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Ε
γκαίνια θα µπορούσαµε να 
πούµε έγιναν πρόσφατα στο 
µικρό Θεατράκι του Ερασι-
τεχνικού Θεάτρου Κεφαλο-

νιάς, στο ΚΑΠΙΤΟΛ. Μια όµορ-
φη αίθουσα που καθηµερινά την 
βελτιώνουν ώστε να αποτελέσει 
τον Πολιτιστικό Χώρο του ΕΘΚ κι 
όχι µόνο. Παρουσιάστηκε από την 
Αναστασία Κανάκη το ντοκιµαντέρ 
του πρώην διευθυντή και αρχι-
συντάκτη τού «Κόσµου», Γιώργου 
Μεσσάρη, για την Κεφαλονιά και 
την Ιθάκη «Λουλούδια του Πελά-
γους», ένα πάρα πολύ (µα πάρα 
πολύ) όµορφο ντοκιµαντέρ για 
την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Ενα 
ντοκιµαντέρ που καλύπτει, ιστο-
ρία πολιτισµό, τουρισµό και πολ-
λά άλλα που θα µπορούσαν να… 
µαγέψουν έναν µελλοντικό επισκέ-
πτη του νησιού όχι µόνο της Κε-
φαλονιάς αλλά και της Ιθάκης. Για 
την παρουσίαση έγραψαν οι τοπι-
κές εφηµερίδες «Ανεξάρτητος» και 
«Kefalonia News»:
«Λουλούδια Του Πελάγους» ο τίτ-
λος, και… το µυαλό µας πάει απευ-
θείας σε τι; Αν και το 2ο σκέλος 
του τίτλου, µας προδιαθέτει σε κάτι 
άλλο, αυθόρµητα ήδη ταξιδεύουµε 
σε εικόνες µε πολλών ειδών πο-
λύχρωµα λουλούδια, µε ιδιαίτερα 
αρώµατα, χρωµατικούς συνδυα-
σµούς και αντιθέσεις! Σε σκηνές, 
που συνδυάζουν χρώµα, άρωµα 
και ήχο και καταφέρνουν να µαγέ-

ψουν τον καθέναν από εµάς!
Κι όµως, δεν πρόκειται για λου-
λούδια µε την κυριολεκτική σηµα-
σία τους… Πρόκειται για δύο πα-
νέµορφα νησιά, τα νησιά µας: Την 
Κεφαλλονιά και την Ιθάκη!
∆εν διαφέρουν όµως και πολύ µε 
σκηνές, στις οποίες µας «ταξίδε-
ψε» ο τίτλος, αν αναλογιστεί κα-
νείς πόσα χρώµατα (το συνδυασµό 
των γαλαζοπράσινων νερών στις 
παραλίες µας µε το πράσινο του 

βουνού), αρώµατα (απ’ τα λουλού-
δια, τα άγρια θαµνώδη φυτά, τα 
παραδοσιακά φαγητά µε τα δικά 
µας βότανα, τα τοπικά κρασιά), 
ήχους (των άγριων πουλιών, των 
αιγοπροβάτων, της θάλασσας, του 
καταρράκτη στη Σκάλα, του µαντο-
λίνου στις καντάδες και τα πανηγύ-
ρια) συνδυάζουν τα δύο αυτά υπέ-
ροχα νησιά!
«Λουλούδια Του Πελάγους» λοι-
πόν ο τίτλος και πρόκειται για ένα 
ντοκιµαντέρ, που δηµιουργήθηκε 
µε πολλή αγάπη για τα δύο νησιά 
µας, από τον Κεφαλλονίτη Γιώργο 
Μεσσάρη, ο οποίος έχει κάνει και 
τη σκηνοθεσία, τα κείµενα και την 
αφήγηση του ντοκιµαντέρ! Όπως 
µας είπε ο Γιώργος Μεσσάρης ο 
νόστος ήταν που τον έκανε να δη-
µιουργήσει αυτό το ντοκιµαντέρ. 
45 χρόνια έλειπε από το νησί και 
γυρίζοντας σκέφτηκε να χρησιµο-
ποιήσει αυτά που έµαθε έξω στην 
Αυστραλία και να κάνει κάτι για το 
νησί του:
«Όταν λείπεις πάνω από σαράντα 
χρόνια από τον τόπο σου, τον νο-
σταλγείς. Ο νόστος ήταν για µένα 
ακαταµάχητος! Έπρεπε να γυρίσω 

εκεί, που γνώρισα το φως της ζωής. 
Επιζητούσα αυτή την επιστρο-
φή της αναζωογόνησης. Η αγάπη 
µου λοιπόν για τον τόπο µου, µε 
οδήγησε στην απόφαση να προ-
σφέρω κάτι… και τί καλύτερο από 
αυτό που γνώριζα να κάνω; Την 
παραγωγή ενός ντοκιµαντέρ για 
την Κεφαλλονιά, αλλά και για το 
αδελφονήσι της, την Ιθάκη! Όπως 
και οι ίδιοι θα διαπιστώσετε, εί-
ναι ένα ντοκιµαντέρ, που προβάλ-
λει τις οµορφιές των δύο νησιών, 
αλλά πρωτίστως τις προσφορές 
των παιδιών τους στα γράµµατα, 
τον πολιτισµό και τις επιστήµες γε-
νικά. Σε ό,τι αφορά τον τίτλο του 
ντοκιµαντέρ, δεν δυσκολεύτηκα 
καθόλου! Τί άλλο θα µπορούσε να 
είναι, από το: «ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΛΑΓΟΥΣ»; Το πόνηµα τούτο, 
αφιερώνεται στη µνήµη του πανε-
πιστηµιακού δασκάλου Γεράσιµου 
Πεντόγαλου και τους απόδηµους 
Έλληνες. Σ’ αυτούς που ζουν καθη-
µερινά µε το όνειρο της επιστρο-
φής, έστω και για λίγο, στον τόπο 
που τους γέννησε»!
Το ντοκιµαντέρ ξεκίνησε πριν 22 
µήνες και τα γυρίσµατα κράτησαν 
30 µέρες, η συνολική βιντεοσκό-
πηση ήταν 22 ώρες από τις οποίες 
χρησιµοποιήθηκαν µόνο 71 λε-
πτά, το µοντάζ απασχόλησε 800 
ώρες, τα κείµενα για τις τέσσερις 
γλώσσες, Ελληνικά, Αγγλικά, Ιτα-
λικά και Ρωσικά, υπερβαίνουν τις 
30.000 λέξεις, στις µεταφράσεις 
εργάστηκαν 6 άτοµα πολλές ώρες. 
Συντελεστές του ντοκιµαντέρ:
Βοηθοί σκηνοθέτη: Ελκχίαρ Ζιντα-
νί, Ιµάντ Κελφασαχέλ
Μουσική: Θέµος Μέξης και Τζωρτζ 
Μπόγιερ (από την Αυστραλία) 
Καντάδες: Κεφαλληνιακή Χορωδία 
και Χορωδία Αργοστολίου
Εµφανίζονται: Ρωσσέτος Λούζης 
(ο παππούς), Μιµή Παϊζάνη (η 
γιαγιά), Χαράλαµπος Παπαϊωάν-
νου (ο µπαµπάς), Χρύσα Μαρκά-
του (η µαµά), Ελένη Αναγνωστάκη 
(η κόρη), Ηλίας Κουτεντάκης (ο 
γιος).
Στο ντοκιµαντέρ µιλούν: Υβόν-
νη Μαρκαντωνάτου (συγγραφέας 
– ξεναγός), ο ∆ρ Πέτρος Πετρά-
τος (ιστορικός), ο αείµνηστος Γε-
ράσιµος Πεντόγαλος (καθηγητής 
πανεπιστηµίου – ιστορικός ιατρι-
κής), η Ανδρεάς Τραυλού – Μεσ-
σάρη (συγγραφέας), ο λάτρης της 
περιπέτειας Γιώργος Ποταµιάνος 
(Outdoor Kefalonia – Kefalonia 
Elements), ο Αγγελοδιονύσης 
∆εµπόνος (ιστορικός ερευνητής, 
λαογράφος) και ο διακεκριµένος 
Καθηγητής Ψυχολογίας Γ. Παξινός 
(µέλος της ακαδηµίας Αθηνών).

«Λουλούδια του Πελάγους» 
Ένα όµορφο ντοκιµαντέρ του Γιώργου Μεσσάρη για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη 
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Από την παρέλαση για την επέτειο της ενσωµάτωσης των Επτανήσων µε την Ελλάδα (21η Μαϊου). 
Στο κέντρο της φωτογραφίας το ζευγάρι µε τα δύο παιδιά τους που - σύµφωνα µε το σενάριο - ζουν 
στο Σίδνεϊ και επισκέφθηκαν την Κεφαλλονιά για να δουν τους δικούς τους.

Το γραφικό χωριό Αγία Ευφηµία, κοντά στη 
Σάµη, που κάθε χρόνο επισκέπτονται χιλιάδες 
τουρίστες.

Η πρωτεύουσα της Ιθάκης, Βαθύ. Η πανοραµική σκηνή έχει ληφθεί από το Μοναστήρι των Καθα-
ρών (υψόµετρο 600 µέτρα).

Η φηµισµένη ακτή της Κεφαλλονιάς, Μύρτος - έχει ψηφιστεί µια από τις καλύτερες παραλίες της 
Ευρώπης.


