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Στίς 7 Ἀπριλίου τοῦ 2000 ἄφησε τήν
ματαιότητα αὐτοῦ του κόσμου καί

τήν τελευταία του πνοή ὁ ἀείμνηστος π.
Δημήτριος Ζάχος ὑπηρετῶντας στήν Ἱερά
Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου καί
συγκεκριμένα στήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀθανα-
σίου, ἀπ’ ὅπου καί συνταξιοδοτήθηκε. Ἡ
θριαμβεύουσα Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ χαιρό-
ταν πού στούς κόλπους της δεχόταν ἕνα
ἐκλεκτό μέλος, ἕναν καλό ἐργάτη τοῦ Εὐαγ-
γελίου, ἕναν ἐνάρετο κληρικό πού πράγματι
ὅσοι γνώρισαν τόν μακαριστό πατέρα Δημή-
τριο ὅλο καί κάτι εἶχαν νά ποῦν. Ἦταν ὑπερ-
βολικά ἁπλός καί ταπεινός, σεμνός καί Ἱερο-
πρεπής καί δέν ἤσαν λίγοι ἐκεῖνοι πού ἀνα-
παυόταν κοντά του. Στήν θεία Λειτουργία
του πάντα ἀφοσιωμένος καί σιωπηλός, χωρίς
τήν παραμικρή βιασύνη, ζοῦσε πράγματι αὐτήν τήν Ἱερή στιγμή τοῦ μυστηρίου
τῆς θείας Εὐχαριστίας. Ὅποιος θά μποροῦσε νά σκιαγραφήσει τήν προσωπι-
κότητα αὐτοῦ τοῦ ἀξίου Λειτουργοῦ του Ὑψίστου θά ἦσαν λίγα νά τά συμ-
περιλάβει στίς γραμμές πού θά ἀκολουθήσουν. Ἀλλά ἄς δοῦμε τό ξεκίνημά
του ἀπό τίς πρῶτες στιγμές τῆς ζωῆς του. 

Γενέτειρά του, ἕνα μικρό ὀρεινό καί ὄμορφο χωριό τῆς Καρδίτσας στούς
πρόποδες τῶν Ἀγράφων. Μέχρι τά ἔντεκά του χρόνια μεγάλωσε μέ τήν μητέρα
τοῦ Ἀγορίτσα τή Μάρκαινα, ἀφοῦ ὁ πατέρας του Μᾶρκος μετανάστευσε λίγο
πρίν γεννηθεῖ ὁ Δημήτριος στήν Ἀμερική γιά ἐργασία. Οἱ γραμματικές του γνώ-
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σεις περιορίστηκαν μόνο στό Δημοτικό καί στό Σχολαρχεῖο. Ἡ τέχνη τοῦ
μαραγκοῦ ἦταν ἀπό τό πρῶτο μέλημά του καί μ’ αὐτό ἐργάσθηκε στό Μουζάκι
Καρδίτσας, καθώς καί στά δύο χωριά τῆς Ἀργιθέας. Παράλληλα μέ τήν ἐργα-
σία τοῦ μαραγκοῦ, ὅταν ἔβρισκε χρόνο μέ τό ἄλογό του ἔκανε καί δεύτερο
ἐπάγγελμα, αὐτό τοῦ ἀγωγιάτη, πολύ δύσκολη δουλειά, πού τήν γνωρίζουν
μόνον ἐκεῖνοι πού ἔτυχε νά συναναστραφεῖ στά δύσβατα αὐτά μέρη τῆς
πατρίδας μας. Μέ τό μέσον αὐτό ἐξυπηρετοῦνταν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τοῦ γύρω
χωριοῦ μέχρι τό μοναστήρι τῆς Παναγιᾶς τῆς Σπηλιώτισσας. Ἔφθασε στήν
ἡλικία τῶν 25 ἐτῶν καί παντρεύτηκε ἕνα φτωχό καί ὀρφανό κορίτσι τοῦ
χωριοῦ, τήν μετέπειτα πρεσβυτέρα Γλυκερία, μέ τήν ὁποία ἀπέκτησε τρία
κορίτσια καί ἕνα ἀγόρι.

Οἱ δυσκολίες τῆς ἐποχῆς ὅπως ἡ φτώχεια καί ὁ πόλεμος τόν ἀνάγκασαν
νά κατεβεῖ στά πεδινά, καί συγκεκριμένα στόν οἰκισμό Κάμπος Κραννῶνος,
ὅπου ἔφτιαξε μιά καλύβα νά στεγάσει τήν οἰκογένειά του καί νά ἐργασθεῖ σέ
ἀγροτικές ἐργασίες.

Χρόνια δύσκολα μετά τόν πόλεμο μέ μεγάλη φτώχεια.
Ἡ ζωή του δύσκολη, ὅπως καί τῆς οἰκογενείας του, ἀλλά ἤρεμη καί Χρι-

στιανική.
Τό ἔτος 1944 ἀποφάσισε νά ἐγγραφεῖ καί νά σπουδάσει στήν Ἱερατική σχο-

λή τῆς Λαμίας. Ἀναλογιζόμενος τίς δυσκολίες τῆς οἰκογένειάς του σκέφθηκε
νά διακόψει, ἀλλά οἱ καλοί του δάσκαλοι, πού ἐκτίμησαν τό ἦθος, τήν ἀξιο-
πρέπεια καί τήν ἀγάπη του γιά τήν Ἐκκλησία, τόν ἐμπόδισαν, βοηθῶντας
ταυτόχρονα μέ διάφορους τρόπους τήν οἰκογένειά του.

Τό ἔτος 1946 χειροτονεῖται στήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου Λαρίσης ἐπί
Μητροπολίτου Δωροθέου, ὁ ὁποῖος τοῦ δωρίζει τό πρῶτο πετραχήλι, τό
ὁποῖο κρατάει κειμήλιο ὁ γιός του Γρηγόρης μέχρις σήμερον. Στήν συνέχεια,
τοποθετεῖται στό χωριό Κραννώνας Λαρίσης μέ τήν δέσμευση νά ἐξυπηρετεῖ
καί τά γύρω χωριά μέχρι τό Μαυροβούνι καί Λουτρό. Στήν Κοιλάδα ὅπου
ἐγκαθίσταται, ἀναλαμβάνει ἐκτός ἀπό τό χωριό αὐτό καί τή γύρω περιοχή. Ἡ
μετακίνησή του γίνεται μέ πολλές δυσκολίες ἀπό χωριό σέ χωριό μέ τό μόνο
μέσο πού διέθετε, τό ἄλογό του, ἀφοῦ οὔτε δρόμοι οὔτε συγκοινωνίες
ὑπῆρχαν.

Τήν Κοιλάδα ἐξυπηρέτησε μέχρι τό 1953, πού οἱ παλαιοί τόν θυμοῦνται
σάν ὁ «παππούς μας».

Τό 1953 τοποθετήθηκε στό χωριό τοῦ Ἀρμενίου, ὅπου οἱ κάτοικοι τόν
ἀγκάλιασαν καί τόν βοήθησαν καί τόν ἴδιο καί τήν οἰκογένειά του, ἡ ὁποία μέ
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πολλές ταλαιπωρίες περνοῦσε πολύ φτωχικά
καί δύσκολα.

Τό 1957 μέ τούς σεισμούς, ἔπεσε ἡ ἐκκλη-
σία τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου ἀλλά καί ἡ Ἐκκλησία
τῆς Παναγίας τῆς Ἀρμενιωτίσσης ὑπέστη
πολλές ζημιές. 

Γιά μεγάλο χρονικό διάστημα ἡ Θεία Λει-
τουργία γινόταν σέ μιά παράγκα πρόχειρη,
ἀλλά μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τή μεγάλη
συμμετοχή καί προσπάθεια τῶν κατοίκων τοῦ
χωριοῦ κατάφερε νά θεμελιώσει τήν καινούργια
Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ, τόν Ἅγιο Ἀθανάσιο,
ἀλλά καί μερίμνησε γιά τήν ἐπισκευή τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἀρμενιωτίσσης. Γιά τόν λόγο
αὐτό ἀγάπησε πολύ τους ἐνορίτες του, ἀλλά
καί οἱ κάτοικοι τοῦ Ἀρμενίου καί τόν ἴδιο δέν
τόν ξεχνοῦν ὅπως καί τήν οἰκογένειά του.

Ἔτσι ἐκτιμήθηκε καί τό ἔργο του καί τό
ἦθος του. Λόγω τῶν πολλῶν ἀναγκῶν τῆς οἰκογένειάς του μετακινήθηκε στήν
Ἐνορία τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου Λαρίσης, ὅπου παρέμεινε μέχρις τῆς ἡμέρας τῆς
ἐκδημίας του. Στήν Ἐνορία αὐτή εἶχε μιά ξεχωριστή εὐλογία νά ἔχει συλλει-
τουργό στό Ἱερό θυσιαστήριο τόν π. Εὐκλείδη Κωστούλα.  

Ἐδῶ ἐργάσθηκε πολύ σκληρά προσπαθῶντας γιά τόν καινούργιο Ἱ. Ναό,
ἀγωνίσθηκε ἀγοράζοντας οἰκόπεδο ἐπί τῆς ὁδοῦ Καραθάνου, ἀλλά δέν τά
κατάφερε νά πάρει τήν ἄδεια καί τελικά ὁ Ἱ. Ναός κτίσθηκε στόν χῶρο πού
βρισκόταν ἡ παλαιά Ἐκκλησία.

Στήν ἐνορία αὐτή πού ἐποίμανε γιά πολλά χρόνια ἐπιδόθηκε σέ ἕνα πλού-
σιο Λατρευτικό καί κοινωνικό Ἱεραποστολικό ἔργο. Δέν ἔμεινε ἀδιάφορος στά
αἰτήματα τῶν καλῶν ἐνοριτῶν του καί δέν ἀρνήθηκε σέ κανέναν ὅ,τι καί ἄν
ζητοῦσε. 

Ὡς πνευματικός πατέρας δέν μποροῦσε νά πεῖ ποτέ «ὄχι». Μέσα στήν πατρι-
κή του καρδιά χωροῦσαν ὅλοι. Ὅποια διακονία καί ἄν πρόσφερε μέσα στήν ἐνο-
ρία καί ἀλλοῦ ὅπου χρειάστηκε τό ἔκανε μέ πολλή προθυμία καί καλή διάθεση,
πράγμα πού αὐτό μαρτυροῦσε καί τό μεγαλεῖο της ψυχῆς του. Παρ᾽ ὅλο τό προ-
χωρημένο τῆς ἡλικίας του, ἦταν πάντα ὄρθιος καί πάντα μέ νεανικό ζῆλο καί
παλμό. 
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Πάντα καί παντοῦ πρόσφερε ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη καί ἡ συνεργασία μέ τούς
ἑκάστοτε στενούς συνεργάτες του ἐπιτρόπους, ἱεροψάλτες καί νεωκόρους τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ ἦταν ἄψογη, παράδειγμα πρός μίμηση γιά ὅλους τους Ἱερεῖς
τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλά καί τῶν δικῶν μᾶς ἡμερῶν. Ἡ συνεργασία του μέ τόν
π. Εὐκλείδη ἦταν ὑποδειγματική, ὅλοι τούς θαύμαζαν, ἔχοντας καί τούς δύο
πρότυπο ἀρετῆς καί δημιουργικῆς πορείας στήν ἐπίγεια ζωή τους. 

Τό 1994 σέ ἡλικία 84 ἐτῶν συνταξιοδοτήθηκε, ἀλλά συνέχιζε νά βοηθάει
τούς ἀδερφούς κληρικούς ὅπου καί ὅταν χρειαζόταν. Ἡ κάθε ἐνορία πού ἐπι-
σκεπτόταν ἀποτελοῦσε γιά τόν ἴδιο χῶρο λατρευτικό σωματικά καί ψυχικά
ξεκούραστο. Ζηλευτή καί συγκινητική ἡ παρουσία του, ζητοῦσαν ὅλοι νά
πάρουν τήν εὐχή καί τήν εὐλογία του ὅταν τόν ἀντίκριζαν. Ἔτσι περνοῦσε ὁ
καιρός καί κυλοῦσαν τά χρόνια ὥσπου τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2000, σέ ἡλικία 90
ἐτῶν, ἐγκατέλειψε τή ματαιότητα αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ἀφήνοντας πίσω μιά
ὑπέροχη καί ἀξιοζήλευτη, καταξιωμένη οἰκογένεια. Εὐγνώμονες ὅλοι ἐμεῖς πού
προσωπικά γνωρίσαμε τόν ἄξιο Λευΐτη τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, μέσα
στόν Ἀμπελῶνα του κλείνουμε τό γόνυ στήν αἰώνια μνήμη του καί δεόμαστε
μέ ὅλη μας τήν ψυχή «Δέσποτα Χριστέ, ὅν μετέστησας ἐξ ἡμῶν ἐν ταῖς τῶν
ἁγίων σου κατάταξον σκηναῖς, τό πνεῦμα τοῦ σοῦ δούλου».

Θά ἦτο παράλειψη ἄν ἀπό τίς στῆλες τοῦ ἔγκριτου περιοδικοῦ τῆς καθ’
ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «ΑΧΙΛΛΙΟΥ ΠΟΛΙΣ» δέν ἀπευθύναμε τάς ὁλοψύ-
χους εὐχάς καί εὐχαριστίας στήν κ. Νίκη Ζάχου-Ἀγγελασοπούλου, θυγατέρα
τοῦ μακαριστοῦ π. Δημητρίου, ἡ ὁποία συγκέντρωσε καί μᾶς παρέδωσε ὅλα
αὐτά τά στοιχεῖα πού μᾶς βοήθησαν νά σταχυολογήσουμε καί νά ἀγγίξουμε
μέ πολύ σεβασμό καί υἱϊκή ἀγάπη βῆμα πρός βῆμα τήν πορεία τῆς ἐπίγειας
ζωῆς του. 

Εὔχου καί δι’ ἡμᾶς, π. Δημήτριε! 
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