
Πήλιο – 1
η
 Φεβρουαρίου 

 

1)� Δράκεια: Χτισμένη από ηπειρώτες μαστόρους στα μέσα του 17
ου

 αι. σε φυσικό περιβάλλον από 

πλατάνια, καρυδιές και καστανιές, υπήρξε από τα σπουδαιότερα κεφαλοχώρια της περιοχής και 

είναι στολισμένη με εκκλησίες, πλατείες, αρχοντικά, γεφύρια και το μνημείο σε ανάμνηση της 

ομαδικής εκτέλεσης κατοίκων από τους Γερμανούς το 1943. 

 

2)� Χάνια: Όμορφο χωριό χτισμένο σε υψόμετρο 1.190 μ. πέρασμα για το χιονοδρομικό 

«Αγριόλευκες». Οξιές, αγριόλευκες και καστανιές αγκαλιάζουν τον οικισμό με τις παραδοσιακές 

ταβέρνες με τα τοπικά προϊόντα. 

 

3)� Χιονοδρομικό κέντρο «Αγριόλευκκες», 1500 μ. διαθέτει 3 πίστες, 2 συρόμενους και 3 εναέριους 

αναβατήρες, εστιατόριο, καφέ, σχολή σκί, καταστήματα ενοικίασης εξοπλισμού σκι, πάρκιν. 

 

4)� Ανήλιο: Χτισμένη σε πλαγιά του Πηλίου, μέσα σε πυκνό δάσος από καστανιές κ΄ καρυδιές. Εδώ 

εδρεύει αγροτικός γυναικείος συναιτερισμός που παρασκευάζει παραδοσιακά προϊόντα. 

Αξιοθέατα: α) Η εκκλησία του Αγ. Αθανασίου (1785) στην πλατεία. Θα δούμε εντοιχισμένα πιάτα 

από ελληνικά εργαστήρια της Σμύρνης κ΄ του Καϊρου. Έχει ξυλόγλυπτο τέμπλο. β) Η πλακόστρωτη 

πλατεία με τα χαρακτηριστικά σκαλιά και τις φλαμουριές. 

 

5)� Τσαγκαράδα: Γοητευτικό χωριό, έδρα του Δήμου Μουρεσίου απλώνεται σε περιοχή εξαιρετικής 

φυσικής ομορφιάς – πυκνό δάσος από πλατάνια, οξιές κ’ καστανιές – έχει όμορφη θέα στο Αιγαίο. 

Έχει 4 συνοικίες κ’ γνώρισε μεγάλη άνθηση το 18
ο
 κ’ 19

ο
 αιω., αποτελώντας οικονομικό κ’ 

πνευματικό κέντρο της περιοχής. Σηματοδοτημένα μονοπάτια κ’ παραδοσιακά καλντερίμια την 

συνδέουν με ξωκλήσια κ’ άλλα χωριά του Πηλίου. 

Αξιοθέατα: 

α) Εκκλήσια Αγ. Παρασκευής 

β) Ο Ονομαστός Πλάτανος με εντυπωσιακή περίμετρο κορμού 

γ) Νανοπούλειος Σχολή (Δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής) 

δ) η εκκλησία της Αγ. Κυριακής (αξιόλογο καμπαναριό) 

ε) η εκκλησία του Αγ. Ταξιάρχη 

στ) η κρήνη με 4 βρύσες 

ζ) η εκκλησία του Αγ. Στεφάνου και άλλα. 

 

6)� Μηλιές (28,5 χιλ. από Βόλο): Γραφικό κεφαλοχώρι, έδρα του ομώνυμου Δήμου, απλώνονται σε 

κατάφυτες πλαγιές, σε περιοχή εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς. Το χωριό ιδρύθηκε το 16
ο
 αιων. 

από κατοίκους του ομώνυμου της Εύβοιας, που κατέφυγαν εδώ για να αποφύγουν τους ξένους 

κατακτητές, και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην οικονομική και πνευματική ζωή της περιοχής 

επί Τουρκοκρατίας. Από εδώ κατάγονταν οι λόγιοι Άνθιμος Γαζής, Γρηγ. Κωνσταντάς, Δανιήλ 

Φιλιππίδης φημισμένο έργο του η «Νεωτερική Γεωγραφία», όπως φημισμένη ήταν η «Σχολή 

Μηλέων» που ίδρυσαν. 

 



Αξιοθέατα: 

α) Η ιστορική εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών (17
ος

 αιων), εξαίρετο δείγμα τοπικής 

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, βρίσκεται στη πλατεία. Ανακαινίστηκε το 1741. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν οι αγιογραφίες της, ο άμβωνας και το τέμπλο (ξυλόγλυπτα). Εδώ στις 7/5/1821 ο 

Άνθιμος Γαζής κήρυξε την έναρξη της Επανάστασης. Η σημαία της Επανάστασης φυλάσσεται στη 

βιβλιοθήκη «Ψυχής Άκος» και αντίγραφό της στο τοπικό μουσείο. 

β) Το κτίριο του Δημαρχείου, όπου στεγάζεται το τοπικό Μουσείο. 

γ) Το Ευδόξειο Πνευματικό Κέντρο, αξιόλογης αρχιτεκτονικής, δωρεά του γλύπτη κ’ χαράκτη Νικόλα 

(Νικόλ. Παυλόπουλου) εις μνήμην της μητέρας του. 

δ) Η βιβλιοθήκη «Ψυχής Άκος» (θεραπεία ψυχής) την ίδρυσαν οι Γαζής κ’ Κωνσταντάς περιλαμβάνει 

3500 τόμους παλαιών εκδόσεων ιστορικού και μουσειακού χαρακτήρα. Επίσης κώδικες, χειρόγραφα, 

σφραγίδες κι άλλα αντικείμενα της «Σχολής Μηλέων», σώζεται το καταστατικό της Σχολής. Επίσης 

όργανα φυσικής κ’ χημείας κ’ προσωπικά αντικείμενα των ιδρυτών. 

ε) Το Αρχοντικό Φιλιππίδη 

στ) Η πλακόστρωτη πλατεία 

ζ) Οι παραδοσιακές βρύσες 

η) Το πετρόχτιστο τοξωτό γεφύρι Δεληγιάννη 

θ) Το Κτίριο του Σιδηροδρομικού Σταθμού 

ι) Το ξωκλήσι της Αγ. Τριάδος 4 χλμ Ανατολικά κ’ η Μονή του Αγ. Νικολάου 

κ) Το παραδοσιακό τρενάκι του Πηλίου, ιστορικό διατηρητέο μνημείο, συνδέει τις Μηλιές με 

τα Άνω Λεχώνια. Η κατασκευή του περιλαμβάνει γέφυρες, σήραγγες, αναλήμματα κ.α. , άρχισε το 

1881 και ολοκληρώθηκε το 1903 από τον Ιταλό μηχανικό Εβαριστο ντε Κιρικο, πατέρας του 

ζωγράφου Τζόρτζιο ντε Κίρικο. Οι σταθμοί παρουσιάζουν μεγάλο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, το δε 

τροχαίο υλικό διατηρείται σε άριστη κατάσταση. 

 

7)� Βυζίτσα: Αγκαλιασμένη από δασωμένα υψώματα, απόλυτα εναρμονισμένη με το υπέροχο 

φυσικό περιβάλλον, μαγεύει τον επισκέπτη με τα επιβλητικά αρχοντικά, τα παραδοσιακά σπίτια, 

τα λιθόστρωτα καλντερίμια, τις βρύσες και τις εκκλησίες. 

 

8)� Πινακάτες: Η αναλλλοίωτη παραδοσιακή αρχιτεκτονική αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα 

του χωριού με τα υπέροχα σπίτια και αρχοντικά, που έχουν όμορφη θέα στους γύρω λόφους και 

μαζί με τα παραδοσιακά καλντερίμια και τις εκκλησίες συνθέτουν μοναδική εικόνα. 

 

9)� Αγ. Γεώργιος Νηλείας: Χωριό κτισμένο αμφιθεατρικά σε κατάφυτη πλαγιά του Πηλίου, έχει 

αρκετά πετρόχτιστα παραδοσιακά σπίτια και αρχοντικά αξιόλογης πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής.    

Ι. Μονή Ταξιαρχών. 

 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 


