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Κεφαλλονιά και Ιθάκη. Δύο νησιά κτυπημένα από 
δεινά όσο λίγοι τόποι.
Καταστρεπτικοί σεισμοί, κουρσάροι, κατακτητές, πό-
λεμοι με ανελέητους βομβαρδισμούς… Δεινά που 
σμίλεψαν το χαρακτήρα των κατοίκων τους – που 
άφησαν, όμως, και ανεξίτηλα σημάδια στα δύο νη-
σιά. Πληγές που αιμορραγούσαν για χρόνια και που 
ορισμένες δεν έχουν ακόμα επουλωθεί.
Αυτό που ο λαός λέει μοίρα, δεν έδειξε στάλα οίκτου 
στην Κεφαλλονιά και την Ιθάκη. Τα δύο νησιά γεύτη-
καν και την πίκρα της μετανάστευσης. Χιλιάδες πή-
ραν των ομματιών τους αναζητώντας ένα καλύτερο 
αύριο, μακριά από τον τόπο τους.
Άφησαν τα σπίτια τους στη μανία του αδυσώπητου 
χρόνου. Μέσα στα ερείπιά τους στοίχειωσαν μύρια 
ανεκπλήρωτα όνειρα.
Δεν ήταν, όμως, μόνο σπίτια, σκόρπια εδώ και εκεί, 
που γονάτισαν στο χρόνο. Ήταν και ολόκληρα χωριά 
που πληγώθηκαν και εγκαταλείφθηκαν για να ξανα-
ζωντανέψουν, ορισμένα από αυτά, λίγο πιο κάτω, 
αφήνοντας τα χαλάσματα να θυμίζουν μια εποχή 
που έφυγε και που μόνο μνήμες αναμοχλεύουν…
Το ταξίδι τούτο παίρνει το θεατή στους εγκαταλε-
λειμμένους οικισμούς και χωριά των δύο νησιών. Τον 
ταξιδεύει σε μέρη που κάποτε έσφυζαν από ζωή και 
που σήμερα είναι Σκιές του χθες…
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Kefallonia and Ithaca. Two islands struck by 
hardships as few places have.
Destructive earthquakes, pirates, conquerors, wars 
with merciless bombings… Sufferings that forged 
the character of their inhabitants and at the same 
time left indelible marks on the two islands... Wounds 
that had been bleeding for years and some have not 
yet healed.                                     
Fate has shown no mercy on Kefallonia and Ithaca. 
The two islands also experienced the effects of 
emigration. Thousands left, chasing their dream for a 
better tomorrow far away from their land. 
They left their homes in the frenzy of relentless 
time. Myriads of unfulfilled dreams haunted inside 
their ruins.
But there were not only houses scattered here and 
there abandoned to the effects of time. There were 
wholly destroyed villages which were abandoned, 
some of them being rebuilt a bit further down. Their 
ruins remind us today of an era gone by...
 This journey will take us to the abandoned settlements 
and villages of the two islands. We will be traveling to 
places that were once vibrant, full of life, but today are 
just Shadows of Yesteryear...
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A JOURNEY TO THE ABANDONED SETTLEMENTS 

AND VILLAGES OF KEFALLONIA AND ITHACA

Ερείπια σπιτιού στο εγκαταλελειμμένο χωριό Παξινάτα της Ιθάκης.
Ruins of a house in the abandoned village of Paxinata, Ithaca.

Το παλιό χωριό Φάρσα, στην Κεφαλλονιά, που εγκαταλείφθηκε μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953.
The old village of Farsa in Kefallonia. It was abandoned after the distractive earthquakes of 1953.

Shadows of yesteryear 

Οι τελευταίες παραγωγές ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ του Γιώργου Μεσσάρη: 1: «Σκιές Του Χθες» - Ένα οδοιπορικό στα εγκαταλελειμμένα χωριά της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης. 
Στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους. Διατίθεται σε μέμορι στικ.  2: ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ – ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ. Διατίθεται σε DVD σε τέσσερις γλώσσες. 
Για να τα αποκτήσετε επικοινωνήσετε με τον ίδιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση georgemessaris@gmail.com


