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Μία περιπλάνηση στους φάρους του κόσμου 

Είπαμε να ζήσουμε μια περιπέτεια. Να πάρει ο καθένας τη 
φαντασία του και να την ταξιδέψει σε κοντινές θάλασσες και 
σε μακρινούς ωκεανούς. Να βρει έναν φάρο και να 
εμπνευστεί. Να ζωγραφίσει, να γράψει μια ιστορία, να 
κατασκευάσει μια μακέτα.  

Αυτό είναι το ταξίδι των μαθητών και των μαθητριών μας της 
Α τάξης του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου. Ελπίζουμε να 
το απολαύσετε.  

Οι καθηγήτριες 

Πένυ Παπαδογεώργη  

Λη Λυκούδη 



 

Ο τίτλος της ενότητας, η εικόνα καθώς και ο τρόπος 
παρουσίασης των διαφανειών  έχουν επιλεγεί από τους 
μαθητές γι’ αυτό και δεν είναι ο ίδιος σε όλα τα τμήματα.  



Φάροι του κόσμου Α1,1 



 Τρύφωνας Α. 
Φάρος Τουρλίτης- Άνδρος 





Η ιστορία μου αναφέρεται στην αναστήλωση του φάρου Τουρλίτη το 1993 , ο οποίος  αρχικά χτίστηκε 
το 1887 και βομβαρδίστηκε  από τους Γερμανούς το 1943.Το συνεργείο αποτελούνταν από 
πολιτικούς μηχανικούς ,τεχνικούς ,εργάτες, ναυτικούς ,εργολάβους, ψαράδες. Ένα μεγάλο πρόβλημα 
που αντιμετωπίστηκε ήταν η σταθεροποίηση της διαβρωμένης βραχόμαζας στην βραχονησίδα. Για 
τον λόγο αυτό επιστρατεύτηκε για την μελέτη επίκουρος καθηγητής στην έδρα της Εδαφομηχανικής  
του Πολυτεχνείου. Οι εργάτες πάλευαν κυριολεκτικά με τα κύματα και τους αέρηδες. Πολλές φορές 
βουτούσαν στην θάλασσα για να ανασύρουν εργαλεία ή υλικά που είχαν παρασυρθεί. Το στήσιμο 
των σκαλωσιών γινόταν πάνω σε ελάχιστη επιφάνεια  στην βάση του βράχου ,ενώ καλούπωναν 2 και 
3 φορές το ίδιο σημείο γιατί ερχόταν το κύμα και έπαιρνε σκαλωσιές και εργαλεία. Κάτω από αυτές τις 
αντίξοες συνθήκες  κατασκευάστηκε ο σκελετός με επιτόπου ανάμιξη αμμοχάλικα και τσιμέντου σε 
μικρές μπετονιέρες οι οποίες κατέληξαν τουλάχιστον δύο φορές στην θάλασσα και αναγκάστηκαν να 
προμηθευτούν νέες. Τα υλικά μεταφέρονταν στην βραχονησίδα με καΐκι  που η προσέγγιση του σε 
αυτή ήταν ιδιαίτερά δύσκολη και απαιτούσε άριστο χειρισμό. Το συνεργείο πηγαινοέρχονταν με 
φουσκωτό Zodiac της εποχής που ανέβαινε στα βράχια διευκολύνοντας τις μετακινήσεις ,ενώ μετά το 
πέρας τον εργασιών ήταν ποια για πέταμα. Όλη η μελέτη βασίστηκε σε σχέδια και φωτογραφίες του 
προηγούμενου αιώνα ώστε ο νέος φάρος να αποτελέσει ακριβές αντίγραφο. Τέλος αξιοσημείωτο  
είναι ότι πάρα όλες τις αντιξοότητες  της κατασκευής και τις απρόβλεπτες καθυστερήσεις λόγω των 
ειδικών συνθηκών  δεν έγινε καμία  αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού ούτε παράταση του 
αυστηρού χρονικού προγραμματισμού της κατασκευής (4 μήνες) πράγμα μοναδικό σε έργο όχι μόνο 
για την εποχή εκείνη αλλά ακόμη περισσότερο για τις μέρες μας.      

 

 



Όλγα Α. 
Φάρος Σπαθί - Άνδρος 



Φ 



Υ 

Ήταν Ιούλιος μήνας απόγευμα. Είχαμε πάει διακοπές στην Σέριφο και εκείνη 
την ημέρα θα επισκεπτόμασταν  τον φάρο σπαθί της Σερίφου. Περνώντας 
από το υπέροχο τοπίο της περιοχής φτάσαμε επιτέλους στον προορισμό 
μας. Όταν μπήκαμε μέσα στον ασυνήθιστο φάρο παρατηρήσαμε ότι έμοιαζε 
με σπίτι. Όλοι είμασταν ενθουσιασμένοι να πάμε στην κορυφή. Είχε είδη 
αρχίσει να βραδιάζει. Ξαφνικά από μακριά καθώς καθόμασταν στην κορυφή 
είδαμε να αχνοφαίνεται μία βάρκα. Στην αρχή δεν δώσαμε πολύ σημασία 
όμως μετά από λίγο ακούστηκε ένας δυνατός κρότος μα και πάλι δεν 
δώσαμε πολύ προσοχή. Αυτό συνεχίστηκε για ένα τριήμερο μέχρι που 
αποφασίσαμε να δούμε τι συνέβαινε. Μετά από δύο μέρες προσεκτικής 
παρακολούθησης ανακαλύψαμε ότι ένας ντόπιος ψαράς ψάρευε με 
δυναμίτη. Αμέσως ειδοποιήσαμε τις αρχές με αποτέλεσμα ο ψαράς να 
περάσει από δίκη. Όλοι μας περήφανοι και ανακουφισμένοι για το επίτευγμα 
μας γυρίσαμε πίσω στην Αθήνα μετά από μία εβδομάδα.  

 



         Κατερίνα Α. 
       Φάρος Δουκάτου- Λευκάδα 

 





 Πέρυσι το καλοκαίρι επισκέφτηκα με την οικογένειά μου για μία εβδομάδα τη Λευκάδα. 
Εκτός από τις καταγάλανες παραλίες και τα μαγευτικά τοπία που περάσαμε, πήγαμε και 
στον φάρο στο Δουκάτο, στο νοτιότερο ακρωτήρι του νησιού, απ’ όπου μπορούσαμε να 
δούμε υπέροχα ηλιοβασιλέματα. Σε αυτό το μέρος συνηθίζαμε να συναντιόμαστε με 
κάποια παιδιά που γνώρισα εκεί και γίναμε αχώριστοι φίλοι. Μια μέρα όμως, καθώς 
κατευθυνόμασταν προς τον φάρο βρήκαμε ένα παλιό, ελαφρώς  τσαλακωμένο και 
κιτρινισμένο χαρτί στο έδαφος και μας κίνησε το ενδιαφέρον. Έτσι το σηκώσαμε και 
αμέσως καταλάβαμε πως ήταν ένας χάρτης θησαυρού, αφού αναγνωρίσαμε σε ένα 
κομμάτι του την συνηθισμένη κόκκινη επιγραφή του γράμματος Χ όμως ήταν 
ξεθωριασμένο και δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε οτιδήποτε άλλο. Τότε χωρίς δεύτερη 
σκέψη τρέξαμε πίσω στους γονείς μας για να τους ανακοινώσουμε το ασυνήθιστο αυτό 
εύρημά μας. Ήμασταν αποφασισμένοι να βρούμε τον θησαυρό και να αποδείξουμε σε 
όλους πως υπάρχει. Έτσι κάθε μέρα χωριζόμασταν σε ομάδες και ψάχναμε σε διάφορα 
μέρη του νησιού. Τελικά ήρθε η μέρα την οποία τα περισσότερα μέλη της παρέας μας, μαζί 
κι εγώ θα επιστρέφαμε στο σπίτι μας και δεν είχαμε ακόμα βρει τον θησαυρό, κι’ ας είχαμε 
γυρίσει όλο το νησί. Ήμασταν πολύ απογοητευμένοι! Το αναπάντεχο είναι πως μετά από 
λίγες μέρες, η φίλη μας η Ελένη, η οποία έμενε μόνιμα στη Λευκάδα μας ενημέρωσε πως 
ένα απόγευμα που είχε πάει στον φάρο βρήκε ένα κουτί με κοσμήματα λίγο πιο δίπλα από 
εκεί που καθόμασταν συνήθως, πριν βρούμε τον χάρτη... 



Παναγιώτης Α. 
Φάρος Smeaton- Πλύμουθ 





1960 η χρονιά που το Smeaton’s  tower καταστράφηκε. Αυτό είναι απόσπασμα από 
κείμενο που έγραψε ένας από τους ανθρώπους που ήταν μέσα. 
         12/10/1960 
Σήμερα η θάλασσα είναι άγρια και ο φάρος έχει πρόβλημα βδομάδες τώρα αλλά 
μας είπαν ότι δε χρειάζεται να ανησυχούμε διότι η μόνη περίπτωση να γίνει μεγάλη 
ζημιά είναι κάποια μεγάλη κακοκαιρία. Δυστυχώς χτες μάθαμε ότι έρχεται τσουνάμι 
και ότι είμαστε στη πορεία του . Το πρόβλημα όμως είναι πως δεν μπορούν να μας 
πάρουν λόγο των μεγάλων κυμάτων και του πολύ αέρα. Οπότε δε μας μένει και 
πολύς  χρόνος γιατί μόνο από ένα θαύμα θα σωθούμε. Ελπίζω να καταφέρουν να 
έρθουν έστω τη τελευταία στιγμή για να μας σώσουν. 
         13/10/1960 
 Ήρθε η μέρα .Το τσουνάμι φαίνεται στον ορίζοντα. Μόλις με ενημέρωσαν ότι 
ένα ελικόπτερο έφτασε αλλά το τσουνάμι έρχεται γρήγορα. Τελικά κατάφερα να 
ανέβω στο ελικόπτερο αλλά κάποιοι άλλοι δε θα τα καταφέρουν το τσουνάμι είναι 
πολύ κοντά ο φάρος καταστράφηκε!!!Χάσαμε δύο φίλους. Έτσι αποφάσισα να μην 
ξαναμπώ σε φάρο.  

 



    Λυδία Α. 
Φάρος Bovbjerg- Δανία 





Πριν από πολλά χρόνια υπήρχε μία ομάδα  πειρατών η οποία δραστηριοποιούνταν 
κυρίως  στα παράλια των σκανδιναβικών χωρών. Μία μέρα καθώς ταξίδευαν 
ξέσπασε δυνατή τρικυμία. Από την ομίχλη που υπήρχε δεν ήξεραν που βρίσκονταν 
και ξαφνικά το καράβι τους συγκρούστηκε με δύναμη στα βράχια. Κανείς δεν 
σώθηκε.  Έπειτα από μέρες κάποιοι κάτοικοι της γύρω περιοχής  βρήκαν τα νεκρά 
σώματά τους στην παραλία. Είπαν πως έφταιγε ο φάρος ο οποίος από ότι φάνηκε 
είχε υποστεί κάποια βλάβη λόγω της κακοκαιρίας. Μετα το περιστατικό αυτό 
δημιουργήθηκε ένας  θρύλος  ο οποίος έλεγε  πως οι ψυχές των πειρατών 
στοίχειωναν τον φάρο και πως μπορούσαν να ζωντανέψουν  αν ένα παιδί πήγαινε 
σε αυτόν και τραγουδούσε ένα τραγούδι. Ο μύθος δεν ήταν γνωστός παρά μόνο 
στους κατοίκους των γύρω περιοχών οι οποίοι απέφευγαν να τριγυρνούν στην 
παραλία που βρισκόταν ο φάρος. Στη Σουηδία μετά από περίπου 20 χρόνια υπήρξε 
μία οικογένεια η οποία αποφάσισε για το καλοκαίρι να επισκεφθεί  τη Δανία. Έτσι 
δεν άργησε η ώρα που επισκέφθηκαν και το φάρο Bovbjerg. Κάποια στιγμή μία 
από τις δύο κόρες της οικογένειας θυμήθηκε ένα τραγούδι που είχε ακούσει 
τελευταία και άρχισε να το σιγοτραγουδά. Ο φάρος ξαφνικά άρχισε να τρέμει  και η 
οικογένεια  τρομοκρατημένη  προσπάθησε να βγει και από αυτόν. Πριν προλάβουν 
όμως να κουνηθούν τα φαντάσματα των πειραιωτών εμφανίστηκαν και τον βύθισαν. 
Κάνεις μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστώσει αν το περιστατικό είναι αληθινό αλλά 
ακόμα η υπόθεση ερευνάται. 



Άγγελος Α. 
 Φάρος Αγίου Νικολάου- Ρόδος 



 
Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγοράκι 12 ετών ο Γιάννης, ο όποιος ζούσε στην Ρόδο 
τον 19ο αιώνα. Ο Γιάννης, που λάτρευε να εξερευνά το νησί του, μια νύχτα αποφάσισε να 
πάει να εξερευνήσει τον φάρο του Άγιου Νικολάου στην Ρόδο, που βρισκόταν πολύ κοντά 
στο σπίτι του. Όταν μπήκε στον φάρο ένιωσε μια ανατριχίλα, σαν να μην ήταν μόνος του. 
Γύρισε και είδε ότι υπήρχε ένα φάντασμα που τον κοίταζε επίμονα. Τρόμαξε στην αρχή, 
αλλά μετά κατάλαβε ότι το φάντασμα δεν ήταν εχθρικό μα φιλικό. Το φάντασμα φορούσε 
πανοπλία και κόκκινο μανδύα με ένα λευκό σταυρό. Ο Γιάννης του μίλησε και του είπε 
μερικά πράγματα για τον εαυτό του. Το φάντασμα λεγόταν Φιλίπ, είχε γεννηθεί σε μια μικρή 
γαλλική πόλη τον 15ο αιώνα και ήταν μόλις 17 ετών όταν ακολούθησε ένα μεγαλύτερο 
εξάδελφό του και έγιναν ιππότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη (Οσπιταλιέροι) και πέρασε 
το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο αρχηγείο του Τάγματος, στο νησί της Ρόδου. 
Πολέμησε πολλές φορές για  την ελευθερία της Ρόδου και έγινε μεγαλώνοντας ένας από 
τους πιο ισχυρούς και σημαντικούς ιππότες της Ρόδου. Ο Φιλίπ, ο οποίος αρχικά είχε 
πλησιάσει στο φάρο νομίζοντας πως ήταν ένα αστέρι που ακουμπούσε σχεδόν στη 
θάλασσα, έμεινε έκπληκτος όταν ανακάλυψε ότι ήταν ένα μηχάνημα που έβγαζε φως και του 
εξήγησε ότι τον συνάρπαζαν τα τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής του Γιάννη. Στην 
συνέχεια πήγαν να ανάψουν μαζί τον φάρο. Τελικά, μετά από πολύ προσπάθεια, τα 
κατάφεραν. Ο Γιάννης είπε στον Φιλίπ ότι έπρεπε να φύγει γιατί οι γονείς του θα τον 
έψαχναν. Καθώς έφευγε χαιρετήθηκε με τον Φιλίπ και ευχήθηκε να τον ξαναέβλεπε. Ήταν 
πια φίλοι! 

 



 Χρήστος Α. 
Φάρος De Ven- Ολλανδία  





Το 1819 ο φάρος De Ven χάθηκε στις φλόγες και ως ένα 
δημοφιλές κτήριο, αρχές και κυβέρνηση προσπάθησαν να 
αποφύγουν την καχυποψία του κόσμου, δημιουργώντας μία 
συμφέρουσα για εκείνους ιστορία. Με τα χρόνια, άρχισαν να 
υπάρχουν παραλλαγές της ιστορίας αυτής και ανάλογα με τον 
τόπο που βρισκόσουν άκουγες δικές τους, παραδοσιακές 
«σάλτσες». Μία από τις ιστορίες-μύθους που ακούγονται 
συχνότερα είναι αυτή που λέει ότι στον φάρο είχε καταφύγει μία 
μάγισσα. Πολίτες και διώκτες τους μόλις έμαθαν τα νέα ξεκίνησαν 
να σχεδιάζουν τη δολοφονία της υποτιθέμενης μάγισσας. 
Αποφάσισαν να σκοτωθεί με τον καθιερωμένο τρόπο, να χαθεί 
στη φωτιά. Έτσι, θέλοντας να τη θανατώσουν, έβαλαν φωτιά από 
μέσα, για αυτό και τα τείχη έμειναν άθικτα. Αλλά κανείς δε μπορεί 
να πει με βεβαιότητα τί ακριβώς προκάλεσε αυτή την 
καταστροφή. 



            Πηνελόπη Β. 
Φάρος Paard Van Marken- Ολλανδία  

•    





                                                                                                                                                    
2/9/2020 

Αγαπητό ημερολόγιο, μόλις έφτασα σπίτι από το αεροδρόμιο. Οι 
καλοκαιρινές διακοπές σε λίγο τελειώνουν και αρχίζουν τα σχολεία. Όπως 
είπα και πριν μόλις επέστρεψα από το αεροδρόμιο. Είχαμε πάει με την 
οικογένεια μου στην Ολλανδία. Μείναμε μαζί με τον θείο και την θεία μου 
που ζουν μόνιμα εκεί. Επισκεφτήκαμε πάρα πολλά μέρη και αξιοθέατα. Το 
αγαπημένο μου αξιοθέατο και αυτό που μου έκανε περισσότερη εντύπωση 
είναι ο φάρος Paard Van Marken. Το όνομά του φάρου μεταφράζεται σε: Το 
άλογο του Μάρκεν. Χτίστηκε το 1839 από τον: J. Valk. Είναι φτιαγμένος από 
τούβλα και πέτρες και έχει ύψος 15,5 μέτρα. Το σχήμα του είναι κυλινδρικό 
και έχει επίσης ένα μπαλκόνι και μία σκάλα. Πρώτη φορά άναψε το 
1839.Αυτός ο φάρος μου έκανε τόσο πολύ εντύπωση διότι το τοπίο που 
είναι χτισμένος είναι μαγευτικό. Η θάλασσα ήταν ήρεμη και τα νερά καθαρά 
και γαλάζια. Αυτά για σήμερα. Αντίο!!!  

 



Ηλίας Β. 
   Φάρος Toftum-  Δανία 





 
Ήταν μια ήσυχη νύχτα του 1907 και ο φαροφύλακας 
καθόταν έξω στα κάγκελα κοιτώντας τον ορίζοντα . 
Ξαφνικά ακούει έναν θόρυβο και πηγαίνει μέσα να δει τι 
συμβαίνει. Δεν βλέπει τίποτα και ξαναγυρίζει πάλι πίσω. 
Τη δεύτερη φορά που ακούγεται  αυτός ο θόρυβος  ο 
φαροφύλακας ξαναμπαίνει μέσα θυμωμένος παραπατάει 
και πέφτει από τις σκάλες. Μυστηριωδώς όμως σώζεται.  
Λέγεται ότι αυτό που τον έσωσε ήταν το πνεύμα ενός 
άλλου φαροφύλακα που σκοτώθηκε με τον ίδιο τρόπο 
προσπαθώντας να προστατευθεί από τα κύματα. 
 



  Νικόλαος Γ. 
Φάρος Αρκίτσας- Δαφνούσια 





Ένα από τα αγαπημένα μου μέρη διακοπών είναι το χωριό Αρκίτσα. Η οικογένειά μου κι εγώ 
το έχουμε επισκεφτεί πολλές φορές για τα καλοκαιρινά μπάνια. Διαθέτει μία μεγάλη 
αμμουδιά με πολλά θαλάσσια παιχνίδια και βρίσκεται μόλις λίγα λεπτά της ώρας απέναντι 
από την Εύβοια και την πόλη της Αιδηψού. Αυτό όμως που μου αρέσει πιο πολύ είναι ο 
Φάρος της Αρκίτσας. Βρίσκεται πάνω στην παραλία και είναι εύκολο να τον επισκεφτείς με 
τα πόδια. Δεν λειτουργεί πια, αλλά είναι τόσο καλοδιατηρημένος, που νομίζεις πως ακόμη 
εκτελεί το καθήκον του. Σε μια από τις επισκέψεις μας εκεί, γνώρισα τον καπετάν Διαμαντή. 
Ήταν χρόνια στα εμπορικά πλοία ώσπου ναυάγησε κι αποφάσισε να γίνει φαροφύλακας, 
για να βοηθάει τους άλλους να μη ζήσουν την ίδια τραγική εμπειρία. Ο καπετάν Διαμαντής 
ήταν ο τελευταίος φαροφύλακας πριν όλα γίνουν αυτόματα το 1977. Είχε πολλές ιστορίες να 
διηγηθεί για τις ατέλειωτες ώρες, που πέρασε στη βάρδιά του. Και αυτή που μου έκανε τη 
μεγαλύτερη εντύπωση ήταν αυτή με το δελφίνι. Μία νύχτα με φοβερή καταιγίδα, ο καπετάν 
Διαμαντής άκουσε ένα κλάμα σαν μωρού. Δεν έδωσε σημασία γιατί ήξερε ότι το μυαλό 
έπαιζε παιχνίδια στις βάρδιες. Πόσες άλλωστε ιστορίες είχε ακούσει σαν ναυτικός, για κήτη 
και γοργόνες κι άλλα απίστευτα. Όταν όμως το κλάμα συνέχισε να ακούγεται, άφησε το 
πόστο του και κατέβηκε στην αμμουδιά. Εκεί είδε έκπληκτος ένα δελφίνι που είχε ξενερίσει, 
είχε χάσει τη ρώτα του, όπως λένε οι ψαράδες. Με πολύ κόπο έσυρε το κήτος πίσω στο 
νερό και εκείνο χάθηκε. Κάποιες νύχτες νόμιζε πως το ξαναείδε αλλά δεν ήταν σίγουρος. 
Του αρκούσε όμως που μπόρεσε να το βοηθήσει, όπως κι εκείνο θα βόηθαγε κάποια στιγμή 
κάποιον ναυαγό. Σαν αυτόν. 



Α1-2 
Οι φάροι που φωτίζουν τη ζωή μας 
 



Βίκυ Γ. 
Φάρος Τουρλίτης-Άνδρος 





Πριν λίγα χρόνια, εγώ και η οικογένειά μου επισκεφτήκαμε με ένα 
καράβι την Άνδρο και αποφασίσαμε να νοικιάσουμε μια βάρκα και να 
πάμε στον ξακουστό φάρο της. Όταν φτάσαμε εκεί, μαγευτήκαμε από 
το υπέροχο τοπίο, την όμορφη βραχονησίδα και την ωραία 
αρχιτεκτονική του φάρου. Ταυτόχρονα όμως συνειδητοποιήσαμε ότι 
δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι εκεί. Τότε καθώς ανεβαίναμε προς την 
κορυφή, είδαμε λίγο πιο μακριά μία σταματημένη βάρκα γεμάτη 
πανικοβλημένους τουρίστες. Όλοι νομίζαμε πως είχε ξεμείνει από 
καύσιμα. Τότε κατα λάθος πάτησα ένα κουμπί του φάρου κα τα φώτα 
άνοιξαν. Έτσι η βάρκα άρχισε να κινείται και να κατευθύνεται προς τον 
φάρο. Οι άνθρωποι μας ευχαρίστησαν και μας εξήγησαν πως λόγω της 
ομίχλης χάθηκαν και είχαν αποκλειστεί στην θάλασσα για ώρες. Έτσι 
για μια ακόμη φορά ο φάρος της Άνδρου είχε επιτελέσει το ρόλο του. 

 



Άγγελος Γ.  
Φάρος Καλόλιμνος-Δωδεκάνησα 





Από την Κάλυμνο επιβιβάστηκα σ’ ένα τουριστικό σκάφος μαζί με τους γονείς μου 
για μία μονοήμερη εκδρομή στη γύρω περιοχή. Στα ΒΑ του νησιού αντίκρισα το 
νησάκι Καλόλιμνο. Εκεί ένας πέτρινος φάρος ήταν εγκατεστημένος στο Ανατολικό 
του άκρο. Ο καπετάνιος μας άφησε στην ακτή και περπατώντας για περίπου 10 
λεπτά φτάσαμε στον φάρο. Έμοιαζε με έναν ψηλό πύργο, περίπου 6 μέτρα, στην 
κορυφή του είχε έναν μεταλλικό φανό με τζάμια γύρω γύρω για την προστασία του 
φωτεινού σηματοδότη και δεξιά και αριστερά του είχε δύο χαμηλά σπιτάκια με 
κόκκινα κεραμίδια. Ο φαροφύλακας μας άνοιξε την ξύλινη εξώπορτα  του φάρου 
και στο κέντρο του μικρού στρογγυλού δωματίου υπήρχε  μια στριφογυριστή 
μεταλλική σκάλα. Την ανεβήκαμε με μεγάλη προσοχή και φτάσαμε στην κορυφή 
του φάρου η οποία είχε οκτάγωνο σχήμα και φανταστική θέα στο πέλαγος. 

Δυστυχώς έπρεπε να γυρίσουμε στο σκάφος και να συνεχίσουμε την εκδρομή μας 
αλλά  ελπίζω την επόμενη φορά να αντικρίσω τον φάρο το βράδυ ώστε να είναι 
φωτισμένος! 

 



Βάλια Γ. 
Φάρος Κερί-Ζάκυνθος 





Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα φάρου, στις 21 Αυγούστου, οι γονείς μου, ο θείος μου κι εγώ είπαμε 
να κάνουμε ένα διάλειμμα από την κανονικότητα των διακοπών, που, οφείλω να ομολογήσω, μου 
άρεσε πολύ. Το εξοχικό μου βρίσκεται στο χωριό Ακρωτήρι, οπότε θα χρειαζόμασταν περίπου μισή ώρα 
για να φτάσουμε στον προορισμό μας, τον φάρο του Κεριού στην Ζάκυνθο.  

Όταν φτάσαμε το τοπίο ήταν μαγευτικό, θα μπορούσα να πω: δεν υπήρχε πολύς κόσμος, οπότε το μόνο 
που ακούγαμε ήταν τα κύματα της θάλασσας που χτυπούσαν σε βράχια και κάτι κατσικάκια. Φαινόταν 
το ηλιοβασίλεμα πίσω από τη θάλασσα, η άκρη του λόφου με συρματόπλεγμα και πολύ γρασίδι.  

Μεγάλη η ουρά για να μπούμε στο εσωτερικό του φάρου δεν ήταν, μόνο μία οικογένεια περίμενε 
μπροστά μας. Έπειτα, λοιπόν, από λίγα λεπτά, μπήκαμε μέσα και ανεβήκαμε κάποια πολύ στενά σκαλιά, 
για να δούμε από κοντά τα δωμάτια για τους φαροφύλακες και τον εξοπλισμό τους. Όσο ανεβαίναμε, 
βλέπαμε φωτογραφίες του φάρου που, όσο πιο ψηλά ήμασταν, τόσο πιο παλιές ήταν. Τέλος, στην 
κορυφή είδαμε και μάθαμε για τη ρουτίνα ενός φαροφύλακα και είδαμε το μπλε και άσπρο δωμάτιό 
του, με ένα μονό κρεβάτι, τραπέζι και δυο καρέκλες. Πλέον, όμως, αφού ο φάρος λειτουργεί αυτόματα, 
ο ξεναγός και αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού μάς είπε ότι χρησιμοποιείται ως κατάλυμα για τις 
καλοκαιρινές διακοπές του προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού. 

Ειλικρινά αυτή τη μέρα δεν θα τη ξεχάσω! Όχι μόνο για τα πράγματα που είδαμε και μάθαμε, αλλά και 
για τους ανθρώπους που γνώρισα και μίλησα. Και, για να λέμε την αλήθεια, για το παγωτό σοκολάτα 
μετά.  

 



Αγάπη Γ. 
Φάρος Plouzane-Γαλλία  





Πριν δύο χρόνια περίπου, εγώ και η οικογένειά μου 
επισκευθήκαμε τον φάρο Plouzane στη Γαλλία. Εκεί , όπου 
έζησα αξέχαστες εμπειρίες. Μία από αυτές, εκτυλίχθηκε ένα 
καλοκαιριάτικο απόγευμα. Είχαμε όλοι πολλές απορίες για το 
κτήριο, όμως η κυριότερη ήταν η εξής:  πως γινόταν να  ένα 
τόσο όμορφο κτήριο να χτίστηκε πριν τόσα πολλά χρόνια. 
Παρόλα αυτά, σύντομα συνειδητοποιήσαμε οτι η απάντηση 
βρισκόταν στο πλήθος των ατόμων που συνεύαλαν στο να 
χτιστεί. Όλοι βοηθούσαν ο ένας τον άλλον και τελικά τα 
κατάφεραν. Για αυτόν τον λόγο η επίσκεψη αυτή θα μου 
μείνει για παντα αξέχαστη. 

 



Μαριαλένα Δ. 
Φάρος Αγίου Νικολάου-Ρόδος 





Ξημέρωνε η επόμενη ημέρα, μόλις είχαμε ξυπνήσει και από μακριά αχνοφαίνονταν το λιμάνι της Ρόδου. Όλοι μας 

περιμέναμε με μεγάλη ανυπομονησία τις συγκεκριμένες διακοπές, για να ξεκουραστούμε, αλλά και γιατί η Ρόδος 

είναι ένα από τα νησιά που θέλαμε να επισκεφτούμε σύντομα. Με πολλή ανυπομονησία περιμέναμε να 

αγκυροβολήσει το καράβι, ώστε να πάμε στο ξενοδοχείο, να τακτοποιήσουμε τα πράγματά μας και έπειτα να 

εξερευνήσουμε την μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Είμασταν αρκετά κουρασμένοι γεγονός όμως που δεν μας 

εμπόδισε να συνεχίσουμε. Περπατήσαμε για λίγο στα πλακόστρωτα καλντερίμια, ενώ μπροστά μας απλώνονταν 

τα καπετανόσπιτα με τις αψιδωτές εισόδους που δημιουργούσαν μία μοναδική ατμόσφαιρα. 

Κατεβήκαμε στο γνωστό λιμάνι του Μανδρακίου και περπατήσαμε σε έναν από τους πιο εμβληματικούς δρόμους 

του νησιού την Οδό των Ιπποτών μέσω του οποίου κατευθυνθήκαμε στο υπέροχο Παλάτι του Μεγάλου 

Μαγίστρου γνωστό και ως το φρούριο του Αγίου Νικολάου. Ανεβήκαμε μερικά σκαλιά και φτάσαμε στην κορυφή, 

δίπλα μας έστεκε επιβλητικός ο φάρος του Αγίου Νικολάου τόσο ψηλός ίσιος , έξι μέτρα. Μείναμε όλοι με το 

στόμα ανοιχτό, καθώς σε εκείνο το σημείο λέγεται ότι βρισκόταν ένα από τα εφτά θαύματα του Αρχαίου Κόσμου 

ο επιβλητικός Κολοσσός της Ρόδου. Νιώθαμε όλοι πολύ μεγάλη χαρά. Είχε νυχτώσει και πλέον μπορούσαμε να 

δούμε καθαρά το περιοδικό φως του φάρου που βοηθούσε τους ναυτικούς να μην χτυπήσουν πάνω σε κάποιον 

βράχο. Όλο το τοπίο ήταν μαγευτικό! 

Αφού κατεβήκαμε, κάναμε μία βόλτα μέσα στα σοκάκια σκεπτόμενοι το πόσο ωραία περάσαμε. Ήταν μία 

αξέχαστη εμπειρία για όλους μας. Πλέον είχαμε φτάσει στο ξενοδοχείο και κάναμε όνειρα για το τι θα 

ακολουθούσε την επόμενη μέρα. 



Αναστασία Δ. 
Αιγυπτιακός Φάρος Χανίων  





 Ήταν μια καλοκαιρινή, ηλιόλουστη, ζεστή μέρα.  
  Είχα επισκεφτεί το Ενετικό λιμάνι των Χανίων για να φάω με την οικογένεια μου.  
Περπατούσα και θαύμαζα τα ξεχωριστά κτίρια. Το βλέμμα μου πλανιόταν γύρω γύρω, 
ενώ η μύτη μου έσπαγε από τις όμορφες μυρωδιές των φαγητών.  
 Και τότε το είδα, το ομορφότερο κτίριο και φάρο, αλλά και  την ομορφότερη 
τοποθεσία, που είχα δει ποτέ, τον φάρο των Χανίων.   
  Ένιωσα το αεράκι να με παρασέρνει προς εκείνον. Κατά την διαδρομή, στον βράχο, 
δίπλα στην θάλασσα, ένιωσα ένα κύμα αγαλλίασης να με κατακλύζει. Έτσι, πλησίασα. 
  Μόλις τον είδα από κοντά, εντυπωσιάστηκα. Ένας τόσο παλιός φάρος, κι όμως 
ένιωσα σαν να είχε μόλις κατασκευαστεί για εμένα. Κατασκευασμένος από πέτρα, το 
φως του να διαπερνά τους περαστικούς, τους ναυτικούς και να αντανακλάται στην 
θάλασσα. 
  Ήταν σαν να βρισκόμουν στον Παράδεισο, ένα ζωντανό όνειρο. Ανέβηκα τις σκάλες 
και έφτασα όσο πιο ψηλά γινόταν. 
  Γύρισα τα μάτια μου, που καρφώθηκαν στο ήρεμο με λίγα κύματα, καταγάλανο 
πέλαγος. 
Οι πελαργοί πετούσαν ανέμελα, πάνω από αυτή την ομορφιά. Αισθάνθηκα να πετάω 
μαζί τους πάνω από αυτό το μαγευτικό θέαμα. Τα συναισθήματα αυτά θα μείνουν 
αξέχαστα στην καρδιά και στο μυαλό μου.  

 



Νικηφόρος Ζ. 
Φάρος Van Speijk-Ολλανδία 







Βασήλια Ζ. 
Ο φάρος της Σαπιέντζας  





Το καλοκαίρι έζησα μία πραγματικά απερίγραπτη εμπειρία, πήγα 
στο κάστρο της Μεθώνης και αφού το εξερεύνησα όλο πέρασα 
απέναντι και πήγα στη σαπιέντζα. Ήταν απόγευμα 8:00 και αφού 
είχαμε φτάσεις στο νησί και είχαμε δει ότι αξιοθέατο υπάρχει 
εκεί είχε έρθει η ώρα να γυρίσουμε. Ανεβήκαμε στη βάρκα αλλά 
αφού απομακρυνθήκαμε λίγο βούλιαξε! Ήταν πραγματικά 
απίστευτο όλοι ούρλιαζαν! Ευτυχώς κάποιοι πριν πέσουν στο 
νερό πρόλαβαν και ειδοποίησαν την αστυνομία η οποία 
προκειμένου να μας βρει ενεργοποιήσε τα φώτα του φάρου, με 
τα οποία κατάφεραν να μας σώσουν χάρη στο φάρο της 
σαπιέντζας! Δεν πέθανε κανείς αλλά πολλοί άνθρωποι που 
έζησαν αυτή την εμπειρία δεν ανέβηκαν ξανά σε πλοίο η  δεν 
ξαναείδαν θάλασσα! Ευτυχώς που υπήρχε ο φάρος της 
σαπιέντζας και μας έσωσε γιατί αλλιώς θα ήταν όλοι νεκροί! 

 



Ορέστης Θ. 
Φάρος Σέφιλντ-Αγγλία 





Πέρυσι,  εγώ και η οικογένεια μου  επισκεφτήκαμε τον φάρο του 
Σέφιλντ στην Αγγλία. Θέλαμε να αποφύγουμε την Αθήνα για κάποιες  
μέρες και να πάμε στο εξωτερικό που δεν είχα ταξιδέψει ποτέ. Όταν 
φτάσαμε στο Σέφιλντ  πήγαμε στο ξενοδοχείο  μας  και βρήκαμε τα 
δωμάτια μας. Έπειτα ρωτήσαμε τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου αν είχε 
έναν χάρτη του Σέφιλντ. Αυτός  μας  έδωσε έναν αλλά μας πρότεινε να 
επισκεφτούμε πρώτα τον Φάρο. Εμείς τον κοιτάξαμε στο Google και 
εντυπωσιαστήκαμε πολύ. Όταν φτάσαμε στον φάρο ήταν πολύ ωραίος  
και  σε καλή κατάσταση παρά το γεγονός ότι χτιστικά το 1875. Μας 
ξενάγησαν και μας  είπαν  ότι ο φάρος  λειτουργούσε σαν εκκλησάκι. 
Αυτήν την ξενάγηση δεν θα την ξεχάσω ποτέ διότι  ο φάρος  ήταν πολύ 
ξεχωριστός και θα ήθελα να τον  επισκεφθώ  ξανά.  

    

 



Ιόλη K. 
Φάρος Δουκάτο-Λευκάδα 





Ξυπνήσαμε ακούγοντας την θάλασσα να χτυπάει στα βράχια και από τα ενοχλημένα 
από την ζέστη τζιτζίκια να ηχούν. Όταν κοιτάζαμε το παράθυρο αντικρίζαμε τον 
απερίγραπτο ορίζοντα του Ιονίου και μέναμε θαμπωμένοι από την ομορφιά του. 

   Στη συνέχεια, ετοιμαστήκαμε και αρχίσαμε το ταξίδι μας για τον περίφημο φάρο 
του νησιού. Όλοι περιμέναμε ανυπόμονα να έρθει η στιγμή που θα γνωρίζαμε το 
φημισμένο ακρωτήριο για τις θυσίες που γίνοταν τα αρχαία χρόνια. Η διαδρομή 
ήταν ήσυχη και χαλαρωτική βλέποντας τα καράβια να αρμενίζουν στο πέλαγος. Τη 
στιγμή που φτάσαμε μαγευτήκαμε απ’ όλη την περιοχή, αλλά κυριότερα από τον 
ψηλό και επιβλητικό φάρο. Για να πλησιάσουμε αναγκαστήκαμε να ανεβούμε από 
κάτι στενά και δύσβατα σκαλοπατάκια, όμως άξιζε η ταλαιπωρία αφού μας δόθηκε 
η ευκαιρία να θαυμάσουμε όλο το τοπίο. Περάσαμε όλο το απόγευμά μας κάνοντας 
τίποτε άλλο παρά να στεκόμαστε στη σκιά του φάρου και να αγναντεύουμε το 
πέλαγος με το εντυπωσιακό και χρυσοκόκκινο ηλιοβασίλεμα… 

   Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη για πάντα στη μνήμη μου. 



Γιώργος Κ. 
Φάρος Ακρωτηρίου-Σαντορίνη 





Επέλεξα τον φάρο του ακρωτηρίου της Σαντορίνης καθώς πολλές φορές τα 
καλοκαίρια ταξιδεύω στο νησί για τις καλοκαιρινές μου διακοπές . 

Ο φάρος του Ακρωτηρίου βρίσκεται σε ένα απόμερο ειδυλλιακό τοπίο στο 
Ακρωτήρι. Η πρόσβαση στον φάρο γίνεται οδικώς από το χωριό Ακρωτήρι. Στο 
16ο χλμ. αριστερά μας ο χωματόδρομος προς το Μέσα Πηγάδι μας οδηγεί στη 
νότια παραλία του Aκρωτηρίου . Πιο κάτω θα συναντήσουμε και άλλο 
χωματόδρομο που καταλήγει στην καλντέρα ύστερα από 1000 μέτρα περίπου. 
Στο 18ο χλμ. όπου είναι το τέρμα του δρόμου μας βρίσκεται ο φάρος ο οποίος 
κατά κανόνα δεν είναι επισκέψιμος .  

Η διαδρομή προς τον φάρο συνιστάται από τους ντόπιους να γίνεται το 
απόγευμα καθώς η θέα είναι καταπληκτική και ειδικά την ώρα της δύσης του 
ηλίου όπου ο φάρος σε συνδυασμό με τα αρχαία , γίνετε ένα τοπίο 
φανταστικό. Πιστεύω πως ο φάρος αυτός είναι από τους ομορφότερους 
παραδοσιακούς φάρους. 



Οι φάροι φωτίζουν τη ζωή μας 
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Γρηγόρης Κ. 
Φάρος “Cap Bengut” στην Αλγερία 





Μία Ιστορία στον Φάρο Cap Bengut 
 
Το προπέρσινο καλοκαίρι πήγα διακοπές με την οικογένεια μου στην Αλγερία. Η πτήση 
προς τα εκεί ήταν πολύ κουραστική και γεμάτη αναταράξεις αλλά μόλις προσγειωθήκαμε 
νιώσαμε όλοι καλύτερα. Μιας και ήταν αργά μόλις φθάσαμε στο ξενοδοχείο 
αποφασίσαμε να κοιμηθούμε.  
Την άλλη μέρα ξεκινήσαμε να επισκεφτούμε τον φάρο «Cap Bengut». Μόλις φθάσαμε 
εκεί ο ξεναγός μας πληροφόρησε ότι ο φάρος χτίστηκε το 1881 στη δυτική Αλγερία, ότι 
στις 21 Μαΐου του 2003 χτυπήθηκε από σεισμό και ότι το 2009 έγιναν κάποια έργα για τη 
σταθεροποίηση του, αλλά παρ’ αυτά παρέμεινε ανενεργός. Στη συνέχεια θελήσαμε να 
ανεβούμε στην κορυφή του φάρου. Αρχικά το είδαμε ως παιχνίδι, όμως μετά από λίγο 
νιώσαμε την κούραση να μας καταβάλει. Μόλις καταφέραμε να φτάσουμε στην κορυφή 
το θέαμα που αντικρύσαμε μας έκανε να ξεχάσουμε όλη την κούραση! Ήταν πραγματικά 
υπέροχο! 
Ήταν μια θαυμάσια εμπειρία που με ενέπνευσε να ασχοληθώ και με άλλους φάρους που 
θα ήθελα να επισκεφτώ και με διαφορά η ωραιότερη ημέρα εκείνου του καλοκαιριού.  



Γεράσιμος Κ. 
Φάρος Αγίων Θεοδώρων στην Κεφαλλονιά  





Ένα ταξίδι με πλοίο 

Ένα κρύο βράδυ του χειμώνα, ταξίδευα με τον πατέρα μου από την Κέρκυρα 
στην Κεφαλλονιά. Η μέρα έχει ξεκινήσει όμορφα, με τον καιρό να δείχνει 
ιδιαίτερα ήρεμος και το ταξίδι να κυλά φυσιολογικά. Σιγά-σιγά άρχισαν να 
μαζεύονται μαύρα σύννεφα που ολοένα και περισσότερο πύκνωναν. Ο 
αέρας άρχισε να δυναμώνει. Το ίδιο και τα κύματα της θάλασσας που 
γινόταν όλο και πιο άγρια. Οι ναύτες έτρεξαν να μαζέψουν τα πανιά, 
προλαβαίνοντας μια σίγουρη καταστροφή τους. Όλοι οι επιβάτες 
μαζευτήκαμε μέσα, μακριά από το κατάστρωμα για να αποφύγουμε την 
αλμύρα και το κρύο. Η νύχτα έχει αρχίσει να ρίχνει το μαύρο της πέπλο, 
όταν από μακριά άρχισαν να φαίνονται τα φώτα της Κεφαλλονιάς. Το 
καράβι κατέβηκε παράλληλα με την χερσόνησο της Παλικής και έστριψε 
ανατολικά περνώντας ανοιχτά από το φάρο Γερογόμπο. Στο ακρωτήρι Ξι 
στρίψαμε και πάλι βόρεια για να μπούμε στο φυσικό λιμάνι του 
Αργοστολίου. Εκεί φωτίζει μεγαλόπρεπα και ρυθμικά ο φάρος των Αγίων 
Θεοδώρων που δείχνει την είσοδο του λιμανιού 
 



Σέργιος Κ. 
Φάρος Κεριού στη Ζάκυνθο 





Ένα καλοκαίρι, στη Ζάκυνθο εγώ με την οικογένειά μου αποφασίσαμε να 
κάνουμε κάτι που δεν είχαμε κάνει ποτέ ξανά. Πήγαμε, λοιπόν, στη περιοχή 
του Κεριού για να θαυμάσουμε την υπέροχη θέα. Χωρίς να το γνωρίζουμε, 
εκεί υπήρχε ένας φάρος. Ήταν πολύ ωραίος και εντυπωσιακός. Έψαξα να δω 
τι υπήρχε τριγύρω και είδα έναν ηλικιωμένο άνδρα, τον Κύριο Νικόλα. 
Φαινόταν συμπαθητικός. Τον ρώτησα τι έκανε εκεί. Μου είπε πως αυτός ο 
φάρος του έσωσε τη ζωή. Ξεκίνησε να μου αφηγείται: ‘Πριν από 70 χρόνια 
περίπου, οι Γερμανοί έψαχναν όλους τους Ζακυνθινούς Εβραίους και εγώ 
ήμουν ένας από αυτούς. Ήμουν στο σπίτι και άκουγα την πόρτα να χτυπάει 
πολύ δυνατά. Ο μεγάλος μου αδερφός άνοιξε και τον πήραν μαζί τους. Εγώ 
έτρεξα να κρυφτώ. Ήμουν πολύ μπροστά από τους δύο Γερμανούς. 
Κατέφυγα σε αυτόν το φάρο, που ήταν η μόνη μου επιλογή. Κρύφτηκα εδώ 
ολομόναχος. Η μητέρα μου πιάστηκε και αυτή. Όταν βράδιασε, ο πατέρας 
μου με βρήκε και μου είπε ότι είμαστε πια ασφαλείς.’ Με εξέπληξαν τα 
λόγια του ηλικιωμένου. Από τότε, άρχισα και εγώ να επισκέπτομαι τον φάρο 
του Κεριού και άκουγα κι άλλες εντυπωσιακές ιστορίες από τον Κύριο 
Νικόλα.  

 



Μάριος Κ. 
Φάρος “Väderöbod“ στη Σουηδία 





Μια ιδιαίτερη εμπειρία 
 

Πέρυσι που είχα πάει στη Σουηδία, οι γονείς μου είχαν την ιδέα να 
επισκεφτούμε τον Väderöbod Lighthouse έναν φάρο με πολλές ιδιαιτερότητες. 
 Μόλις μπήκαμε στο αυτοκίνητο για να κατευθυνθούμε προς αυτόν ήμουν 
πολύ ενθουσιασμένος και ήθελα να δω πως μοιάζει ένας τέτοιος περίεργος 
φάρος. Μετά από ένα μεγάλο ταξίδι φτάσαμε στον φάρο αλλά έπρεπε να 
αφήσουμε το αμάξι μας περίπου διακόσια μέτρα μακριά του. Περπατώντας 
προς αυτόν έβλεπα το ιδιαίτερο κόκκινο του χρώμα και ήμουν ακόμα πιο 
ενθουσιασμένος. Φτάνοντας σε αυτόν πληροφορηθήκαμε πως θα μπορέσουμε 
να ανεβούμε στον φάρο, τότε έχασα τα λόγια μου. Ανεβαίνοντας, 
ανυπομονούσα να δω τη θέα από την κορυφή του που ήξερα πως θα ήταν 
εκθαμβωτική. Φτάνοντας στην κορυφή, είδα την θέα και ήμουν 
ενθουσιασμένος που είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω κάτι τέτοιο. Φεύγοντας 
ήμουν στεναχωρημένος αλλά και χαρούμενος ταυτόχρονα διότι είχα κάνει κάτι 
πολύ ιδιαίτερο και κάτι που δεν έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάθε μέρα. 
 Μακάρι να έχω ξανά την ευκαιρία να  επισκεφτώ τον φάρο και να θυμηθώ την 
πρώτη μου επίσκεψη σε αυτόν. 
 



Μαρίζα Κ. 
Φάρος του Ρεθύμνου στην Κρήτη 





Είχε έρθει το καλοκαίρι , και ήμουν με την οικογένειά μου για διακοπές 
στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Σε έναν από τους περιπάτους μας στην πόλη 
ακολουθήσαμε τη διαδρομή προς το αξιοθέατο του φάρου του 
Ρεθύμνου, που στόλιζε το λιμάνι της περιοχής. Θαυμάσαμε την 
ξεχωριστή αρχιτεκτονική του, ενώ μας έκανε εντύπωση και η ιστορία 
του. Βρισκόμασταν στην καρδιά του καλοκαιριού, τα χελιδόνια είχαν 
ήδη χτίσει τις φωλιές τους και σηκώνοντας το βλέμμα μας ψηλά 
αντικρίσαμε μια φωλιά με τρία μικρά χελιδονάκια, που ήταν πολύ 
φιλικά. Κάθε φορά που πηγαίναμε στον φάρο παρατηρούσαμε τα 
χελιδονάκια. Κατά τη διάρκεια των διακοπών μας είδαμε πως 
προσπαθούσαν να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους πτήση στον 
αέρα εκπαιδευόμενα από τη μητέρα τους. Μετά από πολλές 
προσπάθειες κατάφεραν να πετάξουν, καθώς διαπιστώσαμε πως η 
φωλιά ήταν άδεια. Το επόμενο καλοκαίρι που επισκεφθήκαμε ξανά τον 
φάρο του Ρεθύμνου συναντήσαμε τα χελιδόνια, όπως κάνουμε πια 
κάθε φορά που έχουμε ως προορισμό μας αυτή την περιοχή και 
επισκεπτόμαστε τον συγκεκριμένο φάρο. 

 



 Αναστασία K. 
Φάρος “bovbjerg” στη Δανία 







Αντώνης Κ. 
Φάρος του Κορντουάν στη Γαλλία 





Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας παλιός φάρος και είχε και έναν 
φαροφύλακα. Όμως όλα πήγαν στραβά μια μέρα. 

Αυτή τη μέρα είχαν καλέσει τον φαροφύλακα να πάει σε έναν γάμο 
που θα γινόταν την νύχτα και θα τέλειωνε πολύ αργά . Ο 
φαροφύλακας έφυγε από τον φάρο το απόγευμα και θα γύρναγε το 
πρωί να ελέγξει αν όλα είναι καλά. Όμως εκείνη την νύχτα έβρεξε και 
είχε πάρα πολύ αέρα, έτσι ο φάρος έπαθε βλάβη και τα πλοία δεν 
μπορούσαν να δουν που είναι η στεριά για να μην συγκρουστούν. 

Τότε ένα πλοίο πλησίασε επικίνδυνα την στεριά και ήταν έτοιμο να 
συγκρουστεί. Όμως  συνέβη ένα θαύμα. Ο δυνατός αέρας ράγισε και 
έσπασε τον φάρο που έπεσε πάνω στην θάλασσα και σήκωσε μεγάλα 
κύματα και σε συνεργασία με τον αέρα σπρώξανε το καράβι μακριά 
από την στεριά 

Ο φαροφύλακας όταν γύρισε το πρωί σάστισε βλέποντας τον φάρο 
μέσα στο νερό και όχι στη γη. 

 



Κωσταντίνος Κ. 
φάρος “Hoge vuurtoren van Ijmuiden” στην Ολλανδία 





Δημήτρης Κ. 
φάρος “Bate Island Lighthouse” στην Μεγάλη Βρετανία 





Λίγα χρόνια πριν εγώ και η οικογένεια μου επισκεφτήκαμε το Saint Mary’s 
Island για να δούμε τον φάρο που ήταν πολύ γνωστός στην μεγάλη 
Βρετανία .  Η συνέχεια ήταν αναπάντεχη. 

Μόλις πλησίαζε το πλοίο στον προορισμό του ήμασταν όλοι 
κατενθουσιασμένοι που θα μπαίναμε στον φάρο. Κατεβήκαμε από το πλοίο, 
κατευθυνθήκαμε προς τον φάρο και συνειδητοποιήσαμε πως ήταν κλειστός 
για τους επισκέπτες. Ψάχναμε κάποιον για να δούμε πότε θα ήταν ανοιχτός. 
Βρήκαμε κάποιον και μας είπε ότι θα άνοιγε σε λίγες μέρες. Αυτές οι μέρες 
ήταν βασανιστικές γιατί περίμενα τόσο πολύ την μέρα αυτή και οι μέρες 
μου φάνηκαν ατελείωτες. Όταν επιτέλους ήρθε τούτη η μέρα, η μοίρα μου 
επιφύλασσε νέες εκπλήξεις. O άνθρωπος που άφηνε τον κόσμο να μπει 
μέσα είχα αργήσει να έρθει. Περιμέναμε περίπου μισή ώρα μέχρι να έρθει. 
Μας ζήτησε συγγνώμη και μας άφησε να περάσουμε και ανεβήκαμε στον 
φάρο. Εκεί είδα ένα εκθαμβωτικό θέαμα που δεν έχω ξαναδεί στην ζωή 
μου. Ήταν απερίγραπτο. 

Τελικά , άξιζε τον κόπο τόση ταλαιπωρία γιατί ήταν καταπληκτικά  και θα 
μου μείνει χαραγμένο στην μνήμη ως μια αξέχαστη εμπειρία. 

 



Νεφέλη Κ. 
Φάρος “Red Lighthouse” στις Η.Π.Α. 







Ανδρέας Κ. 
Φάρος της Άνδρου 





Πέρσι το καλοκαίρι είχα πάει με την οικογένειά μου στην Άνδρο για διακοπές. 
Μείναμε σε ένα πανέμορφο ξενοδοχείο κοντά στην θάλασσα.  To διαμέρισμα δεν 
ήταν πολύ μεγάλο, είχε δύο υπνοδωμάτια, ένα για τους γονείς μου και ενα για 
εμένα και την αδερφή μου, μία μικρή κουζίνα και ένα μπάνιο. Το αγαπημένο μου 
σημείο στο σπίτι, παρόλο που δεν μέναμε πολύ σε αυτό, ήταν το μικρό πίσω 
μπαλκόνι, ήταν ήσυχο και είχε υπέροχη θέα. Όποτε καθόμουνα σε αυτό αντίκριζα 
απέναντί μου τον Φάρο Τουρλίτη και τον θαύμαζα για την ομορφιά του. Έστεκε 
πάνω σε έναν γαλαζοπράσινο βράχο μόνος του στην μέση της θάλασσας, 200 
περίπου μέτρα από την ακτή.  Αναρτιόμουν  εάν θα μπορούσα να πάω  να τον δω 
από κοντά, αλλά ήταν πολύ μακριά για να πάω μόνος μου κολυμπώντας και δεν 
είχαμε βάρκα ή κανό μαζί μας, οπότε υπέθεσα πως ήταν αδύνατο. 

Και τότε, την τελευταία μέρα της διαμονής μας στο νησί, καθώς γυρνάγαμε από 
την εκδρομή μας στους καταρράκτες  της Πυθάρας, είδαμε στην παραλία κάτω 
από το ξενοδοχείο, μέσα σε κάτι θάμνους, μία παλιά, ταλαιπωρημένη βάρκα με 
ένα κουπί μέσα της. Αμέσως, τρέξαμε και την βγάλαμε από τα φυτά. Μας ήρθε σε 
όλους η ίδια ιδέα στο μυαλό, να πάμε στο Φάρο. Την ξεσκονίσαμε, ελέγξαμε 
μήπως είχε τρύπες, που για καλή μας τύχει δεν είχε, και την βάλαμε αμέσως στο 
νερό. Μέχρι να φτάσουμε στον Φάρο είχε ήδη νυχτώσει και έτσι κάτσαμε και 
παρακολουθήσαμε τα αστέρια που έλαμπαν στον κατασκότεινο ουρανό. Έπειτα 
γυρίσαμε στο ξενοδοχείο και την επόμενη μέρα το πρωί φύγαμε. Στον γυρισμό, 
συζητάγαμε όλα τα ωραία πράγματα που είχαμε κάνει. Ήταν μία υπέροχη και 
αξέχαστη εμπειρία που ευχαρίστως θα ξαναζούσα. 



Ερμής Κ. 
Φάρος “Russaro lighthouse” στη Φινλανδία 





Πέντε φύλακες και οι οικογένειές τους ζούσαν εδώ όλο το χρόνο, και 
κάθε οικογένεια είχε το δικό της διαμέρισμα. Ο μεγαλύτερος 
πληθυσμός του νησιού ήταν 32 άτομα, εκ των οποίων 21 ήταν παιδιά. 
Τα παιδιά έμειναν στο Bengtskär ολόκληρη την παιδική τους ηλικία και 
ήταν πολύ χαρούμενα εδώ, όπως και οι γονείς τους. Μετά τον πόλεμο, 
οι οικογένειες δεν επέστρεψαν στο Bengtskär, αλλά οι φύλακες του 
φάρου εργάστηκαν σε ζευγάρια για βάρδιες δύο εβδομάδων. Το 1968, 
ο φάρος έγινε αυτόματος και το κτίριο έμεινε ερημικό και άδειο. 
Καταστράφηκε με την πάροδο του χρόνου και ήταν σε πολύ άσχημη 
κατάσταση εξαιτίας του κακού καιρού, του ανέμου, ακόμη και του 
βανδαλισμού. Για να αποφευχθεί η περαιτέρω φθορά, η Φινλανδική 
Ναυτιλιακή Διοίκηση ενοικίασε το φάρο στο Κέντρο Μελετών 
Επέκτασης στο Πανεπιστήμιο Turku, το οποίο είχε ξεκινήσει ένα 
αναπτυξιακό έργο για το αρχιπέλαγος. 

 



Α2.2- Φωτεινός Οδηγός 



Ειρήνη Κ. 
Φάρος Stawa Młyny στην Πολωνία 





Γύρω από τον φάρο Σβινούιστσιε της Δυτικής Πολωνίας ένα μυστήριο πλανάται. 
Το 1874, έτος πρώτης λειτουργίας του, οι δύο πρώτοι φαροφύλακές του 
εξαφανίστηκαν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

Η ομάδα συντήρησης φάρων που τους επισκέφτηκε, παρά τις συνεχείς κλήσεις 
της, δεν βρήκε κανένα ίχνος ζωής. Έτσι ανέβηκε στον φάρο να διαπιστώσει τι 
συμβαίνει. Βρήκε μισοφαγωμένο το φαγητό στα πιάτα των δύο ανδρών, τα 
ρούχα και τα παλτά τους στην θέση τους χωρίς κανένα άλλο ίχνος ζωής των 
φαροφυλάκων. Σαν να εγκατέλειψαν βιαστικά το μέρος. Η ομάδα έψαξε παντού 
όμως το μόνο που είδε ήταν το σταματημένο ρολόι του τοίχου και το 
ημερολόγιο του φάρου, στο οποίο διάβασαν αλλόκοτες σημειώσεις των 
φαροφυλάκων. Περίεργα συμβάντα αναφέρονταν που έκαναν τους άντρες της 
ομάδας συντήρησης να συμπεριφέρονται παράξενα.  

Ποτέ κανείς δεν βρήκε τους αγνοουμένους αλλά καπετάνιοι που πλέουν στην 
περιοχή με θαλασσοταραχή ισχυρίζονται ότι νοιώθουν τους χαμένους 
φαροφύλακες να τους καθοδηγούν ώστε να περάσουν με ασφάλεια την 
περιοχή.  

 



Γιώργος Κ.  
Φάρος Τουρλίτης στην Άνδρο 





Μια επίσκεψη σε έναν Φάρο 

 

Πριν τρία χρόνια ταξίδεψα με τους παππούδες μου στην Άνδρο. Την 
ιδέα την είχε η γιαγιά μου όπου το πατρικό της ήταν στην Πάρο. Καθώς 
πλησιάζαμε το νησί είδαμε έναν φάρο που μας κέντρισε το 
ενδιαφέρον λόγω της ιδιαίτερης τοποθεσίας του. Όταν 
αποβιβαστήκαμε από το πλοίο μας ο αδελφός μου επέμεινε να πάμε 
να επισκεφτούμε τον φάρο. Η γιαγιά και ο παππούς δεν μπορούσαν να 
του χαλάσουν χατίρι και έτσι μετά από τρεις ώρες βρισκόμασταν στον 
απέναντι βράχο από αυτόν που ήταν χτισμένος ο φάρος. Δεν υπήρχε 
διαθέσιμη βάρκα ώστε να πάμε μέσα στον φάρο οπότε μείναμε να τον 
παρατηρούμε. Μετά από λίγο άρχισε να νυχτώνει και αποφασίσαμε να 
γυρίσουμε στο ξενοδοχείο για να ξεκουραστούμε. Ήταν μια πολύ 
ωραία εκδρομή που θα ήθελα να επαναλάβω. 

 



Μίνως Κ. 
Feu métallique du môle στη Γαλλία 





Ο κύριος Άρθουρ μόλις είχε μετακομίσει σε μια απομακρυσμένη πόλη της Γαλλίας και όπως ήταν κουρασμένος έφαγε και 
ξάπλωσε στον καναπέ να δει τηλεόραση ώσπου τον πήρε ο ύπνος. Λίγες ώρες μετά ξύπνησε από ένα φριχτό, απόκοσμο 
ουρλιαχτό, δεν είχε ξανακούσει ποτέ στην ζωή του τέτοιον ήχο. Παρατήρησε έξω από το παράθυρο του, που κάλυπταν δύο 
μακριές κουρτίνες μια σκιά πολύ μεγάλη για να είναι ανθρώπου να κουνιέται με ταχύτητα. Έκλεισε την τηλεόραση και έμεινε 
ακίνητος να κοιτάει έξω από το παράθυρο το οποίο φοβόταν να πλησιάσει. Για κάποιον άγνωστο για εκείνον λόγω τρόμος είχε 
ακινητοποιήσει το σώμα του και μια μεγάλη περιέργεια για το τι υπήρχε έξω στον δρόμο. Τελικά βρήκε το θάρρος και σηκώθηκε 
από τον καναπέ του και κοίταξε έξω από τις κουρτίνες, δεν είδε τίποτα και καθώς σκεφτόταν ότι μάλλον όλα τα φαντάστηκε 
ακούει άλλον έναν ήχο αυτή την φορά πιο δυνατό να έρχεται από την εξώπορτα του σπιτιού του. Προχώρησε προς τα εκεί και 
έσκυψε να δει από την κλειδαρότρυπα μήπως μπορέσει να διακρίνει τι ήταν αυτό το πλάσμα, όμως είδε σκέτο σκοτάδι, ακόμα 
και η λάμπα του δρόμου στο απέναντι πεζοδρόμιο με το ενοχλητικό χλωμό φως που τρεμόπαιζε δεν φαινόταν, το φως που 
έδιναν το φεγγάρι και τα άστρα είχε και αυτό χαθεί σκέτο σκοτάδι. Με απόλυτη ησυχία τεντώθηκε να πιάσει τα κλειδιά του που 
ήταν στο κομοδίνο δίπλα στην πόρτα ενώ δεν πείρε τα μάτια του από το σκοτάδι που έβλεπε έξω. Σηκώθηκε μόνο για να βάλει 
το κλειδί στην τρύπα και το γύρισε δύο φορές αργά σαν να φοβόταν να κάνει τον οποιοδήποτε ήχο. Η πόρτα άνοιξε με ένα 
ανατριχιαστικό τρίξιμο και τότε το είδε. Ένα τεράστιο τέρας με έξι πόδια μεταλλικό δέρμα και δύο ολοστρόγγυλα, χαοτικά 
μάτια, στεκόταν μπροστά του, έκανε ένα βήμα πίσω και έκλεισε την πόρτα καθώς σκόνταψε από τον φόβο του και έπεσε στο 
πάτωμα. Χωρίς να περιμένει λεπτό σύρθηκε με γρήγορες κινήσεις προς τα πίσω και σηκώθηκε. Είδε το ένα από τα ψιλά πόδια 
του τέρατος να κάνει μια τρύπα στην πόρτα και με ένα απότομο τίναγμα να την σπάει στα δύο και να μπαίνει μέσα. Αυτός 
έτρεξε ανάμεσα από τα πόδια του τέρατος και βγήκε έξω όπου συνάντησε τους άλλους ανθρώπους της πόλης. Όλοι τους 
στέκονταν εκεί και παρακολουθούσαν με ένα ανατριχιαστικό χαμόγελο και μαύρα μάτια σαν του τέρατος. Κοίταξε πίσω του και 
είδε το τέρας να κατευθύνεται αργά προς εκείνον σαν να ήταν σίγουρο ότι θα τον πιάσει. Εκείνος τρομοκρατημένος άρχισε να 
τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση αλλά ήταν περικυκλωμένος από το πλήθος. Παρατήρησε ότι όλοι είχαν το ίδιο σημάδι την 
κοιλιά τους. Προσπάθησε να φύγει ανάμεσα από τους ανθρώπους αλλά εκείνοι τον έπιασαν και άρχισαν να γελάνε σαν να ήταν 
χαρούμενοι για αυτό που πρόκειται να συμβεί. Καθώς το τέρας πλησίαζε το γέλιο γινόταν ολοένα και πιο δυνατό. Μέχρι που 
σταμάτησε, κοίταξε την κοιλιά του και είδε το πόδι του πλάσματος να βρίσκεται μέσα στο στομάχι του. Μια φωνή ακούστηκε 
«Ώρα να δεις την ομορφιά του σκοταδιού». Τα μάτια του μαύρισαν, η πληγή του έκλεισε και την θέση της πείρε ένα μεγάλο 
σημάδι. Το τέρας κατευθύνθηκε προς μια εξέδρα και εκεί κοκκάλωσε έτσι ώστε να μοιάζει με φάρο μέχρι να ξαναέρθει στην 
πόλη κάποιο ανυποψίαστο θύμα . Όλοι γύρισαν στα σπίτια τους εκτός από τον Άρθουρ εκείνος έμεινε να φυλάει τον φάρο και 
να υποδέχεται όποιον ερχόταν στην πόλη έτσι ώστε να φροντίσει ότι δεν θα έφευγε.  



Όλγα Κ. 
Ο Φάρος της Πάφου στην Κύπρο 





Ήρθε η μέρα. Μετά από ένα μήνα , επιτέλους, ήμουν έτοιμος να γυρίσω πίσω στο γαλαζο-πράσινο 
πλανήτη, γη. Ζώνη, κράνος, όλα τα ηλεκτρικά στη θέση τους σωστά προγραμματισμένα και 
προμήθειες και το ταξίδι μου άρχισε με προορισμό την όμορφη Αίγυπτο, όπου εκεί με περίμενε η 
οικογένειά μου. "Εκτόξευση" φώναξα! Όλα πήγαιναν με βάση το σχέδιο. Όταν ξαφνικά , έσβησε το 
ρεύμα. Είναι εκείνες οι στιγμές που ήθελες να ανοίξει η γη να σε καταπιεί, το θέμα ήταν θα 
βρισκόμουν στη γη; ή θα με κατάπινε καμία μαύρη τρύπα του διαστήματος. Έκλεισα τα μάτια μου, και 
προσευχήθηκα να προσγειωθώ οπουδήποτε αρκεί να επιζήσω. Τίποτα, ακριβώς αυτό ένιωθα όταν 
μια απότομη κίνηση με ξύπνησε. Μου πήρε λίγο χρόνο να καταλάβω τι μου γινόταν. Πήγα σε ένα 
μικρό γυάλινο παραθυράκι του πυραύλου να δω που βρισκόμουν. Είχε θολώσει από την υγρασία , 
έτσι το σκούπισα με το μανίκι μου. Μόλις συνειδητοποίησα ότι βρισκόμουν στη μέση της θάλασσας, 
πανικοβλήθηκα, και άρχισα να χάνω την ελπίδα, ότι θα έφτανα στη ξηρά. Καθώς κοιμόμουν, ένα 
έντονο φως διερχόμενο από το παράθυρο με ξύπνησε ενοχλητικά . Πήγα να δω τι ήταν, όταν 
αναγνώρισα ότι ένας ψηλός πέτρινος φάρος βρισκόταν ακριβώς μπροστά μου. Αποβιβάστηκα από τον 
πύραυλο. Πήγα να εξερευνήσω την γύρω περιοχή και το φάρο αλλά δυστυχώς ήτανε βράδυ και δεν 
βρήκα κανέναν. Όταν ξημέρωσε η επόμενη μέρα, συνάντησα έναν γέρο να κατευθύνεται στο φάρο 
για να ελέγξει την λειτουργία του. Πήγα και του μίλησα, ευτυχώς είχε κι αυτός ρίζες από την Αίγυπτο 
και μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. Του είπα πως κατέληξα εκεί  και τον ρώτησα που βρισκόμουν. 
Εκείνος μου είπε ότι ήμουν στην Κύπρο, στο φάρο της Πάφου, Ο γέρος με φιλοξένησε στο σπίτι του 
για περίπου μία εβδομάδα, ώσπου μετά πήρα το δρόμο για την πατρίδα μου, την Αίγυπτο. 



Μάγδα Κ. 
Άσπρος Φάρος του Σκάγκεν στη Δανία 





Μια φορά κι έναν καιρό, ένας φτωχός ναύτης, που το μόνο του απόκτημα ήταν 
το καράβι που του είχε αφήσει ο πατέρας του πριν πεθάνει, έφυγε για ένα 
μακρινό ταξίδι χωρίς προορισμό. Ύστερα από ένα μεγάλο ταξίδι έφτασε σε ένα 
μικρό απομονωμένο νησί. Δεν είχε πολλά κτίσματα, μόνο λίγα σπίτια κι έναν 
μεγάλο άσπρο ψηλό φάρο. Του φάνηκε πολύ ήρεμο και γαλήνιο, που ήταν 
ακριβώς ό,τι του χρειαζόταν εκείνη τη στιγμή, οπότε αποφάσισε να μείνει εκεί. 

Περπατώντας προς τον φάρο παρατήρησε ότι δεν υπήρχε ζωή σ’αυτό το νησί. 
Συνέχισε ανενόχλητος τον δρόμο του προς τον φάρο και μόλις έφτασε εκεί είδε 
κάτι παράξενο, η είσοδός του ήταν ορθάνοιχτη. Γι’αυτό και μπήκε μέσα. Είδε 
ένα σημείωμα απευθυνόμενο σε εκείνον. Δάκρυσε μόλις είδε την υπογραφή της 
μητέρας του, που νόμιζε ότι είχε φύγει από καιρό. «Αγαπημένε μου γιε, αφήνω 
στα χέρια σου τη διαχείρηση του οικογενειακού φάρου, του Άσπρου Φάρου του 
Σκάγκεν. Ελπίζω να έκανα καλή επιλογή». 

Μετά από εκείνη τη στιγμή ο φτωχός ναύτης δεν έφυγε από το μικρό νησάκι . 

 



Βαρβάρα Κ. 
Φάρος Low Lighthouse στο Ηνωμένο Βασίλειο 





Η εμπειρία μου από το low lighthouse 

Πριν από έναν χρόνο περίπου είχα πάει στην Αγγλία. Ήταν από τα καλύτερα 
ταξίδια που έχω κάνει ποτέ. Το πράγμα που με εντυπωσίασε περισσότερο από όλα 
ήταν όταν είδα και έμαθα για την ιστορία του low lighthouse. 

Τη τρίτη μέρα του ταξιδιού μου λοιπόν, πήγα με την οικογένεια μου επίσκεψη στο 
low lighthouse. Εκεί  υπήρχε ένας ξεναγός που μας μίλησε για την ιστορία του. 
Βγάλαμε πολλές φωτογραφίες τη θάλασσα. Ήταν η πρώτη φορά που είδαμε τον 
Ατλαντικό ωκεανό. 

Αφού τελειώσαμε με τις φωτογραφίες και απολαύσαμε μια κρύα σοκολάτα στη 
παραλία, πήγαμε μέσα στο φάρο. Μας έδειξε ο ξεναγός πως μπορούμε να 
ανάβουμε το φως και άλλες ιδιότητες του φάρου. Ξαφνικά ένα αεράκι φυσάει και 
η πόρτα κλειδώνει με εμάς μέσα και το κλειδί απ' έξω. Εκεί πέρα που 
βρισκόμασταν δεν είχε καθόλου σήμα και δεν μπορούσαμε να πάρουμε κανέναν 
τηλέφωνο. Μας ήρθε τότε μια καταληκτική ιδέα! Αξιοποιήσαμε τις γνώσεις που 
μάθαμε και ανάψαμε το φως του φάρου προς τους ανθρώπους που ήταν στην 
παραλία. Μας είδαν και κατεβήκαμε κάτω.     

Μου άρεσε πολύ όλη η εμπειρία αν και φοβήθηκα λιγάκι. Θα ξαναπήγαινα 
οπωσδήποτε.  



Γιάννης Κ. 
Φάρος Cape Hatteras στις ΗΠΑ 





Η Αμερικανική επανάσταση βρίσκεται στην ακμή της.  

Στο ακρωτήρι Hatteras της Βόρειας Καρολίνας, φτάνει ένας μεγάλος 
βρετανικός στόλος και ο ναύαρχος δίνει την εντολή να κανονιοβολιστεί 
όλη η ακτή. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες.  

Όταν μία αμερικανική μεραρχία φτάνει στην περιοχή, προσπαθεί να 
διασώσει ό,τι είχε απομείνει και να εκκενώσει την περιοχή από όλους 
τους κατοίκους.  

Την ίδια στιγμή, ο βρετανικός στόλος απέπλευσε προς τη νότια 
Καρολίνα, όμως βρέθηκε σε μία καταιγίδα ενώ επέστρεφε στην ναυτική 
του βάση και δεν βρέθηκε ποτέ ξανά.  

Τελικά, ο φάρος ανακατασκευάστηκε και δεν απειλήθηκε ποτέ ξανά από 
μια ξένη δύναμη. 

 



Ισαβέλλα Λ. 
Ο Φάρος του Κόρακα στην Πάρο 





Το περσινό καλοκαίρι, ο αδερφός μου κι εγώ, πήγαμε να επισκεφτούμε τον φημισμένο 
φάρο του Κόρακα. Ήταν μία ιδιαίτερα κρύα βραδιά και δεν υπήρχε πολύς κόσμος στον 
Φάρο. Οι περισσότεροι ήταν ξένοι τουρίστες που ήθελαν να βγάλουν φωτογραφία το 
ηλιοβασίλεμα ή να απολαύσουν την θέα. Εμείς όμως πήγαμε εκεί για άλλο λόγο. Είχαμε 
ακούσει ιστορίες από την νονά μου πως αυτός ο φάρος έκρυβε ένα μυστικό. Μας δελέασε 
πολύ η σκέψη ενός θησαυρού και πήραμε μαζί μας ένα φτυάρι και δύο φακούς για τον κάθε 
ένα. Ο αδερφός μου, πιο θαρραλέος από εμένα, προσπάθησε να μπει μέσα στον Φάρο, 
αλλά η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Ψάξαμε σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο ανοιχτό 
παράθυρο, αλλά μάταια. Έτσι, το μόνο που μας έμεινε ήταν να ψάξουμε στο εξωτερικό.. 
Ανάψαμε τους φακούς μας και αρχίσαμε να ψάχνουμε. Οι άνθρωποι γύρω μας, μας 
κοιτούσαν λες και ήμασταν τρελοί. Δεν είχαν και άδικο, έβλεπαν δύο μικρά παιδιά ντυμένα 
σαν εργολάβοι να ψάχνουν γύρω από τον φάρο. Καθώς  περνούσαν οι ώρες, όλο και πιο 
πολύ κουραζόμασταν. Είχε πάει πολύ αργά το βράδυ, ο κόσμος έφυγε και ήμασταν πολύ 
κουρασμένοι. Είχαμε ψάξει πια παντού και δεν βρήκαμε τίποτα! Έτσι λοιπόν, αποφασίσαμε 
να γυρίσουμε πίσω στο σπίτι μας, κουρασμένοι, νυσταγμένοι και πάνω από όλα λυπημένοι 
που δεν καταφέραμε να βρούμε κάτι ενδιαφέρον. Το υπόλοιπο βράδυ καθόμουν και 
σκεφτόμουν την μικρή περιπέτεια που περάσαμε. Άραγε υπάρχει κάτι κρυμμένο εκεί ή είναι 
όλα ένα παραμύθι; Το μόνο που έμαθα από αυτή την βραδιά είναι πως κάποιες απαντήσεις 
στις απορίες μας είναι καλύτερο να μείνουν στην φαντασία μας. 



Στεφανία Λ. 
Φάρος Beachy Head στο Ηνωμένο Βασίλειο 





Το περασμένο καλοκαίρι, η οικογένεια μου και εγώ πήγαμε μια 
πενταήμερη εκδρομή στο Sussex, στην Αγγλία, για να 
επισκεφθούμε τον διάσημο φάρο Beachy Head. Όταν φτάσαμε 
κοιμηθήκαμε αμέσως για να ξυπνήσουμε νωρίς το πρωί. Όταν 
σηκωθήκαμε, ετοιμαστήκαμε, φύγαμε και σε μόλις μια ώρα 
είχαμε φτάσει στο απέναντι νησί. Περπατήσαμε για λίγη ώρα και 
φτάσαμε στον φάρο. Ήταν πολύ επιβλητικός και καλοφτιαγμένος, 
και κάτι ακόμα που μας εντυπωσίασε ήταν το χρώμα του. Ήταν 
βαμένος κόκκινος και άσπρος για να φαίνεται και το πρωί. Ο 
φαροφύλακας μας ξεκλείδωσε και μας άφησε να μπούμε μέσα, 
για να δούμε την θέα από τον φάρο. Μόλις ανεβήκαμε την 
απότομη σκάλα, αντικρίσαμε την εντυπωσιακή θέα. Είχα μείνει 
άναυδη κοιτάζοντας την απέραντη θάλασσα. Αύτη την μαγική 
στιγμή δεν θα την ξεχάσω ποτέ! 



Όλγα Λ. 
Φάρος της Σαντορίνης στη Σαντορίνη 





Πέρσι εγώ και η οικογένειά μου επισκεφτήκαμε τη Σαντορίνη.  Εκεί θα 
καθόμασταν 3 μέρες και θέλαμε να επισκεφτούμε τα πάντα. Όμως ένα 
βράδυ έγινε κάτι περίεργο. 

Καθώς κοιμόμασταν στο ξενοδοχείο, χτύπησε το κουδούνι. Μόνο εγώ 
και ο αδερφός μου ξυπνήσαμε. Πήγαμε και ανοίξαμε την πόρτα και 
βρήκαμε ένα χάρτινο κουτί. Μέσα υπήρχε ένα κλειδί και ένα σημείωμα 
που έλεγε να πάμε στο λόφο που είναι ο φάρος. 

Πήγαμε στον λόφο. Κάναμε το γύρω του φάρου πολλές φορές, αλλά δεν 
είδαμε τίποτα. Μέχρι που προσέξαμε ένα ξύλινο κουτί ανάμεσα σε κάτι 
θάμνους. Με το κλειδί που είχαμε το ανοίξαμε και βρήκαμε ένα άλλο 
κλειδί που άνοιγε την πόρτα του φάρου. Ανοίξαμε την πόρτα και τότε 
ξύπνησα... 

Όλα αυτά ήταν ένα όνειρο. Ήμουν απλά ξαπλωμένη στο κρεβάτι του 
ξενοδοχείου. Όμως το πιο περίεργο ήταν ότι κάτω από το μαξιλάρι μου 
βρήκα το κλειδί του φάρου. Τελικά ήταν όνειρο ή όχι; 

 



Αναστάσης Λ. 
Φάρος του Ταινάρου στη Μάνη 





Ο φάρος του Ταινάρου συνδέεται με τις πρώτες μου εικόνες από τη Μάνη. Έναν τόπο που 
τα βουνά, η θάλασσα, οι πέτρες και η άγρια ομορφιά είναι σμιλεμένα σε μια ιδιότυπη 
ηρωική αντίληψη των κατοίκων του για τη ζωή. Τα σαράντα περίπου λεπτά πεζοπορίας 
από τα Κοκκινόγεια, στο φάρο του Ματαπά, είναι γεμάτα θάλασσα, πέτρα, αέρα και 
απεραντοσύνη.   

Ακόμα και τώρα, που έρχονται στο μυαλό μου αυτές οι εικόνες, αθέλητα οι αισθήσεις μου 
λειτουργούν σαν του μωρού, που ανακαλύπτει τη ζωή. Δεν είναι τυχαίο πως εδώ πίστευαν 
ότι ήταν η πύλη του Άδη, τα «Μεταπέα Άκρα». Το μέρος αυτό πήρε ο Ποσειδώνας από τον 
Απόλλωνα, για να φτιάξει το ναό του και του έδωσε για αντάλλαγμα τους Δελφούς. Για τον 
Στράβωνα εδώ ήταν το κέντρο που οι ναυτικοί υπολόγιζαν τις ναυτικές αποστάσεις.  

Στην άκρη του γκρεμού, είκοσι μέτρα πάνω από τη θάλασσα, ο φάρος μονάχος, στέκει εκεί 
περήφανος Μανιάτης, με πέτρα και φως, νικά την άγρια φύση, δίνοντας στίγμα ζωής στο 
σκοτάδι των ναυτικών που περνούν. Ξεκίνησε να φωτίζει τη Μεσόγειο το 1887, σταμάτησε 
να λειτουργεί τα χρόνια της κατοχής και επαναλειτούργησε το 1947. Από το 1982 
μετατράπηκε σε ηλιακό και έκτοτε λειτουργεί αυτόματα υπό το άγρυπνο βλέμμα του 
πολεμικού ναυτικού.  

Για μένα ο τόπος αυτός είναι η ρίζα μου, το ξέφωτο που με πλημμυρίζει ενέργεια και 
δύναμη, το χώμα, το νερό και ο αέρας που φύσηξε την ύπαρξή μου. 



Φίλιππος Μ. 
Φάρος των Αγίων Θεοδώρων στην Κεφαλονιά 





Διάσωση του φάρου των Αγίων Θεοδώρων κατά τύχη 

    Ένα καλοκαίρι, επισκέφθηκα με την οικογένειά μου το νησί της 
Κεφαλονιάς. Την περίοδο των διακοπών είδαμε τα καταπράσινα τοπία του 
Αργοστολιού, κολυμπήσαμε στις γραφικές του παραλίες και επισκεφθήκαμε 
το φάρο ¨φανάρι¨ των Αγίων Θεοδώρων της Κεφαλονιάς. Μια μέρα, ήρθε 
ένας Άγγλος επιχειρηματίας και είπε ότι θα ήθελε να μετατρέψει το φάρο 
των Αγίων Θεοδώρων σε καταφύγιο για ζώα. 

 Ένα απόγευμα βγήκα για περίπατο (πριν πραγματοποιηθεί το σχέδιο του 
Άγγλου). Στο δρόμο συνάντησα τον επιχειρηματία και  κρυφάκουσα να λέει 
ότι στην πραγματικότητα θα μετέτρεπε το φάρο σε ξενοδοχείο. Με βρήκαν, 
όμως, οι σωματοφύλακές του. Με πήραν στο κυνήγι. Έτρεξα ως το 
κοντινότερο κατοικημένο σημείο. Για κακή μου τύχη, αυτό απείχε πολύ από 
εκεί που βρισκόμουνα. Ευτυχώς, άντεξα και έφτασα κατάκοπος στην πλατεία 
του Αργοστολιού. Τα είπα όλα σε όσους συνάντησα εκεί. Μετά από αυτό, 
έγιναν ενστάσεις για το έργο , μέχρι που η ιδέα απορρίφθηκε για τα καλά. 

 



Το φως των κυμάτων 

Α3-1 



Γιώργος Λ.  
Φάρος Σπαθί στα Κύθηρα 





   Κάποτε, στα Κύθηρα ζουσε ένα παιδί μαζί με τους γονείς του 
κοντά στον φάρο "Σπαθί". Το παιδί πήγαινε κάθε μέρα μετά το 
σχολείο και επισκεπτόταν τον θαυμάσιο αυτό φάρο. Του άρεσε 
τόσο πολύ που μια μέρα αποφάσισε να μπει μέσα κρυφά και να 
δει το εσωτερικό του. 

   Έτσι ένα μεσημέρι μετά το σχολείο, πήγε στον φάρο και με λίγη 
προσπάθεια και τύχη κατάφερε να μπει μέσα χωρίς να τον δουν. 
Όμως όταν μπήκε αντίκρισε μπροστά του έναν φαροφύλακα ο 
οποίος για καλή του τύχη τον άφησε να δει το εσωτερικό του 
φάρου. Ήταν μια αξέχαστη εικόνα για το παιδί καθώς αγαπούσε 
πολύ τους φάρους και ειδικά ο συγκεκριμένος 



Κωνσταντίνος Μ. 
Φάρος RudjergKnud στο Lønstrup Klint (Δανία) 





Μια φορά κι έναν καιρό στο Lønstrup Klint της Δανίας κτίστηκε ένας φάρος, ο RudjergKnud, ο οποίος όπως και οι άλλοι 
φάροι με το φως του βοηθούσε τα πλοία που ταξίδευαν νύχτα να μην προσκρούσουν στα βράχια. Ήταν πολύ καλός 
στην δουλειά του αλλά είχε ένα πρόβλημα, η άμμος στην παραλία τον εμπόδιζε να εκπέμψει το φως του γιατί 
δημιουργούσε  τεράστιους αμμόλοφους δίπλα του, έτσι μια μέρα ο φάρος αποφάσισε να πει στην άμμο δυο λόγια. 
•Γιατί σχηματίζεις λόφους δίπλα μου; της είπε.  
•Γιατί με ενοχλεί η παρουσία σου στην παραλία και θέλω να φύγεις, του απαντάει με έναν αφύσικο θυμό.  
•Τι σου κάνω και θες να με διώξεις από εδώ; Την ρωτάει.  
•Τι μου κάνεις; Το ήξερες πως πριν χτιστείς εσύ έρχονταν παιδιά κάθε μέρα και έπαιζαν μαζί μου, με έφτιαχναν σαν 
κάστρο, έσκαβαν στο εσωτερικό μου για να βρουν θησαυρούς ή απλά ξάπλωναν πάνω μου με τις ώρες . Ήταν πολύ 
ωραία χρόνια, αλλά όλα αυτά σταμάτησαν όταν χτίστηκες εσύ,  που κάθε εβδομάδα οι φαροφύλακες σου πετούσαν τα 
απόβλητα τους και μαζί και τα δικά σου στην θάλασσα. Έτσι η θάλασσα έγινε γεμάτη σκουπίδια και βρομιές και οι 
άνθρωποι από τότε πάνε σε άλλες παραλίες. 
Ο φάρος ακούγοντας αυτά της τα λόγια της ζήτησε συγνώμη και κλείστηκε λίγο μέσα του για να σκεφτεί τι μπορούσε να 
κάνει. Πέρασαν λίγες μέρες και αποφάσισε πως έπρεπε να φύγει από την θέση του. Έτσι φώναξε την άμμο ώστε να τον 
βοηθήσει να φύγει, αποφάσισαν πως η απόσταση δεν θα είναι μεγάλη, 60 μέτρα προς την πόλη, ίσα ίσα τα σκουπίδια 
να πετιούνται στους κάδους και όχι στην θάλασσα. Πέρασαν και άλλες  μέρες και ο φάρος αποφάσισε πως ήταν έτοιμος 
να μετακινηθεί, όπως είχε συμφωνήσει με την άμμο αυτή θα του χαλάρωνε τα θεμέλια ώστε να μπορέσει να 
μετακινηθεί. Όταν το έκανε ο φάρος ένιωσε μια παράξενη αίσθηση που έμοιαζε με πόνο, σκέφτηκε όμως πως δεν είχε 
και πολύ χρόνο για χάσιμο  αφού θα έρχονταν οι άνθρωποι. Άρχισε λοιπόν να κουνιέται, «ένα μέτρο την φορά» του 
τόνισε η άμμος, η οποία τον παρακολουθούσε. Όταν επιτέλους ο φάρος έφτασε στο 60ο μέτρο της διαδρομής η άμμος 
άρχισε να τον θάβει και έτσι εγκαταστάθηκε στην νέα του θέση.  
Οι άνθρωποι δεν άφησαν απαρατήρητο το γεγονός ότι ο φάρος μετακινήθηκε έτσι τον έκαναν αξιοθέατο της περιοχής 
και πήρε μεγαλύτερη φήμη απ’ ότι είχε παλιά και η άμμος επωφελήθηκε από αυτό γιατί άρχισαν να έρχονται άνθρωποι 
στην παραλία. Έτσι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. 



Γιώργος Μ. 
Φάρος Χανίων στα Χανιά 





Όταν χτιζότανε ο φάρος, και οι εργάτες δούλευαν, μέρα νύχτα, ακούγανε 
παράξενους ήχους τα βράδια, λες και κάποιος ήταν ετοιμοθάνατος. 
Αγνοώντας τον, οι εργάτες συνέχισαν να δουλεύουν, και ο φάρος χτιζόταν με 
έναν γοργό ρυθμό. Συνέβησαν πολλά ανεξήγητα γεγονότα, μια επιδημία 
πανώλης χτύπησε την πόλη, ενώ είχε να πατήσει το πόδι του ξένος εκεί, 
πολλούς μήνες. Τα υλικά για τον φάρο αργούσαν να φτάσουν, με 
αποτέλεσμα, η κατασκευή του φάρου να σταματήσει. Και σαν να μην 
έφταναν αυτά, ο φάρος κόνταινε, με τέτοια μανία, λες και κάποιος ήθελε να 
τον καταστρέψει, παρόλο που κανείς δεν πλησίαζε εκεί, ούτε από στεριά, 
ούτε από θάλασσα. Κάποια στιγμή σταμάτησαν όλα αυτά, και οι εργασίες 
ξανάρχισαν. Όμως, ο φάρος ψήλωνε με πιο αργό ρυθμό, από όσο ήταν ο 
κανονικός. Τότε, δύτες πήγαν και έψαξαν τον βυθό γύρω από τον φάρο, 
βρίσκοντας έναν αρχαίο τάφο, τον οποίο τον απομάκρυναν για 
αρχαιολογικούς σκοπούς, και από τότε η κατασκευή του φάρου συνέχισε 
χωρίς κανένα απρόοπτο.  



Δήμος Μ. 
Φάρος Καψάλι στα Κύθηρα 





Το 1942, τον Ιανουάριο, μια τραγική ιστορία διαδραματίστηκε στον φάρο 
Καψάλι στα Κύθηρα. Οι Γερμανοί εκείνα τα χρόνια, στη κατοχή έκαναν 
έλεγχο κάθε μέρα στους δρόμους, την ώρα που η κυκλοφορία για τους 
Έλληνες ήταν απαγορευμένη. Εκείνη την ημέρα, ήρθε η ώρα να κάνουν τον 
κλασικό έλεγχο στους δρόμους των Κυθήρων. Στα Κύθηρα ζούσε ένα μικρό 
παιδάκι που ήταν 10 χρόνων και του άρεσε πολύ να παίζει έξω. Μια μέρα, 
ξεχάστηκε και έμεινε έξω, ενώ ήταν η ώρα της απαγόρευσης. Όταν το 
συνειδητοποίησε ήταν αργά. Οι Γερμανοί είχαν αρχίσει τον έλεγχο. Το παιδί 
ήταν κοντά στον φάρο Καψάλι. Οπότε το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν 
να πάει μέσα στον φάρο. Ο φάρος δεν λειτουργούσε οπότε οι Γερμανοί 
μπορεί να μην νοιάζονταν. Όμως έγινε το αντίθετο. Υποψιάστηκαν πως 
κάποιος θα κρυβόταν εκεί. Έψαξαν και βρήκαν το παιδί που προσπαθούσε να 
κρυφτεί. Όταν το είδαν, το πήραν και το έβαλαν σε ένα αμάξι. Ύστερα το 
πήγαν σε ένα μέρος, με άλλους παραβάτες που βρίσκονταν εκεί για 
διαφορετικούς λόγους και τους εκτέλεσαν όλους, μαζί και το παιδί. 



Άκης Μ.  
Φάρος Φάσσας στην Άνδρο 





Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Άνδρο γινόντουσαν 
πολλές μάχες μεταξύ του Ελληνικού και του Γερμανικού 
ναυτικού. Όλο το νησί είχε καταστραφεί, όμως ο φάρος 
Φάσσας είχε μείνει άγγιχτος από τους Γερμανούς. Αυτό 
ενόχλησε πολλούς που είχαν μεταναστεύσει εκεί πέρα.  
Έτσι, μια νύχτα κατέστρωσαν ένα σχέδιο για να τον ρίξουν 
κάτω. Δυο άτομα θα πήγαιναν να βάλουνε μια βόμβα μέσα στο 
σπιτάκι κάτω από την λάμπα.  
Δυστυχώς για αυτούς, την ώρα που προσπαθούσαν να το 
κάνουν, Έλληνες νησιώτες άρχισαν να τους χτυπάνε με 
τηγάνια.  



Ιωάννης Μ. 
Φάρος Κανδελιούσσας στην Κανδελιούσσα 





Το πρωί της 13ης Αυγούστου 1915, το υπερωκεάνιο Royal Edward βυθίστηκε 
από τορπιλισμό του γερμανικού υποβρυχίου UB-14,  στη βραχονησίδα 
Κανδελιούσσα. Το υποβρύχιο εντόπισε το Royal Edward το οποίο βρισκόταν 
περίπου 11 χλμ. από τη βραχονησίδα και με μία από τις δύο τορπίλες του, 
κατόρθωσε να πετύχει το πλοίο στην πρύμνη και να το βυθίσει σε 6 μόλις 
λεπτά. Το τραγικό αποτέλεσμα ήταν να χάσουν την ζωή τους 1000 άνθρωποι 
και να σωθούν μόνο 600. Οι ναυαγοί έφτασαν στην Αγία Ειρήνη και 
περισυλλέχθηκαν από τους Νισύριους. Το πλοίο είχε επιταχθεί από το 
Αγγλικό Ναυαρχείο και μετέφερε στρατιωτικούς από την Αλεξάνδρεια της 
Αιγύπτου στην Καλλίπολη της Τουρκίας, κάτι που εξηγεί τον λόγο 
πυρπόλησής του. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ναυάγια που έχουν 
σημειωθεί στην χώρα μας. Σήμερα το ναυάγιο υπάρχει και μπορεί να το βρει 
κανείς σε βάθος 570 μ δυτικά της Κανδελιούσσας.  



Αρετή Μ. 
Φάρος Πολύαιγος στο νησί Πολύαιγος 





Πέρυσι, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών μου, επισκέφτηκα το νησί της Κιμώλου μαζί με 
την οικογένειά μου. Την τελευταία μέρα μας στο νησί, αποφασίσαμε να πάμε στην Πολύαιγο, ένα 
μικρό νησάκι απέναντι από αυτό της Κιμώλου. Έτσι, πήραμε ένα σκάφος μαζί με ακόμη πέντε άτομα 
και περάσαμε απέναντι. Ωστόσο, συναντήσαμε μία απρόσμενη κακοκαιρία που προκάλεσε άγχος και 
αναταραχή σε όλους μας.  
Δεν μπορούσαμε να καλέσουμε βοήθεια και αδυνατούσαμε να δούμε οποιοιδήποτε κοντινή στεριά 
λόγω της έντονης βροχής. Ο καπετάνιος έχασε τον έλεγχο του σκάφους και αποπροσανατολίστηκε, με 
αποτέλεσμα να χάσει την ψυχραιμία του και να πανικοβληθεί. Ευτυχώς για όλους, στην Πολύαιγο 
υπάρχει ένας μεγάλος φάρος που λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Μόλις το αντιληφθήκαμε, 
ανακουφιστήκαμε και βρήκαμε και πάλι την ψυχραιμία μας. Με τη βοήθεια του φωτός που εκπέμπει ο 
φάρος, καταφέραμε να εντοπίσουμε ξανά το νησί και ύστερα από λίγα λεπτά, φτάσαμε σε μία μικρή, 
απομονωμένη παραλία, δίπλα από την οποία βρισκόταν ο φάρος.  
Δεν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε τι είχε μόλις συμβεί! Τρομοκρατηθήκαμε, πανικοβληθήκαμε, 
αγχωθήκαμε, κινδυνέψαμε, αλλά τελικά φτάσαμε τη στεριά χωρίς απώλειες. Μετά από λίγη ώρα, η 
βροχή σταμάτησε και μπορέσαμε τελικά να απολαύσουμε τη γραφική παραλία της Πολυαίγου. 
Ήταν μία μοναδική εμπειρία, που παρά την επικινδυνότητά της και τα συναισθήματα που μας 
προκάλεσε, έκανε τις διακοπές μας ξεχωριστές. Ακόμα, χάρη στην περιπέτεια αυτή εκτιμήσαμε την αξία 
αυτού του φάρου της Πολυαίγου! 



Παντελής Μ. 
Φάρος Thomas Point Shoal Lightστο Μέρυλαντ (ΗΠΑ) 





Μια φορά και έναν καιρό, στην Αμερική ζούσε ένα αγόρι, ο Γιάννης. Ο Γιάννης είχε 
μετακομίσει πρόσφατα από την Ελλάδα στην Αμερική. Στην Ελλάδα έμενε στην Κρήτη 
κοντά σε έναν μεγάλο φάρο. Αφού μετακόμισε, ο Γιάννης άλλαξε. Στην Κρήτη ήταν 
χαρούμενος και πήγαινε πολύ καλά στο σχολείο. Αφότου μετακόμισε οι γονείς του τον 
βλέπανε κάθε μέρα να περπατάει έως τον φάρο που υπήρχε στην καινούρια περιοχή οπού 
έμεναν (κάπου στο Μέρυλαντ). Τον Γιάννη δεν τον ξαναέβλεπε κανείς μέχρι το βράδυ, 
όπου επέστρεφε σπίτι του για να κοιμηθεί. Κάποια μέρα ο πατέρας του τον ακολούθησε, 
για να δει επιτέλους τι κάνει ο γιός του τόσες ώρες μόνος του στον φάρο. Ο Γιάννης 
σταμάτησε να περπατάει κάποια στιγμή. Εκεί που σταμάτησε, στην άκρη των βράχων 
δίπλα από τον φάρο, τον περίμενε ένα σκάφος. Από εκεί κατέβηκε ένας άντρας και ένα 
παιδί. Το παιδί αυτό ήταν ένας φίλος του Γιάννη! Τελικά αποδείχθηκε ότι ο Γιάννης 
πήγαινε κάθε μέρα στον φάρο επειδή περίμενε τον φίλο του.  
 



Γιάννης Μ. 
Φάρος Καλόλιμνος στην Κάλυμνο 





 Ο φάρος αυτός βρίσκεται στο κοντά στο νησί της Καλύμνου, στα 
Δωδεκάνησα. Κατασκευάστηκε το 1864 από την Γαλλική εταιρεία 
Οθωμανικών φάρων. Το ύψος του πύργου του είναι 5 μέτρα και το εστιακό 
του ύψος είναι 29 μέτρα. Είναι εγκατεστημένος πάνω στο νησάκι 
Καλόλιμνο των Δωδεκανήσων στα βορειοανατολικά της Καλύμνου δίπλα 
από τα Ίμια. Εντάχθηκε στο Ελληνικό φαρικό δίκτυο το 1947 με την 
ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων. Η πρόσβαση στον φάρο γίνεται με 
σκάφος από την πρωτεύουσα της Καλύμνου Ποθέα ή Πόθια. 

 Εκείνη την εποχή, οι σφουγγαράδες της Καλύμνου χρησιμοποιούσαν 
βάρκες και στολές κατάδυσης για να συλλέγουν σφουγγάρια από τον βυθό 
της θάλασσας. Τη νύχτα όμως, συνέβαιναν πολλά ατυχήματα λόγω 
έλλειψης φωτός. Έτσι, οι ντόπιοι κάτοικοι της περιοχής έπεισαν 
αρχιτέκτονες να κατασκευάσουν ένα Φάρο, τον Καλόλιμνο, στον οποίο 
δόθηκε το όνομα του νησιού. 



Ελένη Μ. 
Φάρος Τουρλίτης στην Άνδρο 





•  Στην Αθήνα ζούσαν κάποτε δύο αδέλφια, αδέλφια αγαπημένα, που δεν μπορούσαν να 
ζήσουν το ένα χωρίς το άλλο. Είχαν όμως διαφορετικά ενδιαφέροντα. Ο μεγαλύτερος 
ήθελε να γίνει καπετάνιος. Να ταξιδεύει με το πλοίο του στο άπειρο και ακόμα παραπέρα! 
Ενώ ο μικρότερος ονειρευόταν να γίνει αρχιτέκτονας και να κατασκευάζει σπίτια ώστε να 
βοηθά τους συνανθρώπους του. Έτσι και έγινε. Σε λίγα χρόνια τα δύο αδέλφια πήραν 
χωριστούς δρόμους και άρχισε ο καθένας να ασχολείται με κάτι που του αρέσει και 
αγαπά. Κανείς όμως ποτέ δεν ξέχασε τον άλλο. Μια μέρα όμως ο μεγαλύτερος αδελφός 
αναγκάστηκε να φύγει από την Αθήνα και να πλέει με το πλοίο του σε διάφορα νησιά των 
Κυκλάδων. Κύριος προορισμός του θα ήταν η Άνδρος, ένα νησί τότε πολύ επικίνδυνο για 
τους καπετάνιους. Κάθε μέρα ο μικρός αδελφός διάβαζε στην πρωινή εφημερίδα για 
ναυτικά ατυχήματα όπου συνέβαιναν κοντά στο νησί της Άνδρου, καθώς δεν διέθετε 
φάρο. Έτσι, γιατί φοβόταν για την ζωή του αδελφού του, αποφάσισε να σχεδιάσει και 
αργότερα να κατασκευάζει έναν φάρο. Μετά από αρκετό καιρό η κατασκευή του φάρου 
είχε πια ολοκληρωθεί. Τα νέα μαθευτήκαν σε όλον τον κόσμο, κάτι που προκάλεσε 
περηφάνια και στα δύο αδέλφια. Το όνομα που του έδωσαν τα δύο αδέλφια ήταν 
Σωτήριος, καθώς αποτελούσε σωτηρία για αρκετούς καπετάνιους, το υπόλοιπο πλήρωμα 
και τους επιβάτες κάθε πλοίου, ενώ αργότερα πήρε το όνομα φάρος Τουρλίτης, προς τιμήν 
των αδελφών Τουρλίτη.      

•   



Αναστασία Μ. 
Φάρος Αγίων Θεοδώρων στην Κεφαλονιά 





•   Κάποτε στην Κεφαλονιά ζούσε ένας φαροφύλακας, ο Σπύρος. Δεν του άρεσε η ζωή του. Μισούσε τις ώρες πού καθόταν 
μόνος του κλεισμένος μέσα στον φάρο με μόνη συντροφιά τα έντομα και τη μούχλα. Άσε που περνούσε όλη τη μέρα σε 
ένα μικρό στενό και μελαγχολικό δωματιάκι το οποίο είχε μόνο ένα χαμηλό χαλασμένο ράντζο μια μικρή κουζινούλα με 
κέντρο τον μηχανισμό του φωτισμού. Γιατί έκανε αυτή τη δουλειά; Οι γονείς του είχαν πεθάνει όταν εκείνος ήταν μόλις 
δώδεκα χρονών. Η μόνη του περιουσία ήταν ο φάρος του πατέρα του. Συχνά παραπονιόταν ότι η ζωή του ήταν 
μονότονη και άχαρη άλλα κανείς δεν τον κατηγορούσε, άλλωστε ποιος εικοσάχρονος νέος θα ήθελε να ζει 
απομονωμένος σε έναν φάρο στη μέση του πουθενά; Οι μόνες του έξοδοι γίνονταν όταν ξέμενε από τρόφιμα. Μα δεν 
ήξερε κανέναν, όλοι τον ήξεραν ως το άτυχο ορφανό. Μια νύχτα λοιπόν καθώς για άλλη μια φορά αγνάντευε το 
πέλαγος άκουσε κάτι κραυγές και τον ήχο κλάματος ενός μωρού. Βγήκε έξω στο κρύο, Φλεβάρης ήταν, και αντίκρισε μια 
πληγωμένη γοργόνα να κείτεται στα βράχια. Αιμορραγούσε. Αλλά δεν ήταν μόνη, κρατούσε στην αγκαλιά της ένα μωρό, 
το οποίο δεν ήταν όμοιό της. Έμοιαζε σαν άνθρωπος. Ο Σπύρος έκανε να πλησιάσει τη γοργόνα. Εκείνη προσπάθησε να 
απομακρυνθεί μα ήταν μάταιο, όταν ο Σπύρος την παρατήρησε καλύτερα είδε ότι στην πλάτη της ήταν καρφωμένο ένα 
καμάκι. Το παιδί έκλαιγε και φώναζε. Τότε ξαφνικά η γοργόνα άρχισε να τραγουδάει. Ήταν το πιο όμορφο τραγούδι που 
είχε ακούσει ποτέ κανείς, ο Σπύρος θα μπορούσε να κάτσει να την ακούει για ώρες. Κάτι τέτοιο όμως δεν ήταν εφικτό. Η 
γοργόνα όταν τελείωσε το τραγούδι της ξεψύχησε. Το μωρό μαγεμένο από το τραγούδι της είχε αποκοιμηθεί. Ο 
φαροφύλακας το πλησίασε, το πήρε στην αγκαλιά του. Δεν είχε δει ποτέ ξανά τόσο όμορφο μωράκι. Ένιωσε αισθήματα 
αγάπης και στοργής να τον γεμίζουν. Αυτό δεν κράτησε για πολύ. Το μωρό σύντομα φτερνίστηκε και το πρόσωπο του 
Σπύρου γέμισε μύξες. Το μωρό άρχισε να γελάει. Ο φαροφύλακας πήρε το μωρό στο δωματιάκι του και το ακούμπησε 
πάνω στο ράντζο. Καθώς το απίστευτο μικρό πλασματάκι κοιμόταν ο Σπύρος παρατήρησε ότι γύρω απ’ τον λαιμό του 
είχε κρεμασμένο ένα σημείωμα που έλεγε «Για μια καλύτερη ζωή». Ο Σπύρος το πήρε και το μεγάλωσε σαν να ‘τανε 
δικό του. Ονόμασε την μικρή Φαίδρα όπως λέγαν και την μητέρα του. Από εκείνη τη μέρα δεν παραπονέθηκε ξανά ποτέ 
για την «μονότονη» και «βαρετή» ζωή του. Κάθε μέρα μαζί της ήταν μια περιπέτεια. Μέχρι τα δεκαοχτώ της χρόνια. 
Όμως αυτό είναι μια άλλη ιστορία… 



Μάνος Ν. 
Φάρος Απολυτάρες στα Αντικύθηρα 





 Πριν από πολλά χρόνια, τα Αντικύθηρα ήταν λημέρι πειρατών. Οι πειρατές αυτοί 
λοιπόν, ήταν αδίστακτοι και είχαν κάνει το κρησφύγετο τους σε σπηλιές που 
βρισκόντουσαν στην άκρη των γκρεμών, δίπλα στην θάλασσα. Όλοι οι κάτοικοι τους 
φοβόντουσαν, εκτός από τον φαροφύλακα του νησιού, που ήταν ένας ριψοκίνδυνος 
νέος που δεν άντεχε άλλο από τον εκφοβισμό τον πειρατών. Έτσι άρχισε να σκέφτεται 
το σχέδιο που θα τους έδιωχνε. 

 Οι μέρες πέρασαν και ο φαροφύλακας, που τον έλεγαν Μπάμπη, είχε ετοιμάσει το 
σχέδιό του. Το μόνο που έλειπε για να το εφαρμόσει ήταν το να βρεθούν οι πειρατές 
στο κατάλληλο μέρος. Δυστυχώς για τον Μπάμπη μας αυτό πήρε ακόμα περισσότερο 
καιρό από ό,τι του πήρε για να καταστρώσει το ύπουλο σχέδιό του. Όμως η μέρα 
έφτασε. Οι πειρατές πέρναγαν μπροστά από τον φάρο του Μπάμπη, και εκείνος 
όπλισε τα κανόνια και άναψε τον φάρο. Τον φάρο τον άναψε για να τυφλώσει τους 
πειρατές την ώρα που θα τους κανονιοβολεί. Το κόλπο πέτυχε, και οι πειρατές το 
τελευταίο πράγμα που είδαν ήταν να έρχεται μια μπάλα κανονιού με φως από πίσω. 

 Όταν τα νέα μαθεύτηκαν έγιναν πολλά πανηγύρια προς τιμήν του φαροφύλακα. Έτσι ο 
Μπάμπης έγινε ο ήρωας του νησιού και οι πειρατές δεν πάτησαν ποτέ ξανά το πόδι 
τους εκεί. 



Α3’2 

Στη δίνη του φωτός  

και των κυμάτων 



 
Νίκος Ν. 

Smeaton’ s Tower Lighthouse - Αγγλία  
 







Κατερίνα Ν. 
Ο Φάρος του Arbroth -Αγγλία 







Νεφέλη Ο. 
Φάρος των Αγίων Θεοδώρων 







Ειρήνη Π. 
Phare de l'île Vierge - Γαλλία 







Βασίλης Π. 
Cape Hatteras Lighthouse - ΗΠΑ  

 







Νικόλας Π.  
Fasten Rock Lighthouse – Ιρλανδία 







 
Γιώργος Π. 

Formentor lighthouse - Ισπανία 
 







 
Ανθή Π. 

Φάρος της Αρκίτσας 

 







 
Έκτορας Π.  

Φάρος Κρανάης του Γυθείου 
 







Αριστείδης Π. 
Φάρος Ρεθύμνου 







Εύα Π. 
Φάρος Τουρλίτης στην Άνδρο 







Πάρης Ρ.  
Φάρος Γαϊδουρονησίου 







Μια φορά κι έναν καιρό 
ήταν κάποιοι φάροι… 

Α4.1 



 
Δέσποινα Λ.  

Φάρος Πάφου-Κύπρος  

 





Η επιθυμία μου να επισκεφθώ τον Φάρο της Πάφου στην Κύπρο, 
προέκυψε από μια έρευνά μου για τον συγκεκριμένο φάρο. Έμαθα ότι 
βρίσκεται σε μια αρχαιολογική περιοχή που αποτελεί μέρος της 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Έχει μια επιβλητική παρουσία 
στην Κύπρο, αποτελεί σύμβολο του τόπου και αναδεικνύει την Κύπρο 
ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο. Το φυσικό τοπίο είναι πολύ ωραία 
διαμορφωμένο και δίνει πρόσβαση σε όλα τα σημεία του αρχαιολογικού 
χώρου μέσα από καλοφτιαγμένα μονοπάτια. Στην έκθεση που 
λειτουργεί, εκτίθενται σε δύο μέρη οι «οικίες του φαροφύλακα», με βάση 
τη διάταξη των κτισμάτων στο χώρο. Στο φυσικό τοπίο υπάρχει 
πληροφοριακό υλικό στον εξωτερικό χώρο, για την ολοκληρωμένη 
πληροφόρηση των επισκεπτών και για την προστασία των 
περιβαλλοντικών στοιχείων. Το έργο αυτό αποτελεί την πρώτη 
προσπάθεια για την προστασία και την ανάδειξη Φάρου και στοχεύει τη 
διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. 

 



Ειρήνη Ρ. 
Φάρος Τουρλίτης-Άνδρος 





Ο φάρος Τουρλίτης κατασκευάστηκε το 1887, όμως πρώτη φορά 
λειτούργησε 10 χρόνια αργότερα. Στην διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου 
πολέμου, τον Σεπτέμβριο του 1943, ο βομβαρδισμός της Ιταλικής 
φρουράς της Άνδρου, κατέστρεψε μεταξύ άλλων και τον φάρο. Το 1950, 
με την ανασυγκρότηση του δικτύου των φάρων της Ελλάδας, 
λειτούργησε ως αυτόματος ασετιλίνης πάνω στα ερείπια του παλαιού. 
Με δωρεά της οικογένειας Γουλανδρή, στη μνήμη της κόρης τους 
Βιολάντας, το 1994, ανακατασκευάστηκε στην αρχική του μορφή. Από 
τότε, λειτουργεί και πάλι ως αυτόματος ασετιλίνης. 



Κάλδη Ρ. 
Φάρος Αγίων Θεοδώρων- Κεφαλονιά 





Το περασμένο καλοκαίρι το πέρασα μαζί με τους γονείς μου στην 
πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς, το Αργοστόλι. Μεταξύ άλλων 
επισκεφτήκαμε το Πάρκο του Νάπιερ και το Αρχαιολογικό 
Μουσείο του Αργοστολίου, ωστόσο μεγαλύτερη εντύπωση μου 
προκάλεσε ο φάρος των Αγίων Θεοδώρων στη χερσόνησο Λάσση.  

    Ο φάρος, αν και μικρός στο μέγεθος, ήταν διακριτός από 
αρκετά μέτρα μακριά. Πλησιάζοντάς τον, με εξέπληξε η απόλυτη 
ησυχία που επικρατούσε στο σημείο και η αρμονία της φύσης με 
το ανθρωπογενές στοιχείο. Μαγεμένη από το υπέροχο θαλασσινό 
τοπίο που περιέβαλε τον φάρο, αλλά και από το ηλιοβασίλεμα που 
ξεκινούσε σιγά-σιγά να γίνεται εμφανές, έμεινα εκεί για πολλή 
ώρα. Λόγω του ότι στον φάρο δεν υπήρχαν φαροφύλακες, μπόρεσα 
να εξερευνήσω όλο το κτίσμα και να συνειδητοποιήσω πόσο 
περίτεχνη αλλά συγχρόνως και λιτή ήταν η αρχιτεκτονική του. 
Μόλις βράδιασε, οι γονείς μου με φώναξαν και επιστρέψαμε και 
πάλι στο ξενοδοχείο του Αργοστολίου όπου μέναμε. 

 Ο φάρος των Αγίων Θεοδώρων είναι ίσως το πιο ήσυχο και γαλήνιο 
μέρος της περιοχής, και γι’ αυτό συνέχισα να τον επισκέπτομαι 
κάθε μέρα μέχρι να γυρίσουμε πίσω στην πολύβουη Αθήνα… 

 



Γιώργος Ρ. 
Φάρος Ακρωτηρίου-Σαντορίνη 





Πέρσι το καλοκαίρι, εγώ και η οικογένεια μου, πήγαμε διήμερη 
εκδρομή στην Σαντορίνη και επισκεφτήκαμε τον Φάρο του 
Ακρωτηρίου. Το μέρος ήταν φανταστικό και η θέα εντυπωσιακή. Ο 
Φάρος ήταν κτισμένος πάνω σε επιβλητικούς και τεράστιους βράχους. 
Ο Φαροφύλακας μας ξενάγησε στο εσωτερικό του που υπήρχε μόνο ένα 
μικρό δωμάτιο γι’ αυτόν, ένας μηχανισμός, πάνω πάνω ένα μικρό 
μπαλκόνι, που έμοιαζε με ταράτσα και το τέλος του μηχανισμού με την 
λάμπα που εκπέμπει το περιοδικό φως. Είχε αρχίσει να νυχτώνει όταν 
πήραμε τον δρόμο της επιστροφής. Ο χωματόδρομος που οδηγούσε 
στον Φάρο ήταν αφώτιστος και έτσι δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε τις 
ταμπέλες που θα μας οδηγούσαν στον κεντρικό δρόμο με αποτέλεσμα 
να χαθούμε. Το μέρος ήταν άγνωστο και δεν ξέραμε πού να 
διανυκτερεύσουμε. Γυρίσαμε στον Φάρο και ο Φαροφύλακας μας 
φιλοξένησε εκεί μέχρι να ξημερώσει. Όλο το βράδυ ακούγαμε τον 
απαλό ήχο των κυμάτων που χτυπούσαν στα βράχια. Τότε κατάλαβα 
πώς είναι να μένεις απομονωμένος, μακριά από τα κτήρια και την 
φασαρία της πόλης. Αυτό το ταξίδι θα μου μείνει αξέχαστο. 

 



Ελένη Σ. 
Φάρος Whiteford - Ουαλία 





 Ο φάρος “Whiteford” ήταν εγκαταλελειμμένος για πάρα πολλά χρόνια, 
ώσπου μια μέρα, μια παρέα μικρών παιδιών, που ονειρεύονταν να 
γίνουν ναυτικοί, επαναφέροντας τη «ζωντάνια» του φάρου το έκαναν 
καταφύγιό τους. 

  Κάθε μέρα, πήγαιναν εκεί κατά το μεσημεράκι, μετά το σχολείο, 
κρυφά από τους γονείς τους. Μόλις συγκεντρωνόταν όλη η παρέα, 
ανέβαιναν τις εσωτερικές σκάλες, πάντα με τον ίδιο ενθουσιασμό για να 
φτάσουν την κορυφή και όταν έφταναν οργάνωναν το καθιερωμένο τους 
παιχνίδι. Τρία παιδιά έπαιζαν τον ρόλο του φαροφύλακα και για να 
μπουν στον ρόλο χρησιμοποιούσαν διάφορα αντικείμενα και ρούχα 
πραγματικών φαροφυλάκων από τα παλιά. Τα υπόλοιπα παιδιά, 
έκαναν τους ναυαγούς και προσποιούνταν πως χρειάζονταν βοήθεια 
και οι «φαροφύλακες» τους έσωζαν. Μετά από πολλές ώρες παιχνιδιού, 
έφτανε η αγαπημένη τους στιγμή… Το ηλιοβασίλεμα… Ανέβαιναν όλοι 
στον φάρο και κοιτούσαν με μάτια χαμογελαστά και ευχαριστημένα 
από το παιχνίδι τη δύση του ηλίου, που σηματοδοτούσε τη λήξη κάθε 
συνάντησής τους…  

 



Αντιγόνη Σ. 
Φάρος Bovjerk Fyr- Δανία 





Νύχτα Αυγούστου πάνω στο πλοίο. Ήταν σκοτεινά και είχε κουφόβραση. 
Εγώ μαζί με τους συνταξιδιώτες μου καθόμασταν στο κατάστρωμα και 
λέγαμε ιστορίες για μύθους της θάλασσας. Κάποια στιγμή το βλέμμα μου 
πέφτει σε έναν μαύρο όγκο ο οποίος απλωνόταν στον ορίζοντα. Στην αρχή 
δεν έδωσα σημασία, μα όλο και πλησιάζαμε σε αυτήν την τρομακτική 
μάζα. Εκεί με έζωσαν τα φίδια και αποφάσισα να μοιραστώ τις σκέψεις 
μου και την ανησυχία μου με τους συνταξιδιώτες μου. Ήταν σαν το πλοίο 
να είναι εκτός ελέγχου, σαν να υπάρχει μια ανεξέλεγκτη έλξη ανάμεσα στο 
πλοίο και στον βράχο. Όλοι αναρωτιόμασταν αν ο καπετάνιος είχε δει τα 
βράχια. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ενώ όλο το πλοίο είχε ξεσηκωθεί ένα φως 
μας τύφλωσε όλους. Η νύχτα έγινε μέρα. Αφού το φως έφυγε από τα μάτια 
μας, κατάφερα να διακρίνω πως αυτό το δυνατό φως προερχόταν από ένα 
ψηλό, κυλινδρικό κτίριο. Καθώς το φως στριφογυρνούσε κατάφερα να δω 
και το χρώμα του. Βαθύ κόκκινο. Τότε κατάλαβα πως ήταν ένας φάρος. 
Αυτός ο φάρος μας έσωσε από την σίγουρη συντριβή με τα βράχια εκείνη 
τη βραδιά. Ήταν ο ήρωάς μας!  



Ιουλία Σ. 
Φάρος Westerheve- Γερμανία 





Πηγαίνοντας στον φάρο Westerhever, ο επισκέπτης χρειάζεται να περπατήσει 
αρκετά μέχρι να φτάσει. Αν θέλει να περιηγηθεί στον πύργο, χρειάζεται συνοδεία 
οδηγού. Στον δρόμο τους οι τουρίστες θαυμάζουν τη φύση γύρω τους και το 
καταπράσινο χορτάρι. 

Πριν φτάσουμε στον φάρο Westerhever στη Γερμανία, χρειάστηκε να 
περπατήσουμε πολύ. Η διαδρομή, όμως, ήταν ευχάριστη καθώς απολαύσαμε τη 
φύση και το πράσινο χορτάρι που μας περιέβαλε. Όταν επιτέλους φτάσαμε στον 
φάρο, εντυπωσιαστήκαμε από το μεγάλο του ύψος και το ζωντανό, κόκκινό του 
χρώμα. Το κτίσμα αυτό ήταν από τα επιβλητικότερα που είχα δει ποτέ. Για την 
είσοδο και την περιήγηση στον φάρο χρειαστήκαμε τη συνοδεία ξεναγού, καθώς 
απαγορευόταν να μπούμε μόνοι μας. Το εσωτερικό του κτιρίου διέφερε από το 
εξωτερικό του, διότι είχε εμφανές το στοιχείο του μετάλλου. Το εξωτερικό, 
αντιθέτως, έμοιαζε να ήταν πέτρινο. Μέσα στον φάρο είδαμε τα παλιά σπίτια του 
φαροφύλακα και τον νέο σταθμό προστασίας του περιβάλλοντος Wadden Sea, 
που είχε εγκατασταθεί πρόσφατα. Προχωρώντας και διασχίζοντας τα 157 
σκαλοπάτια του φάρου, κοιτάξαμε έξω και θαυμάσαμε το πανέμορφο τοπίο. Η 
επίσκεψη στον φάρο ήταν μια μοναδική εμπειρία. Ελπίζω κάποτε να καταφέρω 
να ξαναπάω. 
 



Μαρία Σ.  
Φάρος Lynmouth Foreland-Αγγλία 





Ο φαροφύλακας Edward Smith έκανε αυτή τη δουλειά για όλη του τη 
ζωή. Ο παππούς του, ο πατέρας του, ο θείος του, όλοι φαροφύλακες 
στο φάρο του Lynmouth Foreland. Έτσι λοιπόν ο Edward «έπρεπε» να 
συνεχίσει την παράδοση. Τη λάτρευε αυτή τη δουλειά. Ήτανε πολύ 
καλός και πάντα άναβε τον φάρο τη σωστή στιγμή.  

Μια νύχτα του κρύου Νοέμβρη είχε πολύ δυνατή καταιγίδα όλη την 
ημέρα, γι’ αυτό ο Edward είχε κουραστεί απ’ όλη τη δουλειά και τον 
πήρε ο ύπνος στην καρέκλα του. Δέκα λεπτά αργότερα εμφανίζεται από 
το βάθος ένα βυτιοφόρο το οποίο πήγαινε ευθεία προς την ακτή. 
Ακούει φασαρία ο Edward ξυπνάει για να δει ένα χτυπημένο 
βυτιοφόρο στην ακτή του Lynmouth Foreland. Αυτό δεν είχε 
ξανασυμβεί όσο οι Smiths ήταν υπεύθυνοι του φάρου. Ο Edward 
ένιωσε πολύ ντροπιασμένος που την επομένη παραιτήθηκε από τη 
δουλειά του απογοητευμένος από τον εαυτό του. 

 



Μάρκος Σ. 
Φάρος Le Touquet- Γαλλία 





Το 1852 τέθηκαν σε λειτουργία στο Pointe du Touquet δυο δίδυμοι 
φάροι, καθώς στην περιοχή είχαν συντριβεί πολλά πλοία. Έτσι, η 
ακατοίκητη περιοχή αυτή μετατράπηκε σε μια μικρή πόλη. 

  Το 1944, οι Ναζί ανατίναξαν τους δίδυμους φάρους. Μερικά χρόνια 
μετά, όμως, το 1951, ένας νέος φάρος χτίστηκε στο κέντρο της πόλης, 
καθώς η περιοχή που βρίσκονταν οι παλιοί φάροι είχε αναπτυχθεί και 
είχαν χτιστεί άλλα κτήρια. Από τότε υπήρξαν πολλά προβλήματα, όπως 
πλημμύρες από τη βροχή, επειδή είναι χτισμένος από τούβλο. 

 

Παρόλα αυτά, ο φάρος είναι ακόμα σε λειτουργία σήμερα και είναι ένα 
σημαντικό αξιοθέατο της Γαλλίας.  

 



Νίκη Σ.  
Φάρος Biarritz -Γαλλία 





Ένα καλοκαίρι μια ομάδα ανθρώπων που έκαναν διακοπές στη νότια 
Γαλλία, αποφάσισαν να επισκεφτούν τον περιβόητο φάρο Biarritz.  Ο φάρος 
ήταν λευκός και παλιός, αλλά καλοδιατηρημένος.  Έκαναν την επίσκεψη 
τους απόγευμα, κι έτσι η κατασκευή φωτιζόταν από κάτω. Η διαδρομή μέχρι 
τον φάρο ήταν πολύ ωραία. Η παραθαλάσσια πόλη του Biarritz ήταν γεμάτη 
πράσινο και σχεδόν από κάθε της γωνιά μπορούσαν να δουν τη θάλασσα. Το 
μακρόστενο κτήριο έμοιαζε να σχίζει τον βιολετί ουρανό. Όταν έφτασαν στον 
προορισμό τους, συστήθηκαν με τον ξεναγό και προχώρησαν στο εσωτερικό 
του φάρου. Εσωτερικά ήταν πολύ όμορφα διακοσμημένος. Υπήρχαν πολλές 
επιγραφές με πληροφορίες για την ιστορία του φάρου. Έπρεπε να ανέβουν 
πολλά σκαλιά για να φτάσουν στην κορυφή, αλλά άξιζε η κούραση. Το τοπίο 
που αντίκρισαν ήταν πανέμορφο. Ο ουρανός είχε τα χρώματα του 
ηλιοβασιλέματος και από κάτω η πόλη ήταν φωτισμένη. Η επίσκεψη χάρισε 
σε όλους αξέχαστες εμπειρίες. 

 



Νάσος Σ.  
Φάρος Κορντουάν- Γαλλία   





Καθώς εγώ και η οικογένειά μου πηγαίναμε με το αυτοκίνητο προς τον 
φάρο του Κορντουάν διάβαζα κάποιες πληροφορίες για την ιστορία του 
και για τον πύργο που αντικατέστησε. Κοίταξα από το παράθυρο και 
τον είδα! Ήταν πανύψηλος! Κατεβήκαμε από το αυτοκίνητο και 
αρχίσαμε να περπατάμε. 

Βρισκόμασταν σε ένα δρομάκι που το περικύκλωνε η θάλασσα και 
μπροστά έστεκε ο φάρος. Άκουγα τους γλυκούς ήχους των κυμάτων και 
τα θαλασσοπούλια. Όταν περάσαμε την είσοδο και ανεβήκαμε λίγα 
σκαλιά βρεθήκαμε στον πρώτο όροφο που ονομάζεται: «Το διαμέρισμα 
του βασιλιά» και αποτελούνταν από έναν προθάλαμο, ένα σαλόνι, και 
μια σειρά από αποθηκευτικούς χώρους. Στον δεύτερο όροφο βρισκόταν 
ένα παρεκκλήσι διακοσμημένο με τρούλο. 

Περάσαμε άλλους τρεις πιο άδειους ορόφους και φτάσαμε στην 
ταράτσα. Ήταν η στιγμή που ο ήλιος έδυε. Με το που εξαφανίστηκε από 
τον ορίζοντα τελείως, ο φάρος άναψε και έστειλε μια δέσμη φωτός στη 
μαύρη θάλασσα. Το φανάρι τότε άρχισε να περιστρέφεται αργά. Η 
νύχτα ήταν μαγευτική.  

 



Χρυσά κύματα  
Α΄4,2 



Ευτύχης Τ. -  Π.  
Φάρος Χανίων 





Ο κυρ Μανόλης ήταν ένας ψαράς στις αρχές του 20ου αιώνα , ζούσε 
στα Χανιά και κάθε μέρα πήγανε στο λιμάνι για να ψαρέψει. Στις 
αρχές του Φθινοπώρου δεν έβρισκε καθόλου ψάρια, αυτό 
συνεχίστηκε μέχρι τον Μάιο. Ένα θερμό απόγευμα του καλοκαιριού 
πήγε μια βόλτα ως το λιμάνι. Εκεί κάθισε σε ένα παγκάκι και 
παρατηρούσε τον φάρο. Κατευθείαν του ήρθε η είδα να 
χρησιμοποιήσει το ταλέντο του στην ζωγραφική και να ζωγραφίζει 
του περαστικούς με φόντο τον φάρο. Τις πρώτες μέρες δεν έβγαζε 
καν λεφτά για να αγοράζει τους καμβάδες και τα χρώματα. Τα 
πράγματα όμως άλλαξαν μέχρι τα γεράματα του. Ο φάρος ήταν το 
αγαπημένο του μέρος , αλλά και αυτό που θα πέρναγε τις τελευταίες 
του ώρες.   

 



 
Μυρτώ Τ. 

Παλαιός φάρος Παράλιου Άστρους 
 





Αυτό θα ήταν το τελευταίο  βράδυ που θα άναβε. Η τιμή της ασετιλίνης είχε 
αυξηθεί πολύ και δεν μπορούσαμε να την αντέξουμε. Ήμουν αρκετά 
στενοχωρημένος. Αυτός ο φάρος ήταν η ζωή μου. Εδώ έπαιζα μικρός, εδώ μου 
έδειχνε ο πατέρας  μου, που ήταν και αυτός φαροφύλακας, πώς λειτουργούσε ο 
φάρος και εδώ πέρασα κι εγώ τα  περισσότερά μου χρόνια όταν ακολούθησα την 
δουλειά του πατέρα μου. Πήρα μία καρέκλα και κάθισα δίπλα στον φάρο. Ήταν 
όμορφα. Το παρκάκι με το εκκλησάκι από πίσω, το βλέμμα να χάνεται στον 
ορίζοντα και να χαλαρώνει από την ομορφιά της θάλασσας. Ακούγονταν οι φωνές 
των παιδιών που βουτούσαν από τον Κότρωνα και το κύμα που έσκαγε στα 
βράχια. Ο χτύπος στην πόρτα διέκοψε τις σκέψεις μου. Σηκώθηκα να δω ποιος 
ήταν. Μπροστά μου στεκόταν ένας κύριος με στολή . «Είμαι από το πολεμικό 
ναυτικό και έχω την έγνοια του φάρου», μου είπε, «ήρθα να σας πάρω για να 
πάμε να σας δείξω τον καινούργιο φάρο». Βλέποντας το θλιμμένο μου ύφος 
συνέχισε: «όσο για αυτό το κτήριο, δεν θα το γκρεμίσουμε για να το θυμόμαστε». 
Αυτά ήταν ευχάριστα νέα. Πήγαμε στον καινούργιο φάρο. Ο κύριος μου έδειξε 
μερικά πραγματάκια που δεν ήξερα. Δεν ήταν όμορφος. Ούτε φάρος ήταν. Μία 
κολώνα με φως ήταν! Ο κύριος, όταν είδε το δυσαρεστημένο μου ύφος είπε πως 
είναι πιο εύκολος στην λειτουργία του. Εμένα όμως δεν με ένοιαζε. Προτιμούσα 
τους άλλους φάρους, τους «δύσκολους». Εξάλλου ο παλιός φάρος του Άστρους 
είχε κερδίσει μία θέση στην καρδιά μου. 

 

 



Ελένη Τ.  
Farol de Vila Real de Santo Antonio στην Πορτογαλία 





 Τον περασμένο Ιούνιο, η οικογένειά μου κι εγώ επισκεφθήκαμε την Πορτογαλία 
για μία εβδομάδα. Μείναμε τέσσερις ημέρες στην Λισαβόνα, ενώ τις υπόλοιπες 
τρεις κάναμε εκδρομές  στην χώρα (κυρίως στις παραθαλάσσιες πόλεις και 
κωμοπόλεις).   

    Ένα απόγευμα, την ημέρα πριν εκείνη της αναχώρησής μας, σταματήσαμε σε 
μια πόλη η οποία είναι γνωστή για τον φάρο της, τον οποίο αποφασίσαμε να 
επισκεφθούμε. Ήμασταν οι μόνοι επισκέπτες στο κτήριο. Ανεβήκαμε στον φάρο 
και θαυμάσαμε την εκπληκτική θέα. Περάσαμε πολλή ώρα τραβώντας 
φωτογραφίες. Όταν σκοτείνιασε, κατεβήκαμε στο κάτω μέρος του πύργου και 
προσπαθήσαμε να ανοίξουμε την ενδιάμεση πόρτα, αυτή που συνέδεε τον πύργο 
με το υπόλοιπο κτήριο, όμως δεν άνοιγε. Προσπαθήσαμε πολλές φορές, μήπως 
είχε απλώς κολλήσει το πόμολο, αλλά αυτό αποδείχθηκε μάταιο. Φωνάξαμε για 
βοήθεια και αποπειραθήκαμε να καλέσουμε τις τοπικές αρχές, όμως δεν υπήρχε 
σήμα. Επιπλέον, ο φάρος ήταν αυτοματοποιημένος, οπότε δεν υπήρχε η ελπίδα 
ότι κάποιος φαροφύλακας θα εμφανιστεί. Ήταν αργά το βράδυ και είχε πολύ κρύο, 
εξαιτίας της υγρασίας. Είχε πάει 10:30, όταν ακούσαμε φωνές, από το κτήριο. 
Αρχίσαμε να φωνάζουμε για να τραβήξουμε την προσοχή. Τελικά, ο υπάλληλος 
του φάρου, ο οποίος είχε ξεχάσει το κινητό του, μας άκουσε και άνοιξε την πόρτα. 

     Γυρίσαμε στο ξενοδοχείο εξαντλημένοι και κρυωμένοι. Γνωρίζαμε, όμως, ότι θα 
θυμόμασταν στο μέλλον εκείνη την ημέρα και θα γελούσαμε με ευχαρίστηση.    



Κατερίνα Τ. 
Φάρος Τουρλίτης Άνδρου 





Όπως κάθε καλοκαίρι έτσι και πέρυσι το πέρασα στην Άνδρο. Ένα 
απόγευμα, καθώς έκανα ιστιοπλοΐα με τα ξαδέλφια και κάποιους 
φίλους μας, βρεθήκαμε κοντά στον φάρο «Τουρλίτη» του νησιού. Εκεί, 
καθώς κοιτούσαμε τον μεγάλο, επιβλητικό, αλλά και πανέμορφο φάρο, 
είδαμε έναν φαροφύλακα, ο οποίος είχε έρθει να κάνει κάποιες 
επισκευές στον φάρο. Εκείνος μόλις είδε με πόσο θαυμασμό 
κοιτούσαμε τον φάρο, χαμογέλασε και μας πρότεινε να μας κάνει μια 
ξενάγηση. Εμείς ενθουσιασμένοι δεχτήκαμε αμέσως. Ο φαροφύλακας 
μας έδειξε τον φάρο, μας μίλησε για την ιστορία του και μας έδειξε 
πώς λειτουργεί. Όταν τελείωσε η ξενάγηση τον ευχαριστήσαμε και 
γυρίσαμε σπίτι. Ήταν μια υπέροχη μέρα, που δεν θα ξεχάσω ποτέ. 

 



Λώρα-Ευγενία Φ. 
Πύργος του Ηρακλή στην Ισπανία 





• Σύμφωνα με έναν μύθο, ο ήρωας Ηρακλής σκότωσε τον γιγάντιο 
τύραννο Γηρυόνη μετά από τρεις μέρες πάλης. Ο Ηρακλής τότε 
έθαψε το κεφάλι του Γηρυόνη με τα όπλα του και διέταξε να 
κατασκευαστεί στο σημείο μία πόλη. Ο φάρος στην κορυφή ενός 
κρανίου και δύο κόκκαλα αναπαριστούν το θαμμένο κεφάλι του 
εχθρού του Ηρακλή και απεικονίζονται στο έμβλημα της πόλης 
Κορούνια (εκεί όπου βρίσκεται ο πύργος του Ηρακλή).  

• Σύμφωνα με έναν άλλο θρύλο, ο βασιλιάς Μπρεογκάν, ο ιδρυτής της 
κοινότητας των Γαλικιανών Κελτών, έκτισε εκεί έναν τεράστιο πύργο 
τόσο μεγάλου ύψους που οι γιοι του μπορούσαν να δουν μια 
μακρινή πράσινη ακτή από την κορυφή του. Η θέα αυτής της 
μακρινής πράσινης ακτής τους δελέασε να πλεύσουν στην Ιρλανδία. 
Αυτοί οι απόγονοι του Μπρεογκάν που έμειναν στην Ιρλανδία και οι 
ακόλουθοί τους, είναι οι Κέλτες πρόγονοι των σύγχρονων Ιρλανδών. 
Ένα κολοσσιαίο άγαλμα του Μπρεογκάν έχει κτισθεί κοντά στον 
Πύργο. 

 



Ηλέκτρα Φ.   
Φάρος του Κορντουάν στη Γαλλία 





Το ταξίδι ήταν μεγάλο και οι δυσκολίες πολλές. Αλλά η μεγαλύτερη 
καταιγίδα, που έμεινε ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη μου, ήταν αυτή 
στη θάλασσα Πλατώ Ντε Κορντουάν.  Η ημέρα είχε πια παραχωρήσει 
τη θέση της στη νύχτα και το μόνο φως που είχε απομείνει ήταν οι 
απειλητικές αστραπές, που έσχιζαν στα δύο τον απέραντο ουρανό. Η 
θάλασσα ήταν αγνώριστη και κύματα ξεσπούσαν με λύσσα πάνω 
στους βραχώδεις υφάλους. Ήμασταν  όλοι απεγνωσμένοι, ώσπου 
είδαμε από μακριά να μας καλεί ένα ασημένιο φως. Όταν πλησιάσαμε 
αντικρίσαμε έναν παλιό φάρο. 

Το επόμενο πρωί η θάλασσα ήταν ήρεμη, με μικρά κύματα που 
έμοιαζαν με σελίδες ατέλειωτου βιβλίου. Η χθεσινή καταιγίδα είχε 
αντικατασταθεί από έναν υπέρλαμπρο ήλιο κι έναν καταγάλανο 
ουρανό. Ο φάρος μάς είχε προσφέρει καταφύγιο και μας είχε σώσει 
την περασμένη νύχτα.  

  

 



Μάγια Χ.  
Φάρος West Quoddy Head στις ΗΠΑ 





Το προηγούμενο καλοκαίρι η οικογένεια μου και εγώ ταξιδέψαμε στην 
Αμερική για να δούμε τη θεία μου. Αρκετά κοντά στο σπίτι της θείας 
μου βρισκόταν ο φάρος του West Quoddy Head, έτσι αποφασίσαμε να 
τον επισκεφτούμε. Εξωτερικά ο φάρος ήταν πάρα πολύ ωραίος 
έμοιαζε πολύ με τους κλασσικούς φάρους που βλέπουμε στα βιβλία 
και στις ταινίες, ήταν άσπρος και κόκκινος. Στη συνέχεια πήγαμε να 
δούμε το μουσείο του φάρου, ήταν πολύ ωραίο. Μάθαμε διάφορα 
πράγματα για την ιστορία του αλλά και για την ιστορία της περιοχής. 
Επίσης είδαμε και διάφορες εικόνες με τα ζώα που κατοικούν στην 
περιοχή, αλλά και μερικά γλυπτά και πίνακες που βρίσκονταν στην 
γκαλερί του φάρου. Όταν τελειώσαμε την ξενάγηση και βγήκαμε είχε 
αρχίσει να νυχτώνει και η θέα από τον φάρο ήταν μαγευτική.   

 



Έλση Χ.  
Φάρος του Pemaquid στις ΗΠΑ 





Πριν δύο χρόνια το σχολείο Γιάννη είχε πάει εκπαιδευτική εκδρομή στο χωριό Μέιν της 
Αμερικής. Στο πλαίσιο αυτής της εκδρομής επισκέφτηκαν και τον φάρο του Pemaquid, 
επίσκεψη που ο Γιάννης περίμενε πώς και πώς. Εκεί είχαν την ευκαιρία να μπούνε μέσα 
στον φάρο και η θέα από την κορυφή του φάρου τους έκοψε την ανάσα. Λίγο πριν 
κατεβούν από τον φάρο ο Γιάννης είδε μια ανθρώπινη σκιά στην παραλία κάτω από τον 
γκρεμό να χάνεται πίσω από κάποια βράχια. Νομίζοντας πως ήταν απλά ένα παιχνίδισμα 
του φωτός δεν έδωσε σημασία και ακολούθησε τους υπόλοιπους που κατέβαιναν τις 
σκάλες.  

Μετά από ένα σύντομο γεύμα τα παιδιά είχαν μία ώρα να κάνουν ό,τι θέλουν. Τότε ο 
Γιάννης θυμήθηκε τη μυστηριώδη σκιά και αποφάσισε να πάει κοντά στα βράχια να δει 
μήπως τελικά κάποιος ήταν εκεί. Δεν ήταν δύσκολο να βρει το σημείο που την είχε δει 
πριν κι έτσι μετά από λίγο στεκόταν κοιτάζοντας το επίμονα. Αφού είχαν περάσει περίπου 
πέντε λεπτά χωρίς να έχει δει τίποτα και ενώ ήταν έτοιμος να τα παρατήσει ξαφνικά από 
τα βράχια πετάχτηκε ένας κοντός ανθρωπάκος με γυρισμένη την πλάτη του προς τον 
Γιάννη. Ο Γιάννης θαύμαζε την ευλυγισία και την ταχύτητα του μικρού ανθρωπάκου που 
σκαρφάλωνε τα βράχια μέχρι την κορυφή, όταν ο ανθρωπάκος γύρισε προς το μέρος του. 
Μόνο που δεν ήταν ανθρωπάκος… άλλα μία μαϊμού που είχε μπει σε ένα πλοίο στη 
Βραζιλία και είχε φτάσει κατά λάθος έως εκεί, όπως του εξήγησε μία κυρία που τον 
έψαχνε λίγο πιο πέρα. Η μαϊμουδίτσα σίγουρα ένιωσε ανακουφισμένη όταν είδε την 
κυρία από τον το κέντρο ζώων που ζούσε, να έρχεται κοντά του και έτσι ο Γιάννης γύρισε 
πάλι πίσω στον φάρο να πει στους φίλους του το απίστευτο γεγονός. 

 



Ελένη Χ. 
Φάρος Ακρωτηρίου Ταινάρου 





Πέρυσι το καλοκαίρι, εγώ και η οικογένεια μου επιστρεφθήκαμε τον 
Φάρο στο Ακρωτήριο Ταίναρο, στην Πελοπόννησο. Εκεί, για να δούμε 
καλυτέρα τον Φάρο και να μάθουμε για την ιστορία του, λάβαμε 
μέρος σε μια ξενάγηση την οποία είχε διοργανώσει ο στρατός. Χάρη 
σε αυτή την ξενάγηση, μάθαμε πολλά νέα πράγματα και κατανοήσαμε 
τον τρόπο λειτουργίας του φάρου, όπως και τη χρησιμότητα του. Κάτι 
που μου έκανε εντύπωση ήταν το ότι ο φάρος, αντί για το κλασικό 
τετράγωνο σχήμα, είναι στρογγυλός. 

Γενικά, πέρασα πολύ όμορφα εκείνη την μέρα και θα την θυμάμαι για 
πάντα ως την πρώτη μου επίσκεψη σε φάρο.  

 



Ιωάννα Χ.  
Φάρος του ανατολικού Σάσσεξ στη Μεγάλη Βρετανία 





Μία νύχτα με πολλή καταιγίδα οι κάτοικοι του Ανατολικού Σάσσεξ 
είδαν κάτι που είχαν να δουν πολύ καιρό. Το φως του φάρου στην 
ακτή έλαμπε ξανά! Αυτό συνέβαινε πολύ σπάνια , καθώς η τεχνολογία 
είχε προοδεύσει και οι άνθρωποι δεν χρειάζονταν φάρους πια. Όμως, 
εκείνο το βράδυ μια μικρή βάρκα, που της είχε χαλάσει το ραντάρ,   
κατευθύνονταν προς τα βράχια. Μόλις το είδε ο φύλακας, 
προσπάθησε να τρέξει όσο πιο γρήγορα μπορούσε και να ανάψει τον 
φάρο, ο οποίος δεν λειτουργούσε γιατί ο τεχνικός, που ήταν ο μόνος 
που μπορούσε να τον βάλει σε λειτουργία, έλειπε. Μετά από πολλές 
προσπάθειες τελικά τα κατάφερε και ο φάρος ξανά άνοιξε. Η βάρκα, 
ευτυχώς, πρόλαβε να γυρίσει πριν συγκρουστεί στα βράχια.  

 



Θοδωρής Χ.  
Φάρος του Ρεθύμνου 





Στον Αιγυπτιακό φάρο του Ρεθύμνου λένε που ζούσε κάποτε ένας φαροφύλακας. 
Μία μέρα, αντίκρισε κοντά στο φάρο να περνάει ένα πλεούμενο με ανοιχτά τα 
πανιά. Ώσπου να κατέβει κάτω αποφασισμένος να πλησιάσει το πλεούμενο, αυτό 
είχε εξαφανιστεί. Το ίδιο συνέβαινε για μέρες... O φαροφύλακας άρχισε να 
πιστεύει ότι είχε παραισθήσεις. Ώσπου μία νύχτα, πρωτόγνωρη καταιγίδα ξέσπασε 
στην περιοχή και ο φαροφύλακας άκουγε φωνές στον αέρα που ανέφεραν 
ονόματα ανδρών. Παράξενες μορφές αντίκριζε στα παράθυρα του φάρου και τα 
φώτα είχαν αρχίσει να τρεμοπαίζουν. Ήταν άραγε παιχνίδια της φαντασίας του 
φαροφύλακα ή πραγματικότητα; Δεν είχε άλλη επιλογή από το να κάνει υπομονή 
ώσπου η καταιγίδα να περάσει... Από την ένταση όμως και τη φοβία του 
λιποθύμησε! Όταν ξύπνησε, όλα φαίνονταν ήρεμα και γαλήνια μέσα στον φάρο. Ο 
εφιάλτης της καταιγίδας είχε περάσει. Διστακτικά ο φαροφύλακας Κοίταξε από το 
παράθυρο του φάρου και είδε το γνωστό πλεούμενο-φάντασμα να έχει πλησιάσει 
αρκετά και πάνω του ένα παράξενο πλάσμα που έμοιαζε με γοργόνα να κλαίει και 
να μοιρολογάει. Τότε, αποφάσισε να πάει ως εκεί. Μόλις είδα από κοντά τη 
γοργόνα θαμπώθηκε από την ομορφιά της και αμέσως την ερωτεύτηκε! Άπλωσε το 
χέρι του να την αγγίξει και τότε η γοργόνα μεταμορφώθηκε σε μία όμορφη 
κοπέλα. Ήταν η κόρη του καπετάνιου του πλοίου, η μόνη επιζήσασα από το 
ναυάγιο που μια νεράιδα την είχε μεταμορφώσει σε γοργόνα. Ο φαροφύλακας 
αποφάσισε να την κρατήσει μαζί του και το ζευγάρι έζησε για πολλά χρόνια στους 
στίχους του ερημίτη της πέτρας και των κομματιών του Φάρου του Ρεθύμνου. 

 



 

Οι μαθητές μας και οι μαθήτριές μας μας χάρισαν μια υπέροχη περιπλάνηση στους 
φάρους του κόσμου. Μέσα από τις ζωγραφιές τους, τις κατασκευές τους αλλά και τις 
ιστορίες τους, βγήκαμε για λίγο από τα σύνορα της καθημερινότητας και γνωρίσαμε έναν 
αλλιώτικο κόσμο.  

 

Σας ευχαριστούμε παιδιά γι’ αυτή τη μοναδική εμπειρία και σας ευχόμαστε Καλό 
Καλοκαίρι!  

Οι καθηγήτριές σας  

Πένυ Παπαδογεώργη  

Λη Λυκούδη 


