1982. Ένα όνειρο πολλών ετών πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 1982 όταν βρέθηκα
από την Μελβούρνη της Αυστραλίας στην Ελλάδα για διακοπές με την σύζυγό μου
Χριστίνα για να δούμε συγγενείς και φίλους για άλλη μια φορά, όπως κάναμε και τα
προηγούμενα χρόνια.
Στην Θεσσαλονίκη συναντήθηκα τυχαία και με τον πρώην συμμαθητή μου από την
Αμερικανική Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκης τον Θανάση Δάφτσιο από την Νιγρίτα
Σερρών που μετά την φοίτησή του πήγε στην Αμερική και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο
του Μίσιγκαν αιματολογία και όπου και ήταν διορισμένος καθηγητής εκεί αλλά και
μόνιμος κάτοικος παντρεμένος και με δύο παιδιά.

Στη Θεσσαλονίκη που είμασταν φιλοξενούμενοι από την αδελφή της Χριστίνας Γιαννούλα Τζέγκα στην
Κάτω Τούμπα και την αδελφή μου Βασούλα Γιαννά στην Νεάπολη νιώθαμε σαν να είμασταν στο δικό
μας σπίτι με την θερμή τους φιλοξενία και αγάπη που μας έδειχναν μέχρι που είχαμε στην κατοχή μας
και αυτοκίνητο που μας έδωσε ο ανιψιός μας Μάκης Γιαννάς για όλο το διάστημα της παραμονής μας
στην Ελλάδα.
Βέβαια δεν παρέλειψα να επισκεφτώ και την Σχολή και να συναντήσω μερικού συμμαθητές που μετά
την φοίτησή τους εργαζόντουσαν εκεί και ιδιαίτερα τον Αρχιμήδη Κουλαουζίδη που μετά από ιδικές
σπουδές στις ΗΠΑ επέστρεψε και ανάλαβε την θέση του προσωπάρχη και την διεύθυνση εκπαίδευσης
της σχολής.
Μετά από αρκετές επισκέψεις εκεί ο Αρχιμήδης οργάνωσε και κάλεσε σε συναπάντημα (reunion) με
αρκετούς απόφοιτους με τις συζύγους τους σε γνωστή ταβέρνα του Σέδες όπου περάσαμε
αξέχαστες ώρες με ωραία φαγητά, ποτά και κουβέντα για τα μαθητικά μας χρόνια που ήταν τα
ωραιότερα της ζωής μας 19451949.

1982. Όρθιοι, Γιάννης
Διαμαντόπουλος, Στέλιος
Αντωνιάδης, Μανόλης
Τερζής, Αρχιμήδης
Κουλαουζίδης. Καθ.
Κώστας Καραματίδης,
Τάσος Κολοκοτρώνης,
Θανάσης Δάφτσιος και
Μάρκος Θηλυκός. Πίσω
μας είναι το τραπέζι με τις
συζύγους μας

1982. Εδώ στην ταβέρνα
του Σέδες Θεσσαλονίκης
με τις συζύγους μας .Ο
Γιάννης Διαμαντόπουλος
να απολαμβάνει το
τσιγάρο του την σύζυγό
του δίπλα , ο Μάρκος
Θηλυκός με την σύζυγο
του και Στέλιος
Αντωνιάδης με την σύζυγο
του αριστερά

1982. Όρθιες οι κυρίες,
Καραματίδου, Τερζή,
Θηλυκού, Αντωνιάδη, και
καθήμενες
Διαμαντοπούλου,
Κολοκοτρώνη,
Κουλαουζίδου. Πλην της
κυρίας Δάφτσιου.

Μετά από το συναπάντημα που είχαμε ο συμμαθητής μου Θανάσης Δάφτσιος με τον αδελφό του, τον θείο
του και δύο άλλους μου πρότεινε να επισκεφτούμε το Άγιο Όρος.
Την πρόταση του την αποδέχτηκα με μεγάλη χαρά μια που πάντα επιθυμούσα να πάω
Με την συγκατάθεση όλων των συζύγων μας, αφού για αυτές δεν επιτρέπετε να επισκεφτούν το Όρος,
οργανώθηκε εξαήμερη εκδρομή αφού προηγουμένως βγάλαμε από την Γενική Διοίκηση της Θεσσαλονίκης
ειδική άδεια εισόδου με ένα μικρό κόστος.
Πρώτα το ταξίδι έγινα με λεωφορείο από την Θεσσαλονίκη στη Ουρανούπολη και από εκεί με καΐκι στην
Δάφνη του Αγίου Όρους που είναι το κεντρικό λιμάνι για τις επισκέψεις στο Όρος και ο σχετικό έλεγχος από
τις εκεί αρχές

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Κανονισμοί για τους επισκέπτες
Σύμφωνα με το άρθρο 176 του Κ.Χ.Α.Ο. "πας εισερχόμενος εν Αγίω Όρει, πλην των περιοίκων προσκυνητών, οφείλει να
εμφανισθή τη Ιερά Επιστασία, όπως λάβη την άδειαν της επισκέψεως των μονών και εξαρτημάτων καθ' όλου". Πρόκειται
για την υποχρέωση εφοδιασμού οποιουδήποτε επιθυμεί να επισκεφθεί το Άγιο Όρος με την ειδική άδεια εισόδου,
διαμονής και επισκέψεως, γνωστή ως διαμονητήριο, από τα γραφεία προσκυνητών της Ιεράς Επιστασίας στη
Θεσσαλονίκη και την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Η αξία του ειδικού ενσήμου, το οποίο οφείλει να είναι επικολλημένο επί
του διαμονητηρίου,
προκειμένου αυτό να
έχει ισχύ, είναι σήμερα
€25,00 για τους
Ορθόδοξους
Χριστιανούς, €35,00
για τους ετερόδοξους
Χριστιανούς και τους
αλλόθρησκους και
€10,00 για ειδικές
κατηγορίες (όπως
φοιτητές και οπλίτες).
Λόγω της πανδημίας
του Κορονοϊού στην
Ελλάδα, έχουν παρθεί
συγκεκριμένα μέτρα
σχετικά με τον αριθμό
των προσκυνητών
που μπορούν πλέον
να διαμένουν στο
Άγιον Όρος από την
1η Ιουνίου 2020.[43]

Επιγραφή με τις γενικές απαγορεύσεις (π.χ. του Άβατου) στο Άγιον Όρος, όπου τοποθετείται στα όρια
του Αγίου Όρους (από την μεριά της υπόλοιπης χώρας).
Σύμφωνα με το άρθρο 186 του Κ.Χ.Α.Ο. "η εις την χερσόνησον του Αγίου Όρους είσοδος των θηλέων κατά
τα ανέκαθεν κρατούντα απαγορεύεται". Η απαγόρευση αυτή κυρώνεται και ποινικά με τη διάταξη του
άρθρου 43β του Ν.Δ. της 10ης Σεπτεμβρίου 1926 "περί κυρώσεως του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου
Όρους", το οποίο προστέθηκε με το Ν.Δ. 2623/1953 (ΦΕΚ Α΄ 268/28.9.1953)[44] και προβλέπει ότι "η
παράβασις του άρθρου 186 του Καταστατικού Χάρτου επισύρει την ποινήν φυλακίσεως δύο μηνών μέχρις
ενός έτους".[45] Ο περιορισμός αυτός έχει την πνευματική του βάση στην παρθενία των μοναχών και την
αφιέρωση του Όρους στη Θεοτόκο. Ονομάζεται άβατον και ισχύει από την αρχή της σύστασης της
ιδιόρρυθμης πολιτείας, αν και κατά το παρελθόν σε στιγμές ανάγκης έχει καμφθεί.

Διοίκηση του Αγίου Όρους
Το Διοικητήριο στις Καρυές

Η πολιτική διοίκηση του Αγίου Όρους ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με
το άρθρο 5 παρ. Α στ. 26 του Οργανισμού του (άρθρο πρώτο Ν. 3566/2007),[46] και ασκείται μέσω
της Διοίκησης του Αγίου Όρους, η οποία αποτελεί αυτοτελή δημόσια αρχή και οργανώνεται με το Π.Δ.
227/1998 (ΦΕΚ Α΄ 176/28.7.1998).[47]
Στη Διοίκηση του Αγίου Όρους ανήκουν η από διοικητικής πλευράς εποπτεία ως προς την ακριβή τήρηση
των αγιορείτικων καθεστώτων και η διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Σύμφωνα με το άρθρο
29 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, η Διοίκηση του Αγίου Όρους απαρτίζεται από το Διοικητή
του Αγίου Όρους (ο οποίος έχει βαθμό και αποδοχές Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης), τον
Αναπληρωτή Διοικητή και το λοιπόν προσωπικό της, μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, και εδρεύει στις Καρυές.
Γραφεία της έχουν συσταθεί στη Θεσσαλονίκη και στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής.
Στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 Διοικητής του Αγίου Όρους διορίστηκε ο εφοπλιστής και Άρχων Οφφικίαλος του
Οικουμενικού Πατριαρχείου Θανάσης Μαρτίνος, ενώ την ίδια ημέρα Αναπληρωτής Διοικητής διορίστηκε ο
επί σειρά ετών πρώην Διοικητής
Ακτοπλοϊκές μεταφορές[
Ο μόνος τρόπος πρόσβασης ολόκληρης της χερσονήσου είναι η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Δάφνης με την
Ουρανούπολη Χαλκιδικής, αλλά υπάρχουν και τουριστικά πλοιάρια και προς άλλους προορισμούς (Όπως
την Ιερισσό και τον Όρμο Παναγιάς Σιθωνίας). Η εταιρεία που έχει αναλάβει την σύνδεση είναι η Αγιορείτικες
Γραμμές Ν.Ε., η οποία συνδέει την Δάφνη με την Ουρανούπολη καθημερινά. Υπάρχει δρομολόγιο φέρρυ
που διαρκεί μία ώρα και δρομολόγιο με ταχύπλοο που διαρκεί 50 λεπτά. Υπάρχει και το δρομολόγιο
ΙερισσόςΜορφωνού με ταχύπλοο που διαρκεί 10 λεπτά. Όλα τα δρομολόγια εξυπηρετούν και τις παράκτιες
μονές
Αφού όλα είχαν τακτοποιηθεί η παρέα μας έφτασε στην Ουρανούπολη από όπου πήραμε ένα μικρό καραβάκι
και με περίπου 40 επιβάτες σαλπάραμε για την Δάφνη που είναι το πρώτο λιμάνι για το Άγιο Όρος. Η Διαδρομή
ήταν εξαιρετική με θέα την δασωμένη χερσόνησο με μικρά μοναστήρι και ένα μεγάλο που ήταν το Ρωσικό
Εκεί, στην Δάφνη, από ένα μικρό έλεγχο πήραμε ένα μικρό λεωφορείο για την πρωτεύουσα του όρους τις
Καρυές. Εκεί έγινε η επίσημη υποδοχή με μία μικρή πληρωμή εισόδου και ομιλία για τους κανονισμούς
υποδοχής και παραμονής.
Είχαμε αρκετή ώρα να περιηγηθούμε τους χώρους εκεί όπου υπάρχει κατάστημα με σουβενίρ και αναψυκτήριο

Εδώ αναπαυόμαστε στα
σκαλοπάτια του κτιρίου
της διοίκησης των
Καρυών.
Άνω δεξιά Θανάσης
Δάφτσιος, ο θείος του, ο
αδελφός του Θανάση ο
ανιψιός του και εγώ
Φώτο Τάσος
Κολοκοτρώνης.

Από τις Καρυές η επίσκεψη για τα άλλα μοναστήρια δεν υπάρχει συγκοινωνία αμαξιτή, υπάρχει δρόμος φαρδύς
και χωμάτινος και οι επισκέπτες τα επισκέπτονται περπατώντας , έτσι η επίσκεψή μας για το πρώτο μοναστήρι
των Ιβήρων έγινε με μια πορεία περίπου 3 ωρών που ήταν αρκετά ευχάριστη που συμμετείχαν όλοι σχεδόν σ
αυτήν την ομάδα όλοι με τις παρέες τους.
Μετά από λίγη πορεία μας πλησίασε έναν νεαρός τουρίστας από την Γερμανία που μιλούσε άπταιστα ελληνικά
και Αγγλικά. Ζήτησε αν θέλαμε να τον έχουμε στην παρέα μας. Τον δεχτήκαμε με χαρά και μετά από λίγη συζήτηση
μας είπε ότι σπουδάσει τα ελληνικά στην Γερμανία και είχε επισκεφτεί το όρος πολλές φορές και αυτή την φορά
η επίσκεψή του ήταν να παραμείνει στο όρος μόνιμα ως μοναχός γιατί εκεί θα έβρισκε γαλήνη και ήσυχη ζωή με
τον θεό κοντά του. Μας είπε πολλά και διάφορα για την ταραγμένη ζωή του στην Γερμανία και του ευχηθήκαμε
η επιλογή του να είναι καλή και να είναι χαρούμενος στο μέρος που διάλεξε να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του.
Η υποδοχή μας στο μοναστήρι των Ιβήρων ήταν άψογη από τους μοναχούς. Μας τακτοποιήσανε σε κοιτώνα με
καθαρά κρεβάτια και δόθηκαν ορισμένες οδηγίες για την κοινόβια ζωή εκεί που θα είχαμε και για δείπνο είχαμε
ψάρι με σούπα με λίγο κρασί και ψωμί ντόπιο και φρούτα από τους κήπους του μοναστηριού που ενθουσίασε
όλους μας.

Εδώ το μοναστήρι με την ωραία παραλία με χοντρή και πετρώδη άμμο
Για το πρωινό είχαμε τσάι με μπόλικες ελιές του τόπου με νόστιμο ψωμί που χόρταιναν όλοι. Μετά από το
πρωινό είχαμε το ελεύθερο να επισκεπτόμαστε βιβλιοθήκες, κελιά, εκκλησίες και άλλα μέρη του μοναστηριού
που ήταν ειδικού ενδιαφέροντος.
Σε ένα κελί στο υψηλότερο μέρος του κτηρίου συναντήσαμε έναν γέροντα που μας φιλοξένησε με καφέ
παξιμάδι και λουκούμια. Η θέα από το μπαλκόνι προς την θάλασσα ήταν

απερίγραπτη. Από την συζήτηση κατάλαβα ότι είχε την Κυπριακή προφορά και ρώτησα από που κατάγετε.
Αφού σκέφτηκε λιγάκι μου είπε!. «Από ένα μικρό χωριό της Πάφου», και στη συνέχεια μας εξήγησε πως
βρέθηκε στο Άγιο Όρος και αποφάσισε να γίνει καλόγηρος .
Ήταν ο μικρότερος από τα τέσσερα αδέλφια και συχνά τον κακομεταχειριζόντουσαν και τον μάλωναν τόσο τα
αδέλφια του όσο και οι γονείς του. Έτσι πήρε μια μέρα την απόφαση να εγκαταλείψει την οικογένειά του και
να πάει στην Αθήνα. Εκεί μετά από πολλές ταλαιπωρίες στην πρωτεύουσα τον βοήθησε ένας κληρικός να τον
στείλει στο Άγιο Όρος να γίνει καλόγηρος, και τα κατάφερε.
Σε ερώτησή μου αν είχε
επαφές με τους δικούς του
μας είπε ότι στα 65 χρόνια
που ήταν εκεί δεν ήρθε με
κανέναν σε επαφή και
κανένας δεν ήξερε που
βρισκόταν. Η ιστορία του
μας λύπησε αλλά αυτή ήταν
επιλογή δική του

Εδώ η ωραία παραλία
του Μοναστηριού με τα
κατάλευκα γυαλιστερά
πετράδια σχήματος
μικρού αυγού και φακής
κατάλληλη για θεραπεία
αρθριτικών

Μετά από το καφεδάκι που είχαμε με τον Κύπριο μοναχό αποφασίσαμε να πάμε στην ερημική παραλία για
μπάνιο αλλά μόνο ένας είχε μαγιό που είχε ξανάρθει και οι υπόλοιποι κάναμε το μπάνιο μας με τα σώβρακα.
Τα νερά ήταν καθαρά σαν το κρύσταλλο και ζεστά.
Εκεί που απολαμβάναμε το μπάνιο μας εμφανίστηκαν τρεις καλόγηροι και μας είπαν ότι ήθελαν να κάνουν
το μπάνιο τους. Τους είπαμε ότι δικό τους είναι το μέρος και δεν είχαμε καμία αντίρρηση να μας κάνουν
παρέα.
Μας εξήγησαν ότι βάσει του κανονισμού όταν κάνουν οι καλόγηροι μπάνιο δεν πρέπει να υπάρχει εκεί κοντά
επισκέπτης να του βλέπουν γυμνούς
Έτσι μαζέψαμε τα ρούχα μας και τους αφήσαμε να κάνουν το μπάνιο τους

Το Μοναστήρι του
Βατοπεδίου μα την ωραία
της παραλία

Εδώ και η μικρή προκυμαία που εξυπηρετεί τους επιβάτες αλλά και τα εμπορικά καΐκια Τα κτήρια είναι
αποθήκες εμπορευμάτων και κελιά των μοναχών που διαχειρίζονται το λιμανάκι που φορτώνουν την
ξυλεία που παράγει το Άγιο Όρος και εξάγει και για τις άλλες ανάγκες.

Εδώ το ίδιο λιμανάκι με μερικούς επιβάτες που περιμένουν να πάρουν το καΐκι για άλλα
μοναστήρια η να επιστρέψουν στα σπίτια τους

Εδώ λίγη ανάπαυση με τον φίλο και συμμαθητή μου Αθανάσιο Δάφτσιο από τις ΗΠΑ
Εδώ σ’ αυτό το τμήμα του Βατοπεδίου που περιηγηθήκαμε είχε αρκετά εργαστήρια. όπως ξυλουργικής.
Ελαιουργίας, οινοποιίας κρασιού και άλλων προϊόντων που παράγουν αλλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση
όταν είδα ένα μηχανουργείου σύγχρονο με τόρνους τρυπάνια ήλεκτρο κολλήσεων και άλλα με αυτό που
είχαμε στα εργαστήρια επισκευής κινητήρες αεροπλάνων στην Μελβούρνη. Όλα αυτά τα μηχανήματα τα
δούλευε ένας καλόγηρος που μου έκανε εντύπωση, πού έμαθε όλα αυτά τα ειδικά μηχανήματα να τα
χρησιμοποιεί. Δεν δίστασα να τον ρωτήσω αν ήθελα να μου πει και μετά από λίγη σκέψη που του είπα ότι
ήμουν από την Αυστραλία να μου πεί πως κρατούσε όλο αυτό το μηχανουργείο για τις ανάγκες σχεδόν όλων
των μοναστηριών. Με βλέμμα απλανές νιώθοντας και σαν ντροπή άρχισε να μου λέει.
«Φίλε από την Αυστραλία. Πριν από λίγα χρόνια και για πολλά χρόνια επί της οδού Μοναστηρίου στην
Θεσσαλονίκη είχα μεγάλο εργοστάσιο κατασκευής αλωνιστικών μηχανών, κομπίνων και άλλων γεωργικών
εργαλείων με δεκάδες εργάτες και τεχνίτες να δουλεύουν, αλλά ξαφνικά μία οικονομική κρίση η δουλειά δεν
πήγε καλά δεν μπόρεσα να ανταπεξέλθω στα χρέη στην τράπεζα και αναγκάστηκα να τα παρατήσω και να
βρω άσυλο εδώ στο μοναστήρι εδώ και μερικά χρόνια μακριά από την γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Κάποτε
ήμουν με γραβάτα και κοστούμι και με πολλά λεφτά, τώρα με ράσα και καλημαύχιον για ένα πιάτο φαγητό
και ύπνο, και δοξάζω το θεό που με φιλοξενούν εδώ παρά να ήμουν στην φυλακή του Επταπυργίου».
Ζήτησε να μην φωτογραφίσουμε αυτόν και το μέρος που δούλευε. Αυτό το σεβαστήκαμε τον χαιρετήσαμε
και του ευχηθήκαμε καλή διαμονή και καλή υγεία

Εδώ το μοναστήρι του Βατοπεδίου επίσης με την ωραία παραλία του και τα δασωμένα βουνά με
καρυδιές, καστανιές, βαλανιδιές και άλλα δέντρα ξυλείας.

Άνω. Η μονή του
Εσφιγμένου με την
μικρή αποβάθρα
του και τα βαθιά και
γαλανά νερά του
όπου
φιλοξενηθήκαμε με
τον πιο άψογο
τρόπο και ευγένεια
από τους μοναχούς
για μία μέρα. Η
επόμενη επίσκεψη
και τελευταία θα
ήταν η Μονή Του
Χιλιανδαρίου 3
ώρες πορεία. Κάτω
όχι και τόσο
καθαρή
φωτογραφία από
το απέναντι
εξωκλήσι. Φώτο
Τάσος.

Άνω. Η μονή του Εσφιγμένου με την μικρή αποβάθρα του και τα βαθιά και γαλανά νερά του όπου
φιλοξενηθήκαμε με τον πιο άψογο τρόπο και ευγένεια από τους μοναχούς για μία μέρα. Η επόμενη
επίσκεψη και τελευταία θα ήταν η Μονή Του Χιλιανδαρίου 3 ώρες πορεία. Κάτω όχι και τόσο καθαρή
φωτογραφία από το απέναντι εξωκλήσι. Φώτο Τάσος.

Άνω. Ο πύργος της μονή του
Χιλιανδαρίου
με
την
σπάνια
αρχιτεκτονική κτισμένη από πέτρα όπως
όλα τα μοναστήρια.
Εδώ αριστερά μία δική μου φωτογραφία
με τον ωραίο δασωμένο πεζόδρομο
μήκους περίπου 15 χιλιομέτρων που
συνδέει την μονή του Εσφιγμένου.
Ενδιάμεσα υπάρχουν χώροι ανάπαυσης
και αρκετά μνημεία και αναπαυτήρια για
μοναχούς που τα περισσότερα δεν

Η Μονή του Χιλιανδαρίου και μέρος αυτής υπό ανακατασκευή με μέρος του λαχανόκηπου

Εδώ παρατήρησα, όπως και σε άλλα μοναστήρια, οι μοναχοί να καλλιεργούν συστηματικά λαχανικά
σιτηρά και οπωροφόρα δέντρα και να χρησιμοποιούν σύγχρονα μηχανήματα και εργαλεία.
Εντύπωση μου έκανε η διατήρηση σε κατάλληλους χώρους και η χρήση των φαρμάκων και
λιπαντικών για κάθε είδους φυτών και δέντρων και το συνεργεί επισκευών. Στο βάθος διακρίνονται
ντοματιές, δεξιά οι κληματαριές και μπροστά το σησάμι.
Φώτο Τάσος Κολοκοτρώνης

Στο κέντρο κάθε μοναστηριού υπάρχει και μία εκκλησία αφιερωμένη σε έναν Άγιο που είναι ανοιχτή όλες τις
ώρες να εισέρχονται οι επισκέπτες και να προσκυνούν. Κάθε βράδυ
Στις 12 τα μεσάνυχτα γίνεται κανονικά η λειτουργεία όπου συγκεντρώνονται όλοι οι μοναχοί αλλά και οι
επισκέπτες που θέλουν να εκκλησιαστούν.
Εκεί έμαθα ότι οι μοναχοί διατηρούν διαφορετικό ωράριο με 6 ώρες διαφορά και ημερολόγιο 13 μέρες
διαφορά από την υπόλοιπη χώρα.
Έχουν δικούς τους κανονισμούς που επιβάλλεται να τηρούνται αυστηρά από τους επισκέπτες ενώ
βρίσκονται εκεί.
Τα μοναστήρια έχουν μία ή δύο μεγάλες πύλες εισόδου που μετά την δύση του ηλίου κλείνουν μέχρι την
ανατολή της επόμενης ημέρας ( Ήταν για ασφάλεια από τα παλιά χρόνια που υπήρχε η πειρατεία)

Μετά από την μεγάλη πορεία εν μέσω καλοκαιριού η παρέα τις ξεκουράζεται . Ο ανιψιός, Γιώργος
Δάφτσιος. Τάσος Κολοκοτρώνης (ο γράφων) Θανάσης Δάφτσιος και θείος Δάφτσιος.

Οι διαδρομές από μοναστήρι σε Μοναστήρι έχουν και χώρους αναπαύσεως τις αυτό εδώ το
υπόστεγο με τις αρχαίες κολώνες Κορινθιακού ρυθμού με πάρκα και καθίσματα.
Φώτο Τάσος Κολοκοτρώνης

Εδώ μπροστά στο χώρο εστίασης της Μονής του Εσφιγμένου

Η Εκκλησία της μονής του Εσφιγμένου

Ο πύργος με την αποθήκη γενικών εμπορευμάτων της Μονής του Βατοπεδίου

Ένα επιβλητικό με ωραία κτήρια μέρος της Μονής των Ιβήρων με βιβλιοθήκες και μουσειακά είδη
Φώτο Τάσος Κολοκοτρώνης

Εδώ δύο φωτογραφίες από την μονή
Βατοπεδίου με την εκκλησία και την
μεγάλη αυλή της με κατάστημα από
σουβενίρ, βιβλία εικόνες και αλλά
θρησκευτικά είδη για του τουρίστες,

Εδώ είμαστε στα σκαλοπάτια του κτηρίου
που στεγάζεται το μουσείο με ανεκτίμητης
αξίας είδη της Βυζαντινής και νεότερης
εποχής .

Το ταξίδι μας στο Άγιο Όρος έλαβε τέλος επιστρέφοντας στην Μονή του Εσφιγμένου από όπου πήραμε πάλι
το καραβάκι για την επιστροφή μας από την ανατολική πλευρά τώρα της χερσονήσου στη κωμόπολη της
Ιερισσού.
Η διαδρομή ήταν εξαιρετική με θέα την βραχώδη μεριά που βάση της ιστορία εκεί καταστράφηκε ο Περσικός
στόλος που αποπειράθηκε να καταλάβει την Ελλάδα και εξ αιτία τούτου ο Ξέρξης κατασκεύασε την μικρή
διώρυγα. «Διώρυγα Ξέρξη» για εύκολη πρόσβαση.
Σε λίγη απόσταση από την διώρυγα είναι η Ιερισσός, μία ωραία παραλιακή κωμόπολη που συνδέετε οδικώς
με όλα τα μέρη της Χαλκιδικής. Εκεί αποφασίσαμε στην επιστροφή να επισκεφτούμε και την πρωτεύουσα, τον
Πολύγυρο.
Με μία στάση μίας ώρας για φαγητό είχαμε την ευκαιρία να δούμε το κέντρο της πόλης και την αγορά και να
ψωνίσουμε λίγα σουβενίρ και από εκεί για τις συζύγους αλλά και να έρθουμε σε επαφή για λίγα λεπτά με
δύο παλιούς συμμαθητές μας από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, τον Παπανικολάου Αθανάσιο και
Φρυγάδη Μιχάλη που έτυχε να έχουν κοντά στη στάση αυτοκινήτων καταστήματα.
Από τον Πολύγυρο μέχρι την Θεσσαλονίκη με μία στάση στους αμπελώνες και στα οινοποιία του Μπουτάρη
η διαδρομή ήταν υπέροχη που μία επιθυμία μου εκπληρώθηκε έστω και σε μεγάλη ηλικία τότε το 1982 να είμαι
ετών 53
Τώρα σε ηλικία 91 ετών και λόγω του Κορονοϊού που έχουμε περιορισμό κυκλοφορίας και σε LOCKDOWN
όλων των καταστημάτων γράφω αυτή την μικρή διήγηση για να περάσω την ώρα μου αλλά και να μεταφέρω
στους αναγνώστες του «Αναγνώστη» την εμπειρία που είχα από το ταξίδι αυτό στο Άγιο Όρος που δυστυχώς
στερούν από τις γυναίκες να το επισκεφτούν το χώρο αυτό που το ονομάζουν και «κλήρος και περιβόλι της
Παναγίας»
Για τυχών λάθη και παραλήψεις ζητώ συγνώμη.

Τάσος Κολοκοτρώνης
Μελβούρνη Οκτώβριος 2020
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