ΣΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ Β΄
Τα νεότερα χρόνια, οι αφόρητες
συνθήκες που δημιούργησε ο
εμφύλιος πόλεμος (1945) και
αργότερα οι κατολισθήσεις που
σημειώθηκαν το 1957 στο χωριό,
έδιωξαν τους λίγους κατοίκους και
το χωριό ερημώθηκε τελείως για
διάστημα τουλάχιστον 30 ετών.
Όμως εδώ και μερικά χρόνια η αγάπη για το χωριό τους, φέρνει τους
Βενετιώτες, οι περισσότεροι απ΄ τους οποίους είναι εγκατεστημένοι
στην Αγ. Παρασκευή Βόλου - σε συνοικισμό με τ΄ όνομα
“Bενετιώτικα”-, πίσω στο χωριό, όπου και ανακαινίζουν τις παλιές
οικίες τους ή κατασκευάζουν καινούργιες, γεγονός που ξαναδίνει ζωή
στο Βένετο, κυρίως τα καλοκαίρια. Διοικητικά το Βένετο, απ΄ τον
καιρό που εγκαταλείφθηκε, αποτελεί οικισμό του Κεραμιδίου και
τώρα με τον «Καλλικράτη» υπάγεται κι αυτό στο δήμο Ρήγα Φεραίου.
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Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
Ενδιαφέρον
για
τον
επισκέπτη
παρουσιάζει η κεντρική εκκλησία της
Υπαπαντής του Χριστού, πραγματικό
στολίδι αρχιτεκτονικής και διακόσμησης.
Κτίσμα του 1760, ρυθμού Βασιλική, με
περίτεχνο τέμπλο του 1851, όπως
επιγράφεται χαρακτηριστικά. Αποτελεί

πηγή κατήχησης και εμβάθυνσης της
ορθοδόξου Θεολογίας.
Με πολύ
μεράκι και ζήλο οι κάτοικοι την
ανακαίνισαν με δαπάνες δικές τους
φτιάχνοντας τη σκεπή και όλες τις
απαραίτητες εργασίες, ώστε σήμερα η
εκκλησία να είναι λειτουργική.
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Το χειμώνα, επειδή το χωριό κλείνεται πολλές φορές από τα χιόνια
και είναι δύσκολο να εορτάσει η εκκλησία στις 2η Φεβρουαρίου, οι
χωριανοί έχουν ορίσει και δύο εορτές την καλοκαιρινή περίοδο, αυτή
του πρ. Ηλία στις 20/7 και αυτή κατά την ανάμνηση ευρέσεως της
Αγίας Κάρας του Αγίου Συμεών του μονοχίτωνος. Στις 23 Αυγούστου
έρχεται ο καθηγούμενος
της
Ιεράς
Μονής
Φλαμουρίου,
γέροντας
Συμεών, με την Κάρα του
Αγίου
και
γίνεται
Πανηγυρική Θ. Λειτουργία
στην κεντρική εκκλησία.
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Άλλες πανηγύρεις είναι: στο
εξωκκλήσι του Αγίου Νικολάου
(6/12), του Αγίου Γεωργίου (23/4),
του Αγίου Αθανασίου (2/5), στο
κοιμητήριο του χωριού, της Αγίας
Παρασκευής (26/7) και της Αγίας
Τριάδος. Δεν γίνονται καθημερινά
οι ακολουθίες του Όρθρου, ή του
Εσπερινού
ελλείψει
τακτικού
ιερέως. Όμως με την βοήθεια της
Ιεράς Μητροπόλεως, της Μονής
Φλαμουρίου και χάρη στο ζήλο των
πιστών τα τελευταία χρόνια
εξασφαλίζονται ιερείς κοντινών
ενοριών εκ περιτροπής που
έρχονται
και
τελούν
ιερές
ακολουθίες
των
σημαντικότερων εορτών
του χρόνου. Αξέχαστο θα
μας μείνει και το ζευγάρι
που επέλεξε το ναό μας
να παντρευτεί το 2005.
Όλο το χωριό τους
ευχήθηκε να ζήσουν,
γιατί
ένιωσαν
όλοι
μεγάλη χαρά που έγινε
ξανά γάμος στο χωριό
ύστερα από 80 χρόνια.
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ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Α΄

Μονοπάτια που ακολουθούν κυρίως τα παλιά λιθόστρωτα
καλντερίμια, τα οποία αποτελούσαν και το µοναδικό δρόµο
επικοινωνίας των χωριών µε τον έξω κόσµο, σήµερα έχουν καθαριστεί
και προτείνονται για πεζοπορικές αναζητήσεις. Εξάλλου από το
Βένετο υπάρχει μονοπάτι που σας οδηγεί μετά από 2,5 ώρες στη
Μονή Φλαμουρίου.
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Από το χωριό,
δύο αγροτικοί
δρόμοι οδηγούν
ο ένας στο
Πετρομέλισσο,
μια πολύ μικρή
αλλά
πανέμορφη
παραλία
με
βοτσαλωτή
αμμουδιά, και ο
άλλος
στη
βραχώδη ακτή
Κουλούρι, που
στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν και ως πρόχειρη καλοκαιρινή
«σκάλα» για τους ναυτικούς και τους ψαράδες της περιοχής
(Βενετιώτες και Κεραμιδιώτες), ενώ πρόσφατα υπήρξε παραθεριστικό
θέρετρο αλλοδαπών που φιλοξενούνταν στις πρόχειρες
εγκαταστάσεις του αυστριακού πηλιορείτη Αλφόνς-Ανδρέα Χαχάουερ.
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ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Β΄

Στο τμήμα της άγριας και απροσπέλαστης το χειμώνα βενετιώτικης
παραλίας, ανάμεσα στο παλιό μετόχι του Αγίου Νικολάου, που ήταν ο
αρσανάς του Φλαμουρίου, και της αμμουδιάς του Λιμνιώνα, που είναι
στα όρια Βενέτου - Παλιάς Μιτζέλας, ανοίγονται στους ορθόκοφτους
και θαλασσοφαγωμένους βράχους της ακτής αρκετές, μεγάλες και
μικρές, σπηλιές-κάποιες απ΄ τις οποίες έχουν και σταλαχτίτες, -όπου
φωλιάζουν αγριοπερίστερα και φώκιες. Είναι οι «Ιπνοί» (=Φούρνοι)
των αρχαίων, στην θαλάσσια περιοχή των οποίων καταστράφηκε,
κατά τον Ηρόδοτο, το μεγαλύτερο μέρος των πλοίων του Ξέρξη στα
480 π. Χ.
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Μεγαλύτερο και γνωστότερο απ΄ αυτά τα θαλάσσια σπήλαια, στο
οποίο μπορεί να μπει ολόκληρο καΐκι, είναι η «Σπηλιά του Δεσπότη»,
που λέγεται έτσι γιατί την επισκεπτόταν τακτικά πριν απ΄ το 1905 ο
Κι εδώ να
τότε Μητροπολίτης Δημητριάδος Γρηγόριος.
συμπληρώσουμε ακόμα πως πάνω ακριβώς από τις Σπηλιές, μέσα στο
πυκνό ρουμάνι ενός άγριου λόγγου, υπάρχουν τα απομεινάρια παλιού
μεσαιωνικού κάστρου, που έδωσε το όνομα «Παλαιόκαστρο» σε όλη
την περιοχή. Από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της ευρύτερης
περιοχής του Βορείου αλλά και του Ανατολικού Πηλίου οι Σπηλιές του
Βενέτου γίνονται κάθε χρόνο αντικείμενο θαυμασμού πολλών
επισκεπτών που φτάνουν ως εκεί, κυρίως με πλοιάρια, είτε από το
Χορευτό, είτε από το Καμάρι, την παραλία του Κεραμιδίου.
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Ακόμη θα μπορούσε να οργανωθεί από τη θέση «Κουλούρι»
σύντομος πλους των ακτών του Βενέτου για να επισκέπτονται και οι
προσκυνητές τις θαλασσοσπηλιές των Iπνών και να καταλήγουν για
προσκύνημα μέχρι το μετόχι του Αγίου Νικολάου που οδηγεί λίγο πιο
πάνω στη σπηλιά του Αγίου Συμεών που την είχε κάνει ασκητήριο,
όταν πρωτοήρθε από τη Μονή
Φιλοθέου του Αγίου Όρους για να
κτίσει την Μονή Φλαμουρίου.

23

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Αγαπητέ προσκυνητή,
Σ΄ αυτό το σύντομο ταξίδι που έκανες προσπάθησα, όσο καλύτερα
μπορούσα, να σου περιγράψω τη λατρευτική ζωή της ενορίας αυτού
του τόπου που μόλις επισκέφτηκες. Μία λατρευτική ζωή που
αποκτήθηκε ξανά όχι από μια νέα ανακάλυψη που έκαναν οι
άνθρωποι αυτοί, ότι, «τι κι αν όλοι τους έχουν ξεχασμένους και
αποκομμένους από τον έξω κόσμο;», εν τούτοις ο Θεός δεν
δυσκολεύτηκε και εδώ να τους βρει και να τους αποκαλυφθεί ότι «ζεί
Κύριος» όπως όταν μεριμνούσε τότε και για τον προφήτη Ηλία που
είχε πάρει τα βουνά. Αλλά αυτή η αποκάλυψη έγινε όταν αυτοί οι
άνθρωποι βρέθηκαν σε «παρόμοια κρίση σαν κι εμάς σήμερα» , και
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη γενέτειρά τους κλείνοντας την
ενορία τους, τα σπίτια τους, το σχολείο τους, βρέθηκαν σε μια
περιπετειώδη αναζήτηση καλύτερης τύχης μία ολόκληρη ζωή από
τους οποίους πολλοί δεν γύρισαν πίσω. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που
εν τέλει κατέληξαν να επιστρέψουν από κεί που είχαν ξεκινήσει και
τότε φτάνοντας πίσω στο Βένετο βρέθηκαν στο ίδιο αδιέξοδο, μιας κι
απ΄ το χωριό δεν έχεις να πας πουθενά, ή θα πας μέσα στο δάσος και
θα χαθείς, ή θα φύγεις έξω για τον κόσμο. Κι όμως αυτοί τώρα που
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επέστρεψαν εδώ βρήκαν την πραγματική «έξοδο διαφυγής». Ποια
είναι αυτή;
Ανοίγοντας τις πόρτες και τα παράθυρα των
μισογκρεμισμένων πατρικών τους σπιτιών, άνοιξαν τα παράθυρα και
την πόρτα της ψυχής τους, με το ξεχασμένο κλειδί της αυτοεξέτασης
της νοεράς προσευχής του παπα-Ακάκιου, του γέροντα Γαβριήλ και
των άλλων πατέρων της μονής Φλαμουρίου, που κάποτε από αυτούς
είχαν διδαχθεί το «Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησόν με». Την προσευχή
που γίνεται τόσο από μοναχούς, όσο και από λαϊκούς, και που
μεταμορφώνει την καρδιά του κάθε ανθρώπου από σπήλαιο ληστών
σε κατοικητήριο του αγίου Πνεύματος και μυστικό εργαστήριο των
αρετών, της αγάπης, της συγχωρητικότητας, της εκκοπής των παθών,
της αλληλεγγύης και της εκτίμησης του άλλου ως εικόνας Θεού.
Κάπως έτσι έκτισαν οι Βενετιώτες, έστω συνταξιούχοι τώρα πια οι
περισσότεροι, ξανά το χωριό τους το Βένετο. Με τα εξωκκλήσια τους,
τα σπιτάκια τους, τους μπαξέδες τους, τα κτήματα τους, τα μελίσσια
τους και κάθε λογής ασχολία που μπορεί και κάνει ο καθένας και που
θυμίζει πολύ το «μοναχικό εργόχειρο».
Θα ήθελα να σε αποχαιρετίσω με το εξής ερώτημα: Μήπως αυτούς
τους χαλεπούς καιρούς της όποιας πνευματικής και οικονομικής
κρίσης που διανύουμε, θα έπρεπε να βρούμε μια γωνιά - μία σπηλιά,
όχι για να κρυφτούμε σαν τον προφήτη Ηλία, αλλά για να
καθαριστούμε με τα δάκρυα της μετανοίας και της αυτοεξέτασης που
θα χύσουμε για τα δεινά που μαστίζουν τον τόπο μας; Πιστεύω πως ο
χώρος αυτός ενδείκνυται μακριά από την πολλή βουή του κόσμου. Ας
τον προσεγγίσουμε με σεβασμό στην ησυχία και ηρεμία που
προσφέρει, για να βρούμε τον πραγματικό μας εαυτό, την ανάπαυση
μας και την όντως ΑΝΑ-ΨΥΧΗ μονάχα κοντά στο Θεό και το
συνάνθρωπο ως εικόνα Θεού, που ξέρει να ζεί με αγάπη,
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συγχωρητικότητα και ταπείνωση, και ας γίνουμε κοινωνοί της Θείας
Χάριτός Του δια των Μυστηρίων της Εκκλησίας που και αυτή η ενορία
μας προσφέρει.
Εύχομαι η Παναγία, όπως έφερε σε συνάντηση τον Υιό της και Θεό
μας Κύριο Ιησού Χριστό με τον πρεσβύτη Συμεών, έτσι να έφερε και
σένα ένα βήμα πιο κοντά στο Θεό σ΄ αυτό το χωριό.
Ο Άγιος Συμεών ο κτήτωρ της Μονής Φλαμουρίου και οι Άγιοι των
εξωκκλησιών της περιοχής μας να σε προστατεύουν.

Τέλος και τω Θεώ Δόξα.
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Ένας πατέρας με οικονομική άνεση, θέλοντας να διδάξει στο γιο
του τι σημαίνει φτώχεια, τον πήρε μαζί του για να περάσουν λίγες
μέρες σε ένα χωριό σαν… το Βένετο, σε μία οικογένεια που ζούσε
στο βουνό. Πέρασαν τρεις μέρες και δυο νύχτες στην αγροικία.
Καθώς επέστρεφαν στο σπίτι, μέσα στο αυτοκίνητο, ο πατέρας
ρώτησε το γιο του: "Πως σου φάνηκε η εμπειρία;" -"Ωραία !"
απάντησε ο γιος με το βλέμμα καρφωμένο στο κενό. "Και τι
έμαθες;" συνέχισε με επιμονή ο πατέρας. Ο γιος απάντησε:
- Εμείς έχουμε ένα σκύλο, ενώ αυτοί τέσσερις...
- Εμείς διαθέτουμε μια πισίνα που φτάνει μέχρι τη μέση του κήπου,
ενώ αυτοί ένα ποτάμι δίχως τέλος, με κρυστάλλινο νερό, μέσα και
γύρω από το οποίο υπάρχουν και άλλες ομορφιές...
- Εμείς εισάγουμε φαναράκια από την Ασία για να φωτίζουμε τον
κήπο μας, ενώ αυτοί φωτίζονται από τα αστέρια και το φεγγάρι...
- Η αυλή μας φτάνει μέχρι το φράχτη, ενώ η δική τους μέχρι τον
ορίζοντα...
- Εμείς αγοράζουμε
το φαγητό μας, ενώ αυτοί σπέρνουν και θερίζουν γι' αυτό...
- Εμείς ακούμε CDs. Αυτοί απολαμβάνουν μια απέραντη συμφωνία
από πουλιά, βατράχια και άλλα ζώα. Και όλα αυτά διακόπτονται που
και που από το ρυθμικό τραγούδι του γείτονα που εργάζεται στο
χωράφι...
- Εμείς μαγειρεύουμε με ηλεκτρική κουζίνα. Αυτοί ό,τι τρώνε έχει
αυτή τη θεσπέσια γεύση, μια και μαγειρεύουν στα ξύλα...
- Εμείς για να προστατευθούμε, ζούμε περικυκλωμένοι από έναν
τοίχο με συναγερμό. Αυτοί ζουν με τις ορθάνοιχτες πόρτες τους,
προστατευμένοι από τη φιλία των γειτόνων τους...
- Εμείς ζούμε "καλωδιωμένοι" με το κινητό, τον υπολογιστή, και την
τηλεόραση. Αυτοί, αντίθετα, "συνδέονται" με τη ζωή, τον ουρανό, τον
ήλιο, το νερό, το πράσινο του βουνού, τα ζώα τους, τους καρπούς της
γης τους, την οικογένειά τους...
Ο πατέρας, έμεινε έκπληκτος από τις απαντήσεις του γιου του...
Και ο γιος ολοκλήρωσε με τη φράση:
"Σ' ευχαριστώ, μπαμπά, που μου δίδαξες πόσο φτωχοί είμαστε..."
…Κάθε μέρα γινόμαστε φτωχότεροι στο πνεύμα και στην εκτίμηση
που έχουμε για τον άνθρωπο και τη φύση, τα δύο σπουδαία έργα
του δημιουργού μας. Αγωνιούμε για το πώς να έχουμε όλο και
περισσότερα αντί να μας απασχολεί το NA ΕΙΜΑΣΤΕ.-
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