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2ο Δημοτικό Σχολείο Αργοςτολίου



Οι φάροι
Οι φάροι δθμιουργικθκαν  από τουσ ανκρϊπουσ για να 
διευκολφνουν τθν ναυτιλία. Οι φάροι  δουλεφουν  με ζνα  
φαροφφλακα  όπου ο φαροφφλακασ  ζμενε μζςα τθ νφχτα. Ο 
φαροφφλακασ  άναβε τθν λάμπα του φάρου για να  βλζπουν οι 
ναυτικοί.



Φάροσ ςτο λιμάνι Αργοςτολίου



Φάροσ ςτο Αργοςτόλι



Φάροσ Αγίων Θεοδϊρων

Ονομάςτθκε ζτςι λόγω τθσ μικρισ 
εκκλθςίασ των Αγίων Θεοδϊρων 
που υπάρχει κοντά ςε αυτό.



Χτίςτθκε το 1829 τθν περίοδο τθσ Αγγλοκρατίασ.  
Όπωσ οτιδιποτε ςτο Αργοςτόλι ιςοπεδϊκθκε κατά τον 
ςειςμό του Αυγοφςτου το 1953.

Αναςτθλϊκθκε αμζςωσ μετά μαηί με άλλα 
αριςτουργιματα τθσ Προςειςμικά εποχισ.



Ζχει γφρω γφρω    μια  ωραία κακαρι κάλαςςα που τθν 
προτιμάνε οι τουρίςτεσ και ζχει όμορφα γαλάηια νερά. 
Κοντά του βρίςκονται και οι Καταβόκρεσ, ζνα ςθμαντικό 
αξιοκζατο του Αργοςτολίου με γεωλογικό ενδιαφζρον 
(είναι κοιλότθτεσ όπου το νερό ταξιδεφει υπογείωσ προσ 
τθν βόρεια πλευρά του νθςιοφ) .



Φανάρι – Καράβι για Λθξοφρι



Φάροσ 
Γζρο Γόμποσ
Λθξοφρι



Γέρο Γόμποσ





Θζα από το Γζρο 
Γόμπο, νοτιοδυτικό 
άκρο του νηςιοφ



Ο Γζρο Γόμποσ είναι ζνα από τα μεγαλφτερα φανάρια 
τθσ Μεςογείου με  14μ. φψοσ και 56μ. φψοσ εςτίαςθσ. 
Είναι ιδιοκτθςία του Πολεμικοφ Ναυτικοφ.
Βρίςκεται ςτθν άκρθ του ομϊνυμου ακρωτθρίου ςτθν 
Κεφαλονιά και λειτοφργθςε το 1906 με πθγι ενζργειασ το 
πετρζλαιο.
Κατά τθ διάρκεια το 2ου Παγκοςμίου Πολζμου ο Φάροσ 
παρζμεινε ςβθςτόσ. Καταςτράφθκε από τα Γερμανικά 
ςτρατεφματα κατά τθν αποχϊρθςι τουσ από το νθςί και 
ξαναχτίςτθκε το 1947.
Ο Φάροσ ανακαταςκευάςκθκε το 1951, το 1955 
επαναλειτοφργθςε με πθγι ενζργειασ τθν αςετιλίνθ. 



Το 1979 θλεκτροδοτικθκε και 
τζλοσ το 1990 τοποκετικθκαν νζα 
φωτιςτικά μθχανιματα και ςιμερα 
λειτουργεί ωσ επανδρωμζνοσ, 
προςφζροντασ ςτακερά το φωσ 
του ςτουσ καλαςςινοφσ.



Φάροι ςτο  Φιςκάρδο
Ο φάροσ  καταςκευάςτθκε το 1892 και βρίςκεται 
ςτα βόρεια του νθςιοφ τθσ Κεφαλλονιάσ ςτο 
μαγευτικό Φιςκάρδο. Το φψοσ του πφργου του 
είναι 14,2 μζτρα και το εςτιακό του φψοσ είναι 
27 μζτρα. Κοντά ςτον φάρο αυτόν ςϊηεται ςε 
καλι κατάςταςθ ο παλιόσ βενετςιάνικοσ φάροσ.





Φάροσ 
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Αγαπάμε την 
Κεφαλονιά!!!

Στο λιμάνι Αργοςτολίου 

Οι μαθητέσ του Δ2  του 2ου

Δημοτικού Σχολείου  
Αργοςτολίου



Πθγι εικόνασ φάρων Φιςκάρδου:
http://www.faroi.com/gr/fiskardo_gr.htm

Όλεσ οι άλλεσ φωτογραφίεσ είναι από 
προςωπικζσ ςυλλογζσ των μακθτϊν

http://www.faroi.com/gr/fiskardo_gr.htm

