Σιδηρόκαστρο
Μεσσηνίας:
Ελληνικό χωριό των αγαλμάτων
Σιδηρόκαστρο Μεσσηνίας : Μεσσηνιακό-Ελληνικό
χωριό των αγαλμάτων ! Εκπλήσσει τους ξένους
ερευνητές η ανακάλυψη του αγνώστου και
φαινομενικά ”κοινού” ελληνικού χωριού μόλις 150
κατοίκων! Όλο το χωριό είναι γεμάτο αγάλματα
και δεν μπορούν να περιγράψουν τι ακριβώς είναι
αυτό που είδαν !

Σε μία γωνιά στην ορεινή Μεσσηνία βρίσκεται ένα φαινομενικά
κοινό χωριό μόλις 150 κατοίκων, το Σιδηρόκαστρο το υπάγεται
διοικητικά στον Δήμο Τριφυλίας .
Το Σιδηρόκαστρο βρίσκεται περίπου 19 χιλιόμετρα προς τα
βορειοανατολικά της Κυπαρισσίας και περίπου 5,5 χιλιόμετρα
νοτιοδυτικά από τον Αυλώνα. Έχει υψόμετρο 441 μέτρα και
απέχει 12 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου
Πελάγους.
Ο επισκέπτης όμως που θα έχει την τύχη να βρεθεί στο
Σιδηρόκαστρο είναι σίγουρο ότι θα εντυπωσιαστεί από τις

εκπλήξεις που κρύβει το χωριό και αφού φύγει θα ανυπομονεί
να περιγράψει αυτά που είδε εκεί !
Το Σιδηρόκαστρο ή χωριό των αγαλμάτων είναι χτισμένο στους
πρόποδες δύο λόφων, αμφιθεατρικά του κάστρου και του Αη-Λιά
σε υψόμετρο περίπου 650 μέτρων. Τα σπίτια του χωριού είναι
χτισμένα στην πλειονότητα τους από πέτρα ενώ οι κεραμοσκεπές
και είναι ιδιαίτερης τεχνοτροπίας όπως αποφάνθηκε η
Πολυτεχνική Σχολή της Μασσαλίας, φοιτητές της οποίας
επισκέφθηκαν το Σιδηρόκαστρο.

Απέναντι από το χωριό μπορεί κανείς να απολαύσει τη φύση σε
όλο της το μεγαλείο και να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Το δάσος
που περιλαμβάνει πουρνάρια, σφενδάμια, κουμαριές κ.ά. με τα
μονοπάτια του περιμένει όσους αγαπούν τη φύση και την
πεζοπορία να το εξερευνήσουν.
Την προσωνυμία χωριό των αγαλμάτων την οφείλει στον γλύπτη
Κώστα Γεωργακά ο οποίος μετά το θάνατό του δώρισε πλήθος από
τα δημιουργήματά του στη γενέτειρα του. Τα περισσότερα από
αυτά είναι τοποθετημένα εκατέρωθεν της σκάλας που οδηγεί
στον Άγιο Νικόλαο. Από την πλατεία ξεκινάει η σκάλα με τα 88
σκαλοπάτια που οδηγεί στη μεγαλοπρεπή εκκλησία του Αγίου
Νικολάου.
Στο 26ο σκαλοπάτι αριστερά, στέκει πρώτος ο μαρμάρινος

γυμνός ανδριάντας του Γάλλου Ανδρέα Ροντέν, φίλου του Κώστα
Γεωργακά. Επόμενη στάση το 38ο σκαλοπάτι που βρίσκεται η
αρχαία εταίρα Φρύνη, κατασκευασμένη από χαλκό, με ύψος 1,75
μ. Συνεχίζοντας την ανάβαση συναντάμε το δισκοβόλο από
χαλκό, ύψους 2 μ., η μαρμάρινη προτομή του ντόπιου δασκάλου
Γεωργίου Σταθόπουλου, αλλά και ο αναπαυόμενος καλλιτέχνης
από χαλκό.
Οι χάλκινοι έφιπποι ανδριάντες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και
του Γεωργίου Καραϊσκάκη πλαισιώνουν το χώρο της εκκλησίας
στον περίβολο της οποίας δεσπόζει το μνημείο του Αγνώστου
Στρατιώτη με τον λαβωμένο στρατιώτη, ήρωα του Έθνους στο
Ελληνοαλβανικό μέτωπο.

Άλλα αγάλματα του Κώστα Γεωργακά είναι αυτό του αγρότη στην
κεντρική πλατεία, η Αρτέμιδα στην είσοδο του χωριού, ενώ και
η προτομή προς τιμή του Σιδηροκαστρίτη αθλητή Σπήλιου
Ζαχαρόπουλου. Στο Σιδηρόκαστρο αξίζει επίσης να επισκεφθείτε
το ναό του Αγίου Νικολάου, χτισμένο σε περίοπτη θέση ο
οποίος είναι χτισμένος με πελεκητή πέτρα το 1912, το μικρό
λαογραφικό μουσείο, τη δημοτική βιβλιοθήκη και το
αναγνωστήριο.

Αξιοθέατα ενός χωριού που κατά το παρελθόν έσφυζε από ζωή.
Μνημείο ιστορικής κληρονομιάς αποτελεί ο Ασφένδαμος του
Κολοκοτρώνη, στην ‘απάνω ρούγα, δίπλα από μία παμπάλαιη
βρυσούλα…Στον ίσκιο του, κατά την τοπική παράδοση, ξεπέζεψε
και ξαπόστασε και λημέριασε ο Κολοκοτρώνης με τα παλικάρια
του το 1806 και έχει ανακηρυχθεί διατηρητέο μνημείο από το
υπουργείο πολιτισμού !

