
 
  

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ 
ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΑ: 

«Είµαστε λίγοι και δεν βρίσκουµε, ούτε να κουβεντιάσουµε 
µερικές φορές…» 

  
  
Αφήσαµε πίσω µας το Περιγιάλι, το νεότερο οικισµό της κοινότητας 
Πλατυστόµων, για να µεταφερθούµε, -µε την βοήθεια του προέδρου 
της κ. Σπύρου Σούρδη-, ορεινά, στον παλαιότερο οικισµό της 
κοινότητας, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 20χλµ από την πόλη 
της Λευκάδας, 11χλµ από το Νυδρί και 8χλµ από το Περιγιάλι. 
  
Πριν από σαράντα χρόνια οι κάτοικοί του ήταν αναγκασµένοι να 
µετακινούνται από τον έναν οικισµό στον άλλο µε τα πόδια. Σήµερα 
πια, οι περισσότεροι στην περιοχή διαθέτουν από ένα Ι.Χ. και τα 
πράγµατα  είναι ευκολότερα. 
  
Πριν φθάσουµε στα Πλατύστοµα κάναµε αρκετές στάσεις στο δρόµο 
για να απολαύσουµε την πανοραµική, µοναδική θέα των 
Πριγκηπονήσων που απλώνονταν κάτω. Όσο ανεβαίναµε ένα 
αληθινό καρτ ποστάλ αποκαλύπτονταν µπροστά στα µάτια µας.  
  
Στα µισά περίπου της διαδροµής σταθήκαµε σ’ ένα σηµείο,  απ’ όπου 
κανείς θα µπορούσε να αγναντεύει µε τις ώρες την οµορφιά του 
τοπίου. «Ποιος τυχερός άραγε έχει αυτό το οικόπεδο;» ρώτησα µε 
απορία τον κ. Σούρδη. «Ανήκει στην κοινότητα και µέχρι πριν λίγο 
καιρό έµοιαζε µε σκουπιδότοπο», µου απαντά.  
  
Μα είναι δυνατόν να έχει στην κατοχή του ο ∆ήµος τέτοια οικόπεδα-
«φιλέτα» και να µην έχει φροντίσει για την στοιχειώδη τουριστική 
τους αξιοποίηση;  Πόσο θα κόστιζαν στο ∆ήµο 2 παγκάκια και λίγα 
µέτρα πλακόστρωσης; Η διαδροµή από το Περιγιάλι στο Πλατύστοµα 
είναι µοναδική και προσφέρεται για τους λάτρεις του περιπατητικού 
τουρισµού. Για τι σόι εναλλακτικό τουρισµό κάνουµε λόγο λοιπόν, 
όταν δεν φροντίζουµε να αναδείξουµε τα συγκριτικά µας 
πλεονεκτήµατα; Όταν δεν είµαστε σε θέση, µε απλά µέσα, να 
προσελκύσουµε ποιοτικό τουρισµό;  
  
Βρισκόµενοι καθοδόν για τα Πλατύστοµα, αποφασίσαµε να κάνουµε 
µία ακόµη στάση, αυτή τη φορά στην Κόκκινη Εκκλησιά, το 
µοναστήρι-καµάρι της περιοχής, το οποίο γνώρισε µεγάλη ακµή κατά 
τον 15ο και 19ο αιώνα. Για να φθάσουµε στο ιστορικό Μοναστήρι, 
µετά λύπης µας διαπιστώσαµε ότι έπρεπε πρώτα να διασχίσουµε έναν 
κακοτράχαλου χωµάτινο δρόµο 8χλµ, τον οποίο µε ευκολία µόνο… 
τρακτέρ µπορεί να διασχίσει… Η ασφαλτόστρωση του συγκεκριµένου 



δρόµου είναι επιβεβληµένη, όπως και η αποπεράτωση των εργασιών 
στο ιστορικό Μοναστήρι, προκειµένου να αναδειχτεί επιτέλους και να 
αποτελέσει στο µέλλον πόλο έλξης για τον θρησκευτικό τουρισµό.   
  
Αφήσαµε πίσω την Κόκκινη Εκκλησιά για να πάρουµε και πάλι το 
δρόµο για τα Πλατύστοµα. Στα αριστερά µας, τα αποτεφρωµένα 
δέντρα, «θύµατα» της πύρινης λαίλαπας που κατέκαψε την περιοχή 
το προηγούµενο καλοκαίρι.  
  
∆ιψάσαµε και είπαµε µε τον πρόεδρο της κοινότητας Πλατυστόµων 
κ. Σούρδη, να κάνουµε µια τελευταία στάση στην πηγή του 
Αβδελιάρη, απ’ την οποία λέγεται ότι αναβλύζει νερό µε ευεργετικές 
ιδιότητες για την υγεία. Σύµφωνα µε τον θρύλο, τον Αβδελιάρη 
επισκέπτονταν τα βράδια νεράιδες που µε το τραγούδι τους έπαιρναν 
κοντά τους όσους περνούσαν από ‘κει για να ξεδιψάσουν…   
  
  
Πλούσια η περιοχή των Πλατυστόµων σε πηγές και νερό. ∆εν 
µπόρεσα να αποφύγω τον συνειρµό και να µην ρωτήσω: «Αλήθεια 
πρόεδρε, οι κάτοικοι στην περιοχή σας, πώς βλέπουν την 
ενδεχόµενη παραχώρηση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων του 
νησιού µας από το ∆ήµο στην ΕΥ∆ΑΠ;» Ο κ. Σούρδης εξηγεί  ότι, αν 
και ο κόσµος σε Πλατύστοµα και Περιγιάλι τάσσεται κατά της ΕΥ∆ΑΠ, 
αυτό που έχει µεγαλύτερη σηµασία για τον ίδιο είναι το να 
συµµαζέψει κάποιος τα νερά, τα οποία σε ορισµένες περιπτώσεις –
όπως µας είπε- είναι αδύνατο να ελεγχθούν. «∆εν ξέρω αν θα είναι ο 
∆ήµος ή ΕΥ∆ΑΠ που µπορεί να συµµαζέψει τα νερά. Ο µόνος µου 
ενδοιασµός ως προς την παραχώρηση του νερού στην ΕΥ∆ΑΠ έχει να 
κάνει µε τα τιµολόγιά της. Έχουµε ένα λάστιχο έξω 25 χρόνια 
πεταµένο στο δρόµο. Οι βλάβες, τα σπασίµατα δηλαδή, µόνο φέτος 
ήταν 30 µε 40 τον αριθµό. Και έπρεπε να τρέχουµε εµείς να βρούµε 
κάποιον του δήµου, ο οποίος µε τη σειρά του όταν θα µπορούσε θα 
ερχόταν να κοιτάξει το πρόβληµα. ∆εν µπορούµε κι εµείς να 
ελέγξουµε από µόνοι µας τις γεωτρήσεις. ∆εν έχουµε τις τεχνικές 
γνώσεις. Όπως έγιναν αυτές οι γεωτρήσεις πριν από 20 χρόνια, έτσι 
έµειναν. Να φανταστείτε ότι στα Πλατύστοµα, όταν κάναµε το δίκτυο 
ύδρευσης, το φτιάξαµε εµείς οι κάτοικοι. Πήραµε µια τσάπα απ’ την 
κοινότητα, σκάψαµε και βάλαµε µέσα ένα λάστιχο. Τόσο ενδιαφέρον 
υπήρχε από τότε γι’ αυτά τα χωριά!» Η απογοήτευση του κ. Σούρδη 
για το θέµα είναι έκδηλη. «Παρότι δεν είναι άσχηµο το νερό µας, -
συνεχίζει να λέει- τώρα, µε τις τελευταίες αναλύσεις, βρέθηκαν σ’ 
αυτό λίγα κολοβακτηρίδια,. Κι αυτό επειδή δεν χλωριώνονται οι 
δεξαµενές µας. Τώρα γίνεται µια προσπάθεια απ’ το ∆ήµο να µπουν 
αυτόµατοι χλωριωτές».  
Απαρχαιοµένο είναι επίσης το σύστηµα ύδρευσης και στο Περιγιάλι, 
όπου από τότε που έγινε η  γεώτρηση στο Αηδονάκι περνά ένα 
λάστιχο µέσα απ’ τα βουνά. «Έφτιαξαν  µια δεξαµενή µε το σκεπτικό 



πως θα το βγάλουνε το νερό στο δρόµο, χωρίς να τα καταφέρουν», 
µας εξηγεί ο κ. Σούρδης. Στην προκειµένη περίπτωση, το κυριότερο 
–κατά τον ίδιο- που πρέπει να γίνει είναι να βγει το νερό αυτό στο 
δρόµο για µπορεί να ελέγχεται.  
  
Αφού τα είπαµε, ξαποσταίνοντας, κάτω από την σκιά του γέρο-
πλατάνου, που κάποιος χωριανός φύτεψε πριν από πολλές δεκαετίες, 
συνεχίσαµε την πορεία προς το χωριό. 
  
Φθάνοντας στα Πλατύστοµα, στην κεντρική πλατεία του χωριού 
συναντήσαµε έναν πλανόδιο µανάβη. Η συχνή επίσκεψή του στην 
περιοχή βγάζει απ’ τον κόπο τους λιγοστούς κατοίκους του να 
µετακινούνται στις γύρω περιοχές, για να προµηθευτούν τα 
απαιτούµενα οπωροκηπευτικά. 
  
Στο ορεινό χωριό των Πλατυστόµων ζουν όλοι και όλοι πενήντα 
άνθρωποι, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι ηλικιωµένοι. Όσοι 
νέοι έχουν αποµείνει καταπιάνονται µε γεωργικές εργασίες, ενώ τα 
λιγοστά παιδιά που υπάρχουν στο χωριό µεταφέρονται στο σχολείο 
της Καρυάς µε ταξί, αφού λεωφορείο από  το χωριό περνά µόνο 
τρεις φορές την εβδοµάδα.  
  
Γιατρός επισκέπτεται την περιοχή µία φορά την εβδοµάδα, ενώ η 
εξέταση των κατοίκων του γίνεται στο υποτυπώδες ιατρείο που έχει 
δηµιουργηθεί  µέσα σ’ ένα κοντέινερ, δίπλα απ’ το εγκαταλελειµµένο 
στη µοίρα του κτήριο του ∆ηµοτικού Σχολείου Πλατυστόµων.  
  
Η άφιξή µας στο χωριό αποτέλεσε για ορισµένους από τους 
κατοίκους του ευκαιρία για κουβέντα, ευκαιρία για διαφυγή από την 
µοναξιά. Καθίσαµε στο παραδοσιακό καφενεδάκι της Μαρίας,  το 
οποίο διατηρεί ακόµη και σήµερα όλα τα χαρακτηριστικά του 
παραδοσιακού ελαιοτριβείου. Εκεί συνήθως µαζεύονται οι λιγοστοί 
κάτοικοι του χωριού για να «ξορκίσουν» την µοναξιά τους… 
  
«Θέλουµε να ακουστεί η φωνή σας. Η φωνή κάθε κάτοικου που ζει 
στο πιο µικρό και το πιο αποµακρυσµένο χωριό της Λευκάδας. 
Θέλουµε να αναδείξουµε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζετε στην 
καθηµερινότητά σας, µήπως αύριο κάποιος ενδιαφερθεί», απάντησα  
όταν µε ρώτησαν τι µε φέρνει στην περιοχή τους. 
  
«Εδώ τώρα πια είναι δράµα η ζωή», λέει µε παράπονο ο 63χρονος 
Απόστολος Βονιτσάνος, ο οποίος πέρασε σχεδόν όλη του τη ζωή στο 
χωριό. «Είµαστε λίγοι και δεν βρίσκουµε, ούτε να κουβεντιάσουµε 
µερικές φορές. Η ορεινή Λευκάδα έχει εγκαταλειφθεί από χρόνια. 
Είµαστε άξιοι της τύχης µας εµείς που τους ψηφίζουµε» λέει 
εκφράζοντας την έντονη αγανάκτησή του. «Άµα βρισκότανε κάθε 
χρονιά έστω ένας ∆ήµαρχος να φτιάχνει ένα έργο, δεν θα ήταν έτσι 



η κατάσταση. Τώρα µε την οικονοµική κρίση, λυπάµαι για την 
Ελλάδα που θα αφήσουµε στα παιδιά µας. Γιατί δεν είναι η Ελλάδα 
που ξέραµε»… 
  
Τα προβλήµατα της καθηµερινότητας σε έναν τόπο ορεινό και 
αποµακρυσµένο σίγουρα είναι πολλά και ορισµένες φορές 
δυσεπίλυτα. ∆ουλειές στο χωριό δεν υπάρχουν, εκτός απ’ αυτές που 
σχετίζονται µε τη γη. Αυτός είναι και ο λόγος που το χωριό πλέον 
έχει σχεδόν ερηµώσει…  
  
Οι περισσότεροι κάτοικοί του αναγκάστηκαν να µεταναστεύσουν εδώ 
και πολλά χρόνια στο Περιγιάλι,  όπου οι συνθήκες ζωής είναι πιο 
εύκολες και όπου κανείς µπορεί ευκολότερα να βρει δουλειά, χάρη 
και στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.  
  
Κι όµως, όσοι έχουν αποµείνει σήµερα στο Πλατύστοµα, αρνούνται 
πεισµατικά τις ευκολίες που τους υπόσχεται ο τουρισµός και η 
θάλασσα. Αγαπούν πολύ τον τόπο τους. Επιµένουν να ζουν εδώ, κι 
ας πρέπει να µετακινούνται κάθε φορά αρκετά χιλιόµετρα για να 
προµηθευτούν τα απαραίτητα για να ζήσουν. Κι ας έφυγαν τα παιδιά 
για την πόλη.  
  
Νιώθουν βαθιά ικανοποίηση και υπερηφάνεια που καταφέρνουν 
µέχρι σήµερα να µένουν πίσω, στην πατρίδα τους… Το µόνο που 
ζητούν είναι το αληθινό ενδιαφέρον όλων αυτών που κατά καιρούς 
εναλλάσσονται στην εξουσία, όλων αυτών που συνήθως τους 
θυµούνται πριν τις εκλογές και τους ξεχνούν την εποµένη…  
  
Στην προσπάθειά τους να βγει η φωνή τους παραέξω οι κάτοικοι των 
Πλατυστόµων έφτιαξαν πρόσφατα ένα σύλλογο, τον οποίο ονόµασαν 
«Κόκκινη Εκκλησιά». Όπως µας ενηµέρωσε ο πρόεδρος της 
κοινότητας Πλατυστόµων κ. Σούρδης «ο εν λόγω σύλλογος αριθµεί 
ήδη αρκετά µέλη και η δηµιουργία του αποτελεί απλώς µια 
προσπάθεια να διεκδικήσουν οι κάτοικοι του χωριού ορισµένα 
πράγµατα παραπάνω. Κι αυτό για να µην εγκαταλειφθεί τελείως η 
περιοχή από τους κατοίκους της».  
  
Κακά τα ψέµατα. ∆εν είναι το πιο εύκολο πράγµα στον κόσµο να ζεις 
αποµονωµένος σ’ ένα τόσο µικρό χωριό, όπως τα Πλατύστοµα, 
µακριά από τις ανέσεις της πόλης και της σύγχρονης ζωής. Κι όµως, 
οι λιγοστοί κάτοικοι των Πλατυστόµων προσπαθούν µε κάθε τρόπο 
να παραµείνουν στον τόπο τους. 
  
Πριν αποχαιρετήσω τα Πλατύστοµα, έκανα µια τελευταία στάση στο 
παραδοσιακό οινοποιείο της περιοχής, το οποίο φηµίζεται για την 
παραγωγή και εµφιάλωση εξαιρετικής ποιότητας κρασιού. 
  



  
Ιδιοκτήτης του συγκεκριµένου οινοποιείου είναι ένας άνθρωπος που 
τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για τα Πλατύστοµα. Ένας άνθρωπος βαθιά 
συνδεδεµένος µ’ αυτόν τον τόπο και µε τον καρπό της γης του, το 
σταφύλι. Για τον κ. Παπανικολόπουλο, συνταξιούχος δάσκαλος στο 
επάγγελµα, τούτο το χωριό είναι ιδανικό και δεν θα µπορούσε ποτέ 
να το αποχωριστεί για πάντα. Όπως µας είπε «αν µπορεί κανείς να 
ανεχθεί την σχετική ερηµιά είναι πάρα πολύ ωραία η ζωή στο 
χωριό».  
  
Εδώ δηµιούργησε την οικογένειά του, εδώ µεγάλωσε τα παιδιά του, 
εδώ κατάφερε να δώσει σάρκα και οστά στο µεράκι του, το οποίο δεν 
είναι άλλο από την παρασκευή κρασιού µε παραδοσιακό τρόπο. «Μου 
άρεσε πάντα το κρασί. Πήγαινα, ως παιδί στα αµπέλια του πατέρα 
µου, διάλεγα ό, τι σταφύλια µου αρέσανε, τα έστυβα και έφτιαχνα 
µπουκάλια, τα οποία παλαίωνα. Ήταν χόµπι και σαν µεράκι το 
συνεχίζουµε», µας εξηγεί.  
  
∆ίπλα στον κ. ∆ιονύση, όλα αυτά τα χρόνια η σύζυγός του Μαρία. 
Μια γυναίκα µε βαθιά αφοσίωση στις οικογενειακές αξίες, η οποία 
δεν δίστασε να αφήσει πίσω της την αλµύρα του Αιγαίου για να 
εγκατασταθεί µόνιµα σε τούτο το µικρό ορεινό χωριό της Λευκάδας.  
  
Στο ίδιο µήκος κύµατος και τα τρία παιδιά της οικογένειας, τα οποία 
νιώθουν ιδιαίτερα δεµένα µε τον τόπο και τον τρόπο που 
µεγάλωσαν. «Απόδειξη ότι µου αρέσει τελικά να είµαι εδώ αποτελεί 
το γεγονός ότι µε το που πήρα πτυχίο από τη Σχολή πριν από 2 
χρόνια και ενώ έλεγα ότι θα πάω κατευθείαν στην Αθήνα, µια που 
έχουµε σπίτι εκεί και τα έξοδα θα ήταν τα ίδια, επέλεξα να 
επιστρέψω στο χωριό. Είναι µόνο επιλογή µου να είµαι εδώ» µας 
εξηγεί η µικρότερη κόρη της οικογένειας Εύη Παπανικολοπούλου, 
απόφοιτη της Ιατρικής Σχολής Πατρών.  
  
«Ευγνωµονώ το θεό που έχω ζήσει τα παιδικά µου χρόνια στο χωριό. 
Έχουµε πάει και έχουµε τινάξει ελιές µε τους γονείς µου, έχουµε 
τρυγήσει τα αµπέλια και αυτό µου αρέσει. Είναι µνήµες που πρέπει 
να κουβαλάει ένας άνθρωπος για να είναι υγιής ψυχικά. Και µακάρι 
και τα παιδιά µου. Χαίροµαι που έχω ζήσει αυτά τα πράγµατα», 
συµπληρώνει η πρωτότοκη κόρη της οικογένειας, η Ματούλα 
Παπανικολοπούλου, απόφοιτη της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. 
  
Και ο 16χρονος γιος όµως, της οικογένειας δηλώνει «φανατισµένος» 
µε το χωριό του. Θα ήθελε –όπως µας είπε- να µείνει µόνιµα σ’ αυτό.  
  
  
Άφησα πίσω µου το Πλατύστοµα και τους λιγοστούς κατοίκους του, 
για να πάρω το δρόµο της επιστροφής.  Η χαρά µου ήταν µεγάλη. 



Για άλλη µια φορά είχα την τύχη να  συναντήσω αυτό το σπάνιο πια 
είδος Ελλήνων που επιµένει να αντιστέκεται στο ξερίζωµα, το οποίο 
επιβάλλουν τόσο οι αντιξοότητες της καθηµερινότητας, όσο και η 
προκλητική αδιαφορία της πολιτείας.  
  
Όσο υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, µε βαθιά αγάπη για τον τόπο και 
τις ρίζες τους, η ελπίδα για µια ένα καλύτερο αύριο, για µια 
καλύτερη Ελλάδα θα παραµένει ζωντανή… 
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