
 

    Ἱερά Σκήτη Καυσοκαλυβίων 
    Ἁ γ ί ο υ   Ὄ ρ ο υ ς 
    τῇ 15η ∆εκεµβρίου 1973 
    Πατρ. Ἐκκλησιαστικ. Ἡµερολ. 
 
 

       Τῷ 
Ἀξιοτίµῳ Φίλῳ και ἀγαπητῷ συµπατριώτη 

  Κυρίῳ Ἀθανασίῳ Κούτσια 
    Συνταγµατάρχη τῆς Χωροφυλακής. 
Χαίρειν ἐν Κυρίῳ καί καλῶς ἔχειν ἐν πᾶσι µετά τῆς οικογενείας Του. 

Εἰς Ἀθήνας. 
 
 Μετά µεγάλης χαράς ἐκοµισάµην τήν Φιλικήν Σας ἐπιστολήν, ἀγαπητέ µοι 
συµπατριώτα Κύριε Ἀθανάσιε, ἡµεροµηνίας 12ης του ἢδη µεσοῦντος µηνός, ἐκ τῆς ὁποίας 
εὐχαρίστως ἐπληροφορήθην περί τῶν καθ’ Ἡµάς, καί ἥκων εἰς ἀπάντησιν ἐπί τοῦ 
περιεχοµένου αὐτής, πρωτίστως Σᾶς πληροφορῶ, ὃτι ἀπό σωµατικήν ὑγείαν εἶµαι καλά 
καθώς καλά εἶναι καί ὁ κατά σάρκα ἀδελφός µου Πατήρ Γρηγόριος. Καθόσον ἀφορά τόν 
αείµνηστον Γρηγόριον (ἠ Γερβάσιον) Γκάρτζον ἐγώ ἐγνώρισα αὐτόν κατά τό ἒτος 1921 
κατοικούντα εἰς τήν ἒρηµον Σκήτην τού Ἁγίου Βασιλείου περιφερείας τής Ἱεράς Μονής 
Μεγίστης Λαύρας. ἐφανέρωσε δέ ἑαυτόν ἐµοί µετά τό ἒτος 1926 ὃτε ἐπληροφορήθη 
ἀσφαλώς περί τῆς ἐχεµυθείας µου καί τῆς ἀναµεταξύ µας ἐν τῷ µεταξύ κτηθείσης κατά 
Χριστόν ἀγάπης. Κατῴκει, ὡς προεῖπον, εἰς µίαν ξηροκαλύβην τῆς ἐρήµου Σκήτης τοῦ 
Ἁγίου Βασιλείου, εἰς µίαν µικράν ἒρηµον ἢδη οὒσαν, µή εὐρεθέντος µετά τήν ὁσίαν 
κοίµησιν αὐτού ἑτέρου πρός διαδοχήν ἐν τῇ καλύβῃ ταύτη, ἐκ τῆς ὁποίας σπανίως ἐξήρχετο 
καί ἀπεµακρύνετο ὁ µακάριος. Εἰργάζετο κατασκευάζων µπαστούνια ἀπό ρίζας 
ἀγριοπριναρίων. Ἦτο τέλειος τύπος ἀσκητού Μοναχού καί τακτικώτατος εἰς τά Μοναχικά 
καθήκοντά του, ἰδιότητες αἳτινες συνιστώσι τούς ἁγίους. Κατά ποίον ἓτος ἦλθεν εἰς τό Ἃγιον 
Ὂρος δέν ἐνθυµούµαι ἐάν τόν ἠρώτησα, τόν ἐθαύµαζα ὃµως διά τήν σκληραγωγίαν ἣν 
ἐπεδείκνυεν εἰς τόν ἑαυτόν του καί διά τήν πραγµατικήν µετάνοιαν, τήν ὁποίαν ἐπέδειξεν 
ἓνας ληστής καί ἀνήρ αἰµάτων. Μέ ώρκισεν ὃµως ἳνα µή ἀποκαλύψω τινί περί αὐτού ἐν ὃσω 
ζῆ, πρᾶγµα τό ὁποίον καί ἐτήρησα ἀποκαλύψας µόνον Ὑµῖν, ὃτε ὡς ὑποδιοικητής τῆς 
ὑποδιοικήσεως Χωροφυλακής Ἁγίου Ὂρους, καί τῷ (ίσως µακαρίτη ἢδη) Σερδάρη Γεωργίῳ 
Κλουκουτάρα. Νοµίζω ὃτι θά ἐνθυµείσθε ὃτι, ὃτε ὡς ∆ιοικητής τοῦ Τµήµατος Μεταγωγών 
µέ ἐφιλοξενήσατε ἐν αὐτῷ κατά Ἰούλιον τοῦ 1935 ἐν Ἀθήναις, δέν Σᾶς ἀνέφερόν τι περί 
Γκάρτζου φοβούµενος µή τυχόν καί ἔχω τίποτε µπλεξίµατα καί Ἀστυνοµικά τραβήγµατα καί 
ἀνακρίσεις ἀπό τήν γραφειοκρατίαν. Ταύτα εἰς ἀπάντησιν περί Γκάρτζου. Ἐπευχόµενος δέ 
διηνεκή υγείαν Ὑµίν καί τοῖς σύν Ὑµίν, καί ὃπως µετ’ αὐτών ἑορτάσητε αἰσίως ὃλας τάς 
ἐπερχοµένας ἁγίας Ἑορτάς καί τό ἐπί θύραις νέον ἔτος 1974, ὃπως διέλθητε τούτο ἐν ὑγεία 
καί πλούτῳ πνευµατικών καρπών, διατελώ µετά πάσης τῆς ἐν Χριστῴ ἀγάπης καί τῆς πλέον 
ἐξαιρέτου ὑπολήψεως καί τιµῆς. 
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