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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία έχει τίτλο «Δήμος Ρήγα Φεραίου-Μνημεία, 

προτομές, έργα (παλαιά και νέα)» και έχει ως στόχο να αναδείξει τα σημαντικότερα 

μνημεία της περιοχής του Δήμου Ρήγα Φεραίου, παρουσιάζοντας παράλληλα το 

ιστορικό τους πλαίσιο. Απώτερος στόχος είναι να διερευνηθεί η εξέλιξη του ανθρώπου 

στην περιοχή αυτή, τα δημιουργήματά του, οι επιρροές που υπήρξαν στο πέρασμα του 

χρόνου, αλλά και το πως η περιοχή επηρεάστηκε από διάφορα ιστορικά γεγονότα.  

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία παρουσιάζει τα 

χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας, καθώς δεν χρησιμοποιούνται ποσοτικά 

στοιχεία, αλλά καλούμαστε να απαντήσουμε στα ερωτήματα «πως» και «γιατί». Μέσω 

της παρατήρησης, κατέστη πιο εύκολη η κατανόηση της ζωής και του πολιτισμού των 

ανθρώπων που κατοικούσαν στην περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου, διαχρονικά αλλά 

και σήμερα. Παράλληλα, πέρα από την αναζήτηση των μνημείων, εξετάσθηκαν 

δημοσιευμένες πηγές που αφορούν το αντικείμενο της έρευνας, όπως συγγράμματα, 

επιστημονικά άρθρα και πηγές από το διαδίκτυο, έτσι ώστε την επιτόπια έρευνα να 

υποστηρίξει ένα αξιόπιστο θεωρητικό υπόβαθρο.  
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ABSTRACT  
 

The present Diploma Thesis is titled "Municipality Rigas Feraios - Monuments, 

busts, works (old and new)" and aims at highlighting the most important monuments of 

the Riga Feraiou Municipality, while presenting their historical context. The ultimate 

goal is to explore the evolution of man in this region, his creations, the influences that 

have existed over time, but also how the area has been influenced by various historical 

events. 

The methodology used in this paper presents the qualitative research characteristics 

as no quantitative data is used, but we have to answer the questions "how" and "why". 

Through the observation, it has become easier to understand the life and culture of the 

people who lived in the area of the Riga Feraiou Municipality, both over time and today. 

At the same time, apart from the search for monuments, published sources related to 

the subject of the research, such as writings, scientific articles and sources from the 

Internet, were examined so that the field research supported a reliable theoretical 

background. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία διαρθρώνεται σε δύο κεφάλαια. Ειδικότερα, στο 

πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμένες γενικές πληροφορίες που αφορούν τον 

Δήμο Ρήγα Φεραίου, ενώ παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν την απασχόληση των 

κατοίκων και συμβάλλουν στην κατανόηση του «προφίλ» του Δήμου και της 

ευρύτερης περιοχής. Επίσης, παρουσιάζονται βασικές πληροφορίες που αφορούν τη 

Λίμνη Κάρλα και τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν κοντά σε αυτή, ενώ μέσω της 

αναλυτικής παρουσίασης των οικισμών, γίνεται κατανοητή η υφιστάμενη κατάσταση 

τόσο ως προς την οικιστική ανάπτυξη, όσο και ως προς τις ασχολίες του πληθυσμού.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά αναλυτικά στα μνημεία-έργα του Δήμου 

Ρήγα Φεραίου. Πιο αναλυτικά, παρουσιάζεται διεξοδικά ο αρχαιολογικός χώρος των 

Φερών, όπου διαπιστώνουμε πλήθος δραστηριοτήτων που ανέπτυσσαν οι κάτοικοι με 

βάση τα ευρήματα που έχουν εντοπιστεί. Έτσι, λαμβάνουν πληροφορίες για τις 

κατοικίες τους, την τεχνοτροπία κατασκευής τους, τις επαγγελματικές τους 

δραστηριότητες, καθώς γίνεται ξεχωριστή αναφορά στους κεραμοποιούς, στα ταφικά 

έθιμα, μέσω των τάφων που έχουν ανακαλυφθεί, στο μνημείο της Υπέρειας Κρήνης, 

που είχε λάβει μυθικές διαστάσεις και σχετίζονταν με την ζωή τόσο των κατοίκων όσο 

και των επισκεπτών. Επίσης, λαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν το θέατρο της 

αρχαίας πόλης, αλλά και την αγορά που υπήρχε.  

Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο και πάλι, παρουσιάζονται τα σημαντικότερα 

μνημεία που εντοπίζονται στο χωριό του Δήμου Ρήγα Φεραίου Κερασιά, που 

σχετίζονται με την Εθνική Αντίσταση του 1944, καθώς το χωριό αυτό ανήκει στα 

μαρτυρικά χωριά που καταστράφηκαν από τους Ναζί, ενώ παρουσιάζεται και η 

ιστορική μονή Ι.Μ. Φλαμουρίου Κερασιάς, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

αρχιτεκτονικής αλλά και πολιτισμικής αξίας. Περαιτέρω, αποτυπώνονται στοιχεία 

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής από το χωριό Κεραμίδι, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις 

ψαροκαλύβες που έφτιαχναν οι κάτοικοι της περιοχής γύρω από την Λίμνη Κάρλα.  

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται το 

χωριό Κανάλια και παρουσιάζεται η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του αξία, καθώς και τα 

στάδια κατασκευής και επισκευών που πέρασε στο διάβα του χρόνου. Τέλος, γίνεται 
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αναφορά στην μάχη του Βελεστίνου, που πραγματοποιήθηκε το 1897 και 

παρουσιάζεται το σχετικό μνημείο Κωνσταντίνου Σμολένσκη, επικεφαλή των 

πολεμικών ενεργειών των Ελλήνων. Μέσω του πλούσιου φωτογραφικού υλικού που 

παρατίθεται, αποτυπώνονται σημαντικές λεπτομέρειες και ο αναγνώστης είναι πιο 

εύκολο να κατανοήσει τα όσα περιγράφονται αναλυτικά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου  
 

1.1 Γενικά στοιχεία για τον Δήμο Ρήγα Φεραίου  
 

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου με έδρα το Βελεστίνο ανήκει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

και ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητας Μαγνησίας. Η έκταση του Δήμου είναι  

549.77 τ.χλμ. ενώ ο πληθυσμός του σύμφωνα με την πιο πρόσφατα απογραφή 

πληθυσμού του 2011 ανήλθε σε 10.933 κατοίκους. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο 

Δήμος Ρήγα Φεραίου διαμορφώθηκε στη σημερινή του μορφή με την ψήφιση του 

προγράμματος Καλλικράτης, κατόπιν συνένωσης των πρώην Δήμων Φερών, Κάρλας 

καθώς και της κοινότητας Κεραμιδίου. 

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου διαιρείται σε τρεις Δημοτικές Ενότητες, που είναι η 

Δημοτική Ενότητα Φερών, η Δημοτική Ενότητα Κάρλας και η Δημοτική Ενότητα 

Κεραμιδίου. Ειδικότερα, η Δημοτική Ενότητα Φερών περιλαμβάνει την πόλη του 

Βελεστίνου, τη Χλόη, των Άγιο Γεώργιο Φερών, το Αερινό, τα Πολυζαίικα, το Μικρόν 

Περιβολάκι, το Περίβλεπτο, τον Άγιο Δημήτριο, το Ελευθεροχώρι, τα Κοκκαλαίικα, 

καθώς και την Κοκκίνα. Η Δημοτική Ενότητα Κάρλας περιλαμβάνει το Στεφανοβίκειο, 

τα Κανάλια, την Κερασιά και τον Ριζόμυλο, ενώ η Δημοτική Ενότητα Κεραμιδίου 

περιλαμβάνει το Κεραμίδι, το Βενέτον, το Καμάρι και την Μονή Μεταμορφώσεως του 

Σωτήρος Φλαμουρίου (Λαδιάς , 2014). 

 

1.1.1 Η απασχόληση του πληθυσμού στον Δήμο Ρήγα Φεραίου  

Αναφορικά με την απασχόληση των κατοίκων της περιοχής του Ρήγα Φεραίου, 

σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν προκύψει από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, 

υπάρχουν υψηλά ποσοστά ενασχόλησης με τον πρωτογενή τομέα, ενώ χαμηλότερα 

είναι τα ποσοστά στον δευτερογενή τομέα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται 

η τομεακή διάρθρωση της απασχόλησης για τον Δήμου Ρήγα Φεραίου και 

συγκεκριμένα για τις επιμέρους Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (Δήμος Ρήγα 

Φεραίου , 2018).  
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Πίνακας 1: Τομεακή διάρθρωση της απασχόλησης στον Δήμο Ρήγα Φεραίου1 

 Πρωτογενής 

Τομέας  

Δευτερογενής 

Τομέας  

Τριτογενής 

Τομέας  

Δε δήλωσαν 

κλάδο 

οικονομικής 

δραστηριότητας  

Δήμος Ρήγα 

Φεραίου  

42,74% 18,42% 34,62% 4,23% 

Δημοτική 

Ενότητα 

Κάρλας 

48,46% 16,13% 30,32% 5,09%  

Τ.Κ 

Στεφανοβικείου  

48,62% 11,35% 34,51% 5,52% 

Τ.Κ. Καναλίων 64,96% 14,60% 20,19% 0,24% 

Τ.Κ. Κερασέας 40,56% 28,67% 20,98% 9,79% 

Τ.Κ. Ριζόμυλου 37,82% 19,74% 35,42% 7,01% 

Δημοτική 

Ενότητα 

Φερών  

37,48% 20,01% 38,75% 3,76% 

Δ.Κ. 

Βελεστίνου  

20,43% 23,20% 51,23% 5,15% 

Τ.Κ. Αγίου 

Γεωργίου 

Φερών  

37,32% 27,41% 30,90% 4.37% 

Τ.Κ. Αερινού  54,12% 18.82% 27,06% 0,00% 

Τ.Κ. Μικρού 

Περιβολακίου  

69,90% 9,71% 18,45% 1,94% 

Τ.Κ. 

Περιβλέπτου 

80,86% 5,39% 13,21% 0,54% 

                                                             
1 http://rigas-feraios.gr/?page_id=180 
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Δημοτική 

Ενότητα 

Κεραμιδίου  

54,29% 20,57% 23,43% 1,71% 

Τ.Κ. 

Κεραμιδίου  

54,29% 20,57% 23,43% 1,71% 

 

 Από τον πίνακα 1, διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία των κατοίκων απασχολείται 

στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή στην γεωργία, στην κτηνοτροφία και την αλιεία, ιδίως 

για την Δημοτική Ενότητα Κάρλας και για την Δημοτική Ενότητα Κεραμιδίου. Από 

την άλλη, στην Δημοτική Ενότητα Φερών, τα ποσοστά απασχόλησης στον πρωτογενή 

και στον τριτογενή τομέα είναι περίπου εφάμιλλα και κυμαίνονται στο 38%. Θα πρέπει 

να επισημάνουμε ότι υπάρχουν ορισμένες περιοχές όπως είναι η Τ.Κ. Περιβλέπτου, η 

Τ.Κ. Καναλίων καθώς και η Τ.Κ. Μικρού Περιβολακίου που τα ποσοστά απασχόλησης 

κυμαίνονται άνω του 60%.  

 

1.1.2 Η λίμνη Κάρλα  

 

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να κάνουμε στη Λίμνη Κάρλα, όπου αποτελεί 

σημαντικό κομμάτι του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Η λίμνη αυτή υπήρχε για πολλά χρόνια, 

έως ότου το 1956 ξεκίνησε η αποξήρανση της μέσω της κατασκευής μιας σήραγγας 10 

χιλιομέτρων και ολοκληρώθηκε στη συνέχεια το 1962. Η φυσική λεκάνη της Λίμνης 

Κάρλας βρίσκεται δίπλα στους πρόποδες του όρους Πηλίου και του όρους 

Μαυροβουνίου, σε μια περιοχή στα νοτιοανατολικά του θεσσαλικού κάμπου. Τα ύδατα 

της λίμνης είχαν προέλευση ως επί το πλείστον από τον ποταμό Πηνειό, καθώς και από 

τους παραποτάμους του Άμυρο και Ρεβενίκο, αλλά και από το ρέμα Ασμάκι, την πηγή 

Υπέρεια Κρήνη του Βελεστίνου, καθώς και άλλα κοντινά ορεινά ρέματα 

(Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα. ΚεΒε, 2006). 

Η λίμνη Κάρλα έχει άμεση σχέση τόσο με την ελληνική ιστορία, όσο και με την 

ελληνική μυθολογία. Ειδικότερα, το αρχικό όνομα της λίμνης Κάρλα που ήταν Βοιβηίς, 

ήταν αφιερωμένο στον θεό Απόλλωνα, που ήταν γνωστός με το όνομα Φοίβος. 

Σύμφωνα με την παράδοση και το παραδοσιακό γλωσσικό ιδίωμα στη Θεσσαλία, το 

γράμμα «Φ», αντικαταστάθηκε από το γράμμα «Β». Σύμφωνα με άλλες επικρατούσες 
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απόψεις, το όνομα της λίμνης προήλθε από την Βοίβο, που ήταν γιος του Γλαφύρου, 

ενώ από τον ίδιο έλαβε και το όνομά της η πόλη της Βοιηβίς. Ο Γλάφυρος με τη σειρά 

του ήταν γιος του Μάγνη και ιδρυτής της αρχαίας πόλης Γλαφυραί ή Γλαφυρές, η οποία 

βρίσκονταν κοντά στη λίμνη Κάρλα. Σύμφωνα με την μυθολογία, το βασίλειο του 

Άδμητου αναπτύχθηκε γύρω από την λίμνη Βοιβηίδα (Κακρίδης , 1986).  

Επιπροσθέτως, η λίμνη Κάρλα συνδέεται στενά με την Αργοναυτική Εκστρατεία, 

ενώ σύμφωνα και πάλι με την μυθολογία αποτέλεσε καταφύγιο για πολλούς ημίθεους 

αλλά και ήρωες, όπως είναι ο Θησέας και ο Ηρακλής. Αναφορά για την λίμνη Βοιβηίδα 

γίνεται και από τον Όμηρο και συγκεκριμένα στην Ιλιάδα αναφέρει ότι ο Πρόθοος, που 

ήταν ο βασιλιάς της βορειοανατολικής περιοχής της λίμνης Βοιβηίδας ταξίδεψε στην 

Τροία χρησιμοποιώντας σαράντα επανδρωμένα πλοία. Επιπλέον, πέρα από την Ιλιάδα, 

ο Όμηρος κάνει αναφορά στην πόλη της Βοιβηίδας, η οποία βρίσκονταν στην κορυφή 

ενός λόφου και σήμερα ονομάζεται Άνω Κανάλια, ενώ δεν υπάρχουν αξιόλογα 

απομεινάρια της πόλης, καθώς αυτή καταστράφηκε (Ψημένος , 2005).  

Το 2000, αποφασίστηκε η μερική αποκατάσταση της λίμνης Κάρλας, η οποία 

πραγματοποιείται μέσω της κατασκευής ταμιευτήρας 38.000 στρεμμάτων 

συλλεκτήρων τάφρου από τον ποταμό Πηνειό προς τη λίμνη Κάρλα, καθώς επίσης και 

αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου. Το 2003, ιδρύθηκε ο Φορέας Διαχείρισης της 

περιοχής Οικο-ανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου 

(Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε), έχοντας ως στόχο την προστασία, την διατήρηση, αλλά και 

την διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής (Μεσογειακό 

Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο , 2014). 

 

1.2 Οικισμοί Δήμου Ρήγα Φεραίου  

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένες πληροφορίες, τόσο γεωγραφικές, όσο και 

ιστορικές που αφορούν ορισμένους από τους προαναφερθέντες οικισμούς: 

Άγιος Γεώργιος: Ο οικισμός αυτός έχει πληθυσμού περίπου 1.000 κατοίκους και 

βρίσκεται ανατολικά του Βελεστίνου σε μια απόσταση περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων. 

Οι κυριότερες ενασχολήσεις των κατοίκων είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία, καθώς 
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και η απασχόληση στον δημόσιο τομέα. Στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται 

η Β’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, καθώς επίσης και το εργοστάσιο αρμάτων 304 

ΠΕΒ. 

Αερινό: Ο οικισμός αυτός βρίσκεται νότια του Βελεστίνου σε μια απόσταση έξι 

χιλιομέτρων και υψόμετρο 180 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Αξίζει να 

αναφέρουμε ότι επί τουρκοκρατίας η περιοχή ήταν τσιφλίκι τούρκου αξιωματούχο, ενώ 

η παλιά ονομασία του οικισμού ήταν «Περσοφλί», το οποίο σήμαινε ο τόπος των 

Περσών. Όσον αφορά τη σύνθεση του πληθυσμού, αυτός σχηματίστηκε από τις 

οικογένειες των κολλήγων του τσιφλικιού, καθώς και από οικογένειες που 

προέρχονταν από Μικρασιάτες πρόσφυγες, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή 

αυτή μετά το 1922. 

Κοκκαλαίικα: Ο οικισμός αυτός βρίσκεται χτισμένος μεταξύ του Αέρινού και του 

Αγίου Δημητρίου. Μέχρι πρόσφατα ο εν λόγω οικισμός ονομαζόταν Παλιούρι, ενώ η 

μετονομασία του έγινε καθώς υπήρχε ήδη άλλος οικισμός στην Περιφερειακή Ενότητα 

Μαγνησίας με την ίδια ονομασία.  

Πολυζαίικα: Πρόκειται για έναν οικισμό που εντάσσεται στο Αερινό και βρίσκεται σε 

απόσταση ενός χιλιομέτρου από αυτό.  Ο οικισμός αυτός σήμερα δεν κατοικείται, ενώ 

κατά το παρελθόν αποτέλεσε  παλιό κτηνοτροφικό οικισμό και σήμερα υπάρχουν μόνο 

αγροικίες που χρησιμοποιούνται από τους ιδιοκτήτες τους, κατά τη διάρκεια της 

καλλιεργητικής περιόδου μόνο. 

Βελεστίνο:  Όπως έχει ήδη αναφερθεί το Βελεστίνο αποτελεί την έδρα του Δήμου Ρήγα 

Φεραίου και βρίσκεται σε υψόμετρο 120 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, σε 

απόσταση 18 χιλιόμετρων από την πόλη του Βόλου και 40 χιλιομέτρων από την πόλη 

της Λάρισας. Το Βελεστίνο διαθέτει σιδηροδρομική σύνδεση με τις δύο 

προαναφερθείσες πόλεις, ενώ βρίσκεται πλησίον της Εθνικής Οδού Αθηνών-

Θεσσαλονίκης. Αναφορικά με την ιστορία του Βελεστίνου, μπορούμε να πούμε ότι 

κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ονομάζονταν Velestin και άνηκε 

στο Σαντζάκι των Τρικάλων. Ύστερα από τη Συνθήκη του Βερολίνου, όπως και η 

υπόλοιπη Θεσσαλία, το Βελεστίνο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα, ενώ ένα ιδιαίτερα 

σημαντικό ιστορικό γεγονός που εκτυλίχθηκε στην περιοχή ήταν η Μάχη του 

Βελεστίνου που πραγματοποιήθηκε το 1897. Το όνομα Βελεστίνο χρησιμοποιήθηκε 
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για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια των Βυζαντινών χρόνων, ενώ κατά την διάρκεια της 

Φραγκοκρατίας η περιοχή του Βελεστίνου διοικούνταν από τον Βαρόνο Βαρθόλδο 

Κατζενελεμπόγκεν. Στο Βελεστίνο γεννήθηκε ο πρωτομάρτυρας της Ελληνικής 

Επανάστασης του 1821, Ρήγας Φεραίος, όπως θα δούμε και εκτενέστερα στη συνέχεια. 

Το 1827 ύστερα από σύγκρουση μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων που πραγματοποιήθηκε 

στην περιοχή το Βελεστίνο καταλήφθηκε από τους Τούρκους και υπέστη πολύ σοβαρές 

καταστροφές. Στις μέρες μας το Βελεστίνο αποτελεί ένα σημαντικό αγροτικό κέντρο 

για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, παράγοντας κυρίως δημητριακά και 

κηπευτικά (Δήμος Ρήγα Φεραίου , 2018). 

Βένετο: Ο οικισμός αυτός βρίσκεται σε απόσταση 13 χιλιομέτρων νότια του 

Κεραμιδίου και βόρεια της Ζαγοράς. Ο οικισμός αυτός μπορούμε να πούμε ότι 

βρίσκεται κρυμμένος μέσα σε ένα δάσος πυκνό, που περιλαμβάνει δέντρα όπως δρυ, 

καστανιά, καρυδιά, πλάτανος, είδος μεσογειακής μακίας κτλ. Ο οικισμός του Βένετου 

βρίσκεται σε απόσταση 300 μέτρων από το ύψος της θάλασσας και έχει θέα προς την 

θάλασσα του Αιγαίου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 1957 έγιναν 

κατολισθήσεις στο χωριό, με αποτέλεσμα οι κάτοικοί του να τραπούν σε φυγή, 

ερημώνοντας το χωριό για ένα χρονικό διάστημα που ξεπέρασε τα τριάντα χρόνια. Στο 

χωριό πλέον έχουν ανακατασκευαστεί πολλά σπίτια που χρησιμοποιούνται κατά την 

διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών ως εξοχικά. Το χωρίο είναι «απλωμένο» μέσα στο 

δάσος σε μια αρκετά μεγάλη έκταση, ενώ χαρακτηριστικό είναι τα γραφικά 

καλντερίμια που υπάρχουν στον οικισμό. Στην είσοδο του χωριού διακρίνεται η 

εκκλησία της Υπαπαντής του Χριστού  που χτίστηκε το 1767 και έχει πέτρινη 

τοιχοποιία, ενώ η στέγη της είναι κατασκευασμένη από σχιστόλιθο, που αποτελεί 

άλλωστε και στοιχείο παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του Πηλίου, ενώ η εκκλησία 

διαθέτει ένα από τα πλέον περίτεχνα ξυλόγλυπτα τέμπλα της περιοχής του Πηλίου. 

Επίσης, στην περιοχή του Βένετου, ξεχωρίζει η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του 

Σωτήρος που βρίσκεται μέσα στο δάσος που αποτελείται από οξιές, βελανιδιές, πεύκα 

και κρανιές.  

Εικόνα 1: Ο παραδοσιακός οικισμός του Βένετου2 

 

                                                             
2 https://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/gr_karla_web_extra_low_0.pdf 
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Κανάλια: Ο οικισμός αυτός του Δήμου Ρήγα Φεραίου, βρίσκεται σε απόσταση 25 

χιλιομέτρων από τον Βόλο και έχει χτιστεί στους πρόποδες του Μαυροβουνίου, ενώ 

μπροστά στον οικισμό απλώνεται η λίμνη Κάρλα ή εναλλακτικά όπως ήταν παλαιότερα 

γνωστή λίμνη Βοιβηίδα, η οποία αποτελούσε και μία από τις μεγαλύτερες λίμνες στην 

Ελλάδα, έως και το 1962 όπου αποξηράθηκε. Εξαιτίας της γεωμορφολογίας της 

περιοχής, οι κάτοικοι κατάφεραν διαχρονικά να εξασφαλίζουν την τροφή τους, ενώ 

μπορούσαν και προσέλκυαν εμπόρους που επιθυμούσαν να προμηθευτούν ψάρια από 

την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στη λίμνη 

έως ότου αυτή αποξηραθεί υπήρχαν τρεις ιχθυόσκαλες. Ωστόσο, ύστερα από την 

αποξήρανση της περιοχής χάθηκε η οικονομική δύναμη των κατοίκων της περιοχής και 

για αυτό πολλοί από αυτούς αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν. Επίσης, λόγω του 

μικροκλίματος της περιοχής που δημιουργήθηκε μετά την αποξήρανση της λίμνης, 

ευνοήθηκε η καλλιέργεια αμυγδάλων στην περιοχή, η οποία παράγει μέχρι σήμερα 

ιδιαίτερης ποιότητας αμύγδαλα. 

Κεραμίδι: Το Κεραμίδι είναι χτισμένο στο Πήλιο σε υψόμετρο 300 μέτρων και απέχει 

μόλις πέντε χιλιόμετρα από την θάλασσα και 44 χιλιόμετρα από την πόλη του Βόλου. 
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Μέχρι και την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης το Κεραμίδι αποτελούσε 

έδρα της ομώνυμης κοινότητας. Ο οικισμός φαίνεται να κατασκευάστηκε κατά την 

διάρκεια του 16ου αιώνα σε μια περιοχή απομονωμένη, αποτελώντας καταφύγιο, τόσο 

από τους Τούρκους όσο και τους πειρατές, οι οποίοι την περίοδο εκείνη ανέπτυσσαν 

έντονη δράση. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι έως και το 1950 ο οικισμός αυτός δεν είχε 

χερσαία πρόσβαση, παρά μόνο δυνατότητα προσέγγισης από την θάλασσα.  

Καμάρι: Πρόκειται για το επίνειο του Κεραμιδίου, όπου στο μικρό του λιμάνι δένουν 

βάρκες και μικρά καΐκια. Η περιοχή έχει ιστορική διάσταση, λαμβάνοντας υπόψη το 

γεγονός ότι στην περιοχή καταστράφηκε τμήμα που άνηκε στον στόλο του Ξέρξη το 

480 π.Χ., ενώ στην περιοχή πιθανότητα βρίσκονταν η αρχαία πόλη της Κασθαναίας.  

Κερασιά: Πρόκειται για τον μικρότερο οικισμού του πρώην Δήμου Κάρλας, που 

βρίσκεται χρισμένο στους πρόποδες του Βορειοδυτικού Πηλίου. Η ίδρυση του χωριού 

εκτιμάται ότι έγινε περίπου το 1600 σχεδόν ταυτόχρονα με την ίδρυση της Ιεράς Μονής 

Φλαμουρίου, που έγινε το 1584. Οι πρώτοι κάτοικοι κατάγονταν κυρίως από τα 

Άγραφα. Κατά την διάρκεια της τουρκοκρατίας οι κάτοικοι του χωριού Κερασιά 

έμεναν στο πάνω χωριό και έτσι υπέφεραν κυρίως κατά τη διάρκεια του χειμώνα 

εξαιτίας του κρύου και του χιονιού. Έπειτα, κατά την διάρκεια του Δεύτερου 

Παγκοσμίου Πολέμου, αποτέλεσε έδρα του 54ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ, ενώ το 1944 

ο οικισμός κάηκε από του Γερμανούς. Σήμερα, οι κυριότερες ασχολίες των κατοίκων 

του χωριού είναι η κτηνοτροφία, η υλοτομία, καθώς και η παραγωγή κάρβουνου, ενώ 

καλλιεργούνται κυρίως αμυγδαλιές, ελιές και αμπέλια (Λεφούσης , 1994 ).  

Μικρό Περιβολάκι: Το χωριό αυτό τα πρώτα χρόνια που δημιουργήθηκε ονομάζονταν 

Ταχταλάσι (Σανιδοχώρι) με τους κατοίκους του να είναι Βλάχοι αμιγείς Περιβολιώτες 

στην καταγωγή, ενώ μέχρι την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης άνηκε στον 

Δήμο Φερών. Πριν εγκατασταθούν οι σημερινοί κάτοικοι στον οικισμό, αυτός 

κατοικούνταν από Καραγκούνηδες, οι οποίοι προχώρησαν σε πώληση της ευρύτερες 

γεωργοκτηνοτροφικής περιοχής.   

Περίβλεπτο: Το χωριό αυτό βρίσκεται στους πρόποδες της οροσειράς «Κυνός 

Κεφαλαί», έχοντας εξέχουσα θέση στην πεδιάδα του Βελεστίνου. To όνομα του χωριού 

στην Τουρκοκρατία ήταν Σερατζί και σημαίνει το χωριό στο οποίο κατοικούν οι 

καλλιεργητές ενώ υπάγονταν διοικητικά στο κατηλίκιο του Βελεστίνου. Σύμφωνα με 



16 
 

ιστορικές πηγές, το χωριό άνηκε στο τσιφλίκι του Αλή Πασά, δηλαδή την περίοδο 

1750-1822,  ενώ σύμφωνα με ιστορική μαρτυρία του Δωρόθεου Σχολιάρου, το 1860 

στο χωριό κατοικούσαν δεκαέξι οικογένειες και 80 κάτοικοι.  

Άγιος Δημήτριος: Κατά την διάρκεια τους τουρκοκρατίας το χωριό αυτό υπάγονταν 

διοικητικά στο Κατηλίκιο του Βελεστίνου, ενώ ονομάζονταν Ουσλάρ. Σύμφωνα και 

πάλι με τον μητροπολίτη Δημητριάδος Δωρόθεο Σχολάριο, το χωριό ήταν ιδιόκτητο 

και κατά την χρονική περίοδο του 1860 κατοικούνταν από 12 οικογένειες, 60 

κατοίκους και δεν διέθετε εκκλησία. Αργότερα, όταν η Θεσσαλία εντάχθηκε στην 

Ελλάδα, το χωρίο υπάχθηκε στο τσιφλίκι του Μαργαρίτη Αποστολίδη. Γύρω στο 1900 

το χωρίο πλέον είχε διακόσιους κατοίκους, ήταν ιδιόκτητο και έλαβε το όνομα που έχει 

σήμερα από την ομώνυμη εκκλησία που ήταν χτισμένη σε αυτό (Δήμος Ρήγα Φεραίου 

, 2018). 

Ελευθεροχώρι: Το Ελευθεροχώρι άνηκε στο τσιφλίκι του τουρκοαλβανικού Τεκέ των 

δερβίσηδων. Κατά την διάρκεια της τουρκοκρατίας το χωριό ονομαζόταν Αρντουάν 

που σημαίνει χωριό των προσευχητών, γεγονός που συνδέει το χωριό αυτό με το 

ησυχαστήριο των Μπουμπάδων. Το Ελευθεροχώρι μετά την τουρκοκρατία υπάχθηκε 

στο τσιφλίκι του Μαργαρίτη Αποστολίδη.  

Κοκκίνα: Το χωριό αυτό επί τουρκοκρατίας υπαγόταν στο Κατηλίκιο του Βελεστίνου, 

ενώ σύμφωνα με τον μητροπολίτη Δημητριάδος Δωρόθεος Σχολιάρο, το 1860, το 

χωριό είχε 10 οικογένειες, 60 κατοίκους και υπήρχε η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. 

-Όπως και άλλα χωριά που προαναφέρθηκαν, έτσι και η Κοκκίνα μετά την 

τουρκοκρατία άνηκε στο τσιφλίκι του Μαργαρίτη Αποστολίδη, ο οποίος είχε 

κατασκευάσει στο χωριό αυτό το «κονάκι» του, όπου πρόκειται για ένα μέγαρο που 

αποτελείται από δύο ορόφους που φιλοξενούσε ανά τακτά χρονικά διάστημα Έλληνες 

αλλά και ξένους επισήμους. Στις μέρες μας οι κυριότερες ασχολίες των κατοίκων της 

Κοκκίνας είναι η γεωργία, δίνοντας μάλιστα έμφαση στις σύγχρονες αποδοτικές και 

δυναμικές καλλιέργειες.  

Ριζόμυλος: Ο Ριζόμυλος βρίσκεται σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από την πόλη του 

Βόλου καθώς σε απόσταση 42 χιλιομέτρων από την πόλη της Λάρισας. Οι 

περισσότεροι κάτοικοι του χωριού είναι προσφυγής καταγωγής και εγκαταστάθηκαν 

σε αυτό το 1907, μεταφέροντας από τους τόπου όπου διέμεναν τα ήθη, τα έθιμα και τις 
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παραδόσεις. Ο Ριζόμυλος έχει χαρακτηριστεί ως μαρτυρικό χωριό, καθώς συνέβαλε 

καθοριστικά στην Εθνική Αντίσταση κατά την διάρκεια των ετών 1941-1944. Τέλος, 

να επισημάνουμε ότι ο Ριζόμυλος μέχρι και την εφαρμογή του Καλλικράτη υπάγονταν 

στον Δήμο Κάρλας.  

Στεφανοβίκειο: Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του Άγγλου περιηγητή Ληκ, το 1809, το 

Στεφανοβίκειο που τότε αποκαλούνταν «Χατζίμες», είχε 50 σπίτια που κατοικούνταν 

από Έλληνες. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1815 το χωριό ονομάζονταν «Χατζή-μισι», 

ενώ το 1890 ονομάζονταν «Χατζήμισι». Ύστερα από την απελευθέρωση του χωριού 

το 1881, ιδιοκτήτης του χωριού φαίνεται να είναι κάποιος Παύλος Στεφάνοβικ 

Σκυλίτσης, ο οποίος ήταν Γιουγκοσλαβικής καταγωγής και είχε κερδίσει το χωριό μαζί 

με 44.000 στρέμματα πέριξ αυτού στην Κωνσταντινούπολη από τον προηγούμενο 

τούρκο ιδιοκτήτη. Ο Στεφάνοβικ, έλκοντας την καταγωγή από την Ελλάδα από την 

πλευρά της μητέρας του, κατόπιν παροτρύνσεώς της, παραχώρησε δωρεάν στο 

ελληνικό δημόσιο την έκταση και έτσι οι κάτοικοι του χωριού αναγνωρίζοντας τη 

προσφορά του, έδωσαν το όνομα αυτού στο χωριό. Θα πρέπει να επισημάνουμε για 

ιστορικούς λόγους, ότι ο Στεφάνοβικ διέθετε άλλα 31 τσιφλίκια, με τα 26 από αυτά να 

βρίσκονται στην περιοχή της Θεσσαλίας. Τα τσιφλίκια αυτά περιελάμβαναν 265.000 

στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, ενώ συνολικά ήταν εγκατεστημένες σε αυτά περίπου 

600 οικογένειες. Ύστερα από τον θάνατο του Στεφάνοβικ, το 1901, δημοσιεύτηκε η 

διαθήκη του, η οποία προέβλεπε ότι δωρίζονται τα κτήματά του στην Θεσσαλία μαζί 

με τα 22 χωριά που ήταν υπό την κατοχή του στο ελληνικό κράτος. Η αξία αυτών 

ανέρχονταν σε 10.000.000 δραχμές, όμως η Ελληνική Κυβέρνηση ήταν υποχρεωμένη 

να διαθέσει τα εισοδήματα που προέρχονταν από αυτά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, 

προκειμένου να συμβάλλει στην ανόρθωση του υπόδουλου Ελληνικού Ορθόδοξου 

Κλήρου. Τον Δεκέμβριο του 1901, έγινε πώληση των κτημάτων του Στεφάνοβικ, 

έναντι 80.000 λιρών, ποσό που θεωρήθηκε ιδιαίτερα ευτελές και χρηματοδοτήθηκε από 

την Εθνική Τράπεζα. Ένα χρόνο αργότερα, η Κυβέρνηση αποφάσισε την ενοικίαση 

τους, μέχρι να γίνει καταμέτρηση και αξιολόγησή τους, έτσι ώστε να προχωρήσει η 

διανομή προς τους κατοίκους και ακολούθησε δημοπρασία για προσωρινή ενοικίαση 

των κτημάτων τόσο του Στεφανοβικείου, όσο και του Ριζόμυλου.  

Χλόη: Πρόκειται για οικισμό που βρίσκεται μόλις σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το 

Βελεστίνο και προήλθε κατόπιν συνένωσης δύο μικρότερων οικισμών του Αγίου 
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Γεδεών «Νταρμπεγλί» ή Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Αθανασίου «Κόνιαρη» ή 

«Κουγούγγερη». Σήμερα ο οικισμός κατοικείται από 500 κατοίκους με κύρια 

ενασχόληση την αγροτική παραγωγή (Δήμος Ρήγα Φεραίου , 2018). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Μνημεία-προτομές-έργα στον Δήμο Ρήγα 

Φεραίου  
 

2.1 Αρχαιολογικός χώρος Φερών 
 

Στην θέση όπου σήμερα βρίσκεται η πόλη του Βελεστίνου, κατά το παρελθόν, 

αναπτύχθηκε ένας οικισμός που εξελίχθηκε στην πόλη των Φέρων, όντας μια εκ των 

σημαντικότερων πόλεων στην περιοχή της Θεσσαλίας. Οι πρώτοι κάτοικοι των Φερών, 

φαίνεται να εγκαταστάθηκαν κάπου προς το τέλος της Νεολιθικής Εποχής, ή σύμφωνα 

με άλλη εκδοχή τα πρώτα χρόνια της Εποχής του Χαλκού. Το όνομα της πόλης 

προέρχεται από τον ιδρυτή της Φέρη, όπου υπάρχει ολόκληρος μύθος για αυτόν. Θα 

πρέπει να επισημάνουμε ότι οι εποχές όπου η πόλη των Φερών άκμασε ήταν κατά τη 

διάρκεια της Μυκηναϊκής περιόδου, δηλαδή μεταξύ του 16ου και του 11ου αιώνα π.Χ., 

όπου από την εποχή εκείνη είναι γνωστοί στην ιστορία ο οι ηγεμόνες Άδμητος και 

Άλκηστη, καθώς και ο γιος τους Εύμηλος. Επίσης, η πόλη των Φερών άκμασε κατά 

την διάρκεια της Πρωτογεωμετρικής-Γεωμετρικής περιόδου, δηλαδή μεταξύ του 10ου 

και του 8ου αιώνα π.Χ., αλλά και σε άλλες χρονικές στιγμές γνώρισε μεγάλη ακμή, 

όπως κατά την διάρκεια της Αρχαϊκής περιόδου, δηλαδή κατά την διάρκεια του 7ου και 

6ου αιώνα π.Χ. καθώς και την διάρκεια της Κλασικής Περιόδου, δηλαδή μεταξύ του 

5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να κάνουμε στους τυράννους 

Λευκοφόρα, Ιάσονα και Αλέξανδρο, οι οποίοι κυβέρνησαν κατά την διάρκεια του 

πρώτου μισού του 4ου αιώνα π.Χ., όπου η πόλη των Φερών έφθασε σε ιδιαίτερη υψηλό 

σημείο ακμής. Ωστόσο, ως είθισται, την περίοδο ακμής ακολούθησε περίοδος 

παρακμής και μαρασμού, κατά την διάρκεια της Ελληνιστικής Εποχής, δηλαδή από τον 

3ο έως και τον 1ο αιώνα π.Χ., η οποία είχε ως αποτέλεσμα να εγκαταλειφθεί η περιοχή 

κατά την διάρκεια των Ρωμαϊκής Εποχής, δηλαδή μεταξύ του 1ου και του 3ου αιώνα 

μ.Χ. (Κολιού , 2001). 
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Εικόνα 2: Αρχαιολογικός χώρος Φερών3 

 

 

Στον αρχαιολογικό χώρο των Φερών, υπάρχει μια σειρά από σημαντικά ευρήματα, 

ειδικότερα αυτά είναι τα ακόλουθα: 

Ακρόπολη και οχύρωση 

Η ακρόπολη της πόλης των Φερών, βρίσκονταν στη νοτιοδυτική πλευρά της πόλης, 

περιλαμβάνοντας τους λόφους «Μαγούλα Μπακάλη», όπου αποτέλεσε και τον πρώτο 

πυρήνα εγκατάστασης των κατοίκων και εν συνεχεία εξελίχθηκε σε λατρευτικό τόπο, 

ενώ σύμφωνα με άλλες πληροφορίες μετατράπηκε και σε διοικητικό κέντρο, αλλά και 

τον λόφο «Αγίου Αθανασίου» ή λόφο «της Παναγίας». Η πόλη των Φερών 

περιτριγυρίζονταν από τείχος, το οποίο κατασκευάστηκε κατά την ύστερη αρχαϊκή ή 

κατά την πρώιμη κλασική εποχή, κατά ένα μέρος, και κατά ένα δεύτερο μέρος 

κατασκευάστηκε κατά την διάρκεια του 4ου αιώνα π.Χ. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι 

στην Ακρόπολη, βρέθηκε το μεγαλύτερο μέρος του τείχους, που είχε κατασκευαστεί 

κατά την δεύτερη φάση, το οποίο είχε τετράγωνος πύργους και πλάτος 3,5 μέτρα. Σε 

                                                             
3 http://www.travel-pelion.gr/index.php?target=topics&topic_id=106 



21 
 

ορισμένα σημεία της πόλης, η οχύρωση σώζεται με ύψος που ξεπερνά τα 3,5 μέτρα. 

Από τον λόφο «Καστράκι», μπορεί κανείς να εντοπίσει τμήμα του βόρειου τείχους, στο 

οποίο φαίνονται οι δυο διαφορετικές οικοδομικές φάσεις κατασκευής. Στην περιοχή 

«Μαγούλα Μπακάλη», η οποία έχει απαλλοτριωθεί διεξάγονται συστηματικές 

ανασκαφές, ενώ ο άλλος λόφος αποτελεί επισκέψιμο μνημείο και υπάρχει διάδρομος 

για να διευκολύνει τους επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με το αρχαίο τείχος (Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Μαγνησίας , 2018). 

Εικόνα 3: Τμήμα τείχους στο Βελεστίνο4 

 

 

Με βάση τα όσα αναφέρει ο Αριστοτέλης, στις πόλεις της Θεσσαλίας, υπήρχαν δύο 

αγορές, η Ελευθέρα Αγορά και η Εμπορική Αγορά. Η πρώτη, στην πόλη των Φερών 

φαίνεται να βρίσκεται κατά πάσα πιθανότητα στην βόρεια πεδινή περιοχή, όπου 

ανακαλύφθηκε ύστερα από ανασκαφές τμήμα ελληνιστικής στοάς που είναι δωρικού 

ρυθμού, με ημίεργη κιονοστοιχία. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το κάτω τμήμα των 

κιόνων, σώζονται στη θέση τους, πάνω στον στυλοβάτη. Σύμφωνα με την μαρτυρία 

του Πλούταρχου, στην πόλη των Φερών υπήρχε και θέατρο, το οποίο βρίσκονταν στην 

                                                             
4 http://efamagvolos.culture.gr/Pherai.html 
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περιοχή της Αγοράς. Το Θέατρο αυτό βρίσκονταν στην χαρακτηριστική κοίλη 

διαμόρφωση του εδάφους που υπάρχει στην βορειοανατολική πλαγιά του λόφου 

«Καστράκι». Πλησίον της περιοχής αυτής, ανακαλύφθηκε στις ανασκαφές, ένα 

μολύβδινο σύμβολο το οποίο είχε παραστάσεις της θεάς Εννοδίας και ίσως αποτελούσε 

εισιτήριο για το θέατρο. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η περιοχή της Αγοράς και του 

Αρχαίου Θεάτρου έχει απαλλοτριωθεί σήμερα, προκειμένου να συνεχιστούν οι 

ανασκαφές και να καταστεί ένας επισκέψιμος αρχαιολογικό χώρος (Επιστημονική 

Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, 2017). 

Υπέρεια Κρήνη ή Κεφαλόβρυσο  

Πρόκειται για την πανάρχαια πηγή που αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της πόλης 

των Φερών, αλλά και του σύγχρονου Βελεστίνου. Η Υπέρεια Κρήνη είναι γνωστή 

μεταξύ άλλων για την ύμνησε ο Σοφοκλής αποκαλώντας την «νάμα θεοφιλέστατον». 

Η Υπέρεια Κρήνη βρίσκονταν στο κέντρο της αρχαία πόλης των Φερών και 

αποτελούσε πιθανότητα χώρο λατρείας. Στο σύγχρονο Βελεστίνο, η Υπέρεια Κρήνη 

βρίσκεται στην βόρειο δυτική πλευρά του Βελεστίνου και μέχρι πριν μερικά χρόνια, 

περίπου μια 15 ετία ανέβλυζαν νερά, σχηματίζοντας μια μικρή λίμνη. Στον χώρο της 

λίμνης σώζονται τμήματα αρχαίων κτισμάτων που ανήκουν πιθανότητα στο Κρηναίο 

οικοδόμημα. Κατά το παρελθόν αλλά και πρόσφατα, η Υπέρεια Κρήνη αποτελούσε 

σημείο αναφοράς και κοινωνικοποίησης για την τοπική κοινωνία αλλά και για τους 

ταξιδιώτες που επισκέπτονταν το Βελεστίνο (Μέμτσας , 2014). 

Εικόνα 4: Υπέρεια Κρήνη του Βελεστίνου5 

                                                             
5 http://efamagvolos.culture.gr/Pherai.html 
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Συστάδα μυκηναϊκών θαλαμοειδών τάφων  

Μεταξύ της Υπέρειας Κρήνης και της εκκλησίας του Αγ. Χαραλάμπους, από τις 

ανασκαφές έχει ανακαλυφθεί ένα τμήμα νεκροταφείου το οποίο τοποθετείτε χρονικά 

στην μυκηναϊκή εποχή και περιέχει λαξευτούς θαλαμοειδείς τάφους, οποίοι είναι 

σκαμμένοι μέσα στον φυσικό βράχο και όταν ανακαλύφθηκαν είχαν μέσα 

ενταφιασμένους νεκρούς αλλά και πλούσια κτερίσματα. Θα πρέπει να επισημάνουμε 

ότι στην θέση που βρίσκονταν αρχικά το νεκροταφείο, έγινε η επέκταση της πόλης των 

Φερών κατά την διάρκεια των Κλασικών και Ελληνιστικών χρόνων.  

Εικόνα 5: Μυκηναϊκοί θαλαμοειδείς τάφοι Φερών6 

                                                             
6 http://efamagvolos.culture.gr/Pherai.html 
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Ναός του «Θαυλίου Διός» και ιερό της Εννοδίας 

Ένα σπάνιο μνημείο για την ευρύτερη περιοχής της Θεσσαλίας αποτελεί ο ναός 

«Θαυλίου Διός», με την λατρεία στον χώρο αυτό να ξεκινάει κατά την διάρκεια των 

γεωμετρικών χρόνων, ενώ στην αρχαϊκή εποχή απαντάται μια σημαντική οικοδομική 

του φάση. Η σημερινή σωζόμενη φάση του ναού χρονολογείται από το τέλος του 4ου 

αιώνα π.Χ., ενώ αναπαρίσταται ως περίπτερο, δωρικού ρυθμού, έχοντας έξι κίονες στις 

στενές πλευρές και δώδεκα κίονες στις μακριές πλευρές του. Ο ναός αυτός, με βάση 

πρόσφατες επισημάνσεις άνηκε στο ιερό της Εννοδίας, η οποία αποτελούσε την κατ΄ 

εξοχήν Φεραία θεά. Η λατρεία της θεάς αυτής συνδεόταν με τους νεκρούς, εξαιτίας του 

γεγονότος ότι ο ναός γειτνίαζε με τα νεκροταφείο των Φερών. Θα πρέπει να 

επισημάνουμε ότι σήμερα, ο αρχαιολογικός χώρος Ναού Θαυλίου Διός είναι 

επισκέψιμος (Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας , 2018). 

Εικόνα 6: Ο αρχαιολογικό χώρος Ναού Θαυλίου Διός7 

                                                             
7 http://efamagvolos.culture.gr/Pherai.html 
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Ιδιωτικές κατοικίες 

Η πόλη των Φερών ήταν χτισμένη εφαρμόζοντας ένα πολεοδομικό σύστημα και 

αυτό προκύπτει μεταξύ άλλων από τα τμήματα αρχαίων δρόμων που έχουν εντοπιστεί 

και τέμνονται κάθετα μεταξύ τους. Κατά την διάρκεια του 2ου και του 1ου αιώνα π.Χ, 

χρονολογείται ότι κατασκευάστηκαν πολυτελείς ιδιωτικές κατοικίες, που ήταν 

διακοσμημένες εσωτερικά με πολύχρωμα κονιάματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει μια οικία που αποκαλύφθηκε με τις ανασκαφές κοντά στην εκκλησία του 

Αγίου Χαραλάμπους, η οποία είχε μεγάλο αριθμό δωματίων γύρω από μια περίστυλη 

αυλή, όπως επίσης και μια αίθουσα που ήταν υπόγεια και λαξευμένη μέσα στο βράχο, 

σε βάθος που έφθανε τα 9 μέτρα και επικοινωνούσε με ένα πηγάδι, ενώ υπήρχε και 

υπόγεια σήραγγα με 22 σκαλοπάτια. Η τεχνοτροπία κατασκευής αυτής της κατοικίας 

φαινόταν άγνωστη για την Θεσσαλία, ωστόσο ήταν ευρέως συνηθισμένη στην 

Μακεδονία και στην Θράκη (Κολιού , 2001).  

Εικόνα 7:Υπόγεια δεξαμενή νερού σε ιδιωτική κατοικία κατά την διάρκεια της ελληνιστικής 

περιόδου8 

                                                             
8 http://efamagvolos.culture.gr/Pherai.html 
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Συνοικία των Κεραμέων και Εμπορική Αγορά  

Στην νότια πλευρά της πόλης των Φερών, πλησίον του αρχαίου τείχους, 

αναπτύχθηκε η «Συνοικία των Κεραμέων» κατά την διάρκεια της ύστερης κλασικής 

και ελληνιστικής εποχής. Στην περιοχή αυτή βρισκόταν κατά πάσα πιθανότητα και η 

αγορά της πόλης, ενώ λειτουργούσε μεγάλος αριθμός εργαστηρίων, τα οποία 

βρίσκονταν κοντά στις κατοικίες των κεραμέων. Προκειμένου να μπορούν να 

διεκπεραιώνουν με επιτυχία το έργο τους οι κεραμείς υπήρχαν βοηθητικές 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας του πηλού, όπως όπως ήταν τα πηγάδια από τα οποία 

λάμβαναν το νερό, αποθέτες, δηλαδή λάκκοι που έριχναν τα άχρηστα υλικά, καθώς και 

κλίβανοι στους οποίους ψήνονταν τα προϊόντα. Οι κλίβανοι που χρησιμοποιούσαν 

αποτελούνταν από δύο μέρη, όπου στο κάτω μέρος υπήρχε ο θάλαμος έκαιγε 

θέρμανσης και η ισχυρή φωτιά, ενώ στο άνω μέρος υπήρχε ο θάλαμος όπτησης, όπου 

επάνω σε αυτόν τοποθετούνταν τα πήλινα αντικείμενα για ψήσιμο, πάνω σε εσχάρα, 
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όπου μέσω των οπών που είχε διευκολύνονταν σημαντικά η κυκλοφορία της 

θερμότητας (Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας , 2018). 

Εικόνα 8: Κλίβανοι φεραϊκού εργαστηρίου παραγωγής κεραμικών προϊόντων κατά την διάρκεια 

της ελληνιστικής περιόδου9 

 

 

Θολωτοί τάφοι στην περιοχή της Χλόης  

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να κάνουμε στους θολωτούς τάφους που βρίσκονται 

στην περιοχή της Χλόης Βελεστίνου, σε απόσταση 2.5 χιλιομέτρων από την πόλη των 

Φερών και όπως εικάζεται δίπλα στην αρχαία οδό που οδηγούσε στη Λάρισα. Στην 

περιοχή αυτή λοιπόν δημιουργήθηκε ένα νεκροταφείο το οποίο περιείχε κυρίως 

θολωτούς τάφους, οι οποίοι αποτελούνταν από έναν κυκλικό θάλαμο κτισμένο με 

λίθους ακατέργαστους, στον οποίο οδηγεί στεγασμένος διάδρομος που ήταν 

κατασκευασμένος από λίθινες πλάκες. Οι θάλαμοι αυτοί είχαν διάμετρο που 

κυμαίνονταν μεταξύ 2 και 4 μέτρων, ενώ το ύψος τους ήταν ανάλογο, παρόλο που δεν 

σώζεται το άνω μέρος των τάφων. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σε κάθε τάφο 

                                                             
9 http://efamagvolos.culture.gr/Pherai.html 
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υπήρχε μεγάλος αριθμός νεκρών, οι οποίοι ήταν ενταφιασμένοι σε ύπτια θέση, ενώ τα 

οστά ήταν τις περισσότερες φορές διαταραγμένα. Οι νεκροί είχαν μαζί τους στον τάφο 

πολλά κτερίσματα, όπως ήταν τα πήλινα αγγεία, που ήταν διακοσμημένα με 

χαρακτηριστικά γεωμετρικά σχέδια, χάλκινα αγγεία, χρυσά, χάλκινα και σιδερένια 

κοσμήματα, καθώς επίσης και σιδερένια όπλα (Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας , 

2018). 

Εικόνα 9: Θολωτός τάφος του γεωμετρικού νεκροταφείου στη Χλόη Βελεστίνου10 

 

 

2.2 Μνημεία – Μουσείο σχετικά με τον Ρήγα Βελεστινλή 

(Φεραίο) 
 

2.2.1 Ρήγας Φεραίος – Αδριάντας Ρήγα Βελεστινλή  

 

Ο Ρήγας Βελεστινλής (Φεραίος), θεωρείται εθνομάρτυρας και πρόδρομος της 

Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Γεννήθηκε στο Βελεστίνο το 1757 και η οικογένειά 

                                                             
10 http://efamagvolos.culture.gr/Pherai.html 
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του ήταν εύπορη, με τα μόνα οικογενειακά στοιχεία που έμεινα γνωστά να είναι το 

όνομα της μητέρας του, Μαρία, καθώς και το όνομα της αδερφής του Ασήμω. 

Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες είχε έναν αδερφό που συμμετείχε στην επανάσταση 

του 1821, ωστόσο δεν διασώθηκε το όνομά του.  Παρόλο που δεν υπάρχουν και πολλά 

στοιχεία γι τα πρώτα χρόνια της ζωής του Ρήγα Φεραίου, φαίνεται να έμαθε τα πρώτα 

του γράμματα από έναν ιερέα στο Βελεστίνο και μετέπειτα στη Ζαγορά. Ο πατέρας του 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδιαφερόταν πολύ για τα γράμματα ο Ρήγας, τον έστειλε στα 

Αμπελάκια Θεσσαλίας, προκειμένου να αποκτήσει περαιτέρω μόρφωση, ενώ όταν 

επέστρεψε από εκεί έγινε δάσκαλος στην κοινότητα Κισσού στο Πήλιο. Θα πρέπει να 

επισημάνουμε ότι σε ηλικία είκοσι ετών ο Ρήγας Βελεστινλής σκότωσε έναν Τούρκο 

πρόκριτο, καθώς αυτό είχε φερθεί με δεσποτικό τρόπο και στη συνέχεια κατέφυγε στο 

Λιτόχωρο, όπου και κατατάχθηκε στο σώματα του αρματολού θείου του Σπύρου Ζήρα 

(Χρυσούλης , 1999). 

Στη συνέχεια, βρέθηκε στο Άγιο Όρος, όπου φιλοξενούνταν στη μονή Βατοπεδίου, 

από τον ηγούμενο Κοσμά με τον οποίο ανέπτυξε στενή φιλία, ωστόσο στο Άγιο Όρος, 

ο Ρήγας Φεραίος παρέμεινε για μικρό χρονικό διάστημα. Ακολούθως, ο Ρήγας Φεραίος 

ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη, όπου στην οικία του Πρέσβη της Ρωσίας, ο οποίος 

τον είχε προσκαλέσει για σπουδές γνώρισε τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Στην 

Κωνσταντινούπολη, ο Ρήγας Φεραίος έμαθε την Γαλλική και την Γερμανική γλώσσα, 

ενώ όταν ο Υψηλάντης έφυγε το Ιάσιο προκειμένου να γίνει ηγεμόνας της Μολδαβίας, 

ο Ρήγας πήγε μαζί του. Ωστόσο, διαφώνησε μαζί του και έτσι έγινε γραμματέα του 

ηγεμόνα της Βλαχίας Νικόλαου Μαυρογένη και ταξίδεψε για το Βουκουρέστι σε 

ηλικία 30 ετών. Εν συνεχεία, ύστερα από τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο και την ήττα που 

υπέστη η Τουρκία, έγινε αποκεφαλισμός του Μαυρογένη καθώς θεωρήθηκε υπαίτιος 

της ήττας, ενώ ο Ρήγας κατέφυγε στη Βιέννη, η οποία αποτέλεσε και έδρα της 

επαναστατικής του δραστηριότητας. Στη Βιέννη, ο Ρήγας ανέπτυξε συνεργασίες με 

Έλληνες εμπόρους ή σπουδαστές, με ορισμένοι εξ αυτών να είναι οι αδερφοί Πούλιου 

από τη Σιάτιστα της Μακεδονίας (Κορδάτος , 1997). 

Στόχος του Ρήγα Φεραίου ήταν η απελευθέρωση και η ενοποίηση όλων των 

Βαλκανικών λαών και ευρύτερα όλου του ελληνικού στοιχείο, το οποίο ήταν 

διάσπαρτο στην Ανατολή και σε διάφορα ευρωπαϊκά κέντρα. Ο Ρήγας Φεραίος 

επηρεάστηκε σημαντικά από τον ευρωπαϊκό Διαφωτισμό και πίστεψε βαθύτατα στην 
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ανάγκη επαφής των Ελλήνων με τις ιδέες αυτού και έτσι προχώρησε στην συγγραφή ή 

και στην μετάφραση βιβλίων σε γλώσσα δημώδη, ενώ συνέταξε και την Χάρτα του 

Ρήγα,  η οποία αποτέλεσε μνημειώδης χάρτη για την εποχή έχοντας διαστάσεις 

2,07x2,07 και αποτελούνταν από επιμέρους τμήματα. Ταυτόχρονα με τις εκδοτικές του 

δραστηριότητες ο Ρήγας Φεραίος ετοίμαζε σταδιακά την αναχώρησή του από την 

Αυστρία, λαμβάνοντας υπόψη το επαναστατικό κλίμα που είχε καλλιεργηθεί από την 

Γαλλική Επανάσταση, αλλά και τη διάθεσή του να ενισχύσει τις προσπάθειες του 

Ναπολέοντα. Παρά τις φήμες που είχαν δημιουργηθεί σύμφωνα με ιστορικά τεκμήρια, 

δεν υπήρξε στη Βιέννη οργανωμένος επαναστατικός συνωμοτικός πυρήνας, παρά μόνο 

ορισμένες διάσπαρτες επαφές με ομοεθνείς, οι οποίοι διεγείρονταν από τον 

επαναστατικό ενθουσιασμό του Ρήγα (Μπίκος , 1999).  

Το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας του Ρήγα έχει άμεση σχέση με δύο 

επαναστατικές προκηρύξεις, το Επαναστατικό Μανιφέστο και την Προκήρυξη, η οποία 

τυπώθηκε σε έναν αρκετά μεγάλο αριθμό αντιτύπων. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι 

οι δύο αυτές προκηρύξεις στάλθηκαν στον Αντώνη Νιώτη στην Τεργέστη, 

προκειμένου να προωθηθούν στην Ελλάδα. Όμως, η επιστολή του Ρήγα που 

αναφέρονταν στην αποστολή των εντύπων αυτών, έπεσε τα χέρια του Δημητρίου 

Οικονόμου, ο οποίος ήταν εμπορικός συνεργάτης του Αντώνιου Κορωνιού, στον οποίο 

απευθυνόταν η επιστολή και αυτός του κατέδωσε στην Αυστριακή αστυνομία, με 

αποτέλεσμα να συλληφθεί ο Ρήγας στην Τεργέστη την 1η Δεκεμβρίου του 1797. Στη 

συνέχει ο Ρήγας Φεραίος κατευθύνθηκε στη Βιέννη, όπου και ανακρίθηκε μαζί με τους 

υπόλοιπους συντρόφους του, ενώ το αποτέλεσμα των ανακρίσεων σε συνδυασμό με 

τις συνεννοήσεις που έγιναν με τον Σουλτάνο, εκτοπίσθηκαν οι συλληφθέντες 

Αυστριακοί και οι υπήκοοι άλλων εθνοτήτων, εκτός από τους Οθωμανούς οι οποίο 

απελάθηκαν. Ο Ρήγας Φεραίος και επτά από τους συντρόφους του που ανήκαν στην 

ίδια κατηγορία, δηλαδή ο Ευστράτιος Αργέντης, ο Δημήτριος Νικολίδης, ο Αντώνης 

Κορωνιός, ο Ιωάννης Καρατζάς, ο Θεοχάρης Γεωργίου Τουρούντζιας, ο Ιωάννης 

Εμμανουήλ και ο Παναγιώτης Εμμανουήλ, με συνοδεία των αυστριακών αρχών, 

παραδόθηκαν στις 10 Μάϊου του 1978 στους Τούρκους στο Βελιγράδι και 

φυλακίστηκαν στον πύργο Neboisa, που ήταν ένα παραποτάμιο φρούριο στο 

Βελιγράδι. Στη συνέχεια, έπειτα από διαρκή βασανιστήρια, στις 24 Ιουνίου του 1798 

στραγγαλίστηκαν και τα σώματά τους ρίχτηκαν στον ποταμό Δούναβη (Χρυσούλης , 

1999). 
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Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να κάνουμε στο έργο του Ρήγα Φεραίου, το οποίο παρά 

το σύντομο της ζωής του ήταν ιδιαίτερα πλούσιο, τόσο ως προς την έκτασή του, όσο 

και ως προς την περιεκτικότητά του. Ειδικότερα, το 1790 προχώρησε στην έκδοση δύο 

βιβλίων στη Βιέννη, όπου το ένα ήταν το «Σχολείο των ντελικάτων εραστών», ενώ το 

άλλο ήταν το «Φυσικής απάνθισμα». Μερικά χρόνια αργότερα, το 1797, προχώρησε 

στην έκδοση και πάλι στην Βιέννη του βιβλίου «Ηθικό Τρίποδα», καθώς και το βιβλίο 

«Νέο Ανάχαρση». Παράλληλα, την ίδια χρονιά εκδόθηκε στη Βιέννη τους «Ύμνους» 

του, όπως επίσης και η «Χάρτα του Ρήγα», που αναφέρθηκε και προηγουμένως. Από 

τα σημαντικότερα έργα του Ρήγα Φεραίου αποτελούν η «Νέα πολιτική διοίκησης των 

κατοίκων της Ρούμελης, της Μ. Ασίας, των Μεσογείων Νήσων και της 

Βλαχομπογδονίας. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι στο έργο αυτό έχει συμπεριληφθεί και 

ο περίφημος «Θούριος», που προκαλούσε ενθουσιασμό στο σύνολο του ελληνισμού 

(Μπίκος , 1999). 

Εικόνα 10: Ανδριάντας Ρήγα Βελεστινλή11 

 

                                                             
11 

https://vagonifilm.wordpress.com/2015/03/16/%CE%AC%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BC%C

E%B1-%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%B1-

%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BB%CE%AE

/ 
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2.2.2 Μουσείο Ρήγα Φεραίου   

 

Τα τελευταία χρόνια, ο Δήμος Ρήγα Φεραίου προχώρησε στην κατασκευή 

Μουσείου για τον Ρήγα Βελεστινλή, μέσω χρηματοδότησης από το Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αξιοποιώντας 

ευρωπαϊκούς πόρους. Πρόκειται για ένα σύγχρονο κτίριο στο οποίο μπορούν να 

φιλοξενούνται πολιτιστικές και πνευματικές δράσεις, όπου κυριαρχεί η ψηφιακή 

τεχνολογία και οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με εκθέματα 

που αφορούν τον Ρήγα Βελεστινλή, ενώ κεντρική θέση κατέχει η «Χάρτα του Ρήγα» 

(Λαϊτσου , 2014). 

Εικόνα 11: Μουσείο Ρήγα Βελεστινλή 

 

 

 

2.3 Μνημεία Άνω Κερασιάς  
 

2.3.1 Ιστορικό πλαίσιο 
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Στα πλαίσια των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων που πραγματοποιήσαν οι Γερμανοί 

στο Πήλιο στις αρχές Απριλίου του 1944, περιλαμβάνονταν και επιχειρήσεις στο χωριό 

Κερασιά. Στόχος των Ναζί ήταν να εκκαθαρίσουν πλήρως το Πήλιο από την δράση 

που ανέπτυσσαν οι δυνάμεις του Ε.Λ.Α.Σ. (Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός 

Στρατός). Στις περιοχές Κανάλια-Άνω Κερασιά- Κοκκινόγια και Κουλούρι-Βένετο 

προς την πλευρά της φάσης, κινήθηκαν οι Ναζί, καθώς σε αυτές βρίσκονταν οι 

δυνάμεις του 54ου Συντάγματος του Ε.Λ.Α.Σ. (Κορδάτος , 1995). 

Αφού πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από αποτυχημένες ενέργειες των Ναζί, που 

αντιμετωπίστηκαν από τον Ε.Λ.Α.Σ. κυρίως με μεθόδους αντάρτικου πολέμου και 

νάρκες, την 1η Απριλίου 1944, κινείται ισχυρή Γερμανική δύναμη προς την περιοχής 

της Άνω Κερασιάς, έχοντας ως στόχο να εξουδετερώσει τις αντάρτικες δυνάμεις και 

στη συνέχεια να κατηφορίσει προς το Νότιο Πήλιο για να ενωθούν με τις υπόλοιπες 

δυνάμεις της περιοχής. Φθάνοντας στο χωριό, οι Ναζί αρχίζουν τις λεηλασίες, ενώ 

πυρπολούν τα περισσότερα σπίτια αλλά και την εκκλησία. Στις 4 Απριλίου του 1944, 

ύστερα από μάχη που δόθηκε στα Κοκκινόγια για τρεις ημέρες, οι αντάρτες 

υποχώρησαν, ωστόσο οι άσχημες καιρικές συνθήκες και η δύσβατη περιοχή, έκαναν 

τους Γερμανούς να υποχωρήσουν με σημαντικό αριθμό απωλειών. Φεύγοντας έκαψαν 

εξ ολοκλήρου την Άνω και την Κάτω Κερασιά. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να κάνουμε 

στις φρικτή ενέργεια που έκανα οι Ναζί καίγοντας έξι γέροντες του χωριού που δεν 

μπορούν να μετακινηθούν, ενώ μεταξύ των θυμάτων βρίσκονταν και ο ιεράς του 

χωριού (Δ.Μ.Π.Χ.Ε.Π., 2010). 

 

2.3.2 Μνημεία Άνω Κερασιάς  

 

Η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων χτίστηκε το 1872 με την χρήση πελεκητής 

πέτρας και σήμερα έχει αναστηλωθεί ύστερα από τις ζημίες που υπέστη κατά την 

διάρκεια των φρικτών καταστροφών που Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς όπως 

αναφέρθηκε ήδη και προηγουμένως η Άνω Κερασιά αποτέλεσε προπύργιο της 

ελληνικής αντίστασης (Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο , 2014). 
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Εικόνα 12: Εκκλησία Αγίων Αποστόλων Άνω Κερασιάς12 

 

 
Εικόνα 13: Μνημείο Εθνικής Αντίστασης Άνω Κερασιάς13 

 

  

                                                             
12 https://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/gr_karla_web_extra_low_0.pdf 
13 https://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/gr_karla_web_extra_low_0.pdf 
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Εικόνα 14: Τμήμα του σχολικού κτηρίου που κάηκε από τους Ναζί το 1944 στην Άνω Κερασιά14 

 

 

Επιπλέον, στο χωριό Κερασιά υπάρχει ένα πέτρινο γεφύρι, το οποίο αποτελείται 

από δύο άνισα τόξα, που έχουν κατασκευαστεί από γκρι-πράσινο σχιστόλιθο. Το 

γεφύρι αυτό χτίστηκε το 1886 στις όχθες του ομώνυμου ποταμού Κερασιώτη, ενώ από 

το 1988 έχει καταστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Μάλιστα υπάρχει και σχετικός 

μύθος που αφορά την κατασκευή της γέφυρας, όπου σύμφωνα με αυτόν, προκειμένου 

να διασφαλιστεί η σταθερότητα της γέφυρας, θα έπρεπε αυτοί που την κατασκεύασαν 

να θυσιάσουν έναν άνδρα νεαρό που είχε το όνομα Μπόζας και σύμφωνα με την 

παράδοση θάφτηκε ζωντανός στα θεμέλια (Ε.Υ.Τ.Π.Α., 2006). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 https://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/gr_karla_web_extra_low_0.pdf 
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Εικόνα 15: Πετρόκτιστο γεφύρι Κάτω Κερασιάς15 

 

 

Ι.Μ. Φλαμουρίου Κερασιάς 

H Ιερά Μονή Μεταμορφόσεως του Σωτήρος-Φλαμουρίου, όπως είναι το πλήρες 

όνομα, βρίσκεται μεταξύ του χωριού Βένετο και της Κερασιάς. Η Μονή αυτή ιδρύθηκε 

το 1583 από τον όσιο Συμεών, ο οποίος είχε καταγωγή από το Βαθύρεμα Αγιάς. Το 

καθολικό που σώζεται σήμερα κτίστηκε από τους διαδόχους, έπειτα από το 1595, όπως 

τοποθετείται χρονολογικά. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το μοναστηριακό 

συγκρότημα περιλαμβάνει οχυρωματικό περίβολο, που αποτελείται από διώροφα 

κτίρια των κελιών, της τράπεζας, των εργαστηρίων, καθώς και άλλα βοηθητικά. Στο 

μέσο του περιβόλου τοποθετείται το καθολικό το οποίο όπως αναφέραμε 

κατασκευάστηκε μετά το 1595 έως και το 1602. Πρόκειται για καθολικό αθωνικού 

τύπου, δηλαδή ο ναός είναι σταυροειδής εγγεγραμμένος, έχοντας πλάγιες κόγχες. Όσον 

αφορά το εσωτερικό του ναού, είναι κατάγραφο με τοιχογραφίες, οι οποίες 

τοποθετούνται χρονολογικά στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα, ενώ το ξυλόγλυπτο 

τέμπλο είναι εντυπωσιακό και περιέχει έντονα στοιχεία δυτικής προέλευσης, ενώ 

                                                             
15 Λεφούσης , Η., 1994 . Η Κερασιά του Βόλου. Αθήνα: Εκδόσεις Κώδικας. 
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εικάζεται με μεγάλη βεβαιότητα ότι αποτελεί έργο επτανησιακού εργαστηρίου 

(Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας , 2018). 

Εικόνα 16: Ι.Μ. Φλαμουρίου Κερασιάς16 

 

 

2.4 Στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής  
 

Είναι γεγονός ότι μεταξύ του 15ου και του 19ου αιώνα, πολλές περιοχές στην 

Θεσσαλία ήκμασαν καθώς αποτέλεσαν εμπορικά κέντρα, ενώ αναπτύχθηκαν και 

πολιτιστικές δραστηριότητες. Παρόλο που πολλά από τα κτίρια που κατασκευάστηκαν 

στο Πήλιο είχαν βυζαντινές επιρροές, τα περισσότερα κτίρια χτίστηκαν λαμβάνοντας 

υπόψη το βόρειο ελληνικό ύφος, το οποίο έφεραν μαζί τους πρόσφυγες από την 

Μακεδονία και την Ήπειρο, με αρχιτεκτονικά στοιχεία από τον 17ο και 18ο αιώνα. 

Ωστόσο, ο μεγάλος σεισμός που έγινε το 1955 (ήταν 6,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ), 

είχε ως αποτέλεσμα να ξεκινήσει η αλλοίωση της ιστορικής αλλά και της πολιτιστικής 

φυσιογνωμίας της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου (Κίζης , 1996). 

                                                             
16 http://efamagvolos.culture.gr/Flamouri_Kerasia.html 
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Λαμβάνοντας υπόψη τον αρχιτεκτονικό πλούτο, τα χωριά Βένετο, Κανάλια, 

Κερασιά και Κεραμίδι, έχουν κηρυχθεί παραδοσιακοί οικισμοί, ενώ παρουσιάζουν 

ουσιαστικά τις διάφορες φάσεις από τις οποίες πέρασε η παραδοσιακή αρχιτεκτονική 

στο Πήλιο. Τα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στον οικισμό του Κεραμιδίου είναι 

κατασκευασμένα από σκαλισμένο τοπικό σχιστόλιθο, ενώ προσφέρουν θέα στην 

θάλασσα του Αιγαίου Πελάγους, όπως έχουμε ήδη αναφέρει προηγουμένως 

(Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα. ΚεΒε, 2006). 

Εικόνα 17: Παραδοσιακή αρχιτεκτονική από το χωριό Κεραμίδι17 

 

 

Επιπροσθέτως, στο χωριό Κανάλια, σύμφωνα και με τη μαρτυρία του Alferd  

Mezieres, που επισκέφτηκε το χωριό το 1853, οι ντόπιο ψαράδες διέμεναν για χρονικό 

διάστημα περίπου 9 μηνών στις ψαροκαλύβες που βρίσκονταν δίπλα στη λίμνη. Οι 

ψαροκαλύβες αυτές ήταν κατασκευασμένες μα καλάμια, ενώ ξύλινα δοκάρια 

τοποθετούνταν οριζόντια προκειμένου να δημιουργηθεί το πάτωμα. Θα πρέπει να 

επισημάνουμε ότι τα καλάμια δεν ήταν καρφωμένα μεταξύ τους, αλλά συγκρατούνταν 

στη θέση τους και δένονταν σφιχτά με άλλα καλάμια που ήταν διπλοδεμένα. Επίσης, 

                                                             
17 https://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/gr_karla_web_extra_low_0.pdf 
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ένας σταυρός τοποθετούνταν στην κορυφή της στέγης, ενώ στο κέντρο της καλύβας 

τοποθετούνταν μια κατσαρόλα που ονομάζονταν κακαβούλα (Κοβάνη , 2002). 

Εικόνα 18: Παραδοσιακή ψαροκαλύβα στο Στεφανοβίκειο18 

 

 

2.5 Ναός Αγίου Νικολάου στα Κανάλια 
 

Ο ναός του Αγίου Νικολάου στα Κανάλια βρίσκεται νότια του οικισμού, στην 

ανατολική πλευρά της λίμνης Κάρλας. Ο ναός είναι κτισμένος πάνω σε ένα τεχνητό 

έξαρμα και φέρει ίχνη κατοίκησης της νεότερης νεολιθικής εποχής. Στους τοίχους του 

ναού μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξη αρχιτεκτονικών μελών από 

παλαιοχριστιανική βασιλική. Έπειτα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα 

θεμέλια του ναού προέκυψε ότι εκεί υπήρχε βυζαντινό νεκροταφείο, ενώ σύμφωνα με 

                                                             
18 https://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/gr_karla_web_extra_low_0.pdf 
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κάποια άλλη άποψη, ενδέχεται να αποτελούσε καθολική μονής και μάλλον καθολική 

της μονής του Αγίου Γεωργίου, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες μαρτυρίες για 

την ύπαρξη του συγκεκριμένου ναού στην περιοχή (Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας 

, 2018). 

Όσον αφορά την τεχνοτροπία κατασκευής του ναού, διαπιστώνουμε ότι είναι 

μονόχωρος, είναι καμαροσκέπαστος με τρίπλευρη αψίδα Ιερού, ορθογώνιο 

καμαροσκεπή νάρθηκα, ενώ μεταγενέστερα έχει κατασκευαστεί εξωνάρθηκας. Η 

είσοδος του ναού βρίσκεται στον δυτικό τοίχο, ενώ υπάρχουν δευτερεύουσες είσοδοι 

μία στον νότιο τοίχο και μία στον βόρειο τοίχο. Η είσοδος από τον νότιο τοίχο οδηγεί 

απευθείας στον κύριο ναό, ενώ η είσοδος από τον βόρειο τοίχο οδηγούσε στον νάρθηκα 

του ναού και είναι τώρα φραγμένη. Το εσωτερικό του ναού φωτίζονταν από τρία 

δίβολα παράθυρα, ένα μεγάλο και σύνθετο που βρίσκονταν στην αψίδα και δύο πιο 

μικρά που χωροθετούνται στη νότια πλευρά του ναού. Σχετικά με την χρονική περίοδο 

ανέγερσής του, αυτή υπολογίζεται ότι είναι στα τέλη του 12ου αιώνα ή στις αρχές του 

13ου αιώνα, ενώ πραγματοποιήθηκαν ορισμένες επισκευές κατά την διάρκεια του 17ου 

και του 18ου αιώνα. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η ερείπωση του κτιρίου οφείλεται 

σε σεισμό που πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα. 

Εικόνα 19: Ναός Αγίου Νικολάου στα Κανάλια19 

 

                                                             
19 http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=19709 



41 
 

Το εσωτερικό του ναού αποτελείται από τρία επάλληλα ζωγραφικά στρώματα. Το 

πρώτο στρώμα χρονολογείται περίπου στο δεύτερο μισό του 13ου αιώνα και υπάρχει 

μόνο στο χώρο του Ιερού Βήματος. Στην αψίδα του ναού κυριαρχεί η παράσταση της 

Παναγίας της Βλαχερνίτισσας, ενώ στο κάτω μέρος υπάρχουν τέσσερις ιεράρχες και 

στη κόγχη της πρόθεσης υπάρχει ο Άγιος Στέφανος και τέλος στα αριστερά, στο 

ανατολικό άκρο του βόρειου τοίχου, βρίσκεται η παράσταση του Μελισμού. 

Αναφορικά με την δεύτερη φάση της τοιχογράφησης, αυτή φαίνεται να 

πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 17ου αιώνα και διατηρείται έως και σήμερα στον 

νάρθηκα του ναού. Στον ανατολικό τοίχο του ναού, μπορούμε να διακρίνουμε ως 

εικόνες του τέμπλου τις μορφές του Χριστού, του Ιωάννη του Προδρόμου, της 

Παναγίας, καθώς και του Αγίου Νικολάου. Επιπλέον, στον δυτικό τοίχο του ναού 

απεικονίζεται η Αγία Παρασκευή, η Αγία Αναστασία, μία άγνωστη αγία καθώς και η 

Αγία Αικατερίνη. Στα ανώτερα μέρη των τοίχων υπάρχει η παράσταση της Δευτέρας 

Παρουσίας. Τέλος, η πιο πρόσφατη τοιχογράφηση, εντοπίζεται στον κυρίως ναό και 

έγινε κατά την διάρκεια του 18ου αιώνα, με την πιο πιθανή χρονολογία να είναι το 1744, 

λαμβάνοντας υπόψη και την επιγραφή που υπάρχει στη νότια είσοδο του ναού. Ο 

διάκοσμος κατηγοριοποιείται σε τέσσερις ζώνες, όπου στην κατώτερη ζώνη 

απεικονίζονται ολόσωμοι άγιοι, στην επόμενη ζώνη απεικονίζονται μετάλλια με 

μορφές αγίων, ενώ στις δύο ανώτερες ζώνες απεικονίζονται σκηνές από τον βίο του 

Χριστού και του Αγίου Νικολάου (Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας , 2018) 

Ο Ναός του Αγίου Νικολάου, για πολλά χρόνια διατηρούνταν σε κακή κατάσταση, 

χωρίς να υπάρχει στέγη, ενώ αντιμετώπιζε και μια σειρά από σοβαρά στατικά 

προβλήματα. Παρόλο που κατά διαστήματα έγιναν προσπάθειες για την αποπεράτωση 

του ναού, η οριστική του αποκατάσταση μπόρεσε να πραγματοποιηθεί μέσω του 

προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΟΔΥΣΣΕΥΣ - Υπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού , 2018) 

 

2.6 Το μνημείο της μάχης του Βελεστίνου   
 

Κατά την διάρκεια της σύρραξης μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, που έγινε το 1897, 

στις 5 Απρίλιου, ελάχιστες περιπτώσεις υπήρξαν όπου τα ελληνικά στρατεύματα 

αντιστάθηκαν στου Τούρκους. Μία από τις περιπτώσεις αυτές υπήρξε η μάχη που έγινε 
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στην περιοχή του Βελεστίνου από την 3η Ταξιαρχία Πεζικού, που ήταν υπό τη διοίκηση 

του συνταγματάρχη πυροβολικού Κωνσταντίνου Σμολένσκη. Η 3η Ταξιαρχία είχε 

δύναμη περίπου 7.000 άνδρες και αποτελούσε έναν ισχυρό στρατιωτικό σχηματισμό. 

Έτσι, στο Βελεστίνο υπήρξαν οι μόνες νικηφόρες μάχες που έγιναν σε αυτή τη φάση 

του πολέμου, ωστόσο ο πόλεμος δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην περιοχή του 

Βελεστίνου, καθώς καταστράφηκε ο αστικός ιστός, αλλά και υποδομές της περιοχής 

όπως ήταν το εργοστάσιο αλεύρων και ειδών μακαρονοποιίας (Διεύθυνση Ιστορίας 

Στρατού (ΔΙΣ), 1993).  

 

Εικόνα 20: Μνημείο Κωνσταντίνου Σμολένσκη- Μάχη του Βελεστίνου 189720 

 

 

  

                                                             
20 http://hellenichistory4you.blogspot.com/2013/08/1897.html 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ    
 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε ότι η περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου διαθέτει 

σημαντικό αριθμό μνημείων, τόσο παλαιότερων, όσο και σύγχρονων. Η περιοχή 

φαίνεται να κατοικήθηκε και άκμασε από αρχαιοτάτων χρόνων, ενώ αντιμετώπισε και 

μια σειρά από ιστορικά γεγονότα, τόσο κατά την αρχαιότητα, όσο και κατά την 

διάρκεια της τουρκοκρατίας αλλά και μετέπειτα στον 20ο αιώνα. Εμβληματική 

προσωπικότητα για την περιοχή, αποτελεί ο Ρήγας Φεραίος, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο 

το στίγμα του στην περίοδο πριν την Επανάσταση του 1821 αλλά και γενικότερα μέσω 

του πνευματικού έργου που δημιούργησε. Επίσης, όπως είδαμε, η περιοχή είναι 

συνυφασμένη με την αρχαία πόλη των Φερών, όπου έχει ανακαλυφθεί σημαντικός 

όγκος πληροφοριών για την οργάνωση της ζωής και της κοινωνίας της περιόδου 

εκείνης. Ακόμη, σημαντικές πληροφορίες αντλούμαι για τα σύγχρονα γεγονότα από το 

μαρτυρικό χωριό Κερασιά, για τις βιαιοπραγίες των Ναζί αλλά και ευρύτερα για τις 

εξελίξεις στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.  

Τα τελευταία χρόνια, όπως διαπιστώσαμε γίνονται ενέργειες για την περαιτέρω 

ανάδειξη του ιστορικού πλαισίου της περιοχής, μέσω ανασκαφών, αλλά και μέσω 

αποκατάστασης κτιρίων και σχεδιασμού αντίστοιχων δράσεων. Στόχος αποτελεί να 

καταστεί ο Δήμος Ρήγα Φεραίου μια επισκέψιμη περιοχή, όπου οι επισκέπτες θα 

μπορούν να έρχονται σε επαφή με την πλούσια ιστορία και τα μνημεία πολιτιστικής 

κληρονομίας που έχουν διασωθεί. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι προς την 

κατεύθυνση αυτή συμβάλλει το γεγονός ότι ο Δήμος Ρήγα Φεραίου διαθέτει σύγχρονες 

υποδομές, ενώ γειτνιάζει με άλλους τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι το Πήλιο, 

αλλά και με μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι η Λάρισα και ο Βόλος.  
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