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Σκάφη του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και 
ελικόπτερα της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπο-
ρίας άρχισαν να μεταφέρουν εφόδια για να 
απαλύνουν τον πόνο των κατοίκων των σει-
σμόπληκτων Ιονίων Νήσων.
ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
Οι κάτοικοι των νησιών ζούσαν τραγικές ώρες. 
Θρηνούσαν το χαμό εκατοντάδων αγαπημένων 
προσώπων και παράλληλα έδιναν αγώνα για 
τη δική τους επιβίωση.
Ο αργός ρυθμός των έργων αποκατάστασης 
των ζημιών και η οικονομική δυσπραγία ανά-
γκασε χιλιάδες κατοίκους της Κεφαλονιάς, της 
Ιθάκης και της Ζακύνθου να εγκαταλείψουν τα 
αγαπημένα τους νησιά αναζητώντας μια καλύ-
τερη ζωή στην Αυστραλία, στην Αμερική και σε 
άλλους ξένους τόπους.
Ο συνολικός αριθμός των νεκρών ξεπερνούσε 
τους 750, οι τραυματίες ήταν χιλιάδες και η 
καταστροφή ολοσχερής.
Τελικός απολογισμός μόνο στην Κεφαλονιά: 
386 νεκροί, 730 τραυματίες, 49.800 άστεγοι, 
11.182 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς και 
2.480 έπαθαν ζημιές.
Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της οργής 
του Εγκέλαδου αρκεί να αναφερθεί ότι αποτέ-
λεσμα του μεγάλου σεισμού, ήταν να ανυψωθεί 
κατά 60 εκατοστά το νότιο κυρίως τμήμα της 
Κεφαλονιάς!
«ΜΕΡΕΣ ΟΡΓΗΣ»
Το 2006 ο Δήμος Αργοστολίου κυκλοφόρησε 
ένα «χρονολόγιο του συντιναγμού» με τίτλο 
«Μέρες Οργής» που έγραψαν και επιμελήθηκαν 
η Ευριδίκη Λειβαδά – Ντούκα και ο Γεράσιμος 
Γαλανός.
Η Ευριδίκη Λειβαδά – Ντούκα αναφέρει στο ει-
σαγωγικό σημείωμα των συγγραφέων με τίτλο 
«Ο ΕΝ ΑΡΧΗ ΛΟΓΟΣ»…
«Στη μέση της Ιόνιας θάλασσας, ένα νησί 
ακροβατεί πάνω σε ένα τεκτονικό ρήγμα. Η 
Κεφαλλονιά που, για αιώνες τώρα αντιπαλεύει 
με τον Εγκέλαδο γιατί η Φύση είχε την απρο-
νοησία να την τοποθετήσει πάνω στο στόμα 
του θεού των σεισμών. Έτσι, είναι άπειρες οι 
φορές που δέχτηκε την οργή του.
»Οι συχνοί συντιναγμοί όμως, επέδρασαν – και 
συνεχίζουν να επιδρούν – εκτός από τη γεω-
μορφολογία – και στην ψυχοσύνθεση των κα-

τοίκων. Υπόγειες λίμνες, καρστικά φαινόμενα, 
σπηλιές που γέννησαν μύθους, θάλασσες, χάος 
και μυστήρια, μαζί με τα ιδιαίτερα σημάδια 
πάνω στον χαρακτήρα των Κεφαλλήνων καθι-
στούν, νησί και νησιώτες, μοναδικούς.
»Στη διάρκεια των αιώνων, σειρά σεισμών 
αφάνιζε κατά τακτά και μη διαστήματα, την 
Κεφαλλονιά και μαζί με τον τόπο μας – και 
τα γειτονικά νησιά: Ζάκυνθος και Ιθάκη και η 
απέναντι πλευρά της Πελοποννήσου και της 
Στερεάς πλήρωναν την οργή της φύσης. Μέσα 
σε ελάχιστο χρόνο οι συγκαιρινοί έβλεπαν τη 
γη κάτω από τα πόδια τους να αποσείει ανα-
πάντεχα, ανεπιστρεπτί τη ζωή τους. Να ρουφά-
ει ετσιθελικά τα υπάρχοντά τους. Να ισοπεδώ-
νει απρόβλεπτα τον κόσμο τους. Να εξοντώνει 
άσπλαχνα τους αγαπημένους. Και αποσβολω-
μένοι παρακολουθούσαν τη συμφορά, αδύναμοι 
και μικροί μπρος στο ανείπωτο κακό που δεν 
είχε τελειωμό. Υπήρξαν όμως και διαστήματα 
που η γη ξεκουραζόταν, θαρρείς και έπαιζε με 
τους «παράτολμους και θρασείς» ανθρώπους 
που αποφάσιζαν να ξανασηκώσουν πέτρα στην 
πέτρα τα σπίτια τους. Στο απρόσμενο γήινο τί-
ναγμα, απαντούσαν με πείσμα, υπομονή και αι-
σιοδοξία. Και μετά, πάλι από την αρχή. Κύκλος 
αέναος, που κάποιες φορές μάλιστα, έμοιαζε ο 
Εγκέλαδος να είχε καταπιεί χρονοδείκτη…»
ΣΗΜΕΡΑ
Σήμερα στα πανέμορφα Νησιά του Ιονίου 
έχουν απομείνει ελάχιστα σημάδια των τραγι-
κών εκείνων ημερών του Αυγούστου του 1953. 
Τα σημάδια αυτά βρίσκονται κυρίως στα εγκα-

ταλελειμμένα χωριά της Κεφαλλονιάς και της 
Ιθάκης που δυστυχώς ο αδυσώπητος χρόνος 
αφανίζει σιγά-σιγά αλλά σταθερά. (Να προσθέ-
σω εδώ ότι τα εγκαταλελειμμένα αυτά χωριά 
είναι και το θέμα του ντοκιμαντέρ μου «Σκιές 
του χθες».)  
Η οικονομική κρίση, οξυμένη από τις επιπτώ-
σεις του κορωνοϊού, ταλανίζει τα τελευταία 
χρόνια τα νησιά, όπως και την υπόλοιπη Ελ-
λάδα, αλλά οι νησιώτες, που έχουν ξαφνιάσει 
τον Εγκέλαδο με το θάρρος και την επιμονή 
τους, δεν λυγίζουν. Επιμένουν και με όπλο τη 
δημιουργικότητά τους και την αισιοδοξία τους 
ανοίγουν νέους δρόμους προόδου…
Τα σπίτια στα νησιά έχουν τώρα τον υψηλότε-
ρο συντελεστή αντισεισμικότητας στην Ελλάδα 
για την ασφάλεια των κατοίκων που έχουν συ-
νηθίσει πια τα καμώματα του Εγκέλαδου και με 
το μοναδικό τους χιούμορ τον χλευάζουν. «Όσο 
θέλει αυτός ας μας κουνάει. Να μας τρομάξει 
πια δεν μπορεί. Το πολύ-πολύ να μας ζαλίσει» 
μου’ χε πει, μια ηλιόλουστη αυγουστιάτικη 
ημέρα, ένας γέρος απολαμβάνοντας τον «ελλη-
νικό» του καφεδάκι, κάτω από το Κάστρο του 
Αγίου Γεωργίου στην Κεφαλλονιά.

Το σημερινό σημείωμα είναι διασκευή του κειμένου 
ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ μου που μεταδόθηκε 

από την Κρατική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Αυστραλί-
ας SBS, τον Αύγουστο του 2007. Λίγα χρόνια αργότε-
ρα το κείμενο είχε δημοσιευθεί σε διάφορα έντυπα 

και δημοσιογραφικούς ιστότοπους.

Ερείπια στο χωριό Φάρσα.Ότι απέμεινε από τον αστυνομικό σταθμό 
του χωριού Βαλσαμάτα.

Μετά την 
καταστροφή 

ο θρήνος και η 
φυγή… 

a

Κατωγή Παλλικής… 
Παντού καταστροφή.
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