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ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ  

 

Στις λατρευτικές εκδηλώσεις της εορτής του  εξωκκλησίον προφήτη 

Ηλία στο Βένετο 19-21/7/13 

 

 

 

 

 

 

    Όταν μπαίνω σε κανένα ερημοκκλήσι σκέπτομαι, εάν 

αυτοί οι τοίχοι θα μπορούσαν να μιλήσουν θα μας έλεγαν 

πόσοι επήγαν εκεί καταθλιμμένοι και βγήκαν 

παρηγορημένοι. Εξουθενωμένοι και  βγήκαν με δύναμη. 

Γονατισμένοι και βγήκαν όρθιοι! Πόσα δάκρυα  εκεί 

εσκουπίσθησαν , πόσα πρόσωπα, έγιναν πρόσωπα ειρηνικά.                                                                   

Σ΄ αυτά τα ερημοκκλήσια! Βρίσκεις εκεί μια ζεστασιά, που 

δεν την έχουν οι δωρικοί κίονες.”                                                                                     

…                Αλέξανδρος Τσιριντάνης "Η πίστις ως  βίωμα." 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

 

Ευχαριστώ θερμά  

τον πρόεδρο και τα μέλη του Εκ/κου Συμβουλίου του Ι. Ν. Υπαπαντής 
Βενέτου,  

τους εκπροσώπους του Πολιτιστικού Συλλόγου Βενετιωτών, 

καθώς και το κατάστημα «Μπαλόνι» του κυρίου Γαλάτου Κυριάκου  

για την πολύτιμη  βοήθεια που προσέφεραν στην έκδοση αυτού του 
βιβλίου.  
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ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΒΕΝΕΤΟ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

   

 

 

 

  Αγαπητέ προσκυνητή, 

     Ως Αρχιερατικός Επίτροπος των Καναλίων και της ευρύτερης 

περιοχής του Βενέτου, σε καλωσορίζω και εύχομαι, με την επίσκεψή 

σου αυτή να λάβεις πλούσια τη Θεία Χάρη από το Θεό, το δημιουργό 

των πάντων. Κάθε πόλη και χωριό της Ελλάδας, εκτός από πλούσιες 

φυσικές ομορφιές, έχει ακόμη και μια αξιοζήλευτη ιστορία και 

παράδοση, μια ζωντανή θρησκεία και έναν αξιόλογο πολιτισμό. Το 

Βένετο δεν υστερεί. Έχει να επιδείξει στον κάθε προσκυνητή και 

επισκέπτη πολλά αξιόλογα μνημεία και προσκυνήματα μέσα σ΄ ένα 

εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον.  

  Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να σε πληροφορήσει μ΄ ένα 

σύντομο και απλό τρόπο  για όλα αυτά, έτσι ώστε φεύγοντας από το 

Βένετο να έχεις μία πιο πλήρη εικόνα για τον τόπο που επισκέφτηκες 

και να θελήσεις να ξανάρθεις.  Σε καλωσορίζω με ένα ποίημα του Γ. 

Δροσίνη γι΄ αυτό το αγιασμένο και τρισευλογημένο «Όρος των 

κελίων», που λέγεται και αλλιώς το Πήλιο.  

Ο Θεός να σ΄ ευλογεί!  

…π. Αθανάσιος Ι. Σκοπιανός  
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Το ποίημα για το βουνό Πήλιο 

 

 

 

 

 

 Σμαράγδια τα ρουμάνια σου,                                                                                                         

διαμάντια τα νερά σου                                                                                                               

απλώνονται, σκορπίζονται,                                                                                                           

χύνονται ολόγυρά σου.                                                                                                           

Χαρίσματα αξετίμητα και δώρα                                                                                            

ευλογημένα τα εικοσιτέσσερα                                                                                                                   

χωριά που κρέμονται από σένα,                                                                                                                

και δίνεις στις ζωές ζωή, φέρνεις                                                                                                                          

στις χάρες χάρη,                                                                                                                         

περήφανο και σπλαχνικό βουνό                                                                                                           

βουνών καμάρι. 

                                                                      Γ. Δροσίνης  
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

   Φεύγοντας από  τα Κανάλια ο αυτοκινητόδρομος που πάει για τα 

χωριά Βένετο και Κεραμίδι ανηφορίζει γεμάτος στροφές στο όρος που 

λέγεται Μαυροβούνι, που ωστόσο είναι κατάφυτο από πυκνή και 

άγρια θαμνώδη βλάστηση.  Κοντά στα Άνω Κανάλια, όπου οι θάμνοι 

δίνουν τη θέση τους σε πελώριες βελανιδιές, και σχεδόν στην 

κορυφογραμμή, απ΄ όπου  αρχίζουμε να κατηφορίζουμε στην πλευρά 

που βλέπει προς το Αιγαίο, ο αυτοκινητόδρομος διχάζεται.  
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   Ο κύριος δρόμος μπροστά μας, πάει για το Κεραμίδι, ενώ ο 

παρακαμπτήριος δεξιά μας τραβάει στο Βένετο.  Διαλέγουμε τούτο το 

μέτριας βατότητας οδικό παρακλάδι που θα μας φέρει ύστερα από 14 

χιλιόμετρα στο μικρό, γραφικό και καταπράσινο Βένετο, 

νοτιοανατολικά από το Κεραµίδι και βόρεια από τη Ζαγορά.  Είναι το 

τελευταίο χωριό του Βορείου Πηλίου, κρυμµένο σε ένα πυκνό και 

σύμμεικτο δάσος δρυός, καστανιάς, καρυδιάς, πλατάνων και ειδών 

μεσογειακής µακίας.  Όταν ο καιρός είναι καθαρός η θέα που έχεις 

από την θάλασσα είναι καταπληκτική αφού φαίνονται ολοκάθαρα τα 

τρία πόδια της Χαλκιδικής μέχρι και η κορυφή του Άθωνα. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 

  

   Η περιοχή γύρω από το Βένετο φαίνεται πως έχει παλιά ιστορία που 

εκτείνεται μέχρι και τα προχριστιανικά χρόνια, όπως τουλάχιστον 

δείχνουν τα σχετικά ευρήματα (σπόνδυλοι από αρχαίους κίονες κλπ.)  

Επίσης έχουν βρεθεί και ίχνη απ΄ τον ύστερο Μεσαίωνα, όπως 

απομεινάρια από ένα «Καστέλι», δείγμα πως πιθανότατα υπήρχε εδώ 

κατά την φραγκοκρατία στρατιωτικός σταθμός.  Άλλωστε και αυτό το 

όνομα του χωριού «Βένετο» δείχνει βυζαντινή ή βενετσιάνικη 

προέλευση.  
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ΣΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ Α΄ 
 

   Το νεότερο χωριό πρέπει να χτίστηκε στα χρόνια της τουρκοκρατίας, 

ίσως από κολλίγους της Ιεράς Μονής Φλαμουρίου.  Το χωριό δεν έχει 

τη σφιχτή οικιστική συνοχή, που συναντάµε στο κοντινό Κεραµίδι, 

αλλά απλώνει τις γειτονιές του σε µια σχετικά µεγάλη έκταση µέσα 

στο δάσος.  Ποτέ δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί σημαντικά, γιατί το 

μεγαλύτερο μέρος της περιοχής ήταν υπό την προστασία της μονής 

κάτι που ισχύει και στις ημέρες μας.                                                                                                                                                                                                             

   Οι κάτοικοι που παλαιότερα ζούσαν, ασχολούνταν με την 

κτηνοτροφία, τα σύκα, λίγα ελαιοπερίβολα, τις αμπελοκαλλιέργειες, 

ενώ έβγαζαν λίγο μέλι και μετάξι. 

 

 

 




