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Hλία Ηερβοφ 12, 28100 Αργοςτόλι / τθλεφ. κζντρο 2671022583 

Korgialeneionmuseum@gmail.com / F/B Κοργιαλζνειο Μουςείο 

 

ΕΚΘΕΜΑ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ  2022 

Από το Φωτογραφικό Αρχείο του Κοργιαλενείου Μουςείου: 

Ο Φάροσ των Αγίων Θεοδώρων ςτο Αργοςτόλι  

Σο Κοργιαλζνειο Μουςείο διακζτει μια πλοφςια ςυλλογι 

φωτογραφιϊν, ζργα γνωςτϊν και αγνϊςτων φωτογράφων, οι οποίοι 

ζηθςαν και δραςτθριοποιικθκαν,  μόνιμα ι περιςταςιακά,  ςτθν 

Κεφαλονιά προςειςμικά και μεταςειςμικά. Οι προςειςμικζσ 

φωτογραφίεσ διαςϊηουν τθν αρχιτεκτονικι και τα δθμόςια μνθμεία των 

πόλεων Αργοςτολίου και Λθξουρίου και τεκμθριϊνουν κυρίωσ  τθν 

κακθμερινι ηωι των αςτϊν των δφο πόλεων. Άλλεσ φωτογραφίεσ είναι 

ζργα ντόπιων αλλά και αλλοδαπϊν φωτογράφων, κυρίωσ μελϊν των 

πλθρωμάτων των πλοίων που ζςπευςαν ςε βοικεια μετά τουσ 

ςειςμοφσ τον Αφγουςτο 1953, αποτυπϊνουν δε τα ερείπια  και 

τεκμθριϊνουν το μζγεκοσ τθσ καταςτροφισ. Μια άλλθ ομάδα 

φωτογραφιϊν αποτυπϊνει όψεισ των πόλεων κατά τθν ανοικοδόμθςθ. 

Σζλοσ, το Μουςείο διακζτει πλικοσ φωτογραφιϊν του Μαρίνου 

Κοςμετάτου, οι οποίεσ αποτυπϊνουν εξωτερικζσ όψεισ, τισ εικόνεσ, τα 
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λειτουργικά ςκεφθ και τον εςωτερικό διάκοςμο πολλϊν ναϊν ςε όλο το 

νθςί πριν αλλά και μετά τθν καταςτροφι του 1953. Οι φωτογραφίεσ 

αυτζσ αξιοποιικθκαν ςτα τρία μεγάλα δίγλωςςα λευκϊματα, τα οποία 

εκδόκθκαν με τθν επιμζλεια του Γιϊργου Μοςχόπουλου υπό τον γενικό 

τίτλο Κεφαλονιά ζνα Mεγάλο Μουςείο Εκκληςιαςτική Τζχνη (1989, 

1994, 1996). Είναι περιττό κάκε ςχόλιο για τθν ιςτορικι αξία του 

φωτογραφικοφ Αρχείου του Κοργιαλενείου Μουςείου, ενϊ αυτό δεν 

υςτερεί και ςε καλλιτεχνικι αξία, όπωσ δείχνουν κυρίωσ οι 

προςειςμικζσ αςπρόμαυρεσ φωτογραφίεσ. Και μόνο το γεγονόσ, ότι 

μεγάλο τμιμα του αποτυπϊνει τθν αρχιτεκτονικι των πόλεων, θ οποία 

ζχει χακεί ανεπιςτρεπτί, και αφ’ ενόσ τθ διατθρεί ςτθ μνιμθ των 

μεταγενεςτζρων και αφ’ ετζρου ζρχεται αρωγόσ ςτισ ζρευνεσ των 

ιςτορικϊν τθσ αρχιτεκτονικισ, κακιςτά αυταπόδεικτθ τθν αξία του.  Θ 

αξία του φαίνεται και από τθ ηιτθςθ που ζχουν οι φωτογραφίεσ από 

επιςτιμονεσ ερευνθτζσ, από δθμοςιογράφουσ, φοιτθτζσ και απλοφσ 

πολίτεσ. Σο Κοργιαλζνειο Μδρυμα ζχει αξιοποιιςει μεγάλο αρικμό 

αςπρόμαυρων φωτογραφιϊν ςτα Λευκϊματα που ζχει εκδϊςει: 1. 

Γιϊργοσ Μοςχόπουλοσ (επιμ.), Η Παλαιά Κεφαλονιά. Ζνασ ατελείωτοσ 

Αφγουςτοσ, Κείμενα Θλίασ Σουμαςάτοσ, Αργοςτόλι, Κοργιαλζνειο 

Διοικθτικό υμβοφλιο, 2004 (ελλθνικά και αγγλικά). 2. Γιϊργοσ Ν. 

Μοςχόπουλοσ – Κατερίνα Μαραβζγια-Κϊςτα, Αργοςτόλι Σειςμοί 1953 

Το τζλοσ και η αρχή μιασ πόλησ, πρόλογοσ Άκθσ Σςελζντθσ, Αργοςτόλι, 

Κοργιαλζνειο Μδρυμα, 3θ ζκδοςθ 2013. 

Αν ς’ αυτζσ τισ ιςτορικζσ φωτογραφίεσ προςκζςουμε και τισ 

ςφγχρονεσ ψθφιακζσ, οι οποίεσ ελιφκθςαν ςτα πλαίςια του 

προγράμματοσ Η Κοινωνία τησ Πληροφορίασ (ζναρξθ 2006)  και που  

αποκθςαυρίηουν το μεγαλφτερο μζροσ των μουςειακϊν ςυλλογϊν, 

αντιλαμβανόμαςτε ότι το φωτογραφικό αρχείο του Κοργιαλενείου 

Μουςείου είναι από μόνο του ζνασ κθςαυρόσ για τθν ιςτορία του 

τόπου μασ. Πολφ μικρό μζροσ αυτϊν των άυλων αποτυπωμάτων των 

πραγματικϊν ζργων τζχνθσ περιζχονται ςτο βιβλίο που εκδόκθκε το 

2004, υπό τθν επιμζλεια του Γιϊργου Μοςχόπουλου, υπό τον τίτλο 

Προςωπογραφίεσ και Συνθζςεισ (17οσ-20οσ αιώνασ) και με κείμενα του 

Κϊςτα Ευαγγελάτου, του Λάμπρου ιμάτου και του Ηλία Τουμαςάτου. 

Σο φωτογραφικό αρχείο του Κοργιαλενείου Μουςείου κα μποροφςε να 
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αποτελζςει ολόκλθρθ πτζρυγα μουςείου, αν αυτό διζκετε κτθριακι 

υποδομι. Κα μποροφςε  ακόμθ και να λειτουργιςει ωσ αυτόνομο 

Μουςείο Φωτογραφίασ, το οποίο κα γινόταν πόλοσ ζλξθσ για ερευνθτζσ 

και επιςκζπτεσ. Σο πολφτιμο αυτό αρχείο περιμζνει τον δυνάμενο 

ευαίςκθτο φορζα ι τον οικονομικά ιςχυρό πολίτθ να το βγάλει από τθν 

αφάνεια, ακόμθ και τον φοιτθτι και τον ςπουδαςτι ςτο πλαίςιο τθσ 

πρακτικισ του άςκθςθσ, ϊςτε να επιτευχκεί θ ψθφιακι καταγραφι, 

ταξινόμθςθ και τεκμθρίωςι του και να καταςτεί αυτό εφκολα προςιτό 

ςτον κάκε  ενδιαφερόμενο για μελζτθ, απόκτθςθ γνϊςεων, ψυχαγωγία, 

νοςταλγικι αναπόλθςθ, αναςτοχαςμό  και ςφγκριςθ του παρόντοσ με 

το παρελκόν. τθν παροφςα φάςθ με τθν οικονομικι δυςπραγία που 

αντιμετωπίηουμε, οι εκδόςεισ φαντάηουν ουτοπία… 

 Ωσ ζκκεμα του Φεβρουαρίου 2022, επιλζξαμε  φωτογραφίεσ ενόσ 

εμβλθματικοφ κτθρίου για τθν Κεφαλονιά, το οποίο είναι  και πρϊιμο 

δείγμα τθσ νεοκλαςικισ αρχιτεκτονικισ, θ οποία επικράτθςε  ςτα 

Επτάνθςα πολφ πριν αυτι ειςαχκεί ςτο νεοελλθνικό κράτοσ: τον Φάρο 

του Αγίου Θεοδώρου ςτο Αργοςτόλι, ι των Αγίων Κεοδϊρων, όπωσ 

μεταγενζςτερα κακιερϊκθκε να λζγεται ζωσ και ςιμερα. Για το άλλο 

εμβλθματικό κτιριο,  τθν Αγορά ςτο Λθξοφρι που ζμεινε ςτθν ιςτορία 

ωσ Μαρκάτο, κα αφιερϊςουμε άλλο «ζκκεμα του μινα» προςεχϊσ. 

 

1.Φϊτο ΠΕΣΡΑΣΟΤ, Ο (Φανόσ) των Αγίων Θεοδώρων, προ του 1953, 

ψηφιοποιημζνη φωτογραφία,  Αργοςτόλι, Κοργιαλζνειο Ιςτορικό και 

Λαογραφικό Μουςείο, Φωτογραφικό Αρχείο. 
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Από το Φωτογραφείο των Αδελφϊν  Πετράτου (Βενζδικτου, Γεράςιμου 

και Διονφςθ) ςϊηονται αρκετζσ αςπρόμαυρεσ φωτογραφίεσ τθσ 

προςειςμικισ Κεφαλονιάσ, οι οποίεσ ςιμερα μαγνθτίηουν το βλζμμα 

μασ και αποτελοφν αντικείμενο μελζτθσ. Θ παροφςα φωτογραφία 

απεικονίηει τον Φάρο  των Αγίων Θεοδώρων, ζργο του Λρλανδοφ 

ςτρατιωτικοφ μθχανικοφ John Pitt Kennedy (Σηων Πιτ Κζννεντυ) (1796-

1879) όταν Σοποτθρθτισ ςτθν Κεφαλονιά ιταν ο Charles Napier (Σςαρλσ 

Νάπιερ), ςτο διάςτθμα 1822-1830. ε ςχετικά χαμθλό τριμερζσ 

κρθπίδωμα (βάςθ) εδράηεται ζνα περίςτυλο ςτρογγυλό οικοδόμθμα 

(ροτόντα), το οποίο αρκρϊνεται κακ’ φψοσ ςε δφο επίπεδα: τον πφργο 

ςτο ιςόγειο και ςε μικρότερθσ διαμζτρου κυλινδρικι καταςκευι για το 

απαραίτθτο μθχάνθμα ςτο δεφτερο επίπεδο, ςτο οποίο διαμορφϊνεται 

περιμετρικά εξϊςτθσ.   Θ καταςκευι επιςτζφεται από τον φωτιςτικό 

κλωβό, του οποίου θ  οροφι  καταλιγει ςε αλεξικζραυνο και 

ανεμοδείκτθ, και ιταν προςιτόσ με κλίμακα (ςκάλα) από το δεφτερο 

επίπεδο. Ο πφργοσ   φζρει δωρικό περιςτφλιο με είκοςι τζςςερισ κίονεσ, 

επιςτφλιο με τρίγλυφα και μετόπεσ ακόςμθτεσ και  ζχει τθν είςοδο και 

τθν κλίμακα που οδθγεί ςτο δεφτερο επίπεδο.   Θ φωτογραφία ζχει 

λθφκεί από τθν απζναντι ξθρά και από τζτοια οπτικι γωνία, ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται μια πανοραμικι άποψθ του χϊρου: ε πρϊτο επίπεδο 

απεικονίηονται οι ακάνατοι, ςτο ςθμείο τθσ χρυςισ τομισ περίπου 
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απεικονίηεται θ γλϊςςα γθσ που διειςδφει ςτον Κόλπο του Λιβαδιοφ και 

πάνω τθσ εδράηεται το οικοδόμθμα που παρζχει αςφάλεια ςτθ 

ναυςιπλοΐα, περιβαλλόμενο από βράχια και από τθ κάλαςςα. ε ζνα 

τρίτο επίπεδο ςτο βάκοσ αναπτφςςεται ο Κόλποσ του Λιβαδιοφ  με τθν 

απζναντι ακτι τθσ Παλικισ, όπου διακρίνεται το Λθξοφρι και πίςω 

αχνοφαίνονται οι χαμθλζσ οροςειρζσ με τισ μελωδικζσ, καμπφλεσ 

κορυφογραμμζσ. Πρόκειται για μια μελετθμζνθ ςφνκεςθ που δεςπόηει 

ςτθν είςοδο του όρμου Αργοςτολίου, παρουςιάηει τζλεια τθν 

τοπογραφία τθσ περιοχισ και προςδιορίηει με αρκετι ςαφινεια τθ κζςθ 

του φάρου  ςε ςχζςθ με τον διαμελιςμό τθσ ακτισ.  

  Ο Σςιτςζλθσ αναφζρει τον Φάρο μαηί με όλα τα ζργα που 

εκτελζςτθκαν επί Σοποτθρθτι Νάπιερ, κάτω από τθ χρονολογία 1828 

που επιβεβαιϊνεται όπωσ κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια. 

 Σο κτιριο κατζρρευςε το 1953, αλλά ανοικοδομικθκε με 

προςφορζσ των κατοίκων τθ δεκαετία του 1960, με ςχζδια και 

επίβλεψθ του μθχανικοφ Σάκθ Παυλάτου, ο οποίοσ προςπάκθςε να μθν 

απομακρυνκεί από το ςχζδιο του αυκεντικοφ κτθρίου.   

 

2. Άγνωςτοσ,  Ο Φάροσ του Αγίου Θεοδώρου, φωτογραφία 

ςχεδίου του John Pitt Kennedy, 72χ110 εκ., Αργοςτόλι, Κοργιαλζνειο 

Ιςτορικό και Λαογραφικό Μουςείο, Φωτογραφικό Αρχείο. 
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Πικανότατα πρόκειται για μεγεκυμζνθ φωτογραφία του ςχεδίου του 

Φάρου από τον Σηων Πιτ Κζννεντυ, θ οποία ελιφκθ ςτθν Αγγλία. ’ 

αυτό το αρκετά λεπτομερζσ ςχζδιο μπορεί κανείσ να διακρίνει 

κακαρότερα τα νεοκλαςικά ςτοιχεία. 

Ο Φάροσ, το Φανάρι, όπωσ λζμε ςιμερα, είναι ζνα κομψό 

οικοδόμθμα νεοκλαςικοφ ρυκμοφ και ζνα από τα πρϊτα νεοκλαςικά 

κτιρια των Επτανιςων.  Ο ςτρογγυλόσ πφργοσ με τθν κιονοςτοιχία 

παραπζμπει ςτθν αρχαία ελλθνικι Κόλο των Δελφϊν, θ οποία 

χρθςιμοποιικθκε ωσ πρότυπο τόςο κατά τθν Αναγζννθςθ όςο και κατά 

τθν περίοδο του  Νεοκλαςικιςμοφ (περ. 1750/60- περ. 1820). Ο 

Νεοκλαςικιςμόσ, ωσ καλλιτεχνικό ρεφμα που επιδιϊκει τθν παραγωγι 

μιασ τζχνθσ που μιμείται τθν αρχαία ελλθνικι,  καλφπτει ολόκλθρθ 

περίοδο ςτθν Λςτορία τθσ Σζχνθσ, ζχει τθν αφετθρία του ςυμβατικά ςτο 

1760, όταν τοποκετείται θ ζναρξθ τθσ Βιομθχανικισ Επανάςταςθσ, και 

διαρκεί, πάντα ςυμβατικά, μζχρι τθν Πτϊςθ του Ναπολζοντα και τθν 

Παλινόρκωςθ των Βαςιλζων ςτθν Ευρϊπθ. Ο κλαςικιςμόσ, όμωσ, 

δθλαδι, θ τάςθ μίμθςθσ τθσ τζχνθσ τθσ κλαςικισ αρχαιότθτασ, 

εμφανίηεται ιδθ ςτθν αρχαιότθτα με κυριότερο παράδειγμα τον 
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κλαςικιςμό τθσ Ρϊμθσ. Ωσ κλαςικιςμόσ επζηθςε και επιηεί μζχρι 

ςιμερα. Ο Νεοκλαςιςμόσ  ειςιχκθ  ενωρίσ ςτα Επτάνθςα πριν τθν 

ζλευςθ των Άγγλων , οι οποίοι τελικά και τον επζβαλαν. το νεοςφςτατο 

ελλθνικό κράτοσ ειςιχκθ από τουσ Βαυαροφσ. Ιταν όμωσ τζτοιεσ οι 

ςυνκικεσ που και χωρίσ τουσ Βαυαροφσ πάλι Νεοκλαςικιςμό κα είχαμε. 

Πρόκειται για ζνα ευρφ κζμα που δεν εξαντλείται ςε ζνα ςθμείωμα. 

Πολφτιμεσ πλθροφορίεσ για τον Φάρο Αγίων Κεοδϊρων παρζχει 

ο ίδιοσ ο Νάπιερ ςτο βιβλίο του The Colonies Ionian Islands, που 

εκδόκθκε ςτο Λονδίνο το 1833. φμφωνα με τθν αφιγθςι του, θ 

καταςκευι του φαρικοφ δικτφου τθσ Κεφαλονιάσ άρχιςε τθν περίοδο 

που ιταν αρμοςτισ ο Μαίτλαντ και ςυνεχίςτθκε επί Φρ. Ανταμ, μετά 

από τισ πιζςεισ των ναυτιλομζνων για τουσ κινδφνουσ που διζτρεχαν 

παραπλζοντασ τισ ακτζσ τθσ Κεφαλονιάσ ι ειςπλζοντασ ςτο λιμάνι του 

Αργοςτολίου.  Όταν ο ίδιοσ ιλκε ςτο νθςί, βρικε ζνα  ςχζδιο για ζνα 

φάρο που ζμοιαηε με «άςχθμο ανεμόμυλο», με ςκοπό να ανεγερκεί 

κάπου  μακριά, όπου υπιρχε ζνα γυναικείο μοναςτιρι.  Ο Νάπιερ 

ζδωςε εντολι και ςταμάτθςε το ζργο και αφοφ ςυμβουλεφτθκε 

αρχιτζκτονεσ και ναυτικοφσ, επελζγθ θ κζςθ, όπου βρίςκεται ο φάροσ 

μζχρι ςιμερα.  Είναι μικρό οικοδόμθμα, ενταγμζνο ςτο τοπίο και ζχει 

ςυνολικό φψοσ 30 πόδια, «αλλά οφτε θ τοποκεςία, οφτε ο ςκοπόσ που 

υπθρετεί, οφτε θ οικονομία επζτρεπαν μεγαλφτερο κτιριο». Για τθν 

κυβζρνθςθ θ κακυςτζρθςθ του ζργου ςιμαινε τθν απϊλεια χρθμάτων, 

των 50 λιρϊν που αυτι είχε προςφζρει. Για τον ίδιο ιταν καλφτερα να 

χακοφν «μερικζσ λίρεσ παρά να χακοφν αρκετζσ (ανκρϊπινεσ) ηωζσ και 

πλοία».  υνολικά το ζργο κόςτιςε 130 λίρεσ, ποςό μικρό. Προφανϊσ 

εφαρμόςτθκε και ςτθν περίπτωςθ του Φάρου θ πρακτικι τθσ 

αγγαρείασ. Σον Λοφνιο 1828 ο Φάροσ ιταν ζτοιμοσ, αλλά δεν 

λειτοφργθςε αμζςωσ, διότι κακυςτεροφςε να ζλκει ο φανόσ από τθν 

Κζρκυρα, όπου είχε παραγγελκεί. Προφανϊσ ς’ αυτι τθν κακυςτζρθςθ 

οφείλεται και θ ςφγχυςθ που επικρατεί ςχετικά με τθ χρονολόγθςθ του 

ζργου, άλλοτε το 1828 κι άλλοτε το 1830. 

3. Άγνωςτοσ, Καλόγεροι επιβιβάηονται ςε πλοιάριο από τον Φάρο 

Αγίων Θεοδώρων, χ.χ., φωτογραφία ςχεδίου του John Pitt 

Kennedy, 20x26 εκ., Αργοςτόλι, Κοργιαλζνειο Ιςτορικό και 
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Λαογραφικό Μουςείο, Φωτογραφικό Αρχείο, δωρεά Gilbert 

Kennedy, 1978. 

 

Σο κζμα που αποδίδει θ φωτογραφία είναι ςχζδιο, ίςωσ 

επιηωγραφιςμζνο ι υδατογραφθμζνο, του Σηων Πιτ Κζννεντυ. τον 

γιαλό κάτω από το Φανάρι ζχει αράξει πλοιάριο, ςτο οποίο 

επιβιβάηονται μοναχοί με πικανό προοριςμό τουσ Βαρδιάνουσ, όπου 

υπιρχε ανδρικό Μοναςτιρι του Ευαγγελιςμοφ. Ο τρόποσ που ο όμιλοσ 

των μοναχϊν κατεβαίνει από τθν αποβάκρα κάτω από τθ ςκιά του 

φαρόπυργου αλλά και θ διαμόρφωςθ του τοπίου παραπζμπουν ςτον 

ηωγράφο Αντουάν Βαττϊ (1684-1721), ο οποίοσ άςκθςε μεγάλθ 

επίδραςθ ςτθ Μεγάλθ Βρετανία. Σο πλοιάριο ςτθν αποβάκρα του 

Φάρου, ςφμφωνα με τον Νάπιερ είναι ςκαρί του 18ου αιϊνα (;) και 

πλοίο τθσ γραμμισ, ενϊ ο άντρασ ντυμζνοσ ςτα λευκά είναι ο ναυτικόσ, 

του οποίου επίςθσ τα ροφχα αντιςτοιχοφν ςτθν ίδια εποχι.  

  Αξίηει να ςθμειωκεί, ότι ςτθ νθςίδα, που δεςπόηει ςτθν είςοδο του 

Κόλπου του Λιβαδιοφ, υπιρχε μζχρι τουσ ςειςμοφσ 1953 ψθλόσ  
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νεοκλαςικόσ φάροσ, επίςθσ ζργο του Σηων Πιτ Κζννεντυ επί διοικιςεωσ 

του Νάπιερ.  

 

4. Άγνωςτοσ, Ο Φάροσ Αγίων Θεοδώρων, 1916(;), 18χ13 εκ., 

Αργοςτόλι, Κοργιαλζνειο Ιςτορικό και Λαογραφικό Μουςείο, 

Φωτογραφικό Αρχείο, δωρεά Ανδρζα Λαγγοφςη, 1990. 

 

 

 

ε αυτι τθ φωτογραφία, προερχόμενθ πικανόν από κάρτα του 1919, το 

φανάρι απεικονίηεται μνθμειακά, και καταλαμβάνει το μεγαλφτερο 

μζροσ του ηωγραφικοφ χϊρου. Όπωσ ςθμειϊνεται ςτο Αρχείο του 

Μουςείου, θ φωτογραφία τραβιχτθκε, όταν είχαν ζλκει οι Γάλλοι ςτο 

νθςί, υποκζτουμε κατά τθν ανϊμαλθ περίοδο του Εκνικοφ Διχαςμοφ. 
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Ζτςι πικανότατα, οι άνκρωποι που απεικονίηονται είναι Γάλλοι, οι 

οποίοι επιςκζπτονται το μνθμείο, το οποίο ιταν γνωςτό ςτθν Ευρϊπθ, 

κρατϊντασ βιβλία, ίςωσ τουριςτικοφσ οδθγοφσ.  θμειϊνεται επίςθσ ότι 

θ φωτογραφία τραβιχτθκε από κάποιο Νικολάτο, χωρίσ άλλα ςτοιχεία.  

Είναι γνωςτό το Βιβλιοχαρτοπωλείο του Παναγι Νικολάτου ςτο 

Αργοςτόλι, το οποίο πουλοφςε και κάρτεσ, αλλά αυτό δεν είναι επαρκζσ 

ςτοιχείο ϊςτε να αποδϊςουμε τθν φωτογραφία αυτι ςτον 

βιβλιοχαρτοπϊλθ Νικολάτο.  

 

5. Φϊτο Δ. Β. Πετράτου, Ο Φάροσ των Αγίων Θεοδώρων και 

ανθιςμζνοι αθάνατοι, 1947, 9χ13,50 εκ., Αργοςτόλι, 

Κοργιαλζνειο Ιςτορικό και Λαογραφικό Μουςείο, 

Φωτογραφικό Αρχείο. 

 

Πρόκειται για πανοραμικι άποψθ του τοπίου, ςτο οποίο δεςπόηει ο 

Φάροσ περιτριγυριςμζνοσ από το υγρό ςτοιχείο και τουσ ψθλοφσ 

ανκιςμζνουσ ακανάτουσ. Θ πανοραμικι απόδοςθ του τοπίου, τεχνικι 

που φαίνεται ότι αγαποφςαν οι Αδελφοί Πετράτου, οι μαλακζσ 

καμπφλεσ τθσ κορυφογραφισ ςε αρμονία με  τισ καμπφλεσ του 

ολόλευκου  κτθρίου, τα ιρεμα νερά, το φωσ του Λονίου, οι ακάνατοι 

που ςπακίηουν τον ουρανό προκαλϊντασ ζνα αίςκθμα ανάταςθσ,  κα 
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γοιτευαν ντόπιουσ και ξζνουσ επιςκζπτεσ.   Σο μνθμείο, λόγω τθσ 

καλλιτεχνικισ του αξίασ κεωρικθκε εξαρχισ αξιοκζατο και οι 

φωτογραφίεσ του γνϊριςαν μεγάλθ διάδοςθ. Ο ςυνδυαςμόσ τζχνθσ και 

ειδυλλιακισ φφςθσ  το κατζςτθςαν αγαπθτό κζμα. Όπωσ θ 

προθγοφμενθ φωτογραφία δωρεάσ Λαγγοφςθ,  ζτςι και θ παροφςα του 

Πετράτου χρθςιμοποιικθκε ωσ κάρτα. Γενικά οι κάρτεσ και τα 

ταχυδρομικά δελτάρια ςυνζβαλαν ςτθν κακιζρωςθ του Φάρου ωσ 

τοπόςθμου του Αργοςτολίου.  Θ παροφςα φωτογραφία ςυνοδεφεται 

από το παρακάτω ςθμείωμα που αποκαλφπτει τθ χριςθ τθσ. 

 

 

 ημ. Θ ςυλλογι του υλικοφ από το Αρχείο πραγματοποιικθκε από τθν 

επιμελιτρια ςυλλογϊν, κ. Κεοτοκοφλα Μουλίνου. Βιβλιογραφικι 

ςυνδρομι προςζφερε και θ κ. Κάτε Αντωνζλου από τθν Κοργιαλζνειο 

Βιβλιοκικθ 

. 

Θ Ζφοροσ 

Δϊρα Μαρκάτου 



12 
 

 

Πηγζσ-Βιβλιογραφία: Αρχείο Κοργιαλενείου Λςτορικοφ και 

Λαογραφικοφ Μουςείου. 

Colonel Charles James Napier, The Colonies. Ionian Islands, C.B. London, 

Thomas and William Boone, MDCCCXXXIII (1833) 

Θλίασ Σςιτςζλθσ, Κεφαλληνιακά Σφμμικτα, ζν Ακιναισ, τόμοσ Αϋ,  1904, 

τόμοσ Βϋ, 1960.  

πφροσ Γ. Αντωνάτοσ,  Αργοςτόλι, η Χαμζνη Πόλη. Δράςη καθ’ οδον 

1853-1953, Αργοςτόλι, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 


