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ΣκΕψΕΙΣ ΠΑΝω ΣτΟ βΙβλΙΟ

Σε αυτούς που πιστεύουν με τόσο κόπο,
σε αυτούς που δοκιμάζονται καθημερινά  
κι όμως τους είναι αδύνατο να πιστέψουν. 

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας για τα μοναστήρια του Αγίου Όρους 
και τη γαστριμαργική τους παράδοση γεννήθηκε από καθαρή περιέργεια. 
Βλέποντας το πλοιάριο στην Ουρανούπολη να αναχωρεί καθημερινά με 
τους άρρενες επιβάτες, παρατηρώντας τον ενθουσιασμό στα πρόσωπά 
τους πριν από τον απόπλου, αλλά και την απογοήτευση όταν το πλοίο 
δεν μπορεί να φύγει γιατί δεν το επιτρέπει ο καιρός και η θάλασσα, δεν 
μπορείς παρά να αρχίσεις να αναρωτιέσαι για την εμπειρία του Άθω που 
στερείσαι για τον απλούστατο λόγο ότι είσαι γυναίκα. Κάπως έτσι συνέβη 
να θελήσω να μάθω περισσότερα για την αθωνική πολιτεία. 

Κατά τις πολυετείς έρευνές μου δεν συνάντησα καμία ιστορικά 
αιτιολογημένη ή λογική εξήγηση, ώστε να καταλάβω γιατί στο Άγιον 
Όρος έχουν πρόσβαση μόνο άνδρες. Παρ’ όλα αυτά, η απαγόρευση 
εισόδου στις γυναίκες παραμένει ένα γεγονός που ανάγεται σε κοινω-
νικούς και θρησκευτικο-ιστορικούς παράγοντες, οι οποίοι ενσωματώ-
θηκαν και παγιώθηκαν στο πέρασμα των αιώνων στους κανονισμούς 
της αθωνικής κοινότητας. Μέχρι σήμερα, περισσότερα από χίλια χρόνια 
μετά την επίσημη ίδρυση του Αγίου Όρους, το άβατον υποστηρίζεται 
με σθένος από πολλούς χριστιανούς ορθόδοξους σε όλον τον κόσμο, 
τόσο άνδρες όσο και γυναίκες.

Το γεγονός ότι στην πραγματικότητα, μέσα σε αυτούς τους αιώνες, 
υπήρξαν συναντήσεις ανάμεσα σε μοναχούς και γυναίκες στον Άθω 
είναι αυτονόητο και δεν χρειάζεται να σχολιαστεί περαιτέρω. Και το 
γεγονός ότι η αθωνική κοινότητα ούτε είχε ποτέ ούτε έχει σκοπό 
να μιλήσει για τέτοια περιστατικά είναι εξίσου ευκολονόητο. Σε ό,τι 
αφορά εμένα, ανακάλυψα πως μια πολύ καλή πηγή πληροφοριών είναι  
οι αφηγήσεις περιηγητών και οι περιγραφές των εμπειριών τους για 
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τα γεύματα που τους προσφέρθηκαν στο Άγιον Όρος. Κι αυτήν την 
πηγή θέλησα να χρησιμοποιήσω για το βιβλίο.

Σκοπός αυτού του συγγραφικού εγχειρήματος δεν ήταν μια πλήρης 
καταγραφή. Κάθε άλλο! Μέλημά μου ήταν μάλλον ο περιορισμός στις 
απολύτως απαραίτητες πληροφορίες: θέλησα να γράψω ένα βιβλίο για 
την ιστορία, την καθημερινότητα και τη διατροφή στο Άγιον Όρος 
από τη σκοπιά μιας γυναίκας. Μιας γυναίκας που της απαγορεύεται 
η πρόσβαση στην αθωνική πολιτεία και η οποία κατά τη σύνταξη των 
κειμένων επαφίετο κατά κύριο λόγο στη δύναμη της φαντασίας.

Οφείλω να ομολογήσω ότι ο ενθουσιασμός μου για τον Άθω πυρο-
δοτήθηκε αργά και μόνο αφότου άρχισα να τον γνωρίζω καλύτερα. 
Κανένας δεν εξεπλάγη περισσότερο για τον ενθουσιασμό αυτόν από 
εμένα την ίδια.

Γι’ αυτό θέλω να ζητήσω από τον αναγνώστη να δείξει επιείκεια. 
Δεν είμαι ιστορικός, ούτε αρχαιολόγος. Ως δημοσιογράφος, ορμώμενη 
από την περιέργεια και με την εμπειρία που είχα από το προηγούμενο 
βιβλίο μου μαγειρικής, σε αυτήν την έρευνα μπόρεσα να βασιστώ 
αποκλειστικά στη βιβλιογραφία και τα περιηγητικά κείμενα. Ο περιο-
ρισμός αυτός ωστόσο βοήθησε στην απελευθέρωση της φαντασίας μου 
κατά τη συγγραφή. 

Το βιβλίο αυτό ολοκληρώθηκε κάτω από δύσκολες συνθήκες. Για 
πολλούς μήνες μια βαριά σκιά έπεφτε πάνω στις έρευνές μου. Δεν μπο-
ρούσα να συνεχίσω να γράφω. Οι σκέψεις μου ανακόπτονταν, αιχμαλω-
τίζονταν από την προκατάληψη. Η συγγραφή έγινε στην κυριολεξία μια 
οδυνηρή διαδικασία. Ξαφνικά, η αθωνική κοινότητα βρέθηκε στο φως 
της δημοσιότητας, σε μια εξαιρετικά δυσάρεστη θέση. Χειροτονημένοι 
μοναχοί αποκαλύπτονταν ως στυγνοί επιχειρηματίες, σπεκουλαδόροι 
του χρηματιστηρίου ή επιτυχημένοι μεσίτες. Η χιλιετής ανέγγιχτη 
εικόνα του Αγίου Όρους δέχθηκε πλήγμα και δοκιμάστηκε σκληρά 
στα εγχώρια και διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τα μέλη της μοναστικής 
πολιτείας παρασύρθηκαν και έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης από άτομα 
που προέρχονταν από τους κόλπους τους. Δεν κατάφεραν να προσαρ-
μοστούν στις αλλαγές των καιρών. Και ακόμη λιγότερο θα μπορέσουν 
στο μέλλον να αντιδράσουν σωστά σε έναν ολοένα γοργότερα μεταλ-
λασσόμενο κόσμο, αν δεν προσπαθήσουν οι ίδιοι να απαλλαγούν από 
το βαρύ φορτίο της κληρονομιάς τους και τους άκαμπτους νόμους του 
Άθω, για να χαράξουν έναν νέο δρόμο της ορθόδοξης πίστης.

Παράλληλα όμως συνειδητοποίησα ότι την εποχή της συγγραφής του 
βιβλίου μου ασχολούμουν πιθανότατα με το πιο αληθινό, το πιο ρεαλιστικό 
κομμάτι που είχε να επιδείξει το Άγιον Όρος: τις μαγειρικές παραδόσεις 
του. Μόνον έτσι μπόρεσα να αφοσιωθώ και πάλι στο έργο αυτό.
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Να απελευθερωθώ πλήρως από τις αρνητικές εντυπώσεις που στιγ-
μάτισαν το Άγιον Όρος δεν μπόρεσα ωστόσο. Ακόμη και αν αυτά που 
διαδραματίζονταν μέσα στους κόλπους της μοναστικής κοινότητας στο 
Άγιον Όρος πολύ δύσκολα θα φανερώνονταν σε εμένα, μια γυναίκα, 
μια παρείσακτη. 

Ίσως ο Άθως, όπως συμβαίνει πάντα στην ιστορία των ανθρώπων, 
χρειάζεται ένα νέο χαρισματικό πρότυπο, ώστε να ανακτήσει την εικόνα 
του στον κόσμο. Πέρα, βεβαίως, από την ιστορική σημασία του για την 
ιστορία του τόπου, που κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Όπως 
αδιαμφισβήτητη παραμένει και η αξία του σε ό,τι αφορά την τέχνη 
και την αρχιτεκτονική. 

Για μένα το βιβλίο αυτό υπήρξε μια πολύ σημαντική πρόκληση και 
σήμανε την πλήρωση ενός μεγάλου, προσωπικού γνωσιακού κενού: να γνω-
ρίσω, όσο μπορούσα περισσότερο, την ιστορία και τη ζωή στο Άγιον Όρος. 

Το εγχείρημα αυτό δεν θα μπορούσε ποτέ να πραγματοποιηθεί 
δίχως την υποστήριξη και το ενδιαφέρον των εκδόσεων Ποταμός. Ένα 
μεγάλο ευχαριστώ οφείλω κυρίως στην Αναστασία Λαμπρία, που με 
το ανοικτό της πνεύμα ενδιαφέρθηκε για την πρότασή μου και μου 
εξασφάλισε μεγάλα χρονικά περιθώρια, προκειμένου να μπορέσει να 
ολοκληρωθεί το βιβλίο. Και, τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την Πελαγία 
Τσινάρη. Χωρίς τη συμβολή της και το λεπτό γλωσσικό αίσθημα ώστε 
να αποδώσει το γερμανικό κείμενο στα ελληνικά, σήμερα, αγαπητέ 
αναγνώστη, δεν θα κρατούσες αυτό το βιβλίο στα χέρια σου.

Εύχομαι σε όλους σας, αλλά προπαντός στις γυναίκες, διαβάζοντας 
το βιβλίο αυτό να πραγματοποιήσετε ένα ευχάριστο ταξίδι στο Άγιον 
Όρος και καλή επιτυχία στην εκτέλεση των συνταγών.

λΙγΑ λΟγΙΑ γΙΑ τΙΣ ΣυΝτΑγΕΣ

Τις συνταγές δεν μου τις ψιθύρισαν στο αυτί οι μοναχοί. Προέρχονται 
είτε από επισκέπτες που μπόρεσαν να ρίξουν μια ματιά στα μαγειρεία 
του Αγίου Όρους και τις έφεραν πίσω όπως ήταν γραμμένες από τους 
μαγείρους, είτε από συλλογές συνταγών για την κουζίνα του Άθω. 
Πρόκειται για μια μικρή επιλογή από ένα σύνολο χιλιάδων συνταγών, 
τις οποίες δοκίμασαν και εκτέλεσαν οι μοναχοί ανά τους αιώνες στις 
κουζίνες των μονών τους.

ΣκΕψΕΙΣ ΠΑΝω ΣτΟ βΙβλΙΟ
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Για το βιβλίο αυτό είχα στη διάθεσή μου την πολύτιμη βοήθεια του 
Έλληνα σεφ Νίκου Κατσάνη, ο οποίος μελετώντας τις προτάσεις μου  
μού έδωσε πολύτιμες συμβουλές αλλά και μαγείρεψε τα εικονιζόμενα 
εδέσματα που θα βρείτε στις σελίδες αυτές.

Τη συνταγή που παρατίθεται στο τελευταίο κεφάλαιο μου την έδωσε 
ένας γνώστης του Αγίου Όρους, ο Απόστολος Ευθυμίου, που βρέθηκε 
στον Άθω μικρό παιδί ακόμα και έχει δουλέψει σε διάφορες κουζίνες.  
Τον ευχαριστώ εγκάρδια.

Γενικά, πρέπει να πούμε ότι οι συνταγές ποτέ δεν δίνονται από τους 
μοναχούς με ακριβείς λίστες υλικών. Οι οδηγίες είναι όσο το δυνατόν πιο 
πρακτικές και δεν βασίζονται στην οικονομία. Κάποιες φορές λεπτομέ-
ρειες περιγράφονται εις μάκρος. Σε άλλο σημείο ίσως λείπει η ακριβής 
ποσότητα, έτσι που διαρκώς έπρεπε να συμπληρώσω η ίδια στοιχεία που 
έλειπαν. 

Έτσι μπορούμε να πούμε ότι η ενασχόληση με τις συνταγές των 
μοναχών του Άθω θα παρακινήσει τον αναγνώστη να κινηθεί με κάποια 
ελευθερία, προσδιορίζοντας ο ίδιος τις δοσολογίες σε ορισμένες συνταγές, 
ή εκτελώντας προσωπικές παραλλαγές άλλων.

Στην κατανόηση των συνταγών συνέβαλε το γεγονός ότι η περιγραφή 
τους γίνεται πάντα με απλά λόγια.

Πρόσεξα επίσης ότι πολύ συχνά προτιμάται η χύτρα πάνω σε ανοιχτή 
φωτιά και όχι η κοινή κατσαρόλα. Και σε ό,τι αφορά το ψήσιμο στον 
φούρνο, σπανίως δίνεται ο ακριβής αριθμός βαθμών Κελσίου. Εδώ θα 
πρέπει να αυτοσχεδιάσετε!

Πολλές φορές βοηθάει κατά το μαγείρεμα να φανταστείτε έναν μοναχό 
να σας εξηγεί με απλές κουβέντες πώς ετοιμάζει το φαγητό, σαν να σας 
αφηγούνταν μια παλιά ιστορία. Θα προσέξετε ότι θα αναφέρεται πάντα 
σε φλιτζάνια, που τα χρησιμοποιεί για το μέτρημα των υλικών. Εδώ θα 
πρέπει να είστε προσεκτικοί, αγαπητοί αναγνώστες. Να χρησιμοποιείτε 
πάντα το ίδιο φλιτζάνι σε μια συνταγή και να προσθέτετε οι ίδιοι την 
απαραίτητη ποσότητα υγρών. 

Αν νομίζετε ότι οι μοναχοί δεν αγαπούν το καλό φαΐ, κάνετε λάθος. 
Χαίρονται πολύ όταν οι προσκυνητές τούς φέρνουν γλυκίσματα και δίνουν 
μεγάλη σημασία στο επιδόρπιο ως σημαντικό μέρος ενός ισορροπημένου 
γεύματος. Έτσι, μελετώντας τις συνταγές τους, συνειδητοποίησα ένα 
ακόμη πολύ σημαντικό γεγονός: η κουζίνα του Αγίου Όρους δεν είναι 
αποκλειστικά και μόνο νηστίσιμη κουζίνα! Πολλά φαγητά ωστόσο εύκολα 
χαρακτηρίζονται νηστίσιμα επειδή απλούστατα δεν χρησιμοποιείται σε 
αυτά βούτυρο.

Σας εύχομαι καλή όρεξη!

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΥΛΩΝΑ
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✤  Η εορτή στις 5 Ιουλίου  
είναι αφιερωμένη στον ιδρυτή  
της μονής Άγιο Αθανάσιο Αθωνίτη

Όταν το έτος 963 ο όσιος Αθανάσιος Αθωνίτης έβαζε τον θεμέλιο λίθο 
για την οικοδόμηση ενός μοναστηριού στο όρος Άθως δεν φαντα-

ζόταν ότι αυτό το μοναστήρι θα ήταν κάποτε το μεγαλύτερο ανάμεσα σε 
είκοσι μονές. Το μοναστηριακό συγκρότημα, που αρχικά είχε το όνομα, 
«Λαύρα Αγίου Αθανασίου», απέκτησε αργότερα την ονομασία «Μεγίστη 
Λαύρα», καθώς ξεπερνούσε σε μέγεθος όλα τα άλλα μοναστήρια. 

Ο Αθανάσιος είχε ξεκινήσει με πολύ διαφορετικές επιδιώξεις: ήθελε 
να ιδρύσει ένα μοναστήρι για να μεταδώσει τις εμπειρίες του σχετικά 
με τον μοναστικό βίο, τις οποίες είχε συλλέξει σε μια μονή στον Όλυ-
μπο της Βιθυνίας. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε επίσης πως ο φίλος του 
Νικηφόρος Φωκάς, στρατηγός του βυζαντινού στρατού και μετέπειτα 
αυτοκράτορας του Βυζαντίου (963-969), θα πήγαινε και εκείνος στον 
Άθω με σκοπό να διάγει ασκητική ζωή. Ωστόσο το σχέδιο αυτό δεν 
ευοδώθηκε. Παρ’ όλα αυτά, οι δύο άνδρες διατήρησαν διά βίου τη φιλία 
τους. Ο Νικηφόρος Φωκάς εξασφάλισε στον φίλο του Αθανάσιο την 
οικονομική υποστήριξη για την οικοδόμηση και τη συντήρηση της μονής.

Η Μεγίστη Λαύρα, κτισμένη πάνω σε βράχο, στη βορινή πλευρά του 
Άθω, φαντάζει σαν ένα απόρθητο φρούριο. Αν και βρίσκεται μόλις 40 μ. 
πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, παραμένει αθέατη για τους προ-
σκυνητές που την προσεγγίζουν από θαλάσσης. Καθώς περιβάλλεται από 
ισχυρό οχυρωματικό τείχος, δίνει σε πολλούς επισκέπτες την εντύπωση 
ενός κάστρου της ορθόδοξης πίστης, αιώνια ακλόνητου και ακυρίευτου, 
ένα σύμβολο της διατήρησης της πνευματικότητας επί γης.

Η αρχαιότερη μονή του Άθω έχει μακρά παράδοση πνευματικής 
διατροφικής κουλτούρας. Πίσω από τα τείχη της βρίσκονται οι ρίζες 
της αγιορείτικης μαγειρικής τέχνης. Από τους 700 μοναχούς, που τον 
11ο αιώνα ζούσαν και διατρέφονταν στη Μεγίστη Λαύρα, σήμερα εγκα-
ταβιώνουν στη μονή περίπου σαράντα, που ακολουθούν σε καθημερινή 
βάση μια ισορροπημένη διατροφή, όπως προβλέπει το δόγμα τους.  
Στο πέρασμα των αιώνων οι μοναχοί έχουν εξελίξει τις διατροφικές τους 
συνήθειες κατά τέτοιον τρόπο ώστε ακόμη και την περίοδο της νηστείας 
τα γεύματα είναι πλουσιοπάροχα. Μόνον έτσι μπορεί το σώμα να υπο-
στηρίξει με τον καλύτερο τρόπο την ανάπτυξη του πνεύματος.

ΜΟΝη ΜΕγΙΣτηΣ λΑυΡΑΣ
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Ο λιμένας προσφέρεται μόνο για μικρές βάρκες· οι φρεγάτες των πειρα-
τών δεν μπορούν να προσορμισθούν, ωστόσο τα πληρώματά τους συχνά 
έρχονται στη στεριά και λεηλατούν. O πλοίαρχος Crevelle (Γάλλος) ήταν 
εδώ μόλις πριν από εμάς, πήρε στην κατοχή του ένα ή δύο θυμιατήρια, 
τα οποία όμως επέστρεψε μόλις του ζητήθηκε· είχε βγει μέσα από μια 
μικρή λέμβο και τα είχε πάρει μαζί του. Eγώ είχα την άδεια παραμονής 
του προηγούμενου απεσταλμένου, αν και προτίμησα να μην κάνω χρήση 
της. Όπου κι αν πήγαμε, μας φέρθηκαν με περισσή ευγένεια, κάτι στο 
οποίο συνέβαλαν και οι επιστολές του Mανωλάκη. Mόλις έλαβαν την 
είδηση ότι είχαμε φθάσει (καθώς μας περίμεναν), έστειλε ο πατριάρχης 
τον εκκλησιάρχη Iωσήφ κάτω, για να μας φροντίσει εδώ στο καστέλο, 
που είναι ένας φτωχικός, παρηκμασμένος πύργος· υπάρχουν στον πύργο 
δύο ή τρία σιδερένια κανόνια, που όμως δεν χρησιμοποιούνται πλέον.

Tέσσερις τέτοιοι πύργοι στέκουν περιμετρικά στην ακτή, στις εισό-
δους των μονών. Kαθένας από μας είχε το υποζύγιό του, καλυμμένο με 
κιλίμια, για να ανέβει στο μοναστήρι, που βρίσκεται περίπου ένα μίλι 
πάνω από την ακτή. O εκκλησιάρχης μάς συνόδευσε ως τη μονή των 
Iβήρων. Όλα τα μοναστήρια διαθέτουν μουλάρια ή άλογα ή και τα δύο, 
και όλοι οι ξένοι μεταφέρονται με αυτά από το ένα μέρος στο άλλο.

O ηγούμενος μας υποδέχτηκε στην πύλη, μας οδήγησε στο παρεκ-
κλήσιο και, όταν μπήκαμε μέσα, έψαλαν το Xριστός Ανέστη και προσευ-
χήθηκαν για εμάς· τούτη την ευγενική υποδοχή μάς επεφύλασσαν στα 
περισσότερα μέρη που επισκεφθήκαμε. O πατριάρχης μάς υποδέχτηκε με 
ιδιαίτερες τιμές, καθένας πήρε θέση σε ένα κάθισμα καλυμμένο με κιλί-
μια. Ύστερα γευματίζαμε καθημερινά μαζί του, και μας προσέφεραν τα 
εκλεκτότερα προϊόντα τους: εξαιρετικά ψάρια (μαγειρεμένα με διαφόρους 
τρόπους), λάδι, φασολάκια, αγκινάρες, τεύτλα, τυρί, κρεμμύδια, σκόρδα, 
ελιές, χαβιάρι, ποντιακό ραβέντι, φακές, χταπόδι· πιπέρι, αλάτι, ζαφορά, 
άτριφτα. Tέλος, γλυκό του κουταλιού πορτοκαλάκι, εξαιρετικά εύγευστο, 
καλό κρασί (μια ποικιλία ελαφριού Claret), και πίναμε πάντοτε άφθονα. 
Tα βράδια πίναμε και τρώγαμε με τον ηγούμενο, τον προ-ηγούμενο, τον 
εκκλησιάρχη και άλλους πατέρες, που θέλανε να είναι στη συντροφιά μας. 
Όποιος δεν αντέχει να πιει 20, 30 γεμάτα ποτήρια κρασί στην καθισιά 
του, δεν λογίζεται Έλληνας.

JohN Covel (1638-1722)
Άγγλος εφημέριος, ταξιδιώτης,  

μελετητής ελληνικών χειρογράφων

ΜΑΡτυΡΙΑ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ ΜΑΣ  

ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΑ  

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ  

ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΓΙΝΕ  

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1677  

ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ
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η Eστία ή Mαγειρείο της Mεγίστης Λαύρας βρίσκεται πίσω ακρι-
βώς από την Tράπεζα, στη δυτική πλευρά. Eίναι τετραγω-

νική και παρέχει αρκετό χώρο για την ετοιμασία των εδεσμάτων.  
Στο μαγειρείο του παλαιότερου μοναστηριού του Άθω όλα γίνονται με 
τον παραδοσιακό τρόπο. O πατήρ, που είναι μάγειρας στην κουζίνα, 
είναι έμπειρος και επιδεικνύει μεγάλη πειθαρχία στη δουλειά του. Όταν 
φιλοξενούνται στη μονή υψηλοί επισκέπτες, ο μοναχός επικουρείται 
από πολλούς βοηθούς. H παρασκευή των εδεσμάτων τελείται συνή-
θως σε απόλυτη ησυχία. H μαγειρική είναι και αυτή μια πράξη ιερή.  
Ο καθαρός νους, έτσι πιστεύουν οι μοναχοί, εγγυάται μεγαλύτερη 
επιτυχία στο φαγητό.

η Tράπεζα της Mεγίστης Λαύρας κατέχει αναμφισβήτητα ξεχωρι-
στή θέση ανάμεσα σε όλες τις αίθουσες εστίασης των μονών του 

Άθω. Όχι μόνο επειδή χτίστηκε από τον ιδρυτή της μονής Aθανάσιο 
Aθωνίτη, αλλά και επειδή πρόκειται για τη μοναδική τράπεζα στο 
Άγιον Όρος που έχει το σχήμα ενός τέλειου σταυρού. Ένας μακρύς 
διάδρομος συνδέεται στην ανατολική πλευρά του χώρου με έναν λίγο 
πιο μικρό διάδρομο. Σε κάτοψη διακρίνεται καθαρά το σχήμα του 
σταυρού. Oι τοιχογραφίες της αίθουσας είναι επιβλητικές: οι απεικονί-
σεις των Θαυμάτων του Oσίου Aθανασίου. Ωστόσο η Mεγίστη Λαύρα 
έγινε γνωστή κυρίως χάρη στα έργα του φημισμένου ζωγράφου Θεο-
φάνους του Kρητός. Ξεχωρίζουν «O Mυστικός Δείπνος», «H κλίμακα 
του Iακώβ», «Η Δευτέρα Παρουσία», «H Pίζα του Iεσσαί» και οι 24 
οίκοι του Aκάθιστου Ύμνου. Aσυνήθιστες για έναν τέτοιο χώρο είναι οι 
προσωπογραφίες Ελλήνων φιλοσόφων, όπως του Φίλωνα, του Kλεάνθη, 
του Σόλωνα, του Πυθαγόρα, του Σωκράτη, του Aριστοτέλη, του Γαλη-
νού, του Πλάτωνα και του Πλούταρχου. Φαίνεται πως η ανάπτυξη του 
ανθρώπινου πνεύματος στις απαρχές του μοναστικού βίου στον Άθω 
ήταν αδιανόητη χωρίς τη μελέτη και την ενασχόληση με τη γνώση 
της αρχαιότητας. Eπισκέπτες μού έχουν πει ότι το αρχαίο πνεύμα 
είναι ακόμη αισθητό στην Tράπεζα. Άλλοι φιλοξενούμενοι της μονής 
πάλι νιώθουν, εξαιτίας των ζωγραφισμένων τοίχων, πως βρίσκονται 
περισσότερο σε εκκλησία παρά σε αίθουσα φαγητού. Tο μέγεθος αυτού 
του κοινού χώρου εστίασης είναι επίσης πολύ ασυνήθιστο: 24 πέτρινα 
τραπέζια έχουν βρει θέση εκεί, έτσι που μπορούν να γευματίσουν ταυ-
τόχρονα έως 240 άνθρωποι.

✤ Στη Mονή της Mεγίστης Λαύρας αφιερώνω τις συνταγές:  
ροφός αχνιστός, κουκιά φρέσκα με μάραθο, λιόπιτα, ραβανί νηστίσιμο.

Λειτουργιά

Η λειτουργιά είναι ένα μικρό, στρογ-
γυλό, επίπεδο ψωμί που προορίζεται 
αποκλειστικά για τη Θεία Λειτουργία. 
Προτού ψηθεί, πιέζουν στην επάνω 
πλευρά του μια στρογγυλή ξύλινη 
σφραγίδα. Σε αυτήν διακρίνεται καθαρά 
ένας βυζαντινός σταυρός. Tα γράμματα 
που υπάρχουν επάνω στον σταυρό αντι-
προσωπεύουν τις λέξεις Iησούς Xριστός 
Nικά. Mετά τη λειτουργία, ο ιερέας 
ευλογεί τον άρτο. Η λειτουργιά μπορεί 
να συνοδεύσει κάθε γεύμα και φέρνει 
ευλογία στο τραπέζι.
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Ροφός αχνιστός
2 κιλά ροφό φρέσκο,  

σε φέτες 

4 μεγάλα κρεμμύδια,  
κομμένα σε λεπτές ροδέλες

1 μεγάλο κεφάλι σκόρδο,  
ολόκληρο

1 ματσάκι μαϊντανό,  
ολόκληρο, άκοφτο,  
ή στο τέλος ψιλοκομμένο

ρίγανη, όσο θέλουμε

4 λεμόνια μέτρια, τον χυμό

400 γρ. λάδι

πιπέρι άτριφτο

Κόβουμε τον ροφό φέτες πάχους 
περίπου 2 εκ., αφού πρώτα τον 
ξελεπίσουμε. Προσοχή όμως: 
πρέπει να μαγειρευτεί με το δέρμα 
του. Πλένουμε και αλατίζουμε τις 
φέτες με χοντρό αλάτι. Πρέπει 
να παραμείνουν στο αλάτι τουλά-
χιστον 3 ώρες (όσο περισσότερο 
τόσο καλύτερα νοστιμίζει). Μπο-
ρούμε να αλατίσουμε και αποβρα-
δίς, αλλά θα μείνει με το αλάτι 
μέσα σε σουρωτήρι στο ψυγείο που 
από κάτω έχουμε βάλει ταψάκι να 
μαζεύει τα υγρά. 

Τοποθετούμε τις φέτες στον 
ταβά, ώστε να καλυφθεί όλος. 
Ρίχνουμε κρύο νερό για να σκε-
πάζει το ψάρι καλά. Ανάβουμε 
δυνατή φωτιά. Μόλις πάρει βράση, 
ξαφρίζουμε με τρυπητή κουτάλα. 
Μετά ρίχνουμε μέσα τα κρεμμύδια 
και τα σκόρδα ολόκληρα. Αμέσως 
μετά, το λάδι. Πρέπει η φωτιά να 
είναι δυνατή ώστε να δέσει το λάδι 
με την «κόλλα» του ψαριού και το 
κρεμμύδι και να γίνουν μια πηχτή 
λευκή σάλτσα.
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Ρίχνουμε το άτριφτο πιπέρι και 
το ματσάκι μαϊντανό πάνω από το 
ψάρι. Όταν το νερό αρχίζει να σώνε-
ται, τότε προσθέτουμε το λεμόνι και 
τη ρίγανη. Χαμηλώνουμε όμως τη 
φωτιά ίσα-ίσα που να σιγοβράζει 
και περιμένουμε να πήξει η σάλτσα. 
Όταν μείνει πολύ λίγη, περίπου 
2 κουταλιές της σούπας για κάθε 
μερίδα, αποσύρουμε από τη φωτιά 
και με σπάτουλα βγάζουμε τις φέτες 
και τις τοποθετούμε σε πιατέλα. 
Ρίχνουμε τη σάλτσα από πάνω.  
Το φαγητό τρώγεται ζεστό, γιατί 
αν κρυώσει η σάλτσα, παγώνει και 
το ψάρι σκληραίνει. Αντί για ολό-
κληρο πιπέρι μπορούμε να ρίξουμε 
από πάνω, προς το τέλος, τριμμένο.

Κουκιά φρέσκα με μάραθο
1 κιλό κουκιά φρέσκα

3-4 ντομάτες μέτριες ώριμες

8-10 κρεμμυδάκια φρέσκα

1 ματσάκι βλαστάρια μάραθου 
ή φύλλα

αλάτι

πιπέρι τριμμένο 

100-150 γρ. λάδι

Αφού καθαρίσουμε τα κουκιά 
όπως καθαρίζουμε τα φασολάκια, 
τα ρίχνουμε σε βραστό νερό. Όταν 
κοντεύουν, τότε τα σουρώνουμε και 
τα ρίχνουμε αμέσως στην κατσα-
ρόλα που έχουμε ήδη έτοιμα τα 
υπόλοιπα. Δηλαδή, έχουμε κόψει σε 
ροδέλες το κρεμμύδι και τα πράσινα 
φύλλα. Τα έχουμε σοτάρει στο λάδι 
και στο αλάτι. Έχουμε ξεφλουδίσει 
τις ντομάτες και τις έχουμε κόψει 
ψιλές και έχουμε ρίξει μέσα και 

τον μάραθο ψιλοκομμένο. Ρίχνουμε 
και λίγο νερό και όταν πάρει βράση 
κανονίζουμε να ρίξουμε τα κουκιά 
στραγγισμένα αλλά καυτά αμέσως, 
για να μην κρυώσουν και σκληρύ-
νουν. Ρίχνουμε τριμμένο πιπέρι 
και περιμένουμε να σωθεί το νερό 
και να μείνουν μόνο με τη σάλτσα 
και το λάδι. Αν δεν έχουμε μάραθο 
αντικαθιστούμε με άνηθο. 

Τα κουκιά γίνονται και λευκά 
χωρίς ντομάτα, αλλά με λεμόνι. 

Λιόπιτα
για τη γέμιση

250 γρ. ελιές μαύρες στεγνές, 
σταφιδωμένες, καθαρισμένες 
από κουκούτσι και φλούδα

150 γρ. καρυδόψιχα  
χοντροκομμένη

2 κρεμμύδια φρέσκα,  
ψιλοκομμένα

1 πράσο ψιλοκομμένο

λίγο άνηθο ψιλοκομμένο
για τη ζύμη

½ κιλό φαρίν απ

3 κουταλιές της σούπας ταχίνι

λίγο αλάτι

Ανακατεύουμε όλα τα υλικά της 
γέμισης. Λιώνουμε το ταχίνι σε 
χλιαρό νερό και ζυμώνουμε με 
το αλεύρι. Με τη ζύμη ανοίγουμε 
δύο χοντρά φύλλα. Αλείφουμε ένα 
ταψάκι με ταχίνι. Στρώνουμε το 
ένα φύλλο και ρίχνουμε τη γέμιση 
απλώνοντάς την. Βάζουμε το άλλο 
φύλλο από πάνω και ενώνουμε τα 
άκρα. Ραντίζουμε με λίγο νερό και 
ψήνουμε περίπου για 1 ώρα στους 
200 βαθμούς.

Ραβανί νηστίσιμο
2½ κιλά νερό

2½ κιλά ζάχαρη

1½ κιλό σιμιγδάλι ψιλό

1 κιλό λάδι

1 λεμόνι, τον χυμό

ξύσμα λεμονιού

½ κιλό αμυγδαλόψιχα,  
ασπρισμένη και τριμμένη 

αμύγδαλα ολόκληρα,  
ασπρισμένα, τόσα όσα  
κομμάτια ραβανί θέλουμε

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ρίχνουμε 
το λάδι. Πριν κάψει ρίχνουμε λίγο 
λίγο το σιμιγδάλι ανακατεύοντας. 
Όταν αναμειχθεί καλά, ρίχνουμε 
το νερό κρύο όπου και έχουμε λιώ-
σει τη ζάχαρη και ανακατεύουμε 
συνεχώς σε μέτρια φωτιά να πήξει 
καλά. Ρίχνουμε το ξύσμα, τον χυμό 
του λεμονιού και τα τριμμένα αμύ-
γδαλα. Όταν ομογενοποιηθούν όλα, 
τότε πλέον αδειάζουμε σε μεγάλο 
ταψί. Απλώνουμε να είναι ισόπαχο, 
χαράζουμε κομμάτια με κοφτερό 
μαχαίρι, βάζουμε σε φούρνο. 
Παρακολουθούμε να πάρει χρώμα 
πάνω και κάτω αλλά και να ψηθεί 
καλά στο κέντρο για να μη λασπώ-
νει. Η θερμοκρασία πρέπει να είναι 
μέτρια, περίπου 170 βαθμοί.
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✤  Εορτή: Ευαγγελισμός της Θεοτόκου,  
25 Μαρτίου

Εάν η ονομασία της Μονής Βατοπεδίου ετυμολογείται στα ελληνικά 
ως πεδίον, πεδιάδα των βάτων, ή ως παιδίον των βάτων δεν έχει και 

τόσο μεγάλη σημασία για τους τακτικούς επισκέπτες που κάθε χρόνο 
έρχονται στο μοναστήρι. Μόνο οι αφοσιωμένοι στην επιστήμη τους 
γλωσσολόγοι και οι βαθιά θρησκευόμενοι φανατικοί προβληματίζονται 
από καιρού εις καιρόν για τη σωστή γραφή της λέξης. Πολύ πιο σημα-
ντικό είναι το γεγονός ότι το Βατοπέδι ανήκει ως σήμερα στις μονές 
του Άθω που συγκεντρώνουν τους περισσότερους επισκέπτες. Και όχι 
χωρίς λόγο. Οι μοναχοί της θεωρούνταν από τα πρώτα κιόλας χρόνια 
της ίδρυσής της ιδιαίτερα προοδευτικοί. Το 321, στη θέση όπου στην 
αρχαιότητα υπήρχε η πόλη Δίον, ο Κωνσταντίνος ο Μέγας ξεκίνησε 
την οικοδόμηση μιας εκκλησίας. Αργότερα, ο Αθανάσιος Αθωνίτης 
αναφέρει τρεις ηγεμόνες από την Αδριανούπολη: τον Αθανάσιο, τον 
Νικόλαο και τον Αντώνιο, οι οποίοι έδρασαν ως μαικήνες για την 
ίδρυση του δεύτερου κατά ιεραρχία σημαντικότερου μοναστηριού του 
Άθω. Στο πρώτο Τυπικόν του 972, ένα είδος καταστατικού των μονών 
του Αγίου Όρους, η Μονή Βατοπεδίου δεν αναφέρεται. Έτσι, η ίδρυσή 
της εικάζεται πως έγινε στα χρόνια 972-985.

Στη μακρά ιστορία της, η μονή πέρασε και περιόδους κρίσης. Στις 
αρχές του 19ου αιώνα, για παράδειγμα, οι μοναχοί της αναγκάστη-
καν να πουλήσουν αρκετές γαίες, προκειμένου αφενός να μπορέσουν 
να αντεπεξέλθουν στην υψηλή φορολογία που επέβαλαν οι Οθωμανοί 
κυρίαρχοι, και αφετέρου να συντηρήσουν τους εκατοντάδες μοναχούς 
της Μονής. Μόνον όταν ιδρύθηκε η Αθωνιάς Σχολή (1748-1809), 
η λειτουργία της οποίας χρηματοδοτούνταν από πόρους της Μονής, 
ξεκίνησε μια νέα περίοδος ακμής στο Βατοπέδι. Η Μονή άρχισε να 
γίνεται ευρύτερα γνωστή. Στη φήμη της συνέβαλε αναμφίβολα και  
η ίδρυση ενός νοσοκομείου, εντός της Μονής, όπου απασχολούνταν και 
κοσμικοί ιατροί. Το έτος 1904, όταν η βορειοελλαδίτικη μητρόπολη,  
η Θεσσαλονίκη, φωταγωγείτο ακόμη με λάμπες πετρελαίου, στη Μονή 
Βατοπεδίου υπήρχε κιόλας εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύ-
ματος μέσω μιας γεννήτριας. Η κριτική που δέχθηκε ακόμη και μέσα 
από τους μοναστικούς κύκλους για αυτό είναι ενδεικτική. Παρ’ όλα 
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