζεται ειδικής και
τυποποιηµένης κατασκευής κτίσµα που
οικοδοµείται
σε
διάφορα
σηµεία
των
ηπειρωτικών ή νησιωτικών ακτών ή και επί
βραχονησίδων στο επάνω µέρος του οποίου
φέρεται ειδικός µηχανισµός που φωτοβολεί,
(εκπέµπει),
συνήθως
περιοδικό
φως,
χαρακτηριζόµενο εκ του σκοπού του ως
ιδιαίτερο βοηθητικό µέσο στην ασφαλή
ναυσιπλοΐα.
Με το όνοµα Φάρος χαρακτηρίζεται τόσο το
κτίσµα όσο και η µηχανή φωτοβολίας που είναι
εγκατεστηµένη σ΄ αυτό.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΦΑΡΩΝ
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Στα αρχαία χρόνια
Οι απαρχές των φάρων βρίσκονται στα Οµηρικά χρόνια. Ο Όµηρος αναφέρει ήδη στην
Ιλιάδα προσπάθεια επικοινωνίας των καραβιών µε τη στεριά
µέσω της φωτιάς τη νύχτα . Ίσως σε αυτό να προηγήθηκαν οι
Λιβοφοίνικες που άλλωστε αποτέλεσαν και τους δασκάλους
των Ελλήνων στη ναυτιλία. Πάντως οι αρχαιότεροι
αναφερόµενοι φάροι , ως πύργοι µε προορισµό να γίνονται
ορατοί την ηµέρα χάρη στο ύψος τους και τη νύχτα µε τη φωτιά
που άναβε στην κορυφή τους , είναι Ελληνικοί: στο Σίγειο της
Τρωάδας ,στο σηµερινό Γενή Σεχίρ, στον Πειραιά, στο
Βόσπορο, την Κόρινθο ,τη Σµύρνη.
Αποκορύφωµα αυτής της περιόδου είναι ένα από τα επτά
θαύµατα της αρχαιότητας , ο φάρος του Σώστρατου του Κνίδιου
στη µικρή νήσο Φάρος και την Ανατολική είσοδο του λιµένα της
Αλεξάνδρειας. Στη κορυφή του πύργου που βρίσκονταν σε 150
µέτρα ύψος έκαιγαν µέρα νύχτα οι µυθικές φλόγες και είχαν
ακτινοβολία 300 σταδίων ,δηλαδή περίπου 200 χλµ.
Στο Βυζάντιο
Oι Pωµαίοι και οι Bυζαντινοί συνέχεισαν αυτήν την παράδοση, ως διάδοχοι
θαλασσοκράτορες. O φάρος της Kωνσταντινούπολης έδωσε µάλιστα το όνοµα του και
στην παρακείµενη εκκλησία, την Παναγία του Φάρου, κτισµένη στα χρόνια του
Kωνσταντίνου του E΄. Eνας άλλος φάρος στο Πανί, στην ακτή της Προποντίδας
αποκαλύπτει µια δεύτερη χρήση αυτών των πύργων. Πέρα από τη σηµασία τους για την
ναυτιλία, οι Βυζαντινοί χρησιµοποιούσαν τους φάρους και ως φρυκτώρια ή «καµινοβίγλια»,
ένα δίκτυο επικοινωνίας µέσω της φωτιάς που ξεκινούσε από τα νησιά και κατέληγε
ακριβώς στο φάρο του Πανιού, στην Προποντίδα. Kατάφεραν µάλιστα πρώτοι να κλείσουν
τη φωτιά εντός «λυχνίας», «υαλοφράκτου κλωβού», πράγµα που έγινε κατορθωτό
αρκετούς αιώνες µετά, από τους εφευρέτες της Bιοµηχανικής Eπανάστασης.
Στην Ευρώπη
Από τη ρωµαϊκή εποχή και µέχρι τον 11ο αι. αρκετοί φάροι κατασκευάστηκαν στις
ευρωπαϊκές ακτές, ενώ κατά τους επόµενους αιώνες άρχισε η καταγραφή τους στους
ναυτικούς δρόµους. Μεταξύ 16ου και 17ου αι. στη Βαλτική, στη Μάγχη, στις ισπανικές, στις
γαλλικές και στις ιταλικές ακτές υπάρχουν εκατοντάδες φάροι, ενώ στα τέλη του 18ου αι. οι
οργανωµένες υδρογραφικές υπηρεσίες των ευρωπαϊκών χωρών σχεδίαζαν πλέον τα
φαρικά δίκτυα.
Στον Ελλαδικό χώρο µετά τον 15ο αιώνα
Πλούσιο ιστορικό υλικό που προήλθε από τη χαρτογράφηση του Αρχιπελάγους του
Ιονίου και της Κρήτης διασώζει µέσα του τις πληροφορίες που επιτρέπουν την ιστορική
αναπαράσταση ενός υποτυπώδους συστήµατος φωτισµού των λιµανιών και των ακτών
κατά τον 17ο ,τον 18ο και τον πρώιµο 19ο αιώνα.
Προκύπτει ότι από το 1650 υπήρχαν φάροι στα νερά του Αρχιπελάγους και της Κρήτης.
Οι φάροι αυτοί κάλυπταν τα µεγάλα λιµάνια εκείνης της εποχής όπως της Χίου (1420) ,της
Ρόδου (1490),της Μυτιλήνης (1782) και πολλά λιµάνια της Κρήτης.
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Μυτιλήνη ,1782
Πλησιάζοντας στον 19ο αιώνα οι ανάγκες της ναυτιλίας επέβαλαν όπως και σε όλη την
Ευρώπη οργανωµένο δίκτυο φάρων . 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 Θεσσαλονίκης και στη Μεθώνη από την πλευρά του Ιονίου ,
λειτουργούσαν φάροι µε διαφορετική µεταξύ τους λειτουργία και µορφή.
Στα Επτάνησα
Παράλληλα µε την αγγλική κατοχή των Επτανήσων ,µια αλυσίδα από φάρους καλύπτει
µέσα σε λίγες δεκαετίες το σύνολο των νησιών. Πρόκειται για τους πρώτους φάρους στον
Ελλαδικό χώρο που κτίζονται µε συστηµατικό σχεδιασµό σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
του υπόλοιπου Ευρωπαϊκού δικτύου. Οι Άγγλοι άρχισαν κτίζοντας τους δύο φάρους της
Κέρκυρας την πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα και στη συνέχεια τους φάρους στο Γάιο και
στη Λάκκα των Παξών το 1825.
Το δίκτυο απλώθηκε στη συνέχεια καλύπτοντας το κανάλι της Λευκάδας ,το Βαθύ της
Ιθάκης ,τις άκρες του κόλπου του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά µε δύο φάρους, το
Κρυονέρι Ζακύνθου και τέλος τις νησίδες Στροφάδες. Το 1850 άναβαν συνολικά 15 φάροι
στα νησιά του Ιονίου, όταν στην ελεύθερη Ελλάδα υπήρχαν µόνο 9.
Εδώ κυριαρχούν τα στρογγυλά πετρόκτιστα κτίσµατα µε αποκλειστική χρήση φάρου.
Στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος
Λίγα µόλις χρόνια µετά την επανάσταση ανάβει ο πρώτος µικρός φάρος στο έδαφος του
ελεύθερου Ελληνικού κράτους στην Αίγινα το 1829 ,όταν Καποδίστριας την ανακήρυξε
σαν πρωτεύουσα της Ελληνικής Πολιτείας.
Ο πρώτος επίσηµος και καταγεγραµµένος ελληνικός φάρος είναι αυτός στο ξερονήσι
Γάιδαρος, µπροστά στο λιµάνι της Σύρου. Χτίστηκε το 1834,όταν η Σύρος ήταν το πιο
εµπορικό λιµάνι της χώρας. Έχει ύψος 29 µέτρα και 130 σκαλοπάτια.
Οι δυο επόµενοι πυρσοί ανάβουν το 1831 στο λιµάνι των Σπετσών και της Τζιας, που
αντικαταστάθηκε 30 χρόνια αργότερα από ένα νεότερο. Τα φανάρια του λιµανιού του
Πειραιά που ήταν τοποθετηµένα στην εσωτερική είσοδο και υπήρχαν είδη από το τέλος της
Τουρκοκρατίας ξανακτίστηκαν το 1839.
Το 1856 λειτούργησε ο φάρος στη νήσο Ψυτάλλεια και κατόπιν τέθηκε σε λειτουργία ένας
ακόµη στο ακρωτήριο Φάσσα.
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Το 1882 το Ελληνικό Φαρικό ∆ίκτυο περιλάµβανε 40 φάρους ενώ το 1897 ο αριθµός των
φάρων και των φανών έφτασε τους 97 και το 1912 τους 149.
Εν τω µεταξύ και οι Τούρκοι έχτιζαν φάρους. Αυτοί µε την βοήθεια των Γάλλων και της
λεγόµενης Γαλλικής εταιρείας των Οθωµανικών φάρων. Ετσι µετά τους Βαλκανικούς
Πολέµους 1912-13 και την προσάρτηση των νέων χωρών το ελληνικό φαρικό δίκτυο ήταν
εξαιρετικά αξιόλογο. Ένα σύνολο 193 φάρων και φανών ελληνικής, αγγλικής ή
γαλλοτουρκικής κατασκευής φώτιζε τις ελληνικές ακτές ήδη από το 1920.
Το 1934 το δίκτυο αποτελείται από 323 πυρσούς, από αυτούς 23 φάροι πυρακτώσεως
πετρελαιοατµών , 80 φάροι µε πετρέλαιο γυµνής φλόγας, 97 φάροι λιµένων µε πετρέλαιο,
87 αυτόµατοι γυµνής φλόγας Άγκα (Σουηδίας) ,8 αυτόµατοι µε φως Νταλλέν (Σουηδίας) και
3 αυτόµατοι Ιντεφλάς (Αµερικής).
Κι έπειτα ήρθε ο Β΄Παγκόσµιος Πόλεµος. Η αρχή του µας βρήκε µε 388 φάρους και
φανούς από τους οποίους 206 ήταν επιτηρούµενοι και το τέλος του µόλις µε 28 από τους
οποίους οι 19 επιτηρούµενοι. Μετά το 1945 αρχίζει µια συντονισµένη προσπάθεια για την
αποκατάσταση τους. Έρχεται και η προσάρτηση των ∆ωδεκανήσων το 1948 κι έτσι
φτάνουµε στο σήµερα το σύνολο των φάρων και φανών της επικράτειας να ανέρχεται
στους 1431 (ως 31/12/2006). Από αυτούς πάνω από 1000 δουλεύουν µε πηγή ενέργειας
τον Ήλιο, οι 314 µε ηλεκτρικό ρεύµα και µόνο οι 17 µε το παλαιό σύστηµα της ασετυλίνης.
Από τους πέτρινους του προ-προηγούµενου αιώνα είναι ακόµη 57 που λειτουργούν υπό το
καθεστώς της σύγχρονης επιτήρησης.
Το φαρικό δίκτυο της χώρας θεωρείται από τα µεγαλύτερα, πυκνότερα και πιο οργανωµένα
στον κόσµο. Το απαιτούν οι ελληνικές ακτές ,που µε ανάπτυγµα µήκους 15000 χιλ φτάνουν
τα 6/10 του µήκους του αναπτύγµατος των ακτών της Αφρικής και υπερβαίνουν κατά2,14
φορές αυτό της Ιταλίας.

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΦΑΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Στο φαρικό δίκτυο ανήκουν 120 πέτρινοι παραδοσιακοί φάροι.
Η κατασκευή τους χρονολογείται µετά την επανάσταση του1821. Οι εν λόγω φάροι ήταν
κατασκευασµένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε εκτός της πηγής φωτός που εξέπεµπαν
,διέθεταν και κτίσµα για τη διαµονή του φαροφύλακα (οικία) καθώς και αποθηκευτικούς
χώρους ,αφού λειτουργούσαν µε πετρέλαιο . ∆ιέθεταν από ένα µέχρι έξι φαροφύλακες οι
οποίοι κάθε βράδυ άναβαν το φωτιστικό µηχάνηµα και το παρακολουθούσαν ώστε να
λειτουργεί κανονικά µέχρι την ανατολή του ήλιου.
Μέχρι τον Οκτώβριο του 1940 το φαρικό δίκτυο διέθετε
206 πέτρινους φάρους . Στο τέλος του Β΄ Παγκοσµίου
Πολέµου διασώθηκαν µόνο 19 επιτηρούµενοι φάροι.
Στη συνέχεια άρχισε µια προσπάθεια ανασυγκρότησης του
δικτύου ,µε αποτέλεσµα, το 1955 , να έχουν επισκευασθεί
και να λειτουργούν 82 πέτρινοι φάροι.
Ακολούθως και στα πλαίσια εκσυγχρονισµού του φαρικού
δικτύου πολλοί φάροι µετατράπηκαν να λειτουργούν
αυτόµατα , µε αποτέλεσµα λόγω της απουσίας του
ανθρώπινου
παράγοντα
να
φθείρονται
και
να
καταστρέφονται .Έτσι το 1980, 320
φαροφύλακες
απασχολούνταν σε 69 πέτρινους φάρους και σήµερα οι
φαροφύλακες δεν ξεπερνούν τους 75 και η κατάσταση του
50% των 120 παραδοσιακών φάρων να θεωρείται µέτρια
ως κακή.
Φωτογραφία: Νήσος Σαπίεντζα (κατασκ.1885)
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΩΝ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΑΡΩΝ
Κάθε Φάρος φέρει ιδιαίτερο όνοµα (συνήθως της περιοχής εγκατάστασης), και γεωγραφικό
στίγµα. Επίσης ιδιαίτερα στοιχεία εκάστου είναι το ύψος του (της φωτιστικής εστίας του από
της µέσης πλήµµης της στάθµης της Θάλασσας) και η περιοδικότητα διαδοχής φωτοβολίας
και σκότους. Το τελευταίο αυτό γνώρισµα καλείται χαρακτηριστικό φάρου (characteristic).
Η περίπτωση ύπαρξης δύο φάρων µε ίδιο χαρακτηριστικό στην ίδια γεωγραφική περιοχή
πρέπει να θεωρείται αποκλεισµένη. Ο απαιτούµενος χρόνος για µια πλήρη επανάληψη του
χαρακτηριστικού του Φάρου ονοµάζεται περίοδος φάρου. Η περιοδικότητα φάρου
µετριέται σε λεπτά ή δευτερόλεπτα της ώρας. Τα ύψη των Φάρων για λόγους ασφαλείας
µετρώνται συνήθως σε πόδια ή µέτρα και αντιπροσωπεύουν το ύψος της εστίας και όχι
όλου του κτίσµατος από τη µέση πλήµη (MHV) της θάλασσας. Όλα τα παραπάνω στοιχεία
που προσδιορίζουν έκαστο Φάρο καθώς και των εγκαταστάσεων αυτών περιλαµβάνονται
στους Φαροδείκτες. Στους ναυτικούς χάρτες οι Φάροι συµβολίζονται µε κόκκινο µικρό
κύκλο ή µε αστερίσκο συνοδευόµενο µε κόκκινο λοβό στη γεωγραφική του θέση.
ΕΙ∆Η ΦΑΡΩΝ
Ανάλογα του "χαρακτηριστικού" τους οι Φάροι διακρίνονται σε:
•
•
•
•
•
•
•

Σταθερού φωτός: Είναι οι Φάροι µε συνεχές φως και σταθερής έντασης.
Αναλάµποντες: Εκείνοι µε περιοδικό ζωηρό φως διάρκειας µικρότερης του σκότους.
∆ιαλείποντες : Παρουσιάζουν περιοδικό σταθερό φως διάρκειας µεγαλύτερης ή ίσης
του σκότους.
Εκλάµποντες: ή τάχιστα αναλάµποντες, κοινώς "σπίθες". Ο αριθµός των αναλαµπών
τους υπερβαίνει τις 60/λεπτό.
Με δέσµη αναλαµπών :Εκείνοι που εκπέµπουν περιοδικά οµάδα 2 ή περισσοτέρων
αναλαµπών.
Με δέσµη διαλείψεων: Εκπέµπουν περιοδικά οµάδα 2 ή περισοτέρων διαλείψεων.
Με δέσµη εκλάµψεων : οι τάχιστα αναλάµποντες επί 4 sec και που διακόπτουν επί 4
sec.

Με βάση το σύστηµα λειτουργίας :
Αρχικά λειτουργούσαν µε την καύση
ξύλων, κεριών ή άνθρακα για την
παραγωγή φλόγας. Το µειονέκτηµα ήταν
ότι ο άνθρακας έβγαζε πολύ καπνό και
µαζεύονταν στο γυαλί του φαναριού µε
αποτέλεσµα να εµποδίζεται το φως , ενώ
τα κεριά ήταν δύσκολο να παράγουν
ικανοποιητικό επίπεδο φωτισµού.
Ο
φωτισµός των φάρων δεν είχε µεγάλη
απόδοση µέχρι το 1780 όταν ο Ελβετός
µηχανικός Aime Argand εφεύρε
τον
καυστήρα–λάµπα πετρελαίου που φέρει
το όνοµα του.
Ο καυστήρας αυτός
χρησιµοποιούσε ένα φυτίλι από το οποίο εξατµίζονταν το πετρέλαιο. Ο καυστήρας αυτός
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αργότερα προσαρµόσθηκε για χρήση στο φωτισµό µε φωταέριο ενώ το 1901 ο Arthur
Kitson(Άρθουρ Κίτσον ) κατασκεύασε έναν καυστήρα µέσα στον οποίο το πετρέλαιο
εξατµίζονταν σ’ένα χάλκινο σωλήνα . Το σχέδιο του Kitson βελτιώθηκε από τον David Hood
( Ντέηβητ Χούντ) το 1921, αυτός ο τύπος καυστήρα χρησιµοποιήθηκε ως τις µέρες µας
,όταν δεν ήταν εφαρµόσιµο το ηλεκτρικό ρεύµα .
Με βάση τα οπτικά συστήµατα :
Η εξέλιξη των αποδοτικών πηγών φωτός οδήγησε φυσιολογικά και στην ανάπτυξη των
ανακλαστικών συστηµάτων γιατί µια µεγάλη ποσότητα από την ένταση του φωτός
χάνονταν .
Ο πρώτος παραβολικός ανακλαστήρας σχεδιάστηκε το 1752 από τον Williams Huntchinson
( Ουίλλιαµς Χάτσινσον) και ήταν κατασκευασµένος από µικρά τετράγωνα κάτοπτρα . Ο
παραβολικός ανακλαστήρας τοποθετούνταν πίσω από την πηγή φωτός και οι ακτίνες του
φωτός ανακαλούνταν παράλληλα προς τον άξονα του ανακλαστήρα, µε αποτέλεσµα να
φαίνονται σαν µια δέσµη φωτός. Η χρήση ενός ανακλαστήρα αύξανε τη ισχύ του φωτεινού
σήµατος περίπου 350 φορές . Η σπουδαιότερη βελτίωση στη µηχανική των φάρων ήταν ο
φακός που εφευρέθηκε από τον Augustin Fresnel ( Αυγουστίνο Φρενέλ), το 1822 . Αυτός
είναι ένας διοπτρικός φακός και έχει έναν κεντρικό φακό , που περιβάλλεται από
οµόκεντρους δακτύλιους απ πρισµατικό γυαλί µε κάθε δακτύλιο να προεξέχει κατά λίγο από
τον προηγούµενο δακτύλιο του. Έχουν γίνει πολλές βελτιώσεις στο αρχικό σχέδιο Φρενέλ
αλλά η βασική αρχή παραµένει η ίδια µέχρι σήµερα.

Φωτογραφία αριστερά (από το Ναυτικό Μουσείο): Τµήµα περιστροφικού φάρου Γαλλικής κατασκευής ,1880.

Στο Ελληνικό Φαρικό δίκτυο χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω είδη φάρων:
1. Φάροι πετρελαίου σταθεροί
Από το 1830 και για έναν αιώνα περίπου λειτούργησαν οι πρώτοι πυρσοί του Φαρικού
∆ικτύου. Ήταν όµως επιτηρούµενοι, είχαν περιορισµένες δυνατότητες, ενώ λειτουργούσαν
µόνο µε τη βοήθεια του φαροφύλακα και κατά την εξής διαδικασία:Ο Φαροφύλακας άναβε
µια κοινή λυχνία πετρελαίου, µετά τη δύση του ηλίου, την οποία τοποθετούσε σ’ ένα
µεγαλύτερο φανάρι και υπερύψωνε µε τη βοήθεια µιας στήλης. Ρόλος του φαροφύλακα
ήταν να παρακολουθεί όλη τη νύχτα το φάρο, ώστε να διατηρεί σταθερό το φως και τον
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έσβηνε το πρωί. Ένας µικρός χώρος (οίκηµα) έπρεπε να υπάρχει δίπλα στο φάρο, όπου
µπορούσε να διαµένει ο φαροφύλακας αλλά και για να αποθηκεύει πετρέλαιο, ανταλλακτικά
και διάφορα άλλα εξαρτήµατα, που χρησίµευαν στο φάρο. Σε µερικούς φάρους υπήρχε ένα
θυλάκιο µόνο για το πετρέλαιο και τα διάφορα εξαρτήµατα ενώ ο φαροφύλακας διέµενε
στον πλησιέστερο οικισµό. Τέτοιοι φάροι υπήρχαν κυρίως στα λιµάνια και λειτούργησαν
µέχρι το 1930. Καταργήθηκαν επειδή είχαν περιορισµένες δυνατότητες και απαιτούσαν
υψηλό κόστος λειτουργίας.
2. Φάροι πετρελαίου αναλάµποντες
Γύρω στο 1880 άρχισαν να τοποθετούνται πυρσοί. Το όλο σύστηµα αποτελείται από µια
συστοιχία αεροδόχος – πετρελαιοδόχος, βάσει των οποίων περνάει το φωτιστικό πετρέλαιο
σε µια λυχνία, τύπου ΛΟΥΞ. Η συγκεκριµένη λυχνία ήταν τοποθετηµένη στο κέντρο ενός
οπτικού, που περιστρεφόταν µε τη βοήθεια µιας ωρολογιακής µηχανής.
Ο φαροφύλακας, µετά τη δύση του ηλίου, τοποθετούσε πετρέλαιο στην ειδική υποδοχή

(πετρελαιοδόχη) και µε µια κοινή τρόµπα αέρα στην αεροδόχη.
Μ’ αυτόν τον τρόπο προωθούνταν το πετρέλαιο στη λυχνία και µε την κατάλληλη
προθέρµανση γινόταν εξαέρωση πετρελαίου. Ο ωρολογιακός µηχανισµός κουρδίζονταν µε
τη βοήθεια ενός βαριδιού, το οποίο κινούνταν κάθετα στον πύργο του φάρου και µέσα από
ειδική διάταξη που τα γρανάζια περιέστρεφαν το οπτικό. Κάτω από την επίπεδη βάση
τοποθετούνταν υδράργυρος για την αποφυγή τριβών. Ο φαροφύλακας παρακολουθούσε το
µηχάνηµα όλη τη νύχτα και κούρδιζε το µηχανισµό κάθε φορά που το βάρος του
ωρολογιακού µηχανισµού έφτανε στη βάση του πύργου.
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Η διαδικασία επαναλαµβανόταν κάθε φορά, ανάλογα µε τις στροφές του οπτικού και το
ύψος του πύργου ανά πρώτο λεπτό. Τα φωτιστικά αυτά µηχανήµατα ήταν ταξινοµηµένα σε
τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε το µέγεθος της λυχνίας και του οπτικού, ήταν πολύ αξιόπιστα
και έδιναν φωτοβολία σε ακτίνα 15-20 µιλίων.
Λειτούργησαν για έναν αιώνα. Είχαν µεγάλη αξιοπιστία, απαιτούσαν όµως µεγάλο κόστος
συντήρησης και λειτουργίας... Ο τελευταίος φάρος πετρελαίου ήταν ο φάρος του Σιγρίου
στη Λέσβο. Ο συγκεκριµένος έγινε ηλεκτρικός το 1985.
3. Αυτόµατοι φάροι ασετυλίνης
Το 1915 οι φάροι πέρασαν σ’ ένα άλλο επίπεδο λειτουργίας, αυτό µε την ασετυλίνη. Η
ασετυλίνη, ένας υδρογονάνθρακας, ερχόµενη σε επαφή µε το οξυγόνο του αέρα καίγεται,
παρέχοντας κυανή φλόγα υψηλότατης θερµότητας. Αυτό οδήγησε στην αυτόµατη
λειτουργία του φάρου, χωρίς να απαιτείται η παρουσία του φαροφύλακα. Mε τους
αυτόµατους φάρους ασετυλίνης δόθηκε η δυνατότητα να φωτοσηµανθούν βραχονησίδες
και ν’ αποφευχθούν οι ναυτιλιακοί κίνδυνοι, κάτι που δεν ήταν εφικτό µέχρι τότε. Η
λειτουργία αυτών των φάρων γινόταν ως εξής:
Μέσα σ’ ένα θυλάκιο τοποθετούνται 2 έως 10 φιάλες ασετυλίνης (ο αριθµός των φιαλών
εξαρτάται από την ετήσια κατανάλωση αερίου). Το αέριο µεταφέρεται, µέσω σωληνώσεων,
στην κεφαλή του φάρου (οπτικό) και καταλήγει σ’ έναν εκλαµπτήρα. Η λειτουργία του
εκλαµπτήρα γίνεται µηχανικά µε την πίεση του αερίου κι έτσι το αέριο περνάει σε
προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα, καταλήγοντας σ’ έναν καυστήρα όπου και καίγεται,
δηµιουργώντας αναλαµπές. Τέλος ο εφοδιασµός των φάρων µε αέριο γίνεται κάθε χρόνο.
Έχουν τη µεγαλύτερη αξιοπιστία. Αν και µπορούν να λειτουργήσουν επί δεκαετίες χωρίς
επισκευή, καταργούνται σταδιακά λόγω του υψηλού κόστους ανταλλακτικών .
4. Φάροι ηλεκτρικοί
Είναι αυτόµατοι και λειτουργούν µε ηλεκτρικό ρεύµα από το 1945 στη χώρα µας.
Αντικατέστησαν τους φάρους που δούλευαν µε ασετυλίνη. Οι ηλεκτρικοί φάροι έχουν το
πλεονέκτηµα να φωτοβολούν σε πολύ µεγάλη απόσταση από το φάρο και απαιτούν
χαµηλότερο κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Αυτό τους κάνει να θεωρούνται ως οι
ιδανικότεροι, γιατί έχουν πάρα πολλές δυνατότητες.
5. Ηλεκτρικοί φάροι
τροφοδοτούµενοι µε ηλιακή
ενέργεια
Είναι νέας τεχνολογίας που εφαρµόζεται
από το 1980. Οι συγκεκριµένοι φάροι
τροφοδοτούνται µε ηλιακή ενέργεια
όπου η ακτινοβολία συλλέγεται από
κάτοπτρα και αποθηκεύεται στους
συσσωρευτές. Το µέγεθος της λυχνίας
και η ισχύς της ηλιακής γεννήτριας
,καθορίζεται
από
την
επιθυµητή
φωτοβολία. Η χωρητικότητα των
συσσωρευτών υπολογίζεται έτσι ώστε ο
φάρος να λειτουργεί χωρίς πρόβληµα
για 15 µέρες όταν οι καιρικές συνθήκες
είναι δυσµενείς.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Πρόκειται για κτίρια οι όγκοι των οποίων είναι απλά γεωµετρικά σχήµατα σε κάτοψη
,χωρίς αρχιτεκτονικές υπερβολές και ακαθόριστα µορφολογικά στοιχεία. Ο γεωµετρικής
µορφής συµπαγής όγκος τους , τονίζεται στον κατακόρυφο άξονα .Οι καθαρές γραµµές , η
αυστηρότητα των όψεων χαρακτηρίζονται από κατασκευαστική λειτουργικότητα και
ακρίβεια.
Οι Φάροι, από δοµικής άποψης διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη
κατηγορία κατατάσσονται αυτοί που είναι αυτόνοµοι µεµονωµένοι πύργοι συνήθως
κυκλικής ή τετραγωνικής διατοµής µειούµενη καθ’ ύψος. Εσωτερικά φέρουν λίθινη ή
µεταλλική σκάλα που οδηγεί στο ανώτερο τµήµα του Φάρου, ενώ εξωτερικά φέρουν σε
διάφορα σηµεία µικρά ανοίγµατα (παράθυρα). Στο ανώτερο τµήµα υπάρχει µεταλλικό
κουβούκλιο µε υαλοπίνακες εντός του οποίου προστατεύεται ο µηχανισµός της φλόγας ή
της λάµψης που εκπέµπει ο Φάρος. Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται οι Φάροι οι
οποίοι περιβάλλονται οι συνδέονται πλευρικά µε άλλα µονώροφα ή σπανιότερα διώροφα
κτίρια ,« Φαρόσπιτα», και υπό αυτή την άποψη τέτοιοι Φάροι δεν µπορούν να θεωρηθούν
ως λειτουργικά αυτόνοµα κτίρια αλλά µαζί µε τα υπόλοιπα κτίρια αποτελούν ένα ενιαίο
δοµικό σύνολο. Στα κτίρια αυτά διέµενε ο Φαροφύλακας ο οποίος εκτός του γεγονότος ότι
µεριµνούσε για τη λειτουργία του Φάρου, ταυτόχρονα µεριµνούσε και για τη συνεχή
συντήρηση ολόκληρου του δοµικού συµπλέγµατος.
Στο σύνολο των φάρων που βρίσκονται στα παράλια και στα νησιά µας περίπου το 60%
είναι κυκλικού τύπου κατασκευής , 30% τετραγωνικού τύπου και µόλις επτά φάροι είναι
πολυγωνικού τύπου.
«Φαρόσπιτα» ενταγµένα στο αρχιτεκτονικό τους σύνολο διαθέτουν 75 φάροι του δικτύου
µας.

Φωτογραφίες :
∆εξιά :φάρος Κρανάης Γυθείου
(πολυγωνικός)
Αριστερά : φάρος Ποντικονήσι
(κυκλικός)
Επάνω : φάρος Βασιλίνας Ευβοίας
(Τετράγωνος)
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ΟΙ ΦΑΡΟΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ
Το Φανάρι των Αγίων Θεοδώρων είναι ένας φάρος που χτίστηκε στις αρχές του 19ου
αιώνα όταν Άγγλος διοικητής του νησιού ήταν ο Κάρολος Νάπιερ. Παρόλη τη σκληρότητα
της η Αγγλική στρατιωτική διοίκηση έφτιαξε αρκετά δηµόσια έργα στο Αργοστόλι. Είχε
προηγηθεί η γέφυρα στη λιµνοθάλασσα του Κουτάβου.

Λιθογραφία ,σχέδιο του λοχαγού του Αγγλικού στρατού Kennedy ,1830.
(βρίσκεται στο Λαογραφικό Μουσείο Αργοστολίου)

Το φανάρι των Αγίων Θεοδώρων εγκαινιάστηκε το Μάιο του 1829. Εντάχθηκε στο δίκτυο
των φάρων της Ελλάδας το 1863 όταν τα επτάνησα ενώθηκαν µε την πατρίδα.
Ο ίδιος ο Νάπιερ περιγράφει : «Ο θεµέλιος λίθος αυτού του µικρού κοµψοτεχνήµατος της
αρχιτεκτονικής τοποθετήθηκε από τον Λοχαγό Κέννεντυ στις 12 ή 13 Μαρτίου 1829…
Είναι καθαρά ∆ωρικού ρυθµού, κυκλικό και περιστοιχίζεται από 24 κίονες ύψους 12
ποδιών από µονοκόµµατη πέτρα. Στέφεται µε ένα πέτρινο κιγκλίδωµα , πάνω από το
οποίο υψώνεται το κύριο µέρος του κτίσµατος, σαν κύλινδρος όπου στερεώνεται µικρός
τρούλος και το φανάρι…. Είναι µικρός ο όγκος του , αλλά ούτε η τοποθεσία ,ούτε ο σκοπός
που υπηρετεί ,ούτε η οικονοµία επέτρεπαν µεγαλύτερο κτίριο…. Το σύνολο στοίχισε 130
λίρες, αποτέλεσµα της Κεφαλλονίτικης διαχείρισης , επαγγελµατικής ικανότητας και
αρχιτεκτονικής καλαισθησίας.»
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Ο Κέννεντυ έγραψε στις «Παρατηρήσεις του»: «….αν και είναι τελειωµένο ,δεν µπορεί
ακόµα να λειτουργήσει µέχρι να λάβουµε τον φανό από την Κέρκυρα, όπου έχει
παραγγελθεί εδώ και µερικούς µήνες. Η εξοχότητα του ο Αρµοστής χάρισε 50 λίρες για την
κιονοστοιχία και την διακόσµηση του κτίσµατος….»
Κατά κάποιους το σχήµα του το οφείλει στην ευτυχή σύµπτωση ότι στην περιοχή
υπήρχε ένας ανεµόµυλος. Οι κατασκευαστές σε µια προσπάθεια να εξοικονοµήσουν υλικά
κατασκεύασαν στο µέσον του µια κυκλική σκάλα και γύρω του µια σειρά από κολόνες που
στόχο είχαν µάλλον να στηρίζουν το οικοδόµηµα στο οποίο προβλέπονταν και κατοικία του
φαροφύλακα. Το αποτέλεσµα ήταν ένας φάρος µοναδικός στο είδος του µε σχήµα
κυλινδρικό.
Έχει ύψος πύργου 8 µέτρα και εστιακό ύψος 11 µέτρα.
Χαρακτηριστικά Φάρου : Αναλαµπών Λευκός ανά 24δ/λ
Το 1953 στους σεισµούς της Κεφαλονιάς ο φάρος καταστράφηκε. Ξανακατασκευάστηκε
αργότερα σύµφωνα µε τα αρχικά σχέδια χάρη στη δωρεάν µελέτη του αρχιτέκτονα Τάκη
Παυλάτου που είχε και τη γενικότερη επίβλεψη του έργου . Το 1999 έγιναν επισκευές
συντήρησης και στήριξης δίχως να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά του .

Από κάρτα του 1919.

Επισκευές το 1999.

Το φανάρι βρίσκετε 3 χιλιόµετρα από το Αργοστόλι κοντά στις Καταβόθρες και έχει πάρει
το όνοµα ου από το εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων που βρίσκεται εκεί κοντά .

ΦΑΡΟΣ ΝΗΣΟΥ ΒΑΡ∆ΙΑΝΩΝ
Οι νήσοι Βαρδιάνοι βρίσκονται στην είσοδο του κόλπου Αργοστολίου Ληξουρίου. Εκεί
υπήρχε ο φάρος που κατασκευάστηκε το 1824 από τον Άγγλο τοποτηρητή , Κάρολο Τζέιµς
Νάπιερ (Charles James Napier). Θεωρείτο ο καλύτερος φάρος που έχτισαν οι Άγγλοι στα
επτάνησα και υπήρξε από τους ψηλότερους µε ύψος πύργου σχεδόν 26 µέτρα (85 πόδια),
το εστιακό του ύψος ήταν 28 µέτρα και σύµφωνα µε µαρτυρίες ,µε καλό καιρό, ήταν ορατός
από 15-20 µίλια.
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Το σχήµα του ήταν τετράγωνο και ο πύργος συνδέονταν πλευρικά µε µονώροφο κτίριο
για τους φαροφύλακες. Τα σκαλοπάτια που από το εσωτερικό οδηγούσαν στην κορυφή
ήταν από πελεκηµένη πέτρα ,όπως και το κύριο µέρος του κτίσµατος.

Ερείπια του παλιού φάρου

Κολώνα Φάρου Βαρδιάνων (1824)

Έδειχνε στους ναυτικούς την 4 χιλιοµέτρων είσοδο του κόλπου Αργοστολίου, Ληξουρίου. Ο
Φάρος όπως και δύο µοναστήρια που υπήρχαν στο νησί , το ένα αφιερωµένο στον
Ευαγγελισµό και το άλλο σον Άγιο Νικόλαο , γκρεµίστηκαν µε το µεγάλο σεισµό του 1953
και σήµερα σώζονται µόνο κάποια ερείπια.Η κολώνα του φάρου είχε είδη καταστραφεί κατά

Σήµερα στους Βαρδιάνους

τη διάρκεια του πολέµου από τους Ιταλούς οι οποίοι από τα καράβια τους έκαναν
σκοποβολή µε στόχο το Φανάρι. Το 1950 και ενώ µέχρι τότε ήταν επιτηρούµενος ,στη θέση
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του τοποθετήθηκε ένας άλλος κατά πολύ µικρότερος ύψους 10µ. ,όχι και ιδιαίτερης
οµορφιάς φάρος, κατασκευασµένος από µπετόν ,αυτόµατος για την εξυπηρέτηση των
πλοίων.

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟ-ΓΟΜΠΟΥ
Έξω από το χωριό Χαβριάτα ,στη χερσόνησο της Παλλικής βρίσκεται ο φάρος του ΓεροΓόµπου που χτίστηκε το 1906 µε 1907 από Άγγλους µηχανικούς. Ο πύργος του είναι
κυκλικός µε ύψος 17 µέτρα µε περίπου 80 σκαλιά , το ύψος εστίασης είναι 58 µέτρα η
φωτοβολία του αγγίζει τα 20 ναυτικά µίλια και έχει δύο
αναλαµπές κόκκινες µεγάλες και δύο λευκές. Είναι
κύριος φάρος µε στίγµα για τα διερχόµενα πλοία .
Είναι ο αγαπηµένος των ντόπιων ναυτικών ,γιατί
περιβάλλεται από χαµηλούς λόφους και το φως του
φαίνεται από µεγάλη απόσταση .
Ο πέτρινος φάρος
του
οποίου
ο
πύργος
ήταν
τετράγωνος
µετά
από ζηµιές από
σεισµούς
δεν
αναστηλώθηκε ποτέ
και στη θέση του
χτίστηκε το 1951
ένας νέος φάρος µε
κυλινδρικό πύργο από µπετόν . Το 1953 µε το µεγάλο
σεισµό και ενώ δεν είχαν προλάβει να βάλουν τα
µηχανήµατα δεν έγινε καµία ζηµιά .
Το οικοδόµηµα συµπεριλάµβανε
και
το «φαρόσπιτο» µιας και λειτουργούσε
επιτηρούµενος µε πετρέλαιο.
Τα 1979 αντικαταστάθηκαν τα µηχανήµατα πετρελαίου και λειτούργησε ως επιτηρούµενος
ηλεκτρικός και σε αυτόν απασχολούνταν 4 φαροφύλακες.
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Ο ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ
Ο φάρος αυτός κατασκευάστηκε το 1892 και βρίσκεται στα βόρεια του νησιού της
Κεφαλλονιάς στο όµορφο Φισκάρδο. Το ύψος του τετράγωνου πύργου του είναι 14,2 µέτρα
και το εστιακό του ύψος είναι 27 µέτρα.

Ο φάρος φύλακας άγγελος στο ακρωτήρι του Φισκάρδου

Ο παλιός φάρος

Κοντά στον φάρο αυτόν σώζεται σε καλή κατάσταση ο παλιός βενετσιάνικος φάρος ο
πύργος του οποίου στο σχήµα µοιάζει µε αρχαίο κίονα και πρωτολειτούργησε το 1868. Στο
χώρο του φάρου που είναι περιφραγµένος µε λιθοδοµή ύψους περίπου 2 µέτρων υπάρχει
και σπίτι για τους φαροφύλακες. Η σηµασία του φάρου αυτού την εποχή της Βενετσιάνικης
κατοχής ήταν πολύ µεγάλη λόγω και της σηµασίας του λιµανιού του Φισκαρδου . Ο Ιωσήφ
Παρτς γράφει για το λιµάνι: «Ακτοπλοϊκά πλοιάρια βρίσκουν στο εσωτερικό του λιµανιού
καταφύγιο ,αλλά και µικροί στόλοι από 10-15 Ενετικές γαλέρες όλους του µήνες του
χρόνου . Για τα µεγάλα πλοία ο εσωτερικός λιµένας είναι πολύ στενός ,αν και το βάθος είναι
ικανοποιητικό .Αυτά βρίσκούν καλό αγκυροβόλιο στην είσοδο του λιµανιού ΝΝ∆ του
φάρου. Το Φίσκαρδο είναι ο εξαγωγικός λιµένας της Ερίσου , από εκεί φορτώνονται
ετησίως περίπου 1 εκατοµµύριο λίτρες σταφίδας και µεγάλη ποσότητα κρασιού και λαδιού.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ
Υπεύθυνη για το φαρικό δίκτυο της χώρας µας είναι η Υπηρεσία Φαρών η οποία ανήκει
στο Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό .
Η έκταση και η σπουδαιότητα της αποστολής της
Υπηρεσίας Φάρων για τη ναυσιπλοΐα γίνεται φανερή αν
λάβουµε υπόψη:
• Το µεγάλο ανάπτυγµα των ακτών της χώρας µας που στο
σύνολό του, ηπειρωτικό και νησιωτικό, είναι 18.400 χλµ. .
Συγκριτικά αυτό το µήκος αντιστοιχεί µε περίπου 7 φορές το
µήκος των ακτών της Γαλλίας ή το 0,7 των ακτών της
Αφρικανικής
ηπείρου.
• Το πλήθος των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων που
είναι 9.835 εκ των οποίων 228 κατοικηµένα, οι 1354 κόλποι
και όρµοι, τα 161 στενά και δίαυλοι και οι 520 λιµένες.
• Τον αριθµό των στενών διαύλων και την πληθώρα των
πλοιαρίων (αλιεία, επικοινωνία, τουριστικοί πλόες ή
µεταφορές).
• Τον µεγάλο αριθµό των νήσων (9.835), βραχονησίδων και υφάλων.
• Τη συνεχώς εξελισσόµενη τουριστική αξιοποίηση της χώρας µας.
• Τον αριθµό των λιµένων, επινείων, κόλπων, όρµων και αγκυροβολίων καταφυγής
• Την εξαιρετικά µεγάλη ναυτιλιακή κίνηση λόγω γεωγραφικής θέσεως
• Τη σπουδαιότητα των πυρσών που παρά τον εκσυγχρονισµό των µέσων ναυσιπλοΐας
παραµένουν σηµαντικά ναυτιλιακά βοηθήµατα όπως φαίνεται από τη συνεχή υποβολή
αιτηµάτων για εγκατάσταση νέων πυρσών και φωτοσηµαντήρων και βελτίωση του
υφισταµένου φαρικού δικτύου .
Το πότε άρχισε να λειτουργεί η Υπηρεσία Φάρων δεν
είναι απόλυτα εξακριβωµένο, ούτε µπορεί να
καθοριστεί η εξάρτηση της στους αµέσους µετά την
Τουρκοκρατία χρόνους.
Εκείνο που είναι εξακριβωµένο, είναι ότι µέχρι το
1887 υπήρχε Υπηρεσία Φάρων που υπαγότανε στην
αρµοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και του
Υπουργείου Ναυτικών και το µόνο αντικείµενο της
ήταν η διοίκηση του προσωπικού των Φάρων και ο
εφοδιασµός των τελευταίων.
Η δυαδική εξάρτηση της Υ.Φάρων είχε σαν συνέπεια
την κακή λειτουργία του τότε δικτύου, και γι΄αυτό, ο
τότε Υπουργός των Ναυτικών συγκρότησε επιτροπή
για να εξετάσει το θέµα. Το πόρισµα της επιτροπής
ήταν η διατύπωση Νόµου, που όταν ψηφίστηκε, η Υ.
ΦΑΡΩΝ σαν ανεξάρτητη υπηρεσία υπήχθη το 1887
εξ΄ολοκλήρου στο Υπουργείο Ναυτικών.
Σε άλλο νόµο, το 1910 η Υδρογραφική Υπηρεσία,
ου
Ανεφοδιασµός φάρου ,αρχές 19 αιώνα
συγχωνεύθηκε µε την Υπηρεσία Φάρων.
Το 1912 η Υπηρεσία Φάρων αποχωρίστηκε από την Υδρογραφική Υπηρεσία, έγινε
ανεξάρτητη διεύθυνση και υπαγότανε απ΄απευθείας στον Υπουργό Ναυτικών. Τούτο, γιατί
οι Τεχνικές εξελίξεις στον τοµέα της Ναυτιλιακής σήµανσης που απαιτούσαν εξειδικευµένο
προσωπικό έφερε την ανάγκη διαχωρισµού των δύο Υπηρεσιών.
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Έως το 1940 η Υπηρεσία Φάρων βρισκότανε µέσα στο Υπουργείο Ναυτικών.
Από το 1947 µέχρι το 1957 η Υπηρεσία Φάρων µεταστεγάστηκε στο οίκηµα του ΤΕΣ στην
οδό Φειδίου 10, και από το 1957 µεταφέρθηκε ξανά στη Φαρική Βάση όπου και στεγάζεται
µέχρι σήµερα.
H συντήρηση όλων των πυρσών (επιτηρούµενων και αυτόµατων) επιτελείται µια φορά τον

χρόνο µε προκαθορισµένους πλόες των Πλοίων Φαρικών Αποστολών ΠΦΑ
ΚΑΡΑΒΟΓΙΑΝΝΟΣ (Α-479) και ΠΦΑ ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ (Α-481) από τον Μάρτιο έως και τον
Νοέµβριο.
Η ναυπήγηση του ΠΦΑ ΚΑΡΑΒΟΓΙΑΝΝΟΣ και του ΠΦΑ ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ έγινε µετά από
απόφαση του ΓΕΝ προς αντικατάσταση των παλαιών πλοίων.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΕΣ
Τους αποκαλούν «ερηµίτες της θάλασσας» ή ακόµα ποιο δραµατικά «κατάδικους της».
Για τους φάρους που πρωτολειτούργησαν στο ελεύθερο Ελληνικό κράτος δεν έχει
εξακριβωθεί
ο τρόπος
στρατολόγησης των φαροφυλάκων. Το µόνο που είναι
εξακριβωµένο για τους πρώτους εκείνους φαροφύλακες είναι η µισθοδοσία τους. Σε
προϋπολογισµούς του κράτους εντοπίσθηκαν σχετικά κονδύλια. Στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως της 21 Οκτωβρίου 1849 καθορίζεται σε 40 δραχµές ο µηνιαίος µισθός .
Τον Ιανουάριο του 1870 µε Βασιλικό ∆ιάταγµα επισηµοποιείται
η συγκρότηση του
προσωπικού των φάρων µε απόσπαση ανδρών του Πολεµικού Ναυτικού. Με το ίδιο
∆ιάταγµα η στρατολόγηση επεκτείνεται στους απόµαχους του Αγώνα, ως µέριµνα για τα
γηρατειά τους.
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Το 1880 µπαίνουν οι βάσεις για το σχηµατισµό ειδικού σώµατος φαροφυλάκων.
Καθορίζεται τότε ,ναύτες του Πολεµικού Ναυτικού να υπηρετούν στους φάρους 4 χρόνια µε
µηνιαίες αποδοχές 50 δραχµών. Το 1887 για όσους υπηρετούν σε απόκεντρους φάρους
έδιναν επιπλέον του µισθού επίδοµα τροφής 30δρχ. έναντι 20 δρχ. που έπαιρναν οι
υπόλοιποι . Το κράτος παρείχε για τη µεταφορά τους µια λέµβο ή υποζύγιο µε 10 δρχ. για
τη διατροφή του.
Πέρα από την έλλειψη επικοινωνίας και
την εικόνα αποµόνωσης, οι ευκολίες
που µπορούσε να διαθέτει ένας
φαροφύλακας αποµονωµένου φάρου
ήταν περιορισµένες. Το ίδιο και οι
παροχές για την ανθρώπινη διαβίωση
του, αλλά και για τη λειτουργία και
συντήρηση του φάρου. ∆εν σπανίζουν
οι περιπτώσεις που οι άνθρωποι των
φάρων αποµονώνονταν για µεγάλα
χρονικά διαστήµατα εξαιτίας των
καιρικών συνθηκών.
Φαροφύλακας κουρδίζει το µηχανισµό του φάρου

Η οικογένεια του φαροφύλακα εξαρτάται από αυτόν και τον ακολουθεί. Σε περιπτώσεις
αποµακρυσµένων ή αποµονωµένων φάρων τον ακολουθεί στις µετακινήσεις του και δεν
περιορίζεται στη απλή παρουσία ,αλλά επεκτείνεται και στο χώρο της ειδικής αποστολής
του φαροφύλακα συνεισφέροντας στη επιτήρηση του φάρου.
Πριν από την έναρξη του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου η πληθυσµιακή τους ανάπτυξη φτάνει
στη κορυφή. Σήµερα φαροφύλακες βρίσκονται σε 57 φάρους.
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Ο ΦΑΡΟΣ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
“Μοναχικές ακτίνες φωτός.
Μοναχικές ακτίνες ζωής και ελπίδας.
Πέτρινοι πύργοι σύµβολα ανάτασης και σωτηρίας.
Σύντροφοι και παρατηρητές θαλασσοπόρων και ταξιδευτών...”
Για κάθε ναυτικό, “φάρος” σηµαίνει ελπίδα, αισιοδοξία και ασφάλεια της ρότας του.
Για τον υπόλοιπο κόσµο είναι ένα θέµα που θέλοντας και µη, αγγίζει πάντα κάποιες
λεπτές χορδές της ψυχής µας.
∆εν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι Φάροι από µόνοι τους είναι ένα θέµα που ελκύει το
ενδιαφέρον όλων των ειδών τέχνης , όχι µόνο της ζωγραφικής αλλά και της λογοτεχνίας ,
της ποίησης και του κινηµατογράφου , γιατί πίσω από τους επιβλητικούς πέτρινους τοίχους
τους , τούς διαβρωµένους από την αλµύρα , κρύβουν δύναµη , µυστήριο , µοναξιά ,
περιπέτεια και συγχρόνως απέραντη γαλήνη.
Πολλοί συγγραφείς Έλληνες αλλά και ξένοι κατά καιρούς έχουν ασχοληθεί µε τα πέτρινα
αυτά κτίσµατα της θάλασσας που δείχνουν το δρόµο της επιστροφής στους ναυτικούς.
Σε ένα αποσπάσιµα του ο Όµηρος αναφέρει στην Ιλιάδα :
«...ως δ’ οτ’ αν ποντοίο ναύτοισι φανείη καιοµένου πυρός· τόδε καίεται υψοθ’ ορέφσιν...»
Αυτή αποτελεί ίσως την αρχαιότητα
λογοτεχνική αναφορά σε φάρο. Για
να ακριβολογούµε ,πρόκειται για
περιγραφή φωτιάς προορισµένης
να ενισχύει την ασφάλεια της
ναυσιπλοΐας της εποχής.
Οι φωτεινές λάµψεις του φάρου
είναι για τους ναυτικούς µια
γλώσσα επικοινωνίας µε τον έξω
κόσµο.
Αυτή
η
γλώσσα
επικοινωνίας φαίνεται ότι γοήτευσε
και πολλούς λογοτέχνες, ιδιαίτερα
αυτούς που στη γραφή τους
διοχέτευσαν τον ερωτά τους για τη
θάλασσα και τα συναρπαστικά
ναυτικά ταξίδια. Άλλοτε µε φευγαλέες παρατηρήσεις ,άλλοτε µε εκτεταµένες αφηγήσεις
περιγράφουν την επίδραση που ασκεί στον ταξιδευτή η θέα του µοναχικού πέτρινου
πύργου την ηµέρα, οι ζωηρές λάµψεις του φωτός τη νύχτα.
Ο Φώτης Κόντογλου γράφει :
« Ο ήλιος βασίλεψε , το πέλαγο σκοτεινιάζει , κι από
γαλάζιο γίνεται µολυβένιο. Σιγά-σιγά δεν ξεχωρίζει τίποτε µπροστά του το µάτι, παρά
µονάχα τάστρα και τον ουρανό….Άξαφνα από το βάθος του πελάγου αστράφτει ένα δυνατό
φως , που µια ανάβει µια σβήνει , σαν κανένα µάτι που ανοιγοκλείνει τα βλέφαρα του…. Οι
φάροι είναι παρηγοριά των θαλασσινών , όπως τα ρηµοκλήσια επάνω στα βουνά η
παρηγοριά των χριστιανών…»
Ο ίδιος συγγραφέας αποκαλεί του φαροφύλακες
«ερηµίτες της θάλασσας» και
«κατάδικους» , οικτίροντας τους κατά κάποιο τρόπο γιατί στερούνται την περιπέτεια του
ναυτικού ταξιδιού. Αντίθετα, ο Εµµανουήλ Λυκούδης , θεωρεί ευτυχή διέξοδο για τον
απόµαχο ναυτικό , µια θέση φαροφύλακα και λέει : « Εκεί ο ναύτης ανακεφαλαιώνει τον
τρικυµιώδη βίον του ου αι γλυκόπικροι αναµνήσεις εν ατελευτήτω γραµµήν παρελαύνουσι
προ της µνήµης του….»
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Από τη µεριά των στεριανών ο Ανδρέας Εµπειρίκος ,αντικρίζοντας το φάρο της Φάσσας
στο νησί του ,περιγράφει στο ποίηµα του «Η στιλβηδών» , τη γοητεία που ασκούν τα
πέτρινα µνηµεία της θάλασσας:
«… Το σώµα του µας κυβερνά
Το φως του µας δυναµώνει
Η καρδιά µας πάλλεται µαζί του
Οι λογισµοί που επανέρχονται είναι καράβια
---------------------------------------------Κι η σφίξ µας συνθλίβει επί του στήθους της
Στην στίλβουσα σιωπή του φάρου».
Τέτοιες αναφορές και λόγια µελαγχολίας συναντάµε και στα έργα των νεοελλήνων
συγγραφέων : Παπαδιαµάντη , Τανάγρα ,Καρκαβίτσα και άλλων.
Επίσης έχουν υπάρξει και ξένοι συγγραφείς που έχουν περιεργαστεί την µαγεία των
«καντηλιών» της θάλασσας. Το πιο αξιόλογο δείγµα της ξένης λογοτεχνίας είναι της

Βιρτζίνιας Γουλφ το «Μέχρι το Φάρο». Ενώ ο άραβας ποιητής Ελ Νταράουι όταν ανέβηκε
στον φάρο της Αλεξάνδρειας τραγούδησε «…Νόµιζα πως το πέλαγο κάτω από τα πόδια
µου ήταν σύννεφο και ότι είχα στήσει τη σκηνή µου καταµεσής στον ουρανό».
Ιδιαίτερες είναι η αναφορές που κάνει στο έργο που άφησε και ο «ποιητής των ναυτικών»
Νίκος Καββαδίας .Τα ποιήµατα του έχουν ως πλαίσιο τη θάλασσα και τη σκληρή ζωή των
ναυτικών και τα ακούµε ακόµα και σήµερα σαν τραγούδια, µελοποιηµένα από γνωστούς
συνθέτες.
Οι ζωγράφοι που έχουν εµπνευσθεί από τη θέα των φάρων, Έλληνες και ξένοι είναι
αναρίθµητοι και η θεµατολογία τους πολύ πλούσια. Ενώ άξια αναφοράς είναι και η χρήση
του θέµατος των φάρων στον φιλοτελισµό ,όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρο των
κόσµο.
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ΦΑΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ταυτίστηκαν µε την εξέλιξη των πολιτισµών ,της τεχνολογίας και της λιτής αρχιτεκτονικής µε
τις δύσβατες και απόκρηµνες ακτές ενός τόπου, την απόλυτη ανθρώπινη µοναξιά τη
νοσταλγία και τον ροµαντισµό.
Τις τελευταίες δεκαετίες η τεχνολογική εξέλιξη έφερε την επικράτηση αυτοµατισµών στη
λειτουργία των φάρων , µε αποτέλεσµα να µην απαιτείται πλέον η ύπαρξη µόνιµου
προσωπικού και αυτό να οδηγεί στην εγκατάλειψη τους. Η ανάπτυξη του συστήµατος GPS
ή DGPS που καθορίζει το στίγµα ενός πλοίου στη θάλασσα κάθε στιγµή και µπορεί να
δώσει στοιχεία για την κατάσταση των ακτών ,το βάθος της θάλασσας και την κατάσταση
του βυθού καθιστά σιγά –σιγά τους µεγάλους και
επιβλητικούς φάρους άχρηστους.
Το Ελληνικό φαρικό δίκτυο κινδυνεύει. Τα
λιθόκτιστα κτίρια των φαροφυλάκων ,οι πύργοι
ανάρτησης των φωτιστικών µηχανισµών, οι ίδιοι οι
µηχανισµοί
παλιότερης
τεχνολογίας,
το
τεκµηριωτικό υλικό- σχέδια ,χάρτες, φωτογραφίες,
αρχεία- όλα κινδυνεύουν από εξαφάνιση ή
ανεπίτρεπτη αλλοίωση.
Το 2003 η ∆ιεθνής Ένωση Φαροφυλάκων
καθιέρωσε την Τρίτη Κυριακή του Αυγούστου ως
Παγκόσµια
Ηµέρα Φάρων µε σκοπό την
ενηµέρωση του κοινού για τη σηµασία των φάρων.
Υπάρχει ο ∆ιεθνής Οργανισµός Φαρικών ∆ικτύων
(IALA) του οποίου µέλος είναι και η χώρα µας
από το 1970 και µέσω αυτού αλλά και άλλων
φορέων γίνονται προσπάθειες για τη διάσωση και
συντήρηση των φάρων.
Μόλις την τελευταία δεκαετία ξεκίνησε η θεώρηση
τους ως αναπόσπαστο κοµµάτι της παγκόσµιας
ναυτικής ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Από τις µέχρι τώρα συνόδους έχει αποφασιστεί ότι οι παραδοσιακοί φάροι της Γης , ως
Ιστορική Κληρονοµιά Αρχιτεκτονικής και Βιοµηχανικής Τέχνης , θα πρέπει να διατηρηθούν,
να αναδειχθούν και προβληθούν στο ευρύ κοινό για να καταστεί Παγκοσµίως γνωστή η
σηµασία τους.
Για το λόγο αυτό έχουν κατατεθεί προτάσεις σε διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς
πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως η UNESCO και άλλοι για την ανεύρεση των αναγκαίων
πόρων για την συντήρηση και προβολή των φάρων.
Εξακολουθεί όµως να υπάρχει ένα κενό στην κατανόηση και διαχείριση της πολιτιστικής
ταυτότητας των φάρων αλλά και της ένταξης τους στη σύγχρονη κοινωνία . Το κενό αυτό
στη χώρα µας επιχειρεί να καλύψει το
Ευρωπαϊκό πρόγραµµα EC-PHAROS µε
συντονιστή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης.
Στις περισσότερες χώρες η ιδέα που έχει
επικρατήσει είναι η µετατροπή των φάρων
σε ναυτικά µουσεία αλλά δεν είναι λίγοι
εκείνοι οι φάροι που έχουν πουληθεί σε
ιδιώτες για διάφορες χρήσεις.
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Μπορούµε να προτείνουµε νέους τρόπους εναλλακτικής χρήσης των φάρων προκειµένου
να µην εγκαταλειφθούν ,όπως :
• Θα µπορούσε η χρήση του φάρου ως µουσείο, να συνδυαστεί µε τη τουριστική
ανάπτυξη του τόπου που βρίσκετε και να έχει µια σχετική οικονοµική αυτοτέλεια
που θα βοηθούσε στο κόστος συντήρησης και λειτουργίας του.
• Σε σχέση µε τον τουρισµό µια άλλη πρόταση θα ήταν , να µετατραπούν τα
«φαρόσπιτα» σε ξενώνες διαµονής .
• Οι φάροι θα µπορούσαν να είναι πρότυπα εκπαιδευτικά κέντρα Ναυτικών σπουδών.
• Επιστηµονικά κέντρα θαλασσίων ερευνών .
• Κέντρα κατάδυσης.
Ειδικά για το νησί µας, ο φάρος
του γερο-Γόµπου
που
βρίσκετε
σε
πολύ
καλή
κατάσταση, χρησιµοποιείται ως
ξενώνας και θα µπορούσε να
έχει µια από τις εναλλακτικές
χρήσεις
που
αναφέραµε
παραπάνω. Το φανάρι των
Αγίων Θεοδώρων που αποτελεί
ένα σηµείο σταθµό για την
περιοχή
του
Αργοστολίου
τουλάχιστον µέχρι στιγµής έχει
την απαιτούµενη προσοχή και
φροντίδα από τις τοπικέ αρχές.
Οι δε φάροι στο Φισκάρδο έχοντας µεγαλύτερη προβολή θα είχαν µια καλύτερη τύχη. Ο
παλιός Βενετσιάνικος φάρος ο οποίος δεν έχει καµία χρήση σήµερα ,θα γίνονταν ένα πολύ
ωραίο αξιοθέατο.
Όπως και να έχει πρέπει όλοι να βάλουµε τα δυνατά µας έτσι ούτως ώστε τα πολιτιστικά
αυτά µνηµεία του νησιού µας , να µας δείχνουν το δρόµο µέσα στις τρικυµίες , και να
αποτελούν σύµβολα πορείας και προορισµού.

«…..όσο υπάρχουν φάροι το ταξίδι θα συνεχίζεται..…..»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΑ ΣΑΒΒΑ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟ.

Πριν από όλα θέλω να σας πω ότι οι φάροι είναι το φωτοβόλο αστέρι των ναυτικών.
Ερώτηση: Πόσα χρόνια είχατε εργαστεί ως
φαροφύλακας;
-Είχα εργαστεί από 1960 έως το 1989.
Ερώτηση: Υπήρχαν και άλλοι φαροφύλακες ;
-Αλλού το προσωπικό ήταν 6 άτοµα , αλλού
5 αλλά το λιγότερο ήταν 3 άτοµα.
Ερώτηση:Στο φάρο του Γερο –Γόµπου πόσοι
ήσασταν;
Εδώ υπήρχαν πάντα 4 αλλά όταν είχαµε
έλλειψη προσωπικού ήταν και 3.
Ερώτηση:∆ηλαδή οι 3 σηµαίνει ότι είχαν βάρδιες 3 επί 8 ώρες για να βγαίνει το
εικοσιτετράωρο;
-Όχι οι βάρδιες έβγαιναν µε άλλο τρόπο. Υπήρχε ηµερήσια βάρδια ένα άτοµο και το βράδυ
αν ήταν τρεις χώριζαν τη νύχτα στα 3 ,εάν ήταν δυο τότε ο ένας είχε βάρδια ως τις 1 και ο
άλλος ως το πρωί .
Ερώτηση: κοιµόσασταν εκεί;
-Ναι . Στην Ελλάδα οι 400 φάροι έχουν κτήρια µεγάλα. Σε κάθε κτήριο είχε δεξαµενή και
επειδή τότε δεν υπήρχαν τσιµέντα χρησιµοποιούσαν ένα υλικό «πορσελάνη» από ασκίλακα
(άργιλο), εκεί αποθήκευαν νερό και δίπλα τα πετρέλαια. Για το πετρέλαιο συνήθως τον
Ιούνιο ερχόταν το καράβι που προµήθευε πετρέλαιο , δηλαδή έφερνε 150 δοχεία για όλο το
χρόνο.
Ερώτηση: Από τότε που δουλεύατε εσείς µε ποιες µορφές ενέργειας λειτουργούσαν οι
φάροι;
-Εγώ πρόλαβα και τις λάµπες πετρελαίου. Π.χ. στην Αγία Ευθυµία υπήρχε µια λάµπα που
χωρούσε 2 κιλά πετρέλαιο και είχε εκείνο το στρογγυλό φυτίλι.
Μετά από αυτό πρόλαβα το πετρέλαιο ,την ασετυλίνη και τον ηλεκτρισµό.
Ερώτηση: Πριν το διορισµό περάσατε κάποια εκπαίδευση;
- Το 1953 έδωσα εξετάσεις στον Πειραιά και παρακολουθήσαµε 3 µήνες µαθήµατα ,έτσι
πιάσαµε δουλειά. Όταν ήµασταν στο βαθµό του Ανθυπασπιστή δηλαδή Αρχικελευστή
Ναυτικού περάσαµε άλλους 2 µήνες εκπαίδευση ,για να µάθουµε τα καθήκοντα των
αξιωµατικών.
Για τους φάρους δεν µαθαίναµε κάτι καινούργιο
διότι είχαµε περάσει την ηλικία και
διορίζονταν νέοι ηλεκτρολόγοι.
Ερώτηση: Κάθε φάρος φωτίζει διαφορετικά;
- Ναι , εδώ στο Γέρο-Γόµπο έχει κόκκινο και άσπρο. Το κόκκινο σηµαίνει «κίνδυνοςθάνατος» , το άσπρο «ελεύθερος πλους» που σηµαίνει , το βαπόρι περνάει ελεύθερα αλλά
µακριά . Είχε δύο αναλαµπές κόκκινες µεγάλες και δύο λευκές. Ο κίνδυνος ήταν ότι βαθιά
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στα 3-4 µίλια υπάρχει ξέρα σε 8µ. βάθος και ένα βαπόρι όταν έχει 2 µέτρα κύµα αν έχει
βύθισµα 8 µ. φτάνει µε το κύµα τα 10µ.
Για τα µέρη µας θα σας πω ότι ένα καράβι που έρχεται από Ιταλία θα συναντήσει το Φάρο
στους Οθωνούς Κερκύρας , µετά στους Παξούς και κατεβαίνει στο Γέρο Γόµπο ο όποιος
είναι ο κυριότερος φάρος, γιατί είναι φάρος µε στίγµα. Αυτό σηµαίνει ότι όταν φτάνουν σε
αυτόν κάνουν την αλλαγή πορείας , ανάλογα προς τα πού κατευθύνονται , Αφρική, Πειραιά,
Κρήτη είναι δηλαδή ένα ναυτικό σταυροδρόµι. ∆εν πάει κάθε καράβι όπου θέλει.
Ερώτηση: Ο φάρος στους Βαρδίανους δεν είναι το ίδιο;
- Όχι δεν είναι κύριος φάρος , απλός δείχνει την είσοδο στον κόλπο. Παλιότερα είχε φάρο
και στο ∆ία και στον Κατελειό. Τώρα έχει στον Πόρο δυο στο λιµάνι στη Σάµη στο ∆ιχάλι και
άλλον ένα στο λιµάνι, στον Πισαετό στην Αγία Ευθυµία και στο Φισκάρδο.
Ερώτηση: Πως λειτουργούσε ο µηχανισµός;
- Παλιότερα υπήρχε µηχανισµός όπως είναι τα ρολόγια µε εκκρεµές τοίχου . Είχε ένα βαρίδι
και γινόταν κούρδισµα σε άλλους φάρους κάθε µιάµιση ώρα , σε άλλους κάθε δυο και σε
άλλους κάθε τρεις. Στο
Γέρο-Γόµπο ανεβαίναµε κάθε φορά τα περίπου 80 σκαλιά.
Παλιότερα λειτουργούσε µε πετρέλαιο πεπιεσµένο όπως είναι οι λάµπες Λουξ που
χρησιµοποιούν οι ψαράδες. Το ένα δεπόζιτο είχε πετρέλαιο και το άλλο αέρα , µε την
τρόµπα έφτανε τις 75 ατµόσφαιρες και το πετρέλαιο πήγαινε µε πίεση επάνω. Μετά είχαµε
την ασετυλίνη και τελευταία το ρεύµα µε µπαταρίες για τη διακοπή ρεύµατος οι οποίες
κρατάνε ως µια εβδοµάδα. Τα ηλιακά λειτουργούν για 12-13 µήνες. Στο Γέρο- Γόµπο είναι
ηλεκτρικός.
Ερώτηση: Τι είχε µέσα το σπίτι του φαροφύλακα;
-Ήταν ένα απλό σπίτι µε ντουλάπες ,κρεβάτια χωρίς σεντόνια ,κουζίνα ,σκευή ο καθένας
δικά του , τηλεόραση ,τηλέφωνο. Τώρα έχει δρόµο , παλιότερα πηγαίναµε µε τα ζώα από
µονοπάτι. Εδώ πηγαίναµε σπίτι συχνά , σε αλλά µέρη όµως γίνονταν ανεφοδιασµός µε
τρόφιµα κάθε 10 µέρες µε καΐκι και οι βάρδιες ήταν 1 µήνα µέσα ,15 µέρες έξω.
Ερώτηση: ∆ύσκολη η ζωή του φαροφύλακα;
-Παλιότερα ναι ,τώρα όχι και τόσο.
Ερώτηση:Στη διάρκεια του πολέµου τι έγινε;
- Το 1940 το πρώτο πράγµα που κατέλαβαν ήταν οι φάροι. Πριν µας καταλάβουν οι
Γερµανοί ,δηλαδή όταν ήταν εδώ οι Ιταλοί , ειδοποιούσαν τι ώρα θα περάσει καράβι και
τον άναβαν µόνο για εκείνο το χρονικό διάστηµα .Κάθε άλλο πλοίο θεωρείτο εχθρικό και
βυθίζονταν. Τηλέφωνο είχαν µέσω ενός δυναµό που έπαιρνε ρεύµα από ένα ποδήλατο .
Ερώτηση: Οι Γερµανοί κατέστρεψαν το φάρο;
-Όχι δεν κατέστρεψαν κανένα φάρο.
Ερώτηση: ∆ηλαδή ο φάρος ήταν έτσι όπως τώρα;
-Όχι ,παλιότερα ο πύργος ήταν τετράγωνος µε πέτρες που ήταν δεµένες µε σίδερα. Το
1951 µετά από ζηµιές από σεισµούς ο πύργος έγινε στρογγυλός ύψους 17µ. από µπετόν .
Το 1953 µε το µεγάλο σεισµό και ενώ δεν είχαν προλάβει να βάλουν τα µηχανήµατα δεν
έγινε καµία ζηµιά .
Ερώτηση: Στους Βαρδιάνους οι Ιταλοί έκαναν ζηµιές;
-Όχι , ως το 1950-53 ήταν επιτηρούµενος και είχαν υπηρετήσει σε αυτόν και αρκετοί
ντόπιοι . Μετά η υπηρεσία κατέβασε την κολόνα στα 10µ και έβαλαν αυτόµατο σύστηµα.
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Ερώτηση: Είχατε υπηρετήσει σε άλλους φάρους;
-Το 1960 απαγορεύονταν τα 3 πρώτα χρόνια να είµαστε κοντά στο σπίτι µας. Εγώ διάλεξα
τις Στροφάδες για ποιο κοντά και έµεινα εκεί 5 χρόνια ,µετά ήρθα εδώ για 3 χρόνια όπου
πήρα µετάθεση για τη Φολέγανδρο για 2 χρόνια . Έπειτα ξαναήρθα στην Κεφαλονιά για
αλλά 2 χρόνια ,στη συνέχεια Αστακό και όταν πλέον επέστρεψα απολύθηκα από εδώ.
Ερώτηση: Με τι βαθµό συνταξιοδοτηθήκατε;
-Με το βαθµό του Πλωτάρχη και µε την αναβάθµιση έγινα Πλοίαρχος συν 2/3 του
Αρχιπλοιάρχου.
Ερώτηση: Στη διάρκεια της δικτατορίας υπήρχαν αλλαγές;
-∆εν υπήρχαν αλλαγές αλλά εγώ πέρασα Ναυτοδικείο γιατί δεν υπάκουσα στις διαταγές
της δικτατορίας.
Ερώτηση:Ο µισθός πώς ήταν;
-Αρκετά ικανοποιητικός ,δεν ξέρω σήµερα . Η σύνταξη µε 35 χρόνια υπηρεσίας είναι
περίπου 2000 €.
Ερώτηση:Τα καθήκοντα σας ποια ήταν;
-Εκτός της βάρδιας το πρωί καθαρίζαµε, στρώναµε , µαγειρεύαµε και περιποιούµαστε το
φάρο όπως να είναι το σπίτι µας.
Ερώτηση: Για την οικογένεια θα ήταν δύσκολο.
-Σίγουρα είναι δύσκολα γιατί λείπεις από την οικογένεια αλλά εξαρτάται σε ποιο φάρο
υπηρετείς.
Ερώτηση:Σας έτυχε ποτέ κάποιο περιστατικό µε ατύχηµα ;
-Με πλοίο όχι αλλά το 1986 περίπου ,πετούσαν δύο αεροπλάνα Φάντοµ και µετά από λίγο
είδαµε µια φωτοβολίδα κόκκινη όπως και µετά από 5 λεπτά ξανά. Πήραµε τηλέφωνο και
ειδοποιήσαµε που ακριβώς τους είδαµε και έτσι πήγε το καράβι από το Ληξούρι και βρήκε
και έσωσε τον ένα πιλότο πρώτα και µετά από δύο ώρες και τον δεύτερο.
Ερώτηση: Στο Γέρο Γόµπο τώρα έχει φαροφύλάκα ;
-Έχει έναν ο οποίος επιτηρεί το φάρο. Πρέπει να µένει εκεί 20 µέρες το µήνα και το
ωράριο από 8 πρωί ως 4 χαράµατα .Το σύστηµα βέβαια είναι αυτόµατο .
Εκτός αυτού πρέπει να είναι εκεί γιατί ο φάρος όπως και πολλοί άλλοι χρησιµοποιούνται
ως ξενώνες για κοινωνικό τουρισµό. Κάνεις αίτηση ποιο φάρος σε ενδιαφέρει και
προσφέρεται χώρος δωρεάν για διαµονή π.χ µίας οικογένειας. Αυτό γίνεται από Ιούνιο ως
Σεπτέµβριο.
Ερώτηση: Ο φαροφύλακας µένει µαζί τους;
-Υπάρχουν 4 δωµάτια οπότε και χώρος για όλους.
Ερώτηση:Είχατε στολή ;
- Βεβαίως ,τη στολή του Πολεµικού Ναυτικού.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Οι µαθητές που συµµετείχαν στο πρόγραµµα και οι υπεύθυνοι καθηγητές αισθάνονται την
ανάγκη να ευχαριστήσουν :
Την υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ. Βασσάλα, για τη βοήθεια και τις
συµβουλές της
Το προσωπικό της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης
Τον κ. Σάββα Μελισσινό που δέχθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις µας.
Το καθηγητή του σχολείου µας κ. Φόρτε που µας βοήθησε µε φωτογραφικό υλικό.
Τους υπεύθυνους του Π.Κ. Αράχθου για τη φιλοξενία.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΟΒ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ
ΘΩΜΑ ∆ΑΝΑΗ
ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ
ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΝΕΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΕΛΛΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΝΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΤΟΥΛΙΑ ΑΛΚΗΣΤΗ
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ ΟΛΓΑ
ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΚΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΚΑΣ
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΣΙΜΠΟΥΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ
∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
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Βιβλιογραφία
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- Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια
- Ιστορία της Κεφαλονιάς . Γ.Ν. Μοσχόπουλος ,1988
- Το µετασεισµικό Αργοστόλι σα σύγχρονη πόλη . Αργοστόλι ,1990
- Κεφαλληνία και Ιθάκη . Ιωσήφ Πάρτς .Αθήνα , 1892
- Προσεισµική Κεφαλονιά .Πουλάκη-Κατεβάκη . Εκδόσεις Εικών
- Φισκάρδο , χωριό της Κεφαλονιάς. Π.∆ενδρινός,Ν.Μπακουνάκης .Εκδόσεις Λιβάνη ,2003
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