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Ο φαρος της 
Αιγυπτου (Χανια) 

Ο Αιγυπτιακός Φάρος στο Ενετικό λιμάνι των Χανίων αποτελεί 

το στολίδι της πόλης, το πλέον φωτογραφημένο μνημείο της. Αν 

και ονομάζεται «Αιγυπτιακός», κατασκευάστηκε από  Ενετούς, 

στα τέλη του 16ου αιώνα. Θεμελιώθηκε πάνω σε φυσικό βράχο 

και αρχικά, λειτουργούσε ως πυρσός ανοιχτής φλόγας. Έχει 

ύψος 21 μέτρα και το φως του καλύπτει απόσταση επτά μιλίων. 

Είναι από τους παλαιότερους φάρους στον κόσμο που 

διασώζονται στις ημέρες μας. 

Ο πύργος του Αιγυπτιακού Φάρου αποτελείται από τρία 

τμήματα. Η βάση είναι οκτάγωνη, το μεσαίο τμήμα δεκαεξάγωνο 

και το τρίτο κυκλικό. Το υλικό κατασκευής είναι της ίδιας 

προέλευσης και ποιότητας με αυτό που οι Ενετοί κατασκεύασαν 

τις οχυρώσεις της πόλης. Σε περίπτωση απειλής, οι Ενετοί 

έκλειναν την είσοδο του λιμανιού με μια αλυσίδα που έδενε στη 

βάση του Αιγυπτιακού Φάρου και έφτανε μέχρι το 

απέναντι Φρούριο Φιρκά. 

ΦΑΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  



Ο φάρος της Βασιλίνας 
(Εύβοιας) 

Ο φάρος αυτός κατασκευάστηκε 

το 1892 και βρίσκεται στην 

Εύβοια. Το ύψος του πύργου του 

είναι 8 μέτρα και τό εστιακό του 

ύψος είναι 10 μέτρα. Στα βόρεια 

της Εύβοιας , μετά από μια 

παραθαλάσσια διαδρομή από τον 

Κάβο συναντούμε την περιοχή 

της Βασιλίνας. Εδώ βρίσκεται ο 

φάρος της Βασιλίνας, στο 

ομώνυμο ακρωτήριο. Ο φάρος 

κατασκευάστηκε το 1892. Το 

ύψος του πύργου του είναι 8 

μέτρα και το εστιακό του ύψος 

είναι 10 μέτρα. 



Φάρος της Ήδρας (Ήδρα) 

Ο φάρος αυτός κατασκευάστηκε το 1883 και είναι εγκατεστημένος στην Ύδρα. Το ύψος του 
πύργου του ειναι 10 μέτρα και τό εστιακό του ύψος είναι 36. Καταστράφηκε από τους 

Γερμανούς στον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο και ξαναχτίστηκε το 1946. Από τότε μέχρι το 1986 

"άναβε" με πετρέλαιο όταν και τροφοδοτήθηκε με ηλεκτρικό ρεύμα. Από το 1989 έγινε τελείως 
αυτόματος. Η περιοχή είναι βραχώδης και δυσπρόσιτη από την ξηρά. Ανατολικά του φάρου 

βρίσκεται το ιστορικό μοναστήρι της Αγίας Αννης. 

Ο φάρος της Ζούρβας κατασκευάστηκε το 1883 

με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με 

χαρακτηριστικό λευκό με μία αναλαμπή ανά 2 

λεπτά και φωτοβολία 12 ν.μ. 

Το ύψος του πύργου του είναι 10 μέτρα και το 

εστιακό του ύψος είναι 36. 

Καταστράφηκε από τους Γερμανούς στον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο και παρέμεινε σβηστός.  



Φάρος της Πάτρας 
(Πάτρα) Ο πρώτος φάρος ήταν ξύλινος και 

είχε κτιστεί το 1858 σε άλλη κοντινή 

τοποθεσία, στον μώλο του Αγίου 

Νικολάου, καταστράφηκε όμως 

κατά την διάρκεια θύελλας το 1865. 

Αντικαταστάθηκε με νέο πέτρινο 

φάρο το 1878, ο οποίος είχε διάμετρο 

4-5 τ.μ. και ύψος 17 μέτρων.  Ο 

πύργος αυτός κατεδαφίστηκε 

το 1972 επί της δημαρχίας 

του Κωνσταντίνου 

Γκολφινόπουλου κατά την διάρκεια 

εργασιών για τον εκσυγχρονισμό των 

υποδομών του λιμανιού. 

Το 1999 το τοπικό συμβούλιο της 

πόλης αποφάσισε να ξαναχτιστεί ο 

φάρος, νοτιότερα στην περιοχή του 

ναού του Αγίου Ανδρέα.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CF%86%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CF%86%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82


ΟΙ «ΦΑΡΟΙ»  ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 

Οι φάροι της ζωής μας είναι 

κυρίως άτομα που μας 

βοηθούν να μην <χτυπήσουμε 

στους βράχους> της ζωής  να 

μας δείξουν που πρέπει να 

πάμε . 



Οι γονείς 

Οι γονείς έχει το ρόλο 

του φωτεινού 

σηματοδότη (φάρου) 

στη ζωή παιδιών . Τα 

βοηθάνε σε κάθε τους 

δυσκολία. 




