
 

Προς την Υπηρεσία Φάρων, 

 

Είµαστε µια οµάδα τελειόφοιτων φοιτητών της Αρχιτεκτονικής 
Σχολής του Ε.Μ.Π. και επιθυµούµε να λάβουµε την έγκριση για 
την αναστύλωση-αποκατάσταση του φάρου του Γαυρίου στην 
Άνδρο. 

Με την υποστήριξη µιας πρόθυµης οµάδας πολιτών, Ανδριωτών και 
µη, τη συµπαράσταση και την ενθάρρυνση του Πολιτιστικού 
Συλλόγου του Γαυρίου, ''Φιλοπρόοδος Όµιλος το Γαύριο'' , την 
τεχνική βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και τη συµβολή 
και τεχνική υποστήριξη του Επίκουρου Καθηγητή του Ε.Μ.Π. Κ. 
Καραδήµα ( M.Sc. In Architectural Conservation at Heriot Watt 
University Edinburgh, Διπλωµατούχος Αρχιτέκτων Ε.Μ.Π.), 
πιστεύουµε στην σωστή και επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. 

Αφορµή για αυτή µας την πρωτοβουλία υπήρξε κατά βάση η αγάπη 
µας για το νησί της Άνδρου. Επιπλέον πιστεύουµε πως µια τέτοια 
κίνηση προωθεί την υπεράσπιση της Ιστορικής Ναυτιλιακής και 
Πολιτιστικής κληρονοµιάς και αυτήν της Αρχιτεκτονικής και 
Βιοµηχανικής Τέχνης, συµβάλλει στη σύγχρονη εξέλιξή µας, ενώ 
τέλος, δίνει τη δυνατότητα για διατήρηση, ανάδειξη, και 
προβολή στο ευρύ κοινό της σηµασίας και του ρόλου των φάρων 
στη ναυσιπλοΐα των παλαιότερων χρόνων. 

Κατασκευασµένος από τη Γαλλική Εταιρεία Φάρων το 1874, ο φάρος 
στέκει σε ύψωµα, σηµατοδοτώντας την είσοδο του λιµανιού του 
Γαυρίου. Η κατάσταση του οικοδοµήµατος είναι κακή λόγω των 
φθορών που προκλήθηκαν µε το πέρασµα του χρόνου και της 
συσσώρευσης αλάτων που οδήγησαν σε σηµαντικές διαβρώσεις του 
οικοδοµήµατος. 

Σκοπός της οµάδας είναι η πλήρης αποκατάσταση της 
αρχικής µορφής του οικοδοµήµατος του φάρου, η συντήρηση 
και διατήρηση των αυθεντικών οικοδοµικών στοιχείων και 
η ανάδειξη  του ως αρχιτεκτονική κληρονοµιά. 

Οι στόχοι µας έχουν ως εξής: 

 Λεπτοµερής µελέτη της υπάρχουσας κατάστασης του 
οικοδοµήµατος του φάρου     ( αλλοιώσεις, διαβρώσεις, 
σηµεία µε αστάθεια, ρωγµές, ανάγκη για ενισχύσεις κτλ) 

 Αποτύπωση και καταγραφή του οικοδοµήµατος του φάρου 
(σχεδιαστική καταγραφή, µετρήσεις, συλλογή απαραίτητου 
φωτογραφικού υλικού). 

 Συλλογή των παλαιών σχεδίων του φάρου και σύγκριση µε 
αυτά της αποτύπωσης µε σκοπό την σωστή αποπεράτωση της 
αναστήλωσης του φάρου ως προς την αρχική του 
αρχιτεκτονική µορφή. 



 Αξιολόγηση των φθορών και εκπόνηση µελέτης  για την 
αποκατάστασή τους. Πιο συγκεκριµένα και µε µια πρώτη 
εικόνα που ήδη έχουµε, απαιτείται αποκάλυψη της πέτρινης 
τοιχοποιίας και αναστύλωση ή αποκατάσταση οικοδοµικών 
µερών του κτηρίου κ.τ.λ.   

Σηµαντική επιδίωξη της αποκατάστασης του οικοδοµήµατος του 
φάρου είναι να διαµορφωθεί κατάλληλα το εσωτερικό του, 
προκειµένου να αποτελέσει, εκτός των άλλων, και παραθεριστικό 
κατάλυµα για τους αξιωµατικούς του πολεµικού ναυτικού. Επίσης 
η στέγαση προσωρινών δρώµενων πολιτιστικού χαρακτήρα τα 
διαστήµατα κατά τα οποία ο φάρος θα είναι διαθέσιµος. 

 

Η επανατοποθέτηση του φανού επί του φάρου και η αποµάκρυνση 
της σκαλωσιάς µε σκοπό την ενεργειακή επάρκεια και την αποφυγή 
των σύγχρονων παρεµβολών που σήµερα αλλοιώνουν την 
αρχιτεκτονική αισθητική του φάρου, θα είναι επίσης ένας από 
τους στόχους µας.  

 
Εκτός της αναστύλωσης και αποκατάστασης του οικοδοµήµατος του 
φάρου, θα επιδιωχθεί και: 

 η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου και η διαµόρφωση 
στάσεων πανοράµατος, κάτι που θα αυξήσει την 
επισκεψιµότητα του µνηµείου-φάρου 

 κατάλληλα διαµορφωµένος  περίπατος που θα ξεκινά από το 
λιµάνι και θα καταλήγει στην κορυφή του λόφου, στο φάρο. 
Τα περιοδικά πολιτιστικά δρώµενα που ενδέχεται να στεγάζει 
ο φάρος, θα µπορούν να εκτυλίσσονται καθ' όλο το µήκος της 
διαδροµής αυτής αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο του φάρου. 
 

Η υλοποίηση της παραπάνω αρχιτεκτονικής µελέτης και όλων των 
εργασιών ανάπλασης του φάρου, θα πραγµατοποιηθεί αποκλειστικά µε 
χορηγίες ιδιωτών. 
 
Πιστεύοντας στη δική σας θετική απάντηση, ζητούµε την έγκριση 
αυτής της αρχιτεκτονικής πρόθεσης για αναστύλωση και 
αποκατάσταση του φάρου και υποστηρίζουµε την αξία και τη 
σηµαντικότητα της υλοποίησής της. 
 
 
Με εκτίµηση,  
η οµάδα τελοιόφοιτων φοιτητών της αρχιτεκτονικής σχολής Ε.Μ.Π.:       
 Δάβαρης Νικόλαος 
 Μιλτιάδου Φωτεινή 
 Μπαρτζώκα Σοφία-Αθηνά 
 Ντίνα Ιωάννα 
 Χριστοδουλάκη Ευαγγελία 
 Ρόιδος Δηµήτριος  


