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Το φαράγγι Κυδώνι, που σε λίγες
μέρες θα είναι έτοιμο να δεχτεί ξέ-
νους και ντόπιους επισκέπτες, θα
αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης, όχι
μόνο για τους κατοίκους των Κα-
ράνου, αλλά και της ευρύτερης πε-
ριοχής. Αυτό επεσήμανε στον
σύντομο χαιρετισμό του ο δή-
μαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μα-
λανδράκης, προχθές το απόγευμα,
στη γιορτή της αγρότισσας, που
πραγματοποιήθηκε στα Καρά-
νου. Η εκδήλωση περιελάμβανε
επίσης και τη γιορτή κερασιού.  

Ο
κ. Μαλανδράκης στάθηκε ιδιαίτερα

στον πολυσύνθετο ρόλο και τις ανάγκες

που έχει η γυναίκα της ενδοχώρας ως

αγρότισσα, μάνα, γυναίκα, σύζυγος, ενώ εξέ-

φρασε τη στήριξη ολόκληρου του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Πλατανιά σε όποιες

προσπάθειες έχουν να κάνουν με την ανάδει-

ξη και ανάπτυξη της ενδοχώρας καθώς και την

προώθηση και διάθεση των τοπικών προϊό-

ντων. «Αν καταφέρουμε να “ανεβάσουμε” το

βιωτικό επίπεδο και δώσουμε κίνητρα στους

κατοίκους της υπαίθρου να αυξήσουν την αγρο-

τική τους παραγωγή, τότε τα χωριά μας θα απο-

κτήσουν και πάλι τη ζωντάνια, τη δημιουργι-

κότητα, αλλά και τους νέους που χρειάζονται

για τα επόμενα χρόνια». Από την πλευρά της

η εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα πρωτο-

βάθμιας υγείας και κοινωνικής πολιτικής του

Δήμου Πλατανιά, Αικατερίνη Κολοκυθά, στον

χαιρετισμό της, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Οι γυ-

ναίκες της περιοχής έχουν σφραγίσει με την

προσφορά τους την πολιτιστική και πολιτισμική

παράδοση αυτού του τόπου όσο λίγες στον

Δήμο μας. Με κόπο, μεράκι και αγάπη για τη

γη τους δούλεψαν χρόνια ολόκληρα ακούραστα

φτιάχνοντας αγνά παραδοσιακά προϊόντα που

η φήμη τους έφτασε παντού και σήμερα έχουν

ξεχωριστεί θέση στις διατροφικές μας συνή-

θειες. Με την προσφορά τους τίμησαν την πε-

ριοχή μας, τον Δήμο μας, αλλά και στο πρό-

σωπό τους τιμήθηκε η Ελληνίδα αγρότισσα».

«Για να συνεχίσουμε να ερχόμαστε και τα επό-

μενα χρόνια στη γιορτή της αγρότισσας, θα πρέ-

πει να υπάρχει αγρότισσα», αυτό τόνισε ο εκ-

πρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Παπαντωνάκης, ενώ

πρόσθεσε ότι «οι αγρότες ξεκληρίζονται, ενώ με

τα βίας τα καταφέρνουν να επιβιώνουν. Χρει-

άζεται μία σωστή και υπεύθυνη πολιτική από

την κεντρική Πολιτεία για τους ανθρώπους του

μόχθου που είναι οι Ελληνες αγρότες». 

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος

της Τοπικής Κοινότητας Καράνου Ρούσσος Πε-

νταράκης, ο οποίος τόνισε ότι «με την πολιτι-

κή και την προοπτική που υπάρχει στον αγρο-

τικό τομέα, ο αγρότης, δυστυχώς, σε λίγα χρό-

νια θα είναι είδος προς εξαφάνιση».  

Η γιορτή ξεκίνησε με δοξολογία, στη συνέχεια

ακολούθησαν οι ομιλίες και στο τέλος τοποθε-

τήθηκαν λίγα λουλούδια στο μνημείο της

αγρότισσας. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε

η γιορτή κερασιού, η οποία περιελάμβανε γεύ-

μα και παραδοσιακό μουσικοχορευτικό πρό-

γραμμα. Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Δήμος

Πλατανιά, η Τοπική Κοινότητα Καράνου και ο

Πολιτιστικός Σύλλογος Καράνου “Η Ρίζα”.
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ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΟ Τ.Ε.Ε.

Προβολή ντοκιμαντέρ 

Το ντοκιμαντέρ “Ταξισυνειδησία” του Κωστή

Καρπόζηλου προβάλλεται την Τετάρτη 19

Ιουνίου, στο Τ.Ε.Ε. (Νεάρχου), στις 9 μ.μ. Πρό-

κειται για ένα ντοκιμαντέρ με θέμα «τον πο-

λιτικό ριζοσπαστισμό των Ελλήνων ομογενών

στις Η.Π.Α. στις αρχές του 20ού αι. Το ντοκι-

μαντέρ προσπαθεί να αναδείξει μία άγνωστη

εν πολλοίς πτυχή των Ελλήνων εργατών με-

ταναστών που δεν βίωσαν κανένα “αμερικα-

νικό όνειρο” ούτε έγιναν επιχειρηματίες ούτε

βρήκαν “χρυσές ευκαιρίες” στη χώρα της “Σι-

δερένιας Φτέρνας”. Στη συγκυρία που διανύ-

ουμε, μέσα στο μαύρο κλίμα της κρίσης και

των κολοσσιαίων κοινωνικο-οικονομικών και

πολιτικών ανακατατάξεων, θεωρούμε ότι το εν

λόγω ντοκιμαντέρ είναι μία ιδιαιτέρως γόνι-

μη και σημαντική συμβολή για τον δημιουρ-

γικό αναστοχασμό των προσπαθειών των

εργαζομένων στη ριζοσπαστικοποίηση του κι-

νήματος στις Η.Π.Α.

Μόνο μέσω της “αφύπνισης” της ιστορικής

μνήμης και της “έναρξης λειτουργίας” της σκέ-

ψης και του γόνιμου - κριτικού αναστοχασμού

μπορούμε να χαράξουμε προοπτική, ν’ ανοί-

ξουμε νέους δρόμους». Την προβολή πραγ-

ματοποιούν οι “Ομιλος για την Πολιτική και

τον Πολιτισμό”, “Ομιλος Επαναστατικής Θε-

ωρίας” και οι “Φίλοι των Γραμμάτων”.

ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ

Πολύπλευρος ο ρόλος της αγρότισσας 
» Ετήσια γιορτή στα Καράνου 

Από την εκδήλωση στα Καράνου.
Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καράνου
Ρούσσος Πενταράκης και η Κωνσταντία Συκιώτου,
πρόεδρος του Πολιτιστικού και Μορφωτικού
Συλλόγου Καράνου “Η Ρίζα”.

Λίγα λουλούδια στο μνημείο της αγρότισσας.


