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Γνωριμία με τον Φάρο
Ø

Ø Η κατασκευή του κράτησε είκοσι (20) χρόνια 
και ολοκληρώθηκε στο 280 π.Χ΄επί 
βασιλείας Πτολεμαίου του Β΄

Ø Το οικοδόμημα χτίστηκε πάνω σ`ένα νησάκι 
που λεγόταν Φάρος,στην είσοδο του 
λιμανιού της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου 
πόλη που έχτισε ο Μέγας Αλέξανδρος, σε 
σχέδιο του αρχιτέκτονα Δεινοκράτη, όταν 
κατέλαβε την Αίγυπτο.

Ø Έφτανε τα 140 μ. ύψος και ηταν το δεύτερο 
ψηλότερο ανθρώπινο επίτευγμα μετά τη 
πυραμίδα του Χέοπα. 

Ø

Ø

Ø Το οικοδόμημα πήρε το όνομα του νησιού ενω 
ήταν έργο του αρχιτέκτονα Σωκράτη.



ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ

Πολύτιμος βοηθός των ναυτικών
για 1500 χρόνια

Ø  Κατασκευάστηκε  προκείμενου να 
καθοδηγεί τα πλοία με 
ασφάλεια στο λιμάνι της 
Αλεξάνδρειας. Κατά τη 
διάρκεια της νύχτας 
αντανακλούσε τη λάμψη μιας 
μεγάλης φωτιάς ενώ την 
ημέρα ύψωνε στον ουρανό 
μια μεγάλη στήλη καπνού. 

Ø Αυτός ήταν ο πρώτος φάρος στον 
κόσμο και παρέμεινε στη 
θέση του για 1500 χρόνια. 

Ø Ο τελευταίος πύργος είχε σχήμα 
κυλίνδρου και στο εσωτερικό 
του έκαιγε η φωτιά που 
οδηγούσε τα πλοία με 
ασφάλεια στο λιμάνι. 

Ø Στη κορυφή του υπήρχε το άγαλμα 
του Διός Σωτήρας.



ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ
Ø Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας θεωρείται ένα από τα Επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου. 

Ø Κατασκευάστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. και παρέμεινε σε λειτουργία ώς την πλήρη καταστροφή του από 
δύο σεισμούς τον 14ο αιώνα μ.Χ. 

Ø Κατασκευάστηκε από κομμάτια άσπρης πέτρας και ήταν δομημένος σε τέσσερα επίπεδα. 

Ø Στο τέταρτο επίπεδο υπήρχε ένας καθρέπτης που αντανακλούσε το φως του ήλιου κατά τη διάρκεια 
της μέρας ενώ το βράδυ έκαιγε μία φλόγα για να προειδοποιεί τα διερχόμενα πλοία για την 
ύπαρξη εμποδίων.



Η καταστροφή του φάρου
Μετά τις πυραμίδες της 
Αιγύπτου, ο φάρος της 
Αλεξάνδρειας είναι το 
μεγαλύτερο σε χρονική διάρκεια 
μνημείο της περιοχής που 
κατάφερε να διασωθεί εώς την 
σχεδόν ολοκληρωτική 
καταστροφή του από τρεις 
σεισμούς που έλαβαν χώρα το 
796, το 1303 και το 1323 μ.Χ. 
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