
Πάνω στο µάτι του βορρά 

Ένα Ju-88 στο φάρο της Ψαθούρας  
Κείµενο – φωτογραφίες: Βασίλης Μεντόγιαννης 

 

Στα χέρια µου κρατάω προσεκτικά ένα πιρούνι, το παρατηρώ αργά αργά ενώ η φαντασία µου ταξιδεύει πίσω, 

στο παρελθόν. Οι φθορές στο µέταλλο µαρτυρούν την ηλικία του, ενώ καθώς το γυρίζω από την ανάποδη στο 

τέλος της λαβής εκεί που φαρδαίνει, βλέπω αυτό που περίµενα. Χαραγµένος ο ναζιστικός αετός µε τη γερµανι-

κή σβάστικα πιασµένη στα νύχια του. 

 

«Ήµουν πολύ µικρή, νοµίζω ήµασταν 

ακόµα στον φάρο, εγώ έκλαιγα και ο 

παππούς δεν είχε τίποτε να µου δώσει. 

Σηκώθηκε τότε και λίγο αργότερα µου 

έφερε αυτό το πιρούνι. Εγώ το κράτη-

σα από τότε, µεγάλωσα και το φύλαγα 

µαζί µε το καλό µου το σερβίτσιο…», 

µας διηγείται η κα Μέλου Φούλα,  

εγγονή του Φαροφύλακα της Ψαθού-

ρας Αγάλλου Αγάλλου, την τροµερή 

περίοδο του 1942. 

Φεύγοντας από την Ερµιόνη, όπου είχα 

συναντήσει την κα Φούλα οδηγώ το 

αυτοκίνητο µου και σκέφτοµαι  την 

αρχή αυτής της ιστορίας. 

 

Έχουν περάσει κιόλας δυο χρόνια από 

την βραδιά στο µαγευτικό κόλπο Στενή 

Βάλα της Αλοννήσου, όπου µε πραγµατικά πολύ καλή παρέα καθόµασταν στην ταβέρνα των ∆ροσάκηδων. 

Ακριβώς δίπλα από τη θάλασσα, τέλη Αυγούστου τρώγαµε και συζητούσαµε όπως χιλιάδες Έλληνες. Εκείνο 

το βράδυ ήταν που µου υποσχέθηκε ο καπετάνιος Γιώργος ∆ροσάκης ότι θα µας πήγαινε σε ένα αεροπλάνο 

που είχε βρει στο φάρο της Ψαθούρας ενώ ψάρευε. Οι µέρες περάσανε και έπρεπε να γυρίσουµε. Ο καιρός δεν 

µας επέτρεψε να πάµε. Εγώ δεν το ξέχασα όµως, θυµόµουν ακριβώς την περιγραφή του όπως επίσης και όλες 

τις τεχνικές λεπτοµέρειες. 

 «Τι ξέρουµε για αυτό;» µας ρωτάει ο διευθυντής του περιοδικού. 

«Όχι πολλά» του απαντάω, «µόνο την περιγραφή του Καπετάνιου, ότι 

είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ότι θα µας βοηθήσει να βρούµε το 

ακριβές στίγµα». 

Ο διευθυντής του περιοδικού µας κοιτάζει µε αµφιβολία «πιστεύεις 

ότι αξίζει τον κόπο;», «πιστεύω πως ναι» του απαντάω.  

«Έχουµε και µια µαρτυρία του τότε φαροφύλακα Αγάλλου Αγάλλου, 

από τον οποίο γνωρίζουµε ότι το πλήρωµα σώθηκε και τον τύπο του 

αεροσκάφους, είναι το γερµανικό ελαφρύ βοµβαρδιστικό Junkers-88. 

Ποτέ δεν έχουµε βρει ένα ολόκληρο ιδίου τύπου αεροσκάφος.  

Σε µια άλλη ερευνά στην Ιθάκη που κάναµε πριν από χρόνια βρήκαµε 

µόνο τους δυο κινητήρες και ένα µικρό κοµµάτι από το ουραίο τµήµα 

του αεροπλάνου.  

Κάποιες πληροφορίες αναφέ-

ρουν την ύπαρξη άλλων δυο 

αεροπλάνων, ανοιχτά από τον 

Πειραιά αλλά δεν γνωρίζουµε 

τίποτα άλλο. Ναι κατά την 

γνώµη µου αξίζει τον κόπο» 

λέω. «Εντάξει» µας απαντάει 

και ξεκινάµε τις προετοιµασίες 

για το ταξίδι µας. 

 

 

 

Είναι φθινόπωρο, όταν φτάνουµε στην Αλόννησο µαζί µε τον Γιάννη Γκουλέλη. Στο λιµάνι µας περιµένει ο 

«σύνδεσµος» µας ∆ρόσος ∆ροσάκης, από εκεί συνεχίζουµε και φτάνουµε στη βάση µας, που για τις επόµενες 

Το πιρούνι του πληρώµατος, σώζεται έως σήµερα. 

Ο Γιάννης Γκουλέλης µαζί µε το ∆ρόσο 

∆ροσάκη. 

Η Ουρανία Αγάλλου, σήµερα στο Πόρτο 

Χέλι. 



πέντε µέρες θα είναι ο κόλπος της Στενής Βάλας. «Το σκάφος εντάξει;» ρωτάω τον ∆ροσό, «δεν είναι αυτό 

που περιµέναµε αλλά εντάξει» µου απαντάει, «όπως και να χει ο καιρός είναι πολύ καλός και αύριο πρωί  

πρωί ξεκινάµε». Την εποµένη το πρωί φορτώνουµε γρήγορα το σκάφος.  Γύρω στις 9:00 είµαστε έτοιµοι για 

αναχώρηση. Αφού χαιρετάµε τα παιδιά, τους ενηµερώνουµε ότι η ώρα της επιστροφής θα είναι µεταξύ τέσσε-

ρις µε πέντε το απόγευµα. Τα κινητά τηλέφωνα δεν έχουν σήµα στο συγκεκριµένο σηµείο και ο ασύρµατος 

πολλές φορές δεν ακούγεται. 

«Σύµφωνα µε τις πληροφορίες 

του Καπετάνιου το αεροπλάνο 

βρίσκεται στο βόρειο σηµείο 

του φάρου της Ψαθούρας σε 

σχετικά κοντινή απόσταση από 

αυτόν», ενηµερώνω καθοδόν 

τον Γιάννη ο οποίος µε άκουγε 

νυσταγµένος. 

«Το µέγιστο βάθος είναι 32 

µέτρα και διαθέτουµε ένα πρό-

χειρο στίγµα, πιστεύω ότι δεν 

θα δυσκολευτούµε να το βρού-

µε», ο Γιάννης δεν απάντησε, 

συνέχισε απλά να οδηγεί το  

σκάφος. 

Ο φάρος της Ψαθούρας βρίσκεται περίπου 22 ναυτικά µίλια µακριά 

από το λιµάνι της Στενής Βάλας στο βορειότερο σηµείο των Σποράδων 

και µε την ταχύτητα των 17 κόµβων χρειαζόµαστε περίπου µια ώρα και 

δεκαπέντε λεπτά για να φτάσουµε. 

Γνωστό ως αρκετά επικίνδυνο σηµείο αφού βρίσκεται ακριβώς πάνω 

στο µάτι του Βορά. Η θάλασσα είναι µπουνάτσα όµως και απολαµβά-

νουµε την διαδροµή. 

Μετά από σαράντα πέντε λεπτά διακρίνουµε τον πύργο του φάρου. Με 

το GPS στο χέρι βάζουµε ρότα για να οδηγηθούµε ακριβώς στο σηµείο που µας είχε υποδείξει ο Καπετάνιος. 

«Εδώ ακριβώς, κράτει» φωνάζω, «βάθος;», «44 µέτρα» µου απαντάει ο Γιάννης, περίεργο σκέφτοµαι, σε αυτό 

ακριβώς το σηµείο το βάθος έπρεπε να είναι στα 32 µέτρα, προβληµατίζοµαι. «Συνέχισε, έως ότου το βυθόµε-

τρο γράψει 32 µέτρα βάθος» του απαντάω. 

«32, εδώ είµαστε» µου λέει, φουντάρω άγκυρα. 

Αφού ασφαλίζουµε το σκάφος ξεκινάµε ετοιµασίες για κατάδυση. Κάτι δεν πάει καλά όµως το νιώθω, παρόλο 

που το βάθος ήταν 32 µέτρα από την επιφάνεια διακρίνουµε αµυδρά τον πυθµένα. Κανονικά για ένα τέτοιο 

βάθος δεν θα έπρεπε να διακρίνουµε τίποτα. 

Μετά τις τελευταίες συνεννοήσεις αρχίζουµε την κάθοδο µας. Φτάνοντας στον πυθµένα τα όργανα µας γρά-

φουν βάθος 19 µέτρα. Κοιταζόµαστε µε απορία, πιθανόν να ξέσυρε η άγκυρα και να έχουµε παρασυρθεί σε 

ρηχότερα νερά, σκέφτοµαι. 

Μετά από περίπου 40 λεπτά κατάδυση και χωρίς να έχουµε συναντήσει τίποτα αναδυόµαστε. Στην επιφάνεια 

ένα έντονο ρεύµα µας κουράζει αρκετά ώσπου να φτάσουµε στο σκάφος. 

∆εν καταλαβαίνω, το βυθόµετρο στο σκάφος συνεχίζει να γράφει 32 µέτρα. Η άγκυρα µας δεν έχει κουνηθεί 

ρούπι, τι συµβαίνει; 

Ταυτόχρονα αντιλαµβανόµαστε ότι το βυθόµετρο του σκάφους έχει βλάβη και ότι είµαστε αρκετά µακριά από 

το σηµείο που µας είχε υποδείξει ο Καπετάνιος. 

Σηκώνουµε άγκυρα και σύµφωνα µε τις ενδείξεις του GPS επιστρέφουµε πίσω στο πρώτο σηµείο. Το γεγονός 

ότι το στίγµα είναι στο περίπου και µαζί µε την απώλεια του βυθόµετρου, µας δηµιουργούσε τροµερό πρόβλη-

µα. «Τι θα κάνουµε;» ρώτησε ο Γιάννης, «θα ποντίσουµε ένα από τα όργανα που έχουµε επάνω µας κατά την 

διάρκεια της κατάδυσης, το δικό µου κρατάει το µέγιστο βάθος όποτε κάπως έτσι θα προσπαθήσουµε να κά-

νουµε κάποιες µετρήσεις» απαντάω. 

Έχοντας χάσει αρκετό χρόνο ο υπολογιστής κατάδυσης γράφει µέγιστο βάθος 34 µέτρα. Φουντάρουµε άγκυρα 

και ετοιµαζόµαστε να ξαναπέσουµε στη θάλασσα. 

Το βάθος εκεί ήταν πράγµατι 34 µέτρα αλλά λίγο αργότερα βάθαινε απότοµα έως τα σαράντα, πράγµα που δεν 

συµβάδιζε µε την περιγραφή του Καπετάνιου. 

Συνολικά έως τώρα έχουµε κάνει τέσσερις καταδύσεις και δεν έχουµε εντοπίσει τίποτα ακόµα. Η ώρα είναι 

σχεδόν τρεισήµισι και ο Γιάννης σε µια τελευταία κατάδυση απελπισίας εντοπίζει την καλύπτρα του αεροσκά-

φους. Αµέσως δένει το µίτο του στην καλύπτρα και αναδύεται αφήνοντας µια µικρή σηµαδούρα στην επιφά-

νεια. Αυτό είναι και το µοναδικό σηµείο αναφοράς για αύριο. 

 

Ένα πιστόλι φωτοβολίδων. 

Ο φάρος της Ψαθούρας. 



Η ελπίδα µας αναζωπυρώνεται, «τι έγινε; τι είδες; πες µου», «βρήκα την καλύπτρα και σε µικρή απόσταση 

τµήµα από το πηδάλιο του αεροπλάνου, νοµίζω το κάθετο κινητό», «τίποτα άλλο;» ρωτάω µε αγωνιά, «όχι, 

παράξενο τίποτα άλλο» απαντάει. Σκεφτικοί και συγκρατηµένα αισιόδοξοι ξεκινάµε την επιστροφή µας. Ο 

ήλιος έχει πέσει χαµηλά και κρυώνουµε λίγο. 

Το βράδυ στο τραπέζι διηγούµαστε όλη την ιστορία στον ∆ρόσο. «∆εν µπορεί» µας λέει, «κάπου εκεί θα εί-

ναι».Αφού φάγαµε σχεδιάζουµε και οι τρεις µαζί την επόµενη ηµέρα. Κανονίζουµε να χωρίσουµε την θαλάσ-

σια περιοχή γύρω από την καλύπτρα σε τέσσερις τοµείς. Με κέντρο αναφοράς τη σηµαδούρα της καλύπτρας, 

θα ποντίσουµε σηµαδούρες οριοθετώντας τις περιοχές στις οποίες θα καταδυθούµε. Ο ∆ρόσος σηκώνεται και 

από την αποθήκη του µας φέρνει ότι χρειαζόµαστε. 

Το επόµενα πρωί φορτώνουµε στο σκάφος το τσουβάλι µε τα τσαµαδούρια και ξεκούραστοι ξεκινάµε. Ο και-

ρός παραµένει θαυµάσιος και πολύ γρήγορα είµαστε στο φάρο. Προσεκτικά αρχίζουµε να ποντίζουµε τις ση-

µαδούρες προσέχοντας όσο είναι δυνατόν να ισαπέχουν. 

Η πρώτη κατάδυση ξεκινάει, τίποτα. Είµαστε αισιόδοξοι όµως και συνεχίζουµε, τέταρτη κατάδυση στη τελευ-

ταία σηµαδούρα και πάλι τίποτα. Έχω απογοητευτεί, πραγµατικά πια πιστεύω ότι δεν θα µπορέσουµε να το 

βρούµε ποτέ. Η ώρα είναι περίπου δυο το µεσηµέρι και δεν ξέρω πια που αλλού να ψάξουµε. Κουρασµένοι και 

απελπισµένοι µε το Γιάννη παραµένουµε αµίλητοι µέσα σε αυτή την όµορφη ερηµιά κοιτάζοντας από µακριά 

τον επιβλητικό φάρο. Σε µια στιγµή ο Γιάννης µου λέει να ψάξουµε πολύ κοντά από το σηµείο της καλύπτρας 

προς το ρηχότερο σηµείο. «Αφού αυτό το περάσαµε και χτες» του απαντάω, «είναι δυνατόν; θα το είχαµε δει 

αν ήταν εκεί» συνεχίζω. «Εγώ λέω να πάω!» µου απαντάει, «αν έχεις κουράγιο πήγαινε» του λέω, έτσι και 

αλλιώς µας είχαν αποµείνει ακόµα δυο φιάλες γεµάτες. 

Μετά από λίγο ο Γιάννης φεύγει, µένω να κοιτάω τον φάρο µόνος. Σκέφτοµαι ότι ακόµα και αύριο να βρίσκα-

µε το αεροπλάνο οι µέρες δεν µας βγάζουν να ολοκληρώσουµε την δουλειά µας. Σκέφτοµαι ακόµα και πως θα 

δικαιολογηθώ στο περιοδικό, όταν η σηµαδούρα ανάγκης του Γιάννη πετάγεται στην επιφάνεια! 

Σε πολύ κοντινή απόσταση από το σκάφος, αυτό µπορεί να σηµαίνει δυο πράγµατα, ή ότι βρέθηκε το αεροπλά-

νο ή ότι ο Γιάννης έπαθε κάτι. Πριν προλάβω να αντιδράσω ο Γιάννης αναδύεται, «το βρήκα» µου λέει και 

πανηγυρίζουµε. 

Με ενθουσιασµό ετοιµάζοµε, συναρµολογώ την υποβρύχια φωτογραφική µηχανή, παίρνω επιπλέον φώτα και 

ξεκινάµε για να δω αυτό που µόνο στη φαντασία µου υπήρχε έως τότε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ίπλα από την µια πτέρυγα του αεροσκάφους.  

Ότι σώζεται από το αεροπλάνο, το µέρος 

του πιλοτηρίου και του ουραίου τµήµατος 

έχουν διαλυθεί.  

∆εξιά, ο φαροφύλακας Αγάλλος Αγάλλου, φωτο-

γραφία στο Τρίκερη, του Παγασητικού κόλπου. 



Όσα χρόνια και αν περάσουν η πρώτη εικόνα, η πρώτη στιγµή όταν συναντάς ένα ναυάγιο, µένει χαραγµένη 

στο µυαλό σου για πάντα. Βρισκόµαστε σε βάθος 32 µέτρα όταν ακριβώς µπροστά µας σε σκούρο βραχώδη 

βυθό, µέσα σε ένα απόκοσµο σκηνικό βρίσκεται σιωπηλό το αεροπλάνο. Το σηµείο αυτό περιβάλλεται από 

βράχους δηµιουργώντας σχεδόν µια γούβα που στη µέση του βρίσκεται το ναυάγιο. Αυτός πρέπει να είναι και 

ο λόγος που δεν πρέπει να το είδαµε και νωρίτερα. Από το συγκεκριµένο σηµείο πρέπει να περάσαµε κατά 

επανάληψη ξυστά, τουλάχιστον τρεις φορές. 

Είµαστε ακριβώς µπροστά από τον θάλαµο διακυβέρνησης και συνεχίζουµε την ερευνά µας. Για το Γιάννη 

αυτή είναι η δεύτερη κατάδυση µε την ίδια φιάλη και έτσι ο αέρας του φτάνει στο τέλος, στερεώνουµε ένα νέο 

σχοινί στο ναυάγιο για να πέσουµε ακριβώς την επόµενη µέρα και αναδυόµαστε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίτη συνεχόµενη µέρα σήµερα, αν και ακόµα υπάρχει λίγη κούραση η όρεξη είναι µεγάλη. Από την επιφάνεια 

ακολουθούµε το σχοινί και καταλήγουµε ακριβώς στο ναυάγιο. Την προηγούµενη το βράδυ είχαµε ήδη συζη-

τήσει τι θα κάνουµε σήµερα. Θα ψάξουµε τον περιβάλλοντα χώρο και το σπουδαιότερο θα εντοπίσουµε το 

µικρό µεταλλικό ταµπελάκι που έχει χαραγµένο τον αριθµό µητρώου του αεροσκάφους. Με αυτό τον αριθµό 

θα µπορέσουµε να βρούµε την ταυτότητα του αεροπλάνου και το πλήρωµα. Σύµφωνα µε τις οδηγίες που λάβα-

µε από Γερµανούς ιστορικούς, αυτό πρέπει να βρίσκεται στην δεξιά πλευρά, κάτω ακριβώς από το παράθυρο 

του πιλότου. Ένα δεύτερο σηµείο είναι στη µέση περίπου του πίνακα οργάνων µέσα στο θάλαµο διακυβέρνη-

σης. Η ορατότητα είναι καλή αλλά η συννεφιά µας σκουραίνει αρκετά το µπλε χωρίς να έχουµε το φως που 

περιµέναµε. 

Παράξενο σκέφτοµαι, το αεροπλάνο δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση από όσο φανταζόµουνα. Τα φτερά του 

παραµένουν ακέραια αλλά όλο το τµήµα του ουραίου έχει διαλυθεί σε µικρά κοµµάτια. Ο θάλαµος διακυβέρ-

νησης έχει επίσης διαλυθεί, όργανα, ένα κάθισµα του πληρώµατος και πολλά αλλά είναι πεσµένα ακριβώς 

µπροστά. Εφόσον η ρυγχαία δοµή του αεροσκάφους έχει διαλυθεί δεν µπορούµε και να εντοπίσουµε το ταµπε-

λάκι, κάποιες προσπάθειες που έγιναν στα µεταλλικά τµήµατα που βρέθηκαν δεν έδειξαν τίποτα. Οι δυο κινη-

τήρες που διέθετε το αεροπλάνο είναι πεσµένοι ακριβώς µπροστά από τα φτερά, έλικες και άλλες λεπτοµέρειες 

δεν υπάρχουν. Γεγονός που προκύπτει από τη βίαιη προσθαλάσσωση του. 

Ένα πολυβόλο, γεµιστήρες, το πιστόλι των φωτοβολίδων, κάποια όργανα και αλλά αντικείµενα συγκεντρώνο-

νται σε ένα σηµείο για να ανελκυστούν λίγο πριν την τελευταία µας κατάδυση. 

Junkers-88, πετάνε σε σχηµατισµό.  

Ένα οπλοπολυβόλο 

σµαϊζέρ αµέσως 

µετά την  

ανέλκυση του. 

Μια λυχνία. 

Η πόρπη της ζώνης ασφαλείας.  

Ότι έχει αποµείνει από το πιλοτήριο.  



Επιστρέφοντας το απόγευµα αρκετά κουρασµένοι, σκεφτόµουνα την µαρτυρία του φαροφύλακα και απορού-

σα. Όλο το πλήρωµα σώθηκε, το αεροπλάνο προσθαλασσώθηκε οµαλά, ο καιρός ήτανε καλός, γιατί το αερο-

πλάνο είναι σε τόσο κακή κατάσταση; 

 

Συνέντευξη από τον Αγάλλου Γιώργο, Στενή Βάλα 2-6-1996 / Αλόννησος 
«Κατά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο εγώ µε το φαροφύλακα πατέρα µου και τη µάνα µου ήµασταν κάτοικοι της 

Ψαθούρας. Στη περίοδο του πολέµου συνέβησαν δυο περιστατικά που συντάραξαν την ήσυχη και αποµονωµέ-

νη ζωή µας. 

Το πρώτο συνέβη στις 27 Μαΐου του 1942. 

Ήταν µια ήρεµη νύχτα µε ολόγιοµο φεγγάρι, όταν ακούσαµε το θόρυβο µηχανής αεροπλάνου πολύ κοντά πά-

νω από τα κεφάλια µας. Ένα αεροπλάνο έκανε βόλτες γύρω-γύρω από το φάρο. Ο φάρος ήταν κλειστός λόγω 

πόλεµου κι άναβε µόνο από κυβερνητική διαταγή, αν χρειαζόταν. Από φόβο βοµβαρδισµού, γιατί εκείνη την 

εποχή δεν ήξερες από πού θα σου ‘ρθει, βγήκαµε έξω και κρυφτήκαµε στους θάµνους. Η ώρα ήταν 2:00 τα 

µεσάνυχτα και ο καιρός µπουνάτσα. Από πάνω µας διαγραφόταν καθαρά ένα µεγάλο αεροπλάνο που έκανε 

κύκλους. Ξαφνικά η µηχανή έσβησε. Όπως µάθαµε αργότερα, αυτό συνέβη γιατί τελείωσαν τα καύσιµα. Το 

πολεµικό αεροπλάνο προσθαλασσώθηκε ανοιχτά από την ξερά του Μαΐστρου, διένυσε κάποια απόσταση και 

µετά βούλιαξε σε άλλο σηµείο. Σε αυτό το διάστηµα το πλήρωµα του το εγκατέλειψε πολύ γρήγορα µε τη σω-

στική λέµβο. Εγώ µε τον πατέρα µου, Αγάλλου Αγάλλο τους φωνάξαµε από την στεριά και τους υποδεικνύαµε 

το µέρος όπου θα µπορούσαν να βγουν. Μάλιστα ο πατέρας µου επειδή κάπνιζε πήρε κι άναψε αρκετά σπίρτα 

µαζί και τους καθοδήγησε στο συγκεκριµένο σηµείο της ακτής. Όταν βγήκαν έξω τράβηξαν τη λέµβο, µας 

ευχαρίστησαν και πήγαµε στο φάρο. Εκεί τους ρωτήσαµε 

αν θέλουν να φανέ, κι αυτοί απάντησαν όχι. Έτρωγαν φρέσκα κρεµµύδια από τον κήπο µας από φόβο µήπως 

τους δηλητηριάσουµε. Μετά πλύθηκαν ρίχνοντας ο ένας νερό στον άλλο µε το γκαζοτενεκέ από τη στέρνα. 

Στη συνέχεια έπεσαν για ύπνο έχοντας πάντα για φρουρά εναλλάξ έναν από τους τέσσερις τους. 

Την άλλη µέρα το πρωί φοβισµένοι µας ρωτούσαν σε ποιο σηµείο βρίσκονταν, αν υπήρχαν παρτιζάνοι και αν 

µπορούσαν να πάνε να ενωθούν µε τους άλλους Γερµανούς. Ένας από το πλήρωµα ήταν Αυστριακός και µίλα-

γε ιταλικά. Ο πατέρας µου ήξερε την γλώσσα, γιατί είχε υπηρετήσει στο Βασιλικό Ναυτικό. Έτσι µάθαµε και 

το ιστορικό του αεροπλάνου. Αυτό ήταν βοµβαρδιστικό τύπου Γιούνγκερ, µε πορεία από Τοµπρούκ προς Σικε-

λία. Στο δρόµο του όµως το κυνήγησαν συµµαχικά αεροπλάνα και για να ξεφύγει πήρε πορεία για το Βόρειο 

Αιγαίο. Πάνω από την Ψαθούρα σώθηκαν τα καύσιµα και το αεροπλάνο προσθαλασσώθηκε. Η λέµβος που 

χρησιµοποίησαν για να σωθούν αποδείχτηκε για µας θειο δώρο µιας και από το σκληρό καουτσούκ κατα-

σκευάστηκαν πολλά ζευγάρια αυτοσχέδια παπούτσια, τόσο για µας όσο και για τους συγγενείς. 

Αφού κατάφερα και τους συγχρόνισα να κωπηλατούν µε τη µικρή βαρκούλα, (το µόνο µέσω διαφυγής από το 

αποµακρυσµένο νησί) και ευνοούµενοι και της ανοιξιάτικης µπουνάτσας, τους µετέφερα στο µοναστήρι της 

Κυρα Παναγιάς. Εκεί τους φιλοξένησαν οι καλόγεροι ο Βενιαµίν και ο Αθανάσιος που φοβήθηκαν, γιατί είχαν 

κλέψει και βουλιάξει ένα πλοίο. 

Την επόµενη µέρα φτάσαµε στην Αλόννησο. Εκεί τους φιλοξένησε ο γιατρός Τσουκανάς και την άλλη µέρα 

περάσαµε κωπηλατώντας στη Σκιάθο, όπου εκεί πια το πλήρωµα ενώθηκε µε την γερµανική φρουρά. 

Ο ένας από αυτούς, υποχρεωµένος από την συµπαράσταση της οικογένειας µου κι εµένα, µου έδωσε µια φωτο-

γραφία του, όπου έγραψε κάτι από πίσω. Όταν αργότερα µε πιάσανε οι γερµανοί σε µια σαρωτική επιχείρηση 

στις Βόρειες Σποράδες έδειξα αυτή την φωτογραφία στον υπεύθυνο αιχµαλωσίας και σώθηκα. Αυτός βλέπο-

ντας την φωτογραφία στάθηκε προσοχή. 

(Ο Γιώργος Αγάλλου γεννηθείς το 1916 τότε ήταν 26 χρονών) 

Οι φίλοι µου σφουγγαράδες Γιώργος ∆ροσάκης από την Αλόννησο και Λευτέρης Γλυνάτσης από την Κάλυµνο 

ανακάλυψαν το αεροπλάνο σε  βάθος 30 µέτρων. Το αεροσκάφος είχε βουλιάξει αρκετά µακριά από το σηµείο 

Junkers-88, που έχουν απογειωθεί από το  

αεροδρόµιο της Ελευσίνας.  

Από αριστερά, Η Ουρανία Αγάλλου κόρη του φαροφύλα-

κα και µητέρα της Φούλας Μέλου, παιδί τότε η Φούλα 

Μέλου, ο φαροφύλακας Αγάλλος Αγάλλου και η γυναίκα 

του Μορφούλα. 



προσθαλάσσωσης του. Η κατάσταση του είναι σε γενικές γραµµές καλή, εκτός από ορισµένα τµήµατα του που 

έχουν αποκολληθεί και είναι διάσπαρτα στο χώρο…» 

Από το βιβλίο του Κώστα Μαυρίκη «Άνω Μαγνήτων Νήσοι», Αλόννησος 1997 

 

Το γεγονός ότι διασώθηκε ολόκληρο το πλήρωµα επιβεβαιώ-

νει ότι ο χώρος διακυβέρνησης διατηρήθηκε και µετά την 

προσθαλάσσωση. Τώρα ο λόγος που το αεροπλάνο βρίσκεται 

σήµερα σε αυτήν την κατάσταση παραµένει ακόµα ανεξήγη-

τος. Η υπόθεση ότι τα αεροσκάφος παρασύρθηκε και κατα-

στράφηκε από δίχτυα δεν ισχύει γιατί λόγω της µορφολογίας 

του βυθού, οι ψαράδες δεν «τραβάνε» εκεί. Να συνέβη από 

ψάρεµα µε δυναµίτη είναι ένα µικρό ενδεχόµενο, αλλά λόγω 

του βάθους (32 µέτρα),  προκύπτει σχεδόν αδύνατο. Θα µπο-

ρούσε να υποστεί πιέσεις αλλά µόνο από βόµβα βυθού, αν και 

πάλι το ουραίο τµήµα δείχνει να διαλύθηκε από πρόσκρουση. 

Το γεγονός έντονης θαλασσοταραχής ή υποβρύχιων ρευµάτων 

είναι και αυτό µια υπόθεση, αφού το εν λόγω σηµείο το πιάνει 

πολύ ο καιρός.Την επόµενη µέρα θα φεύγαµε. Παραδώσαµε 

το σκάφος, ευχαριστήσαµε, το ∆ρόσο και αφού του υποσχέθη-

κα ότι θα επιστρέψουµε για διακοπές µπήκαµε στο πλοίο. 

 

Σχεδόν αµέσως µετά την επιστροφή µας πρέπει να παραδώσουµε τα ευρήµατα στην Πολεµική Αεροπορία για 

την διαδικασία της συντήρησης τους. Ο χρόνος αντιδρά αρνητικά όσο αυτά στεγνώνουν στην επιφάνεια. 

Ο σµηναγός Γιάννης Καραντάνης, διευθυντής υποστήριξης και συντήρησης του µουσείου της Πολεµικής Αε-

ροπορίας, µας υποδέχεται και συµπληρώνει τα κατάλληλα χαρτιά για την παραλαβή των αντικείµενων. 

«Ένα πολυβόλο σµάϊζερ, έξη γεµιστήρες, ένα πιστόλι σωστικών φωτοβολίδων, τέσσερα όργανα από το κόκπιτ, 

σφαίρες, µια πόρπη από ζώνη ασφαλείας του πληρώµατος, µια λυχνία ασυρµάτου και µια φωτοβολίδα, αυτά 

είναι όλα, θα τα παραδώσω αµέσως στο συνεργείο συντήρησης και αποκατάστασης, θα σας ενηµερώσω µόλις 

έχω νέα» µας είπε. 

 

Από τα πλοίο µε απασχολούσε ήδη το θέµα της ταυτότητας του αεροπλάνου. Ευτυχώς έχουµε την ακριβή ηµε-

ροµηνία της πτώσης και αυτό σε συνδυασµό µε τον τύπο του αεροπλάνου, έδινε πολλές ελπίδες για να µπορέ-

σουµε να βρούµε το µητρώο του. 

Αφού έστειλα τα σχετικά ηλεκτρονικά γράµµατα µε όλες τις πληροφορίες που είχαµε συγκεντρώσει, δεν µπο-

ρούµε παρά να περιµένουµε τις απαντήσεις τους. 

Εντωµεταξύ επισκεφτήκαµε την Υπηρεσία Φάρων του Πολεµικού Ναυτικού ζητώντας στοιχεία για το φάρο 

και τον φαροφύλακα της εποχής εκείνης. Από την υπηρεσία βρίσκουµε το µητρώο του φαροφύλακα, αλλά το 

ηµερολόγιο του φάρου και οι αναφορές του φαροφύλακα δεν υπάρχουν. Όπως µας πληροφορεί ο υποπλοίαρ-

χος Πατσόπουλος ∆ηµήτρης, τα αρχεία από την εποχή εκείνη ή χάθηκαν ή ακόµα λόγω του πολέµου δεν γρά-

φτηκαν ποτέ. 

Συνεχίζουµε όµως και µετά από µια σειρά τηλεφωνηµάτων εντοπίζουµε στην Ερµιόνη την κα Μέλου Φούλα, 

εγγονή του τότε Φαροφύλακα. Μας δείχνει παλιές φωτογραφίες και µας φέρνει ένα πιρούνι που άνηκε στο 

πλήρωµα. Απίστευτο σκέφτοµαι, ένα γερµανικό αεροπλάνο στο φάρο της Ψαθούρας, µια οικογένεια στην Α-

λόννησο και τώρα ένα πιρούνι στην Ερµιόνη. Ένα πιρούνι που επιβεβαιώνει πάλι ένα πλήρωµα που είχαµε 

µόνο στη φαντασία µας. 

 

Η φαντασία µου τρέχει και αδηµονώ να διαβάσω τα µηνύµατα µου, περιµένω νέα για το πλήρωµα. 

Είµαι σχεδόν σίγουρος πως θα µου απαντήσουν ότι ακόµα δεν γνωρίζουν τίποτα και πως ψάχνουνε. Το πρώτο 

µήνυµα είναι από τον Dave McDonald από τη Νέα Ζηλανδία ειδήµονα σε θέµατα αεροπορικής ιστορίας, ο 

οποίος µε µια µόνο φράση, µου λέει πως το αεροπλάνο µας φαίνεται να είναι το Ju-88 A-4, µε αριθµό παραγω-

γής WNr. 140225 και διακριτικά Β3+ΜΗ. Άνηκε στην  µοίρα 1.KG 54, µε κυβερνήτη τον σµηναγό Hasso 

Holst.  

Του απαντάω αµέσως και τον ρωτάω αν υπάρχει δυνατότητα να έχουµε περισσότερες λεπτοµέρειες, αν µπο-

ρούµε να βρούµε το πλήρωµα σήµερα; 

Παράλληλα ένα δεύτερο µήνυµα από τον συνεργάτη µας στη Γερµανία ιστορικό Peter Schenk επιβεβαιώνει τα 

ίδια στοιχεία. 

 

Μετά από δυο µέρες ο Peter µας ενηµερώνει από το βιβλίο του Radke σχετικά για την Αεροπορική Μοίρα KG 

54, όλα τα στοιχεία είναι από τα γνήσια ηµερολόγια της Luftwaffe. 

«στις 26 Μαΐου του 1942, εννέα Junkers-88 απογειώνονται από το αεροδρόµιο της Ελευσίνας στις 14:00 το 

Αντικείµενα βρίσκονται διάσπαρτα παντού στον 

ευρύτερο χώρο του ναυαγίου.  



µεσηµέρι, µε σκοπό να βοµβαρδίσουν τα αεροδρόµια του Gambut και Abiar Zaid. Αµέσως µετά θα χτυπάγανε 

φάλαγγες φορτηγών που µετέφεραν πολεµοφόδια. Μετά από τον ανεφοδιασµό τους στο Τυµπάκιο της Κρήτης, 

πέντε από αυτά θα απογειώνονταν ξανά για µία ακόµα αποστολή, µε σκοπό να βοµβαρδίσουν φάλαγγα µε φορ-

τηγά στο δρόµο Bardia – Tobruk, περίπου στις 19:50. Από την πρώτη Μοίρα το πλήρωµα του σµηναγού Holst 

µε το αεροπλάνο Β3+ΜΗ, ανέφερε πως πρέπει να προσθαλασσωθεί αφού θα έµενε από καύσιµα. Η επικοινω-

νία κόπηκε απότοµα, περαιτέρω πληροφορίες δεν υπάρχουν» 

 

«Στις 28 Μαΐου µια αναφορά από το αγνοούµενο πλήρωµα καταφθάνει, ενηµερώνει πως είναι καλά και πως 

βρίσκεται στο δρόµο για την επιστροφή του στη Μοίρα.» 

 

«Στις 30 Μαΐου το πλήρωµα καταφθάνει στο αεροδρόµιο της Ελευσίνας. Αναφέρει πως µετά από βλάβη στην 

πυξίδα του αεροσκάφους, ενώ επέστρεφαν από την αποστολή τους στην Αφρική, έχασαν το αεροδρόµιο της 

Ελευσίνας. Μετά από πολλές ώρες πτήσης τελείωσαν τα καύσιµα και προσθαλασσώθηκαν στις 27 Μαΐου ώρα 

01:02 τα µεσάνυχτα, κοντά στη νησίδα Ψαθούρα (Βόρειες Σποράδες).  Τα αεροπλάνο βυθίστηκε αλλά το πλή-

ρωµα χρησιµοποιώντας την φουσκωτή σωστική λέµβο έφτασε στη νησίδα και σώθηκε.» 

 

Η έρευνα όµως συνεχίζεται µε γοργούς ρυθµούς, νέα στοιχεία καταφθάνουν καθηµερινά. Η Αεροπορική Μοί-

ρα ΚG 54, εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά το 1941 στην Ιταλία, από εκεί πήρε απόσπαση για το αεροδρόµιο 

της Ελευσίνας και από εκεί αποσπάστηκε ξανά για το αεροδρόµιο της Κρήτης. Επέστρεψε στην Ιταλία στις 21 

Ιουλίου του 1942. Παρόλα αυτά κανένα επιπλέον στοιχείο δεν βρίσκουµε για το υπόλοιπο πλήρωµα του αερο-

πλάνου, τον βοµβαρδιστή Joachim Elsasser, τον ασυρµατιστή Gerhard Richter και τον πολυβολητή Alfred 

John. 

Όλες µας οι προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί στο να µπορέσουµε να βρούµε κάποιον από αυτούς εν ζωή, 

ώσπου ένα µήνυµα µας υπενθυµίζει την αγριότητα του πολέµου. 

«Στις 14 Οκτωβρίου του 1942, σε µια αποστολή στο Hal Far της Μάλτας το επόµενο αεροπλάνο του Holst 

κατερρίφθη, κατέπεσε στη θάλασσα και όλο το υπόλοιπο πλήρωµα χάθηκε.» 

 

Μοναδικός επιζών ο κυβερνήτης Holst. Οι προσπάθειες µέσω του Freiburg (Υπηρεσία Γερµανικών Αρχείων) 

και των τηλεφωνικών καταλόγων της Γερµανίας για να τον εντοπίσουµε δεν απέδωσαν. 

 

Σε τελευταία µας επικοινωνία µε τον Βέλγο Philn Mertens, ειδικό στα αεροσκάφη Junkers, µας είπε ότι είναι 

πάρα πολύ δύσκολο να τον βρούµε. Μας έφερε όµως σε επαφή µε τρεις γερµανούς βετεράνους πιλότους οι 

οποίοι όταν τους διηγηθήκαµε την ιστορία µας απάντησαν ότι θα κάνουν ότι είναι δυνατό να µας βοηθήσουν. 

Έως σήµερα το τελευταίο µήνυµα που έλαβα γράφει πως οι βετεράνοι στην Γερµανία θα δηµοσιεύσουν ανα-

κοίνωση στο ειδικό περιοδικό για βετεράνους, το Jagger Blatt, ζητώντας όποια πληροφορία είναι διαθέσιµη για 

τον σµηναγό Hasso Holst. 

Το περιοδικό θα κυκλοφορήσει ξανά τον Ιούνιο και η κυκλοφορία του φτάνει έως και την Αυστραλία! 

Ο χρόνος θα δείξει και η µοίρα θα αποφασίσει αν είναι γραφτό να µάθει ο Hasso Holst πως σήµερα, εξήντα 

τρία χρόνια µετά, το αεροπλάνο του βρέθηκε… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοντέλο 3D  

Junkers-88 G-7a. 



 

∆ιαδικασία Συντήρησης 
Σύµφωνα µε τα εγχειρίδια της Πολεµικής Αεροπορίας και της F.A.A. (Federal Aviation Administration), µπο-

ρούµε να καθαρίσουµε αεροπορικά µέταλλα, αλουµίνιο, ατσάλι και χάλυβες υψηλής αντοχής, µε διαλύµατα 

οξέων. Τα διαλύµατα αυτά αποτελούνται από φωσφορικό και θειικό οξύ. Ανάλογα τώρα µε την κατάσταση 

των µετάλλων και του καθαρισµού που θέλουµε να επιτύχουµε, διαµορφώνουµε και την περιεκτικότητα των 

οξέων στο µίγµα. 

 Το φωσφορικό οξύ έχει µια ιδιότητα να προκαλεί φωσφάτωση στο µέταλλο και να του δηµιουργεί ένα προ-

στατευτικό φιλµ επικάλυψης, το οποίο σταθεροποιεί και προστατεύει το µέταλλο από µελλοντική διάβρωση. 

Το θειικό οξύ αφαιρεί την οξείδωση και αντιδρά µε το άλας. ∆ηλαδή το θειικό οξύ δίνει την ενέργεια του στο 

άλας και το άλας στο θειικό οξύ. Με τον τρόπο αυτό αλληλοεξουδετερώνονται και αν θέλουµε να συνεχίσουµε 

την διαδικασία πρέπει να αντικαταστήσουµε το µίγµα µε καινούργι-

ο. Στην περίπτωση µας τώρα που έχουµε µεγάλη ποσότητα σε άλας 

και σε θαλάσσιες επικαθήσεις, λόγω της µακρόχρονης παραµονής 

τους στη θάλασσα, θα αυξήσουµε την περιεκτικότητα του διαλύµα-

τος σε 20% φωσφορικό οξύ και 5% θειικό. Αυτό έχει σαν αποτέλε-

σµα να είναι περισσότερο δραστικό το µείγµα και να επηρεάζει τα-

χύτητα το άλας. Βέβαια σε αυτή την περιεκτικότητα υπάρχει και το 

ενδεχόµενο να παρουσιαστεί µια µικρή αλλοίωση της επιφάνειας 

των µετάλλων. Για να µειώσουµε την πιθανότητα αυτή προσέχουµε 

και δεν αφήνουµε το αντικείµενο να παραµείνει παραπάνω από 7 

λεπτά εντός του µείγµατος. 

Ελέγχουµε, ξεπλένουµε το αντικείµενο µε καθαρό νερό και επανα-

λαµβάνουµε ξανά τη διαδικασία έως όπου πετύχουµε το επιθυµητό 

αποτέλεσµα. Βοηθάµε επίσης το αντικείµενο και µε µηχανική κα-

τεργασία, δηλαδή χρησιµοποιώντας συρµατόβουρτσα µαλακιά ή 

σκληρή, σπάτουλα αν είναι επίπεδη η επιφάνεια και υδροβολή για 

να αποκολλήσουµε προσεκτικά µεγάλα τµήµατα της στρειδώνας. 

Εφόσον το αποτέλεσµα είναι πλέον το γυµνό καθαρό µέταλλο, η 

επόµενη διαδικασία είναι η επάλειψη τους µε κερί ή αντιδιαβρωτικό 

λάδι και τέλος η παραµονή τους σε σταθερές συνθήκες 

(θερµοκρασία, υγρασία). 

 

Του:Πρίντεζη ∆ηµήτρη, ανθυποσµηναγού της Πολεµικής Αεροπορίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Προετοιµασία των χηµικών συντήρησης. 

Σφαίρα αµέ-

σως , µετά την 

συντήρηση της.  

Η πόρπη της ζώνης µετά την συντήρηση 

της σε πολύ καλή κατασταση.  

Το πιστόλι φωτοβολίδων και µια φωτο-

βολίδα, µετά την ολοκλήρωση της συ-

ντήρησης τους.  



 

Το αστέρι της Luftwaffe 
 

Το Ju-88 υπήρξε ένα από τα καλύτερα αεροσκάφη της γερµανικής πολεµικής αεροπορίας κατά τον Β΄ Παγκό-

σµιο Πόλεµο. Αναπτύχθηκε αρχικά ως βοµβαρδιστικό και στη συνέχει εξελίχθηκε για την κάλυψη πληθώρας 

αποστολών, όπως αναγνώριση, νυχτερινή καταδίωξη, εγγύς υποστήριξη, προσβολή θαλάσσιων στόχων και 

µεταφορά εφοδίων. 

Προς το τέλος του πόλεµου χρησιµοποιήθηκε και ως ιπτάµενη βόµβα. 

Με εξαίρεση την κλειστή αεροµαχία το Ju-88 χρησιµοποιήθηκε για την εκτέλεση ακόµα και των πιο δύσκολων 

αποστολών σε όλα τα µέτωπα του πολέµου. 

 

Πετούσε µε δυο δωδεκακύλινδρους εν σειρά κινητήρες, έναν σε κάθε πτέρυγα (Junkers Jumo), ήταν επανδρω-

µένο µε τετραµελές πλήρωµα, ένα πιλότο, ένα βοµβαρδιστή, ένα µηχανικό – πολυβολητή και έναν ασυρµατι-

στή – πολυβολητή. Εξοπλισµένο µε τέσσερα πολυβόλα (αναλόγως την έκδοση) και µε ικανότητα µεταφοράς 

2.000 κιλών σε βόµβες. Άνοιγµα φτερών 20 µέτρα και µήκος ατράκτου 14,40 µέτρα, µπορούσε να αναπτύξει 

τη µέγιστη ταχύτητα των 470 χιλιόµετρων την ώρα. 

 

Το πρώτο Ju-88 παραγωγής πέταξε στις 7 Σεπτεµβρίου του 1939 και µέχρι τα τέλη του έτους είχαν κατασκευα-

στεί συνολικά 69 αεροσκάφη. Η συνολική παραγωγή του έφτασε τα 14.780 αεροσκάφη, στα οποία συµπερι-

λαµβάνονται και τα 104 πρωτότυπα. Τα 10.774 ήταν εκδόσεις βοµβαρδισµού / αναγνώρισης και τα υπόλοιπα 

µαχητικά. Τα νυχτερινά µαχητικά κατάστρεψαν περισσότερα συµµαχικά βοµβαρδίστηκα από όσα όλα τα υπό-

λοιπα γερµανικά αεροσκάφη συνολικά. Αν και σχεδιάστηκε ως ταχύ βοµβαρδιστικό, στη συνεχεία εξελίχθηκε 

για την εκτέλεση µιας σειράς αποστολών. Ήταν ένα από τα πολυτιµότερα αεροπλάνα της Luftwaffe, κατά την 

διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Έδρασε σε όλα τα θέατρα επιχειρήσεων µε µεγάλη επιτυχία, ήταν ένα 

αξιόπιστο αεροσκάφος. Υπήρξε δε ο µακρινός προγονός των σηµερινών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων. 

 

Για τις επιχειρήσεις στα Βαλκάνια διατέθηκε ο 4ος Αεροπορικός Στόλος µε 1.200 περίπου αεροσκάφη. Η ΙΙΙ/

KG30, πραγµατοποίησε πολλές επιδροµές στον ελληνικό χώρο υπό το 8ο Αεροπορικό Σώµα. Η Σµηναρχία είχε 

αρκετές επιτυχίες εναντίον του Βρετανικού Ναυτικού στην Κρήτη και στη Βόρεια Αφρική. Η πτέρυγα 

Lehrgeschwader 1 ήταν η βασική µονάδα στη Μεσόγειο θάλασσα µέχρι το 1944. 

 

 Βιβλιογραφία: Αεροπορική Ιστορία, Γιάννης Βαρσαµής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η θέση του µπροστινού  

πολυβολητή σε  

Junkers-88. 



 

Ψαθούρα  
 

Η βορειότερη νησίδα των Βόρειων Σποράδων, η Ψαθούρα, µε έκταση 771 στρέµµατα. Πεδινή καθώς είναι µε 

υψόµετρο 14 µέτρα στα βόρεια, διαθέτει φάρο από το 1895 µε πύργο ύψους 25 µέτρων. Κοντά στον οποίο υ-

ψώνεται µεγάλος ξύλινος σταυρός που διακρίνεται από µακριά και σηµατοδοτεί το µνηµείο του Γεώργιου Φω-

τόπουλου, αρχιµουσικού του Ελληνικού Ναυτικού, που αποσύρθηκε στην νησίδα µετά την αποστρατεία του. 

Μερικοί ερευνητές ταυτίζουν το νησί µε την αρχαία Ευδηµία. Στο έδαφος του υπάρχουν πολλά µάρµαρα που 

προέρχονται από αρχαία κτίσµατα και µαρτυρούν ότι στην αρχαιότητα ήταν κατοικηµένο. Κοντά στην Ψαθού-

ρα υπάρχει υποθαλάσσιο σβησµένο ηφαίστειο. Όπως σηµειώνει ο Σαµψών το νότιο µέρος του νησιού έχει υπο-

στεί καθίζηση, γιατί διακρίνονται µέσα στη θάλασσα ερείπια σπιτιών και χονδροειδή αγγεία. Στους περιηγητές 

είναι γνωστή ως Larsura, Arsura, L’ Arsura, Laazar, I. Plane και I. Plane – Arsura. 

 

ΑΕΦ 6160  
(Αριθµός Ελληνικού Φαροδείκτη) 

Κυκλικός πύργος ύψους 25 µέτρων µε οικία φαροφυλάκων. Με εστιακό ύψος 40 µέτρων, ο φάρος πρωτο λει-

τούργησε το 1895 µε πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, µε χαρακτηριστικό σταθερό λευκό και φωτοβολία 19 ναυτι-

κά µίλια. 

Είχε ανεγερθεί από την γαλλική εταιρεία ADMINISTRATION CENERALE DES PHARES DE L EMPIRE 

OTTOMAN, για λογαριασµό της Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Μαζί µε αυτόν και άλλους 31 φάρους, τους 

πήραµε από τους Τούρκους µαζί µε της ανακτηθείσες περιοχές. 

Κατά την διάρκεια του Β’ Παγκόσµιου Πολέµου παρέµεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του 

Φαρικού ∆ικτύου, επαναλειτούργησε το 1945 µε πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. 

Το 1987 αντικαταστάθηκαν τα µηχανήµατα πετρελαίου, ο φάρος αυτοµατοποιήθηκε και λειτουργεί ως ηλια-

κός, µε χαρακτηριστικό µια λευκή αναλαµπή ανά 10 δευτερόλεπτα. Η φωτοβολία του σήµερα φτάνει τα 17 

ναυτικά µίλια. 

 

Πληροφορίες: Πολεµικό Ναυτικό / Υπηρεσία Φαρών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα φιλέτο γης, στη µέση του 

πουθενά, ο φάρος της  

Ψαθούρας. 

                        Ο φάρος της Ψαθούρας. 


