
ΟΜΙΛΙΑ  

ΠΟΤ ΓΓΙΝΓ ΣΗ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΟ π. ΙΑΚΩΒΟ ΣΑΛΙΚΗ 
 

Ναλαγηώηαηε, Οεβαζκηώηαηε, Θενθηιέζηαηε,  

Γιινγηκώηαηε θύξηε Νξόεδξε, 

Αγαπεηνί αδειθνί, 

 

 Γίλαη όλησο επινγεκέλε ζπγθπξία θαη δελ πηζηεύσ όηη είλαη θαζόινπ 

ηπραίν όηη πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα απηή ε εκεξίδα, ηελ εκέξα θαηά ηελ 

νπνία ν καθαξηζηόο Γέξνληαο πξαγκαηνπνίεζε ηα δηθά ηνπ εηζόδηα όπσο 

αθξηβώο έιεγα ηελ εκέξα ηεο θνηκήζεώο ηνπ εθπξνζσπώληαο ηνπο Ινλαρνύο 

ηεο Ζεξάο Ινλήο. Αθόκα, ην γεγνλόο απηήο ηεο ζύλαμεο επηβεβαηώλεη απηόλ ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίνλ κέζα ζηελ Μξζόδνμε Γθθιεζία αλαθεξύζζνληαη νη Άγηνη. 

Αλ θαλείο ήηαλ ερζέο – εγώ δελ ήκνπλ, αιιά έρσ βξεζεί πνιιέο θνξέο – ζην 

κλεκόζπλν πνπ έγηλε ζηε Ινλή ηνπ, ζα έβιεπε όηη δελ δηέθεξε ζε ηίπνηα από 

ηελ γηνξηή ελόο Αγίνπ. Πν πιήζνο ηνπ ιανύ θαη ε βεβαηόηεηα απηνύ ηνπ ιανύ 

όηη νπζηαζηηθά πεγαίλεη όρη γηα λα ηειέζεη έλα κλεκόζπλν, αιιά γηα λα 

πξνζεπρεζεί ζε έλαλ Άγην, ε αίζζεζε όηη πξόθεηηαη γηα έλαλ άγην άλζξσπν, πνπ 

αθνύζηεθε ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ θαηέβαηλε ην θέξεηξό ηνπ ζηε γε, θαη ε 

παξνπζία ζήκεξα όισλ, δείρλνπλ όηη πξαγκαηηθά πξώηα ζηε ζπλείδεζε ηνπ 

ιανύ θάπνηνο άλζξσπνο θαηαλνείηαη σο άλζξσπνο ηνπ Θενύ θαη σο Άγηνο θαη 

ε Γθθιεζία έξρεηαη ζην ηέινο, απηό πνπ απνηειεί ηελ θνηλή ζπλείδεζε όισλ λα 

ην αλαγλσξίζεη. Ναλαγηώηαηε, ειπίδσ απηό πνπ είπαηε λα γίλεη αιήζεηα, δειαδή 

απηή καο ε ζύλαμε λα είλαη κηα αθξηβώο αθνξκή πνπ ζα νδεγήζεη ζηε ζύληνκε 

αλαγλώξηζε ηνπ καθαξηζηνύ Γέξνληνο Ζαθώβνπ.  

 

 Ε πξώηε γλσξηκία καδί ηνπ ήηαλ όηαλ ήκνπλ παηδάθη ησλ θαηερεηηθώλ 

θαη πεγαίλακε εθδξνκή ζην Ινλαζηήξη ηνπ Μζίνπ. Όζνη γλσξίδεηε, από ηηο 

Ξνβηέο αλεβαίλακε ζην Ινλαζηήξη κε ηα πόδηα. Ηαη θαζώο εκείο ηξαγνπδνύζακε 

θαη ςάιακε ζην δξόκν πιεζηάδνληαο, είδα γηα πξώηε θνξά έλαλ άλζξσπν πνπ 

δελ ήμεξεο αλ παηνύζε ζηε γε ή αλ πεηνύζε ή αλ παηνύζε ζηηο κύηεο ησλ 

πνδηώλ ηνπ, κηα ιηπόζαξθε κνξθή, λα έξρεηαη θαη λα καο ππνδέρεηαη ιέγνληαο 

«εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ ὀλόκαηη Ηπξίνπ». Ήηαλ ε πξώηε ζθξαγίδα ηεο 

αγίαο κνξθήο ηνπ ζηελ παηδηθή ηόηε ςπρή κνπ. Ιηα άιιε πιεξνθνξία ήξζε γηα 

απηόλ ηνλ άλζξσπν ηνπ Θενύ ζηα καζεηηθά καο ρξόληα όηαλ 

πιεξνθνξεζήθακε όηη ν π. Ζάθσβνο ζα έθαλε κηα πνιύ ζεκαληηθή θαη πνιύ 

θξίζηκε γηα ηελ πγεία ηνπ εγρείξηζε. Βέβαηα εθεί αθξηβώο αθνύζακε πνιιά. Θα 

ηα δείηε ζε ιίγν.  

 



 Όηαλ κε ηε άξε ηνπ Θενύ ρεηξνηνλήζεθα ζηνλ Όζην Ζσάλλε ηνλ Ξώζν, 

ζηηο 30 Οεπηεκβξίνπ, δηάθνλνο -  ζηε 1 Κνεκβξίνπ πνύ είλαη ε ενξηή ηνπ Μζίνπ 

Δαβίδ - ζθέθηεθα λα πάσ ζην Ινλαζηήξη. Νξώηε θνξά πήγαηλα. Νήξα έλα 

ηαμί. Ηαη ν νδεγόο ηνπ ηαμί κνύ έδσζε ηελ πξώηε πιεξνθνξία: «Α, ζηνλ Όζην 

Δαβίδ». «Πη ζεκαίλεη απηό;» ηνπ ιέσ. Ινπ είπε κηα δηθή ηνπ πεξηπέηεηα ζηελ 

αξρή κε ηνλ Όζην Δαβίδ θαη κεηά κνπ είπε ην εμήο: «Ηάπνηα κέξα», κνπ ιέεη, 

«αξξώζηεζε ην παηδί ηήο ηάδε από ην Ιαληνύδη», εθεί πνπ εγώ ππεξέηεζα 25 

ρξόληα, «θαη κε πήξε γηα λα πάκε πάλσ λα δηαβάζνπκε ηα ξνπραιάθηα ηνπ. Θίγν 

κεηά ην αζθεηήξη ηνπ Αγίνπ θαη ιίγν πξηλ ην Ινλαζηήξη, ην απηνθίλεην 

θόιιεζε θαη απνθαζίζακε λα πάκε κε ηα πόδηα. Ιηα απόζηαζε 10 ιεπηώλ. 

Ιόιηο αξρίζακε λα αλεβαίλνπκε κηα αλεθνξίηζα, βιέπνπκε ηνλ Άγην, ηνλ π. 

Ζάθσβν, λα θαηεβαίλεη πάλσ ζην κνπιάξη. Νήγακε λα ηνλ ραηξεηίζνπκε θαη 

εθείλνο έβαιε ην ρέξη ηνπ ζην ζηόκα θαη καο είπε: “Ιε κηιάηε. Έρσ ηα Άγηα, ηε 

Θεία Ηνηλσλία. Νεγαίλσ ζηα Δακηά λα θνηλσλήζσ έλαλ εηνηκνζάλαην”. 

Οηαζήθακε ζηελ άθξε, ζηαπξνθνπεζήθακε θαη κόιηο πέξαζε πξνρσξήζακε. Οε 

10 ιεπηά ήκαζηαλ ζην Ινλαζηήξη. αηξεηίζακε ηνπο άιινπο δύν παηέξεο πνπ 

ήηαλ ηόηε, πήγακε λα αλάςνπκε έλα θεξάθη θαη λα πεξηκέλνπκε. Αιιά εθεί πνπ 

αλάβακε ην θεξάθη ζηελ Γθθιεζία, αλνίγεη ε πόξηα ηνπ Ζεξνύ θαη βγαίλεη ν π. 

Ζάθσβνο. Νέξαζε κπξνζηά καο, καο ραηξέηηζε. Γγώ έκεηλα. Νήγε λα θύγεη θαη 

ηξέρσ από πίζσ ηνπ. Γέξνληα ζπγγλώκε. “Μξίζηε παηδί κνπ”. Δε ζε είδακε 

πξνεγνπκέλσο; “Καη, παηδί κνπ”. Δελ πήγαηλεο ζηα Δακηά λα θνηλσλήζεηο έλαλ 

εηνηκνζάλαην; “Καη, παηδί κνπ”. Νήγεο; Πνλ θνηλώλεζεο; “Καη, παηδί κνπ”. Γ, πώο 

γύξηζεο ηόζν γξήγνξα; “Απηά παηδί κνπ είλαη ηνπ Θενύ πξάγκαηα”. Γίπε θη 

έθπγε». Ήηαλ πξηλ θαλ ηνλ ζπλαληήζσ, ε πξώηε γλσξηκία.  

 Όηαλ βέβαηα έθηαζα ζην Ινλαζηήξη έγηλε κηα κηθξή κάρε αλάκεζά καο. 

Γγώ πήγα λα θηιήζσ ην ρέξη ηνπ θη εθείλνο ηξαβνύζε ην δηθό κνπ. Ηαη κάιηζηα 

απόξεζα πνύ βξήθε ηόζε δύλακε. «Γγώ παηδί κνπ», έιεγε, «έκαζα από ηνπο 

γνλείο κνπ λα ζέβνκαη ηνπο ηεξείο». «Γέξνληα εγώ είκαη δηάθνλνο, εζείο είζηε 

ηεξεύο». «Γγώ παηδί κνπ έκαζα..». Δε γηλόηαλ αιιηώο. Ινπ θίιεζε ην ρέξη, ηνπ 

θίιεζα ην ρέξη. «Πώξα είζαη θαιόο Ινλαρόο πνπ έθαλεο ππαθνή», κνπ είπε. 

 

 Από ηόηε αξρίδεη κία γλσξηκία πνπ θξάηεζε 20 νιόθιεξα ρξόληα. Ιηα 

δηαξθήο εκπεηξία από ηε δσή απηνύ ηνπ αλζξώπνπ ηνπ Θενύ πνπ θηλείην 

αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο ζαλ έλαο όλησο άλζξσπνο ηνπ Θενύ, ζαλ έλαο 

άγγεινο πνπ θπθινθνξνύζε αλάκεζα καο. Βέβαηα εγώ έγηλα Ινλαρόο ζηνλ Άγην 

Γεώξγην ηνλ Αξκά, όηαλ Εγνύκελνο ήηαλ ν καθαξηζηόο Γέξνληαο π. Γεώξγηνο 

Ηαςάλεο. Λεθηλήζακε λα πάκε καδί όινη λα πάξνπκε ηελ επρή ηνπ θαη θάπνηα 

ζηηγκή ν π. Γεώξγηνο ηνλ παξαθάιεζε: «Γέξνληα, ειάηε ζην Ινλαζηήξη καο, λα 

καο επινγήζεηε» θαη ν Γέξνληαο ηνλ θνίηαμε θαη ηνπ είπε: «Ναηέξα κνπ, εγώ 

είκαη έλα ςόθην ζθπιί. Πη λα΄ξζώ λα θάλσ; Κα ζαο κνιύλσ ηνλ αέξα;» Μ ηξόπνο 

πνπ ην έιεγε, ν ηξόπνο πνπ κηινύζε, έλησζεο όηη δελ ήηαλ ιόγηα απηά, αιιά 



ήηαλ απηό πνπ έλησζε γηα ηνλ εαπηό ηνπ. Νξαγκαηηθά ζε ζπλέηξηβε ε 

ηαπείλσζε απηνύ ηνπ αλζξώπνπ. Οηηο ηέζζεξηο ιέμεηο νη ηξεηο ήηαλ «κε 

ζπγρσξείηε», «κε ζπγρσξείηε», «κε ζπγρσξείηε». Έηζη ινηπόλ, κάζακε, καο 

εμήγεζε, πώο μεθίλεζε, πώο πήγε ζην Ινλαζηήξη. 

 

 Μ π. Ζάθσβνο ήηαλ έλαο άλζξσπνο κηαο αιεζηλήο πίζηεο. Όρη πίζηεο-

παξαδνρήο όηη ππάξρεη Θεόο, αιιά κηαο εκπηζηνζύλεο ζην πξόζσπν ηνπ 

ξηζηνύ, ηεο Ναλαγίαο, ησλ Αγίσλ. Μ Άγηνο ζπλαλαζηξεθόηαλ όια απηά ηα 

Άγηα θαη Ζεξά Νξόζσπα κε ηελ ίδηα έλλνηα πνπ απηή ηε ζηηγκή θνηηάηε εζείο 

εκέλα θη εγώ θνηηάσ εζάο. Δνύζε καδί ηνπο. Απεπζπλόηαλ ζ΄απηνύο. Πνπο 

δεηνύζε κεξηθέο θνξέο πξάγκαηα πνπ θαηλόηαλ πεξίεξγα. Αιιά είρε κηα 

πξνζσπηθή ζρέζε. Δηειέγεην σο θίινο πξνο ηνπο εαπηνύ θίινπο. Ε πξνζεπρή 

ηνπ ήηαλ ην δπλαηό ηνπ όπιν, ήηαλ ε αλαπλνή ηνπ. Άλζξσπνο κε πιήζνο 

αζζελεηώλ, άλζξσπνο αδύλαηνο, ιηπόζαξθνο, όπσο είπα ζηελ αξρή, λόκηδεο 

πσο ζα πέζεη. Ηη όκσο ηε δύλακή ηνπ ηελ αληινύζε από ηελ πξνζεπρή ηνπ. 

Ναξά ηηο αζζέλεηέο ηνπ, ήηαλ ν πξώηνο πνπ ζα θαηέβαηλε ζηελ Αθνινπζία. 

Ναξά ηηο ζπζηάζεηο ησλ γηαηξώλ. Ηη εθεί αθξηβώο ζα έκελε. Ιεξηθά πξάγκαηα 

πνπ πξαγκαηηθά είλαη ζαπκαζηά ζηε δσή ηνπ. Οαο αλέθεξα γηα ηελ αζζέλεηά 

ηνπ όηαλ εκείο ήκαζηαλ παηδηά. Όηαλ βέβαηα πήγα ζην Ινλαζηήξη θαη ηνλ 

γλώξηζα θαιά, άξρηζε λα κνπ δηεγείηαη κεξηθά πξάγκαηα. Πόηε ινηπόλ, ν π. 

Ζάθσβνο κνπ έιεγε όηη –θαη απηό ην είρακε κάζεη – «εγώ παηδί κνπ, δελ ήζεια λα 

πεγαίλσ ζηνπο γηαηξνύο, ληξεπόκνπλα». Ιάιηζηα κνπ έιεγε κηα ιέμε πνπ ίζσο 

καο μαθληάζεη ζήκεξα, «λόκηδα όηη εθεί πνξλεύνπκε», επεηδή νη γηαηξνί ζα δνπλ 

ην ζώκα ηνπ. Ηαη ν γηαηξόο έηζη κε πνιιή θαηαλόεζε, λόκηδε όηη «λα ζα κνπ 

αλνίμνπλ εδώ ιίγν ην αληεξί θαη ζα κνπ θάλνπλ ηελ ηνκή» θαη γη΄ απηό αθξηβώο 

ηελ λάξθσζε ηνύ ηελ έθαλαλ ληπκέλνο κε ην δσζηηθό ηνπ. Όηαλ μάπισζε ζην 

θξεβάηη, πξνεγνπκέλσο όηαλ ήηαλ ζην δσκάηηό ηνπ, ζηξάθεθε ζηνλ Όζην 

Δαβίδ θαη ηνπ είπε: «Άγηε Δαβίδ, άκα ζέιεηο λα γίλσ θαιά θαη λα γπξίζσ ζην 

Ινλαζηήξη ζνπ, έια λα κε θάλεηο θαιά. Αιιά αλ έξζεηο, πέξλα θη από ην 

Νξνθόπη θαη πάξε θαη ηνλ Άγην ηνλ Ζσάλλε ηνλ Ξώζν θη ειάηε καδί». «Κόκηδα 

παηδί κνπ όηη νη Άγηνη πεξπαηάλε όπσο θη εκείο». Γίρε, πξέπεη λα ζαο πσ, 

ηδηαίηεξε επιάβεηα ζηνλ “ζείν Ζσάλλε”, όπσο αθξηβώο ηνλ έιεγε. Ηαη 

πξαγκαηηθά, έπεηηα από ιίγν άλνημε ε πόξηα θαη νη δύν κπήθαλ κέζα ζην θειιί 

ηνπ. Μ Γέξνληαο Δαβίδ θαη ν όζηνο Ζσάλλεο. Πνλ ξώηεζαλ ζηελ αξρή: «Πη θάλεηο 

π. Ζάθσβε;». «Πη λα θάλσ αδειθνί κνπ; Κα, εγρείξηζε ζα κνπ θάλνπλε. Φνβάκαη 

ιίγν». «Ιελ αλεζπρείο. Όια ζα πάλε θαιά. Γκείο είκαζηε απηνί πνπ θάιεζεο. 

Γγώ είκαη ν Γέξσλ Δαβίδ θη από δσ ν Ζσάλλεο ν Όζηνο θαη Μκνινγεηήο. Δε καο 

θάιεζεο; Ήξζακε. Ιελ αλεζπρείο». Πνπο βιέπεη ινηπόλ, ηώξα κέζα ζην 

ρεηξνπξγείν, θαη ιέεη: «Α, ήξζαλ νη Ναηέξεο». Μη Ναηέξεο ηεο Ινλήο πνπ ήηαλ 

θνληά ηνπ. Πόηε Εγνύκελνο ήηαλ ν ζεκεξηλόο Εγνύκελνο ηεο Ινλήο 

Ηνπηινπκνπζίνπ, ν π. ξηζηόδνπινο, είπαλ: «Α, κάιινλ ν π. Ζάθσβνο άξρηζε λα 



λαξθώλεηαη θαη βιέπεη Ηαινγέξνπο». Γθείλνο όκσο ηνπο άθνπζε θαη είπε: «Δελ 

είκαη λαξθσκέλνο. Πνπο βιέπσ». Έγηλε ε επέκβαζε. Ε δηάγλσζε ησλ γηαηξώλ 

ήηαλ όηη ζύκθσλα κε ηα πξνβιήκαηα πνπ είρε, έπξεπε λα είρε πεζάλεη πξηλ από 

2 ρξόληα. 

 

 Μ π. Ζάθσβνο, αλ ηνπ θέξλαηε έλα πνηήξη λεξό ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο 

δσήο ζαο, δε ζα ην μερλνύζε πνηέ. Ηαη ζα ζαο έιεγε όρη έλα, εθαηνληάδεο 

επραξηζηώ θαη ζα κλεκόλεπε πάληα ηελ πξάμε απηή πνπ θάλαηε. Έηζη ινηπόλ 

κηινύζε γηα ηνλ γηαηξό πνπ ηνλ εγρείξηζε, ηη θαιόο γηαηξόο πνπ είλαη, ηη..ηη..ηη. 

Ηαη θάπνηα ζηηγκή βιέπεη ηνλ Όζην Ζσάλλε ηνλ Ξώζν θαη ηνπ ιέεη: «Γίλαη όλησο 

θαιόο γηαηξόο ν θ. Ηαινρέξεο, αιιά πξέπεη λα μέξεηο όηη εγώ νδεγνύζα ην ρέξη 

ηνπ. Ήην λα θύγεηο ζήκεξνλ θαη αθέζεο δηα ηελ αύξηνλ». Δόμα ησ Θεώ απηό ην 

αύξην θξάηεζε 40 νιόθιεξα ρξόληα. Ηη έηζη ε άξηο ηνπ Θενύ καο ηνλ ράξηζε. 

Βξηζθόηαλ ζην Κίκηηο γηα άιιν πξόβιεκα πγείαο. Νήγα λα ηνλ επηζθεθηώ. Γίλαη 

από απηά πνπ ζαο είπα. Δελ ην μέραζε πνηέ θαη πάληνηε θαη παληνύ έιεγε: «Μ π. 

Ναύινο πνπ ήξζε θαη κε είδε». Γθεί ινηπόλ είδε ηελ Ναλαγία κε ηνλ ξηζηό θαη 

κάιηζηα: «Ναηδί κνπ», ιέεη, «μαθληάζηεθα. Θέσ θαιά εδώ νη λνζνθόκεο έρνπλ 

θαη ηα παηδάθηα ηνπο καδί;» Ηη εθείλε πάιη ηνπ κίιεζε θαη ηνπ είπε: «Ιελ 

αλεζπρείο π. Ζάθσβε, όια ζα πάλε θαιά». Ηαη έθπγε. Γμαθαλίζηεθε. Πόηε ν 

Γέξνληαο γύξηζε ζηνλ δηπιαλό ηνπ θαη ηνπ ιέεη: «Απηή ε λνζνθόκα πνηά είλαη;». 

«Ννηα λνζνθόκα;», ηνπ ιέεη ν δηπιαλόο ηνπ. «Ια απηή πνπ ήηαλ εδώ κε ην 

παηδάθη ζηα ρέξηα». «Ννηό παηδάθη ζηα ρέξηα;». «Ηαη ηόηε παηέξα κνπ, θαηάιαβα 

όηη απηή ήηαλ ε Ναλαγία καο». 

 

 Μ π. Ζάθσβνο ζαο είπα όηη είρε κηα άκεζε επηθνηλσλία κε ηνλ Όζην Δαβίδ. 

Πνπ κηινύζε θαη κεξηθέο θνξέο ηνλ κάισλε. Ηάπνηε ινηπόλ ηνλ εηδνπνίεζαλ όηη 

θάπνηνο είρε θόςεη 30 ειηέο από ηνλ ειαηώλα ηεο Ινλήο. Οηελαρσξήζεθε ν π. 

Ζάθσβνο. Θα δείηε κεηά γηαηί. Νήγε ινηπόλ ζηνλ Άγην θαη ηνπ ιέεη: «Γέξνληα, ηη 

θάζεζαη θαη κνπ θακαξώλεηο εθεί ζηελ εηθόλα ζνπ; Γγώ άθεζα ηα πάληα θαη 

ήξζα ζην Ινλαζηήξη ζνπ θη εζύ δελ ην θξνληίδεηο; Αλ κέρξη ην απόγεπκα δε 

κνπ θέξεηο εδώ απηόλ πνπ έθνςε ηηο ειηέο, εγώ δε ζα ζνπ μαλαλάςσ ην 

θαληήιη. Δε ζα ζε μαλαζπκηαηίζσ». Όπσο αθξηβώο ην αθνύηε. Πν απόγεπκα πξηλ 

ηνλ Γζπεξηλό ρηύπεζε ε πόξηα ηεο Ινλήο θαη κπήθε απηόο πνπ είρε θόςεη ηηο 

ειηέο. Πνπ είπε: «Γέξνληα εγώ ην έθαλα. Πη ζα θάλεηο ηώξα, ζα κε παο ζην 

δηθαζηήξην;». «Ναηδί κνπ ηη λα ζε πάσ ζην δηθαζηήξην; Γηαηί ηα έθνςεο; Θα κνπ 

πεηο “έρεη ν Άγηνο αλάγθε ηηο ειηέο;” Ηαη βέβαηα παηδί κνπ. Λέξεηο ζε πόζνπο ν 

Άγηνο δίλεη ην ιαδάθη ηνπο εδώ ζηα ρσξηά γύξσ θαη ζε πόζνπο θαη πόζνπο 

θησρνύο;». Έηζη θαηαλννύζε ηνλ ειαηώλα πνπ είρε αθξηβώο ε Ινλή θαη έηζη ηνλ 

ρξεζηκνπνηνύζε. Βέβαηα πξέπεη λα ζαο πσ όηη είρε έλα ηαγαξάθη θάησ από ην 

θξεβάηη ηνπ. Οην ηαγαξάθη απηό έβαδε ό,ηη ηνπ έδηλαλ θαη έβγαδε ό,ηη ήζειε λα 

δώζεη. Απηό ην ηαγάξη δελ ζηέξεςε πνηέ. 



 

 Ηάπνηε κε κηα νκάδα θαζεγεηώλ από ην ζρνιείν ζην Ιαληνύδη 

επηζθεθηήθακε ην Ινλαζηήξη θαη κάιηζηα ιηγάθη δύζθνιε κέξα. Ήηαλ ε 

ηειεπηαία κέξα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. Έθιεηλαλ ηα ζρνιεία. Γίρακε πεξάζεη κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο – γηαηί είρα θάλεη θη εγώ έλα δηάζηεκα εθπαηδεπηηθόο – κηα 

πάξα πνιύ όκνξθε ρξνληά θαη ηελ ηειεπηαία κέξα – εγώ δελ ήκνπλα θνληά 

ηνπο, ήηαλ ησλ Αγίσλ Απνζηόισλ θαη είρα πάεη λα ιεηηνπξγήζσ – 

παξεμεγήζεθαλ άζρεκα κεηαμύ ηνπο. Νάσ ηνπο βιέπσ καδεκέλνπο. «Νάηεξ, 

θάηζε λα ζνπ πνύκε. Απηό, εθείλν, ην άιιν, ην άιιν, ην άιιν… εζύ ηί έρεηο λα 

καο πεηο;». Θέσ: «Γγώ ηη έρσ λα ζαο πσ; Έρεηε λα θάλεηε ηίπνηα ην απόγεπκα;». 

«Πί λα θάλνπκε;». «Έρεηε θάηη πνπ λα ζαο θξαηάεη εδώ;». «Όρη». «Οην απηνθίλεην 

θαη πάκε όινη ζηνλ Όζην Δαβίδ». Ινπ ιέεη κηα επινγεκέλε ςπρή: «Οηα ράιηα πνπ 

είκαζηε ζηνλ Όζην Δαβίδ ζα πάκε;» Ηη εγώ απαληώ: «Αλ δελ πάκε ζηα ράιηα πνπ 

είκαζηε, πόηε ζα πάκε;». Θνηπόλ θαη κπήθακε ζην απηνθίλεην θαη πήγακε. Μ 

Γέξνληαο εθείλε ηελ ώξα αλαπαπόηαλ, ήηαλ ζην θειιί ηνπ κάιινλ. Μ κεηέπεηηα 

Εγνύκελνο, ν π. Ηύξηιινο, άιιε κηα επινγεκέλε κνξθή, κόιηο καο είδε, καο 

θαισζόξηζε: «Ηαζίζηε λα πηείηε έλαλ θαθέ». Πελ ώξα πνπ πίλακε ηνλ θαθέ, 

έξρεηαη ν π. Ζάθσβνο. Ιαο ραηξέηηζε. Πνπ ιέσ: «Γέξνληα εδώ ηα παηδηά, ηα 

πεξηζζόηεξα δελ έρνπλε μαλάξζεη ζην Ινλαζηήξη. Θα καο πείηε ιίγα ιόγηα γηα 

ηνλ Άγην θαη γηα ην Ινλαζηήξη;». «Καη, πάηεξ κνπ. Καη, πάηεξ κνπ. Άιισζηε ν π. 

Ναύινο θέξλεη πάληα θαινύο αλζξώπνπο ζην Ινλαζηήξη». Άξρηζε λα καο 

κηιάεη γηα ηνλ Άγην θαη ην Ινλαζηήξη θαη ζε θάπνηα ζηηγκή άξρηζε λα ηνπο 

πεξηγξάθεη ιεπηνκεξώο ό,ηη είρε γίλεη λσξίηεξα κεηαμύ ηνπο. Ιε θνίηαμαλ 

μαθληαζκέλνη όινη, ζα λα έιεγαλ «πόηε πξόιαβεο θαη ηνπ ηα‟πεο;». Γγώ απιά 

ρακνγέιαζα. Πειείσζε ό,ηη είρε λα ηνπο πεη. Γθείλνη ηνλ άθνπγαλ έθπιεθηνη. Οην 

ηέινο γπξίδεη θαη κνπ ιέεη: «Νάηεξ κνπ ζα κείλεηε λα θάκε ην βξάδπ;», ιέσ: 

«Γέξνληα όρη, ζα κείλνπκε ζηνλ Γζπεξηλό θαη ζα θύγνπκε». «Όρη, όρη ζα κείλεηε. 

Δελ θάλεη. Θα κείλεηε. Νάσ λα πσ ζηνλ π. Ηύξηιιν λα εηνηκάζεη». Ιόιηο θεύγεη 

πέζαλε νη θαζεγεηέο πάλσ κνπ. Ηαη ηνπο είπα - ηόηε δελ ππήξραλ θηλεηά - ιέσ: 

«Ναηδηά, ζπκεζείηε όηη από ηε ζηηγκή πνπ ήξζα ζην ζπίηη ζαο κέρξη ηώξα, δελ 

έρνπκε ρσξίζεη νύηε δεπηεξόιεπην. Αὐηό πνύ ὑπνζέζαηε, δέλ ζπλέβε». Όηαλ ην 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ πξέπεη λα ζαο πσ όηη απηό ζηάζεθε ε αθνξκή γηα λα αιιάμεη 

ε δσή απηώλ ησλ αλζξώπσλ. 

 

 Ήηαλ άιιε κηα πεξίπησζε πνπ εγώ δελ είρα ζθνπό λα πάσ ζην 

Ινλαζηήξη, είρα άιιν πξννξηζκό. Οπλέβε θάηη όκσο, θάηη έθηαθην κε έλα παηδί 

θαη ηειηθά επεηδή είρα ρξόλν, ηνλ πήξα γηα λα πάκε ζην Ινλαζηήξη. Ήηαλ ν π. 

Ηύξηιινο. Μπόηε ὅηαλ πῆγε ζηήλ θνπδίλα, λα καο ςήζεη έλαλ θαθέ θαί πήγα θαί 

ἐγώ καδί ηνπ λα ηνλ βνεζήζσ, κνπ ιέεη: «Μ π. Ζάθσβνο πξνεγνπκέλσο ηελ ώξα 

πνπ ηξώγακε, καο είπε: “ν π. Ναύινο δελ έρεη έξζεη αθόκα, ζα „ξζεη όκσο”». Πνπ 

ιέσ: «Γγώ Γέξνληα δελ είρα ζθνπό λα έξζσ. Γμαηηίαο ηνπ παηδηνύ απηνύ ήξζα. 



Νξννξηζκόο κνπ ήηαλ ηα Θνπηξά ηεο Αηδεςνύ. «Δελ μέξσ», κνπ ιέεη, «εκάο έηζη 

καο είπε». 

 

 Ηάπνηα άιιε ζηηγκή, παίξλεη ηειέθσλν ηελ αληςηά ηνπ, ηελ αγαπεκέλε 

ηνπ αληςηά θαη ηεο ιέεη: «Ιαξία κνπ, ηη θάλεη ν Θόδσξνο;», ν ζύδπγόο ηεο. 

«Ηαιά είλαη Γέξνληα. Ηαιά, θαιά. Ιελ αλεζπρείο. Όια είλαη θαιά». 

Ναξαμελεύηεθε από απηό. Ηαη ηειηθά θάπνηα ζηηγκή παίξλεη ν Θεόδσξνο ηε 

Ιαξία. Θέεη: «Θεόδσξε, είζηε θαιά;». «Καη, θαιά είκαζηε». «Ηαιά θαιά;». «Γηαηί 

κε ξσηάο;». «Γηαηί κε πήξε ν παππνύο ηειέθσλν». Ηη εθεί ηεο είπε όηη όλησο 

είραλ ρηππήζεη ζηα βξάρηα, αιιά κε ηε βνήζεηα ηνπ Θενύ δελ είρε γίλεη ηίπνηα.  

 Όηαλ απηά ηα παηδηά πεξίκελαλ ηνλ πξώην ηνπο γην, ηόηε ηελ Ναξαζθεπή 

ην βξάδπ μαθληθά ρηππάεη ην θνπδνύλη. «Ννηνο είλαη ηέηνηα ώξα;». Πελ επνκέλε 

ζα πήγαηλαλ γηα λα γελλήζεη. Ηαη βιέπνπλ ηνλ παππνύ ηνλ Ζάθσβν πνπ είρε καδί 

ηνπ ην ρεξάθη ηνπ Μζίνπ Δαβίδ. Πνλ θαισζόξηζαλ. Πνπο είπε: «Ήξζα λα ζαο δσ, 

λα ζαο επινγήζσ». Ιόιηο ε Ιαξία θεύγεη γηα λα πάεη κέζα, ιέεη ζην ζύδπγν: 

«Ναηδί κνπ, αύξην ζα δπζθνιεπηείηε ιίγν, αιιά κε θνβάζαη, όια ζα πάλε θαιά». 

Ηαη ζηαύξσζε κε ην ρεξάθη ηνπ Αγίνπ ηελ θνηιηά ηεο Ιαξίαο. Πελ επνκέλε ζην 

καηεπηήξην βγαίλεη ν γηαηξόο θαη ξσηάεη ην ζύδπγν: «Πη πξνηηκάο; Πν παηδί ή ηε 

κεηέξα;». Μ άλζξσπνο ηα ‟ραζε. Πνπ ιέεη: «Αλ πάζεη ηίπνηα ε Ιαξία, αιίκνλό 

ζνπ». Ηη ν γηαηξόο πνπ έηπρε λα είλαη θαη θνπκπάξνο ηνπο, έπεηηα από ιίγν, 

αθνύ μαλακπαίλεη κέζα, βγαίλεη θιακέλνο. Ινπ ιέεη: «Νήγα λα επαλαζηαηήζσ, 

γηαηί λόκηδα όηη θάηη είρε ζπκβεί. Ηη ν γηαηξόο κνύ ιέεη: «Έρσ ηόζα ρξόληα κέζα 

ζηα ρεηξνπξγεία, αιιά ην ρέξη ηνπ Θενύ ηόζν δσληαλό πξώηε θνξά ην είδα. Πν 

παηδάθη ήηαλ ηπιηγκέλν κε ηνλ ιώξν. Πη θίλεζε αζηξαπηαία ήηαλ απηή θαη πνηνο 

ηελ έθαλε δελ μέξσ θαη ην παηδάθη είλαη κηα ραξά». 

 

 Μ π. Ζάθσβνο ήηαλ άλζξσπνο, όπσο είπα, ηεο ηαπείλσζεο, ηεο πξνζεπρήο. 

Θεηηνπξγηθόο άλζξσπνο. Ιέζα ζην θειιάθη ηνπ, γεκάην από εηθόλεο, έθαλε 

δηαξθώο Ναξαθιήζεηο ζηνπο πνιινύο Αγίνπο θαη ηηο Αγίεο. Άλαβε ην θεξάθη 

ηνπο. Ηαη πάλσ εθεί ζην ηδάθη πνπ δελ ην άλαςε πνηέ ηνπ ήηαλ κηα ζηνίβα 

πάληα κε γξάκκαηα, ζηα νπνία ζρεδόλ ιίγν πξηλ ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ 

απαληνύζε ν ίδηνο πξνζσπηθά. Θαόο ηνπ Θενύ πνιύο πνπ αλαδεηνύζε ηε 

ζηήξημή ηνπ θη ν ιόγνο ηνπ ήηαλ πάληα θσηηζκέλνο. Μ ιόγνο ηνπ ήηαλε 

Αιήζεηα. 

 Ηάπνηε, λεαξόο ηεξέαο ηόηε, αληηκεηώπηζα έλα πξόβιεκα θαη ζέιεζα λα 

πάξσ ηε ζπκβνπιή ηνπ γηα ηελ εμνκνιόγεζε. Όηαλ ινηπόλ πήγα, κε έβαιε θαη 

ιεηηνύξγεζα. Ιεηά πήξακε έλαλ θαθέ θαη πήγακε ζην θειιάθη ηνπ. Άξρηζε λα 

κνπ ιέεη γηα πεξηζηαηηθά πνπ αληηκεηώπηδε θαη πώο ηα αληηκεηώπηδε θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζα όηη κνπ κηινύζε γη΄ απηό πνπ ήζεια εγώ λα ηνλ ξσηήζσ. 

Αθνύ ινηπόλ κνπ είπε, κνπ εμήγεζε θιπ, κνπ ιέεη: «Ναηδί κνπ, από ηε κηα κεξηά 

έρνπκε λα θάλνπκε κε ηνπο θαλόλεο ηεο Γθθιεζίαο καο θη από ηελ άιιε κεξηά κε 



ηελ αδπλακία ησλ αλζξώπσλ. Πη λα θάλνπκε; Νξέπεη όζν κπνξνύκε λα ηα 

νηθνλνκήζνπκε, πξνθεηκέλνπ λα νδεγήζνπκε ηνπο αλζξώπνπο ζηε ζσηεξία». 

Ινπ απάληεζε. Δε ρξεηάζηεθε λα ηνλ ξσηήζσ νύηε θαλ. 

 

 Νξηλ θύγεη ηνλ ζπλαληήζακε ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα. Νξόλνηα ηνπ Θενύ 

ήηαλ θη απηό. Γδώ εξρόκνπλα, ζηε Θεζζαινλίθε. Ιαδί κε ηνλ ζπλάδειθν ηνύ 

θπξίνπ θαζεγεηνύ, ηνλ θ. Ηεζειόπνπιν θαη κε έλαλ θνηλό καο θίιν. Θέσ: «Οαο 

βηάδεη θάηη; Νεξλάκε από ηνλ Όζην Δαβίδ λα πάξνπκε ηελ επρή ηνπ Γέξνληα θαη 

λα ζπλερίζνπκε;». «Όρη». Πνλ είδακε, ηνλ ραξήθακε όινη, καο επραξίζηεζε, καο 

είπε ό,ηη καο είπε, θύγακε. Οην ηέινο πεξίπνπ απηήο ηεο εβδνκάδαο, 

θαηεβαίλνληαο θάησ πιεξνθνξήζεθα ηελ θνίκεζή ηνπ. 

 

 Ιηα έμνδνο όπσο ηελ είρε πεη: «Γγώ ζα θύγσ ζαλ πνπιάθη. Έλα “θνπ” ζα 

θάλσ θαη ζα θύγσ». Έηζη έθπγε. Πελ ώξα πνπ εμνκνινγνύζε. Πε ζηηγκή πνπ 

είραλ θηάζεη νη Ναηέξεο από ηε αιθίδα, πνπ είρε ρεηξνηνλεζεί έλαο Ινλαρόο, 

ν π. Ζάθσβνο. Πελ ώξα εθείλε ζεθώλεηαη όξζηνο. «Οήθσ παηδί κνπ, γηαηί απηή 

ηελ ώξα ήξζαλ ζην θειιί καο ε Ρπεξαγία Θενηόθνο, ν Όζηνο Δαβίδ, ν ζείνο 

Ζσάλλεο». «Πη ήξζαλ, Γέξνληα, λα θάλνπλ;». «Ήξζαλ λα καο βνεζήζνπλε παηδί 

κνπ». Γνλαηίδεη θαη πέθηεη. ηύπαγε ε πόξηα εθείλε ηελ ώξα. Οαζηηζκέλε ε 

θνπέια, ηελ άλνημε ελ πάζε πεξηπηώζεη. Ηη έηζη ν καθαξηζηόο Γέξνληαο έθπγε, 

πεγαίλνληαο εθεί πνπ πξαγκαηηθά είρε επηζπκήζεη, ζηνλ ηόπν πνπ αγαπνύζε. 

Νξαγκαηνπνίεζε όπσο είπα ηα δηθά ηνπ εηζόδηα ζηε Βαζηιεία ηνπ Θενύ. Ιηα 

όκνξθε κέξα γηα όιε ηελ Γθθιεζία. Ιηα όκνξθε κέξα γηα εθείλνλ. Ιηα όκνξθε 

κέξα γηα όινπο καο θαη γηα εθείλνλ. 

 

 Πελ επνκέλε ηεο θεδείαο ηνπ, έθηαζε έλα απηνθίλεην ζην Ινλαζηήξη. 

Ηαηέβεθαλ, ξώηεζαλ πνύ είλαη ν ηάθνο ηνπ π. Ζαθώβνπ, ηνπο ππέδεημα ηνλ ηόπν 

θαη όηαλ πιεζίαζε πξνο ηα εθεί, ηνπο είδα ζπγθηλεκέλνπο θαί θιαίγαλε. Έπεηηα 

από ιίγν καο είπε ε θνπέια απηή πνπ ήηαλ γηαηξόο: «Ήζεια από θαηξό λα έξζσ. 

Γίρα έλα ζνβαξό πξόβιεκα κε ηελ αδειθή κνπ. Ήζεια λα ζπκβνπιεπηώ ηνλ π. 

Ζάθσβν. Νξνζπαζήζακε λά ἔιζνπκε θαη κηα θνξά πνπ πξνζπαζήζακε παξαιίγν 

λα πληγνύκε θηόιαο. Γίρακε έλα δηάιεηκκα ζην λνζνθνκείν θαη πίλακε έλαλ θαθέ 

κε ηε ζπλάδειθό κνπ. Αθνύγακε ηνλ Οηαζκό ηεο Νεηξατθήο Γθθιεζίαο». (Ε 

Νεηξατθή Γθθιεζία πνπ καο κεηαδίδεη θαη ηώξα, πξέπεη λα είλαη ραξνύκελε 

γη΄απηό.) «Ηαη αθνύζακε θάπνηνλ λα κηιάεη. Ιαο εληππσζίαζαλ ηα ιόγηα ηνπ θαη 

ξσηήζακε ηνλ Οηαζκό: “πνηνο είλαη απηόο πνπ κηιάεη ηώξα;”. «Γίλαη ν π. 

Ζάθσβνο από ηνλ Όζην Δαβίδ, ν νπνίνο εθνηκήζε θαη ην κεζεκέξη ζα γίλεη ε 

θεδεία ηνπ». «Πν βξάδπ πνπ επέζηξεςα είπα ζην ζύδπγό κνπ όηη ζα πάκε 

νπσζδήπνηε ζηνλ Όζην Δαβίδ ην Οάββαην». Ηαη ήξζαλ. Γηαηί; Γηαηί ηελ 

πξνεγνπκέλε βιέπεη ηνλ π. Ζάθσβν θαη ηεο εμεγεί πνηό αθξηβώο είλαη ην 

πξόβιεκα ηεο αδειθήο ηεο θαη ηί πξέπεη λα θάλεη. Ηαη ήξζαλε γηα λα 



επραξηζηήζνπλ ηνλ άγην απηό άλζξσπν ηνπ Θενύ. Όηαλ ηειέζακε ην 

ηεζζαξαθνλζήκεξν κλεκόζπλό ηνπ ήηαλ ν ηόπνο ρηνληζκέλνο. Πα πάληα 

ζθεπαζκέλα κε ην ρηόλη. Ηάπνηα ζηηγκή ην απόγεπκα, έξρεηαη έλα αγξνηηθό. 

Αθνύσ ηνλ π. Οεξαθείκ πνπ ιέεη ζην λαπηηθό: «Άληε Κίθν ζε πεξηκέλεη πίζσ από 

ην Ζεξό». Όηαλ πάιη πεξπαηώληαο ζην Ινλαζηήξη πεξλώ από ηνλ ηάθν ηνπ, 

βιέπσ ηνλ λαπηηθό λα θιαίεη θη έπεηηα από ιίγν καο δηεγείην: «Ήκαζηαλ 

ζηακαηεκέλνη ζηελ Ζλδία, γηαηί ην πινίν καο είρε πάζεη δεκηά θαη δελ μέξακε ηί 

είρε θαη ην βξάδπ ηεο Νέκπηεο ηνλ βιέπσ θαη κνπ ιέεη: “Κίθν εθεί. Απηό έρεη 

ραιάζεη. Απηό πξέπεη λα αιιάμεηε θαη ζα θύγεηε”. Ηη έηζη ήηαλε». Ηη όηαλ γύξηζε 

ζπίηη ηνπ, δελ ηνπ είραλ πεη ηίπνηα νη δηθνί ηνπ. Πν κεζεκέξη ζην ηξαπέδη ηνπ 

ιέεη ε κηθξή ηνπ θνξνύια: «Ιπακπά εθείλνο ν παππνύιεο πέηαλε». «Ννηνο 

παππνύιεο;». Πνπ είπαλε ηη είρε ζπκβεί θαη ήιζε ακέζσο επάλσ. Ιάιηζηα εθείλε 

ηελ ώξα ήηαλ ν π. Οεξαθείκ θαη θάπνηνη άιινη πνπ ήηαλ εθεί πξνζθπλεηέο 

ιέγαλε «Άγηνο άλζξσπνο» θαη ιέεη ν π. Οεξαθείκ: «Πη άγηνο; Σεύηεο ήηαλε. Έιεγε 

πσο δελ έρεη πάεη πνπζελά θη απηόο είρε πάεη ζηηο Ζλδίεο». 

 

 Ηαηαιήγνληαο – ζα κπνξνύζα λα ζαο πσ πάξα πνιιά – ηα 20 ρξόληα πνπ 

έδεζα καδί κε ηνλ καθαξηζηό Γέξνληα έρνπλ πάξα πνιιά θαη είλαη θαη πάξα 

πνιιά πνπ είλαη θαη πξνζσπηθά, πώο έλνησζα ηε ζηήξημή ηνπ ζε δύζθνιεο 

ζηηγκέο, πώο νη απιέο θηλήζεηο ηνπ ήηαλ ε απάληεζε ζε πξνβιήκαηα ζνβαξά. Μ 

π. Ζάθσβνο ήηαλ πξαγκαηηθά θηιάλζξσπνο. Αγάπεζε ηνλ άλζξσπν κε όιε ηνπ 

ηελ θαξδηά θαη ηνλ ππεξέηεζε, ζεσξώληαο όηη ππεξεηεί ηνλ ίδην ηνλ ξηζηό. 

Γίρε κηα απόιπηε εκπηζηνζύλε ζην ιόγν θαη ζην ζέιεκα ηνύ Θενύ. Ήηαλ ν 

άλζξσπνο, ν νπνίνο πξνιάβαηλε ηηο αλάγθεο ησλ αλζξώπσλ. Ηάπνηε πέζαλε 

έλα λέν παηδί. Νεγαίλσ ζην Ινλαζηήξη, κε ξσηάεη: «Ναηδί κνπ, ηη θάλεη απηή ε 

νηθνγέλεηα;». «Γέξνληα θαιά είλαη. Γ, πξνζπαζνύλε». Ινπ δίλεη θάπνηα ρξήκαηα. 

Ινπ ιέεη: «Κα ηα δώζεηο απηά λα πάξνπλ παπνπηζάθηα ζηα παηδηά». Πα πήξα. 

Οε κηα βδνκάδα μαλαπάσ. Ιε μαλαξσηάεη. Ηαη ηνπ ιέσ: «Γέξνληα, 

πξνζπαζνύλε. Αγσλίδνληαη». Νάιη κνπ δίλεη θάηη. Πνπ ιέσ: «Γέξνληα, κνύ 

δώζαηε θαη πξνρζέο». «Δελ πεηξάδεη παηδί κνπ. Νέληε δίλσ, δέθα κνπ ζηέιλεη ν 

Θεόο». 

 

 Οε κηα άιιε πάιη επθαηξία, Οάββαην πξσί ἦηαλ κεηά ηήλ Θεία Θεηηνπξγία. 

Ήηαλ κηα νηθνγέλεηα πνπ πήγαλ από ηελ Νεινπόλλεζν ζην Ινλαζηήξη θη εθεί 

ηνπ είπαλ: «Γέξνληα, ζέινπκε λα καο δώζεηο αγηαζκό λα ξαληίζνπκε λα 

ρσξάθηα καο». Λέξεηε ν Γέξνληαο έβαδε κεξηθά ηεζη ζηνπο αλζξώπνπο. Θέεη: 

«Ηαη πηζηεύεηο, παηδί κνπ, όηη κε ηνλ αγηαζκό πνπ ζα ξίμεηο, ζα ζώζεηο ηα 

ρσξάθηα ζνπ;». «Καη, Γέξνληα, ην πηζηεύσ». Νήξε ηνλ αγηαζκό, ξάληηζε ηα 

ρσξάθηα ηνπο. Έπεζε ραιάδη ζηελ πεξηνρή, αιιά ηα ρσξάθηα ηνπο δελ 

πεηξάρηεθαλ. Ηη απηνί νη άλζξσπνη θάζε ρξόλν ηηο απαξρέο, ηηο έθεξλαλ ζην 

Ινλαζηήξη. Νεξαζηηθόο ινηπόλ, ήκαζηαλ πίζσ από ην Ζεξό, κηινύζακε εθείλε 



ηελ ώξα, πεξλάεη ηνλ ραηξεηάεη. «Ναηδί κνπ, πήξαηε έλαλ θαθέ, πήξαηε απηό». 

«Γέξνληα, εληάμεη, κελ αλεζπρείηε. Πελ επρή ζαο, βηαδόκαζηε». Πνπ βάδεη ζην 

ρέξη έλαλ θάθειν. Θίγν πξηλ πάιη κνπ είρε δώζεη θάπνηα ρξήκαηα γηα θάπνηνπο 

άιινπο. Ηαη ηνπ είπα ην ίδην: «Γέξνληα, κνπ μαλαδώζαηε». «Ναηδί κνπ, δέθα 

δίλσ, πελήληα κνπ ζηέιλεη ν Θεόο». Ιόιηο πήξε ηνλ θάθειν ζηα ρέξηα, πξώηε 

θνξά πνπ ην΄θαλε, ηνλ άλνημε θη είρε 50.000. «Γίδεο παηδί κνπ;». 

 

 Μ άλζξσπνο απηόο ηνπ Θενύ όκσο δελ έγηλε έηζη ηπραία. Αγσλίζηεθε. 

Νξώηα-πξώηα ε ηαπείλσζή ηνπ ήηαλ ππνδεηγκαηηθή. Πν έιεγε θαη ην ελλννύζε. 

«Γίκαη έλα ςόθην ζθπιί. Θα ζαο κνιύλσ ηνλ αέξα». Έλαο άλζξσπνο κε κία 

έληνλε θαη δηαξθή πξνζεπρή. Μ άλζξσπνο πνπ ζηελ πξνζθνκηδή κλεκόλεπε 

απίζηεπηα νλόκαηα. Ιε κηα εθπιεθηηθή δηάθξηζε. Ινπ είρε θάλεη εληύπσζε ην 

εμήο: όηαλ πήγαηλε κε αλζξώπνπο αγλώζηνπο ζην Ινλαζηήξη, ν π. Ζάθσβνο, αλ 

απηνί νη άλζξσπνη ήηαλ άλζξσπνη ηνπ Θενύ, αλνηγόηαλ ζαλ παηδί θαη ηνπο 

έιεγε πνιιά. Αλ ε δηαίζζεζή ηνπ ηνύ έιεγε όηη απηνί είλαη πην ςπρξνί άλζξσπνη, 

ήηαλ επγεληθόηαηνο, αιιά κέρξη εθεί, ηίπνηα άιιν. Ηη απηό είρε γίλεη γηα κέλα 

έλαο ηξόπνο λα δνθηκάδσ ηνπο αλζξώπνπο πνπ δελ ηνπο ήμεξα. Θέσ, γηα λα δσ 

πώο ζα ηνπο αληηκεησπίζεη ν π. Ζάθσβνο. Δνύζε ινηπόλ πάληνηε ελώπηνλ ηνπ 

Ηπξίνπ. Απηή ήηαλ ε δσή ηνπ αλά πάζα ζηηγκή. Γεκάηνο αγάπε θαη απηή ηελ 

αγάπε ηνπ ηελ έδεημε θαη ηελ δείρλεη θαη ηώξα αθόκε κε ην πιήζνο ησλ 

ζαπκάησλ, ηα νπνία επηηειεί. Θπκάκαη ηελ αγσλία ηνπ επίζεο, όηαλ εθνηκήζε ν 

καθαξηζηόο Ναηξηάξρεο Δεκήηξηνο. Ιηα κέξα έρσ αλεβεί ζην Ινλαζηήξη. 

«Ναηδί κνπ, ηί ζα γίλεη;». Μ λπλ Ναηξηάξρεο είρε επηζθεθηεί ην Ινλαζηήξη θαη 

είρε πξαγκαηηθά ζαπκάζεη ηνλ άγην Ζάθσβν, ηνλ π. Ζάθσβν θαη κάιηζηα είρε πεη 

ηόηε: «Ιαθάξη λα γίλεη επί ηεο Ναηξηαξρίαο κνπ». Γίλαη ινηπόλ ε ώξα. Ηαη κε 

ξώηεζε: «Πη ιεο παηδί κνπ; Θα βγεη ν π. Βαξζνινκαίνο Ναηξηάξρεο;». Θέσ: 

«Γέξνληα νη Πνύξθνη έρνπλ δηάθνξα. Αλ δελ ηνλ δηαγξάςνπλ από ηα ραξηηά, 

από ηνλ θαηάινγν, έρεη ειπίδεο». Πίπνηα άιιν δελ κνπ είπε. Έπεηηα από θάπνηα 

ζηηγκή, πήγαηλα πάξα πνιύ ηαθηηθά. Ινπ ιέεη: «Έια λα ζνπ πσ. Γγώ πήγα ζηνλ 

αγ. Δαβίδ θαη ηνπ είπα: “Άγηε κνπ Δαβίδ, πήγαηλε εθεί ζηελ Πνπξθηά, κπέξδεςε ηα 

ραξηηά ησλ Πνύξθσλ θαη θάλε λα βγεη ν π. Βαξζνινκαίνο Ναηξηάξρεο”». Γθεί 

κείλακε πάιη. Όηαλ έγηλε ε εθινγή, ε ελζξόληζε ηνπ Ναηξηάξρε ήηαλ ζηηο 2 

Κνεκβξίνπ. 1 Κνεκβξίνπ ε γηνξηή ηνύ Αγίνπ. «Γέξνληα, θέηνο κπνξεί θαη λα κελ 

έξζσ ζην παλεγύξη γηαηί έηζη θη έηζη, ζθέθηνκαη λα πάσ ζηελ Νόιε». «Δε ζα 

έξζεηο ζηε γηνξηή ηνπ Αγίνπ καο;». Θέσ: «Γέξνληα, ζα πξνζπαζήζσ. Κα δσ αλ 

ππάξρεη αεξνπιάλν». «Ια πώο ζα ιείπεηο από ηνλ Άγηό καο;». Πειηθά 

πξαγκαηηθά ππήξρε αεξνπιάλν, πήγα ζην Ινλαζηήξη, ιεηηνπξγήζακε. Οην 

ηέινο κε παίξλεη, κε πάεη ζην θειιί ηνπ. «Θα παο ηώξα Νάηεξ κνπ;». «Καη, 

Γέξνληα». «Ιε ηη ζα παο;». Θέσ: «Ιε αεξνπιάλν». «Νόζν έρεη ην εηζηηήξην; Απηό 

ζα ζην θάλσ εγώ». «Ια Γέξνληα». Ηαη κεηά κνπ κέηξεζε θάπνηα ρξήκαηα. Απηά 

ζα ηα δώζεηο ζηνλ Ναηξηάξρε καο, αθνύ ηνπ θάλεηο κηα κεηάλνηα από κέξνπο 



κνπ, γηα λα θεξάζεη έλα γιπθό ηνπο Οπλνδηθνύο πνπ ηνλ εμέιεμαλ. Ηαη 

πξαγκαηηθά όπσο κνπ ην είπε, έηζη θη έγηλε. Νξίλ ἀπό ἕλα ρξόλν δηάβαδα θάηη 

πνύ ἀθνξνῦζε ηήλ Πνπξθία θαί ἔθπιεθηνο δηαπίζησζα ὅηη αὐηό πνύ εἶρε 

δεηήζεη ὁ π. Ἰάθσβνο ἀπό ηόλ Ὅζην Δαβίδ εἶρε γίλεη. Οέ κηά ζνβαξή ζύζθεςε 

ηῶλ Πνύξθσλ ἐθείλε ηήλ ἐπνρή γηά θάπνην ζεκαληηθό ζέκα, ζηό ηέινο θάπνηνο 

εἶπε: «ἔρνπκε θαί ηήλ ἐθινγή ηνῦ Ναηξηάξρε ηῶλ Ξσκεῶλ. Ηαί ηόηε ὁ 

ὑπεύζπλνο ἐθείλεο ηῆο ζύζθεςεε ἀπάληεζε: «ἄζε ηνύο Ξσκενύο λά βγάινπλ 

ὅπνηνλ ζέινπλ, ἔρνπκε ζνβαξόηεξα δεηήκαηα». Αὐηό πνύ εἶρε δεηήζεη ὁ π. 

Ἰάθσβνο ἀπό ηόλ Ὅζην Δαβίδ γηά ηόλ Ναηξηάξρε Βαξζνινκαῖν εἶρε γίλεη ὅπσο 

ἀθξηβῶο ηό εἶρε δεηήζεη. Έβιεπε ινηπόλ θαλείο κεξηθέο θνξέο όηη ν π. Ζάθσβνο 

δελ ήηαλ έλαο άλζξσπνο πνπ ήηαλ απιά θιεηζκέλνο ζε έλα Ινλαζηήξη, ζε έλα 

δηθό ηνπ κηθξό θόζκν, πνπ αληηκεηώπηδε απιά ηνπο αλζξώπνπο. Ννιιέο θνξέο 

κνπ δόζεθε ε επθαηξία λα δηαπηζηώζσ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ αγσλία ηνπ γηα 

όια ηα πξάγκαηα, γηα ηελ Γθθιεζία καο γεληθόηεξα, θαη ηώξα κπνξώ λα 

ζθέθηνκαη όηη ήηαλ όλησο έλαο άλζξσπνο ηνπ Θενύ, έλαο άλζξσπνο πνπ 

αγάπεζε ην Θεό, έλαο άλζξσπνο πνπ γέκηζε από ηελ παξνπζία ηνπ Θενύ.  

Νξέπεη λα ζαο πσ όηη όηαλ έθηαζα ην βξάδπ ηεο θεδείαο θαηεπζείαλ από ηελ 

Αζήλα ζην Ινλαζηήξη, κπήθα ζην λαό, πήγα λα ηνλ πξνζθπλήζσ, ζαζηηζκέλνο 

όπσο ήκνπλ θάηη δελ κνπ πήγαηλε θαιά. Φεύγσ κεηά θαη πάσ κέζα λα δσ ηνπο 

Ναηέξεο θη εθεί θάπνηνο ιέεη: «Ναηέξεο, θάπνηνο δελ έβαιε θαιά ην Γπαγγέιην θαη 

έρεη θαιύςεη ηνπ Γέξνληα ηα ρέξηα». Γθεί ινηπόλ ιέσ: «Απηό ήηαλ». Ηαη ιέσ: 

«Νάσ λα ην ηαθηνπνηήζσ». Πα ρεξάθηα ηνπ ήηαλ ζα λα ήηαλ δσληαλά. 

Οεθώζεθαλ άλεηα. Ιπήθε ην Γπαγγέιην, ζηαπξώζεθαλ ζε ζρήκα επινγίαο θαη 

κέρξη θαη ηελ ώξα ηεο θεδείαο ηνπ δελ είρε παγώζεη ν άγηνο απηόο άλζξσπνο 

ηνπ Θενύ. Έηζη ηνλ δήζακε. Πώξα δελ κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ απηά ηα 20 

ρξόληα. Όκσο πνηό είλαη ην ζπκπέξαζκα, γηα κέλα. Μ Θεόο κε αμίσζε λα δήζσ 

αλάκεζα ζε ηξεηο Αγίνπο. Πνπο δύν πξώηνπο ηνπο ήμεξα: ν Όζηνο Ζσάλλεο ν 

Ξώζνο θαί ὁ Όζηνο Δαβίδ θαη ηειηθά ν ηξίηνο ήηαλ ν π. Ζάθσβνο. Ηαη πηζηεύσ όηη 

όπσο θαη ηώξα ν ιαόο ηνπ Θενύ ηνλ ηηκά σο άγην, έηζη αθξηβώο απηή ε ηηκή ζα 

αλαγλσξηζηεί θαη ζα γίλεη θαη επίζεκε θαη ζα κπνξνύκε λα παξαθαιάκε, όπσο 

θαη ην θάλνπκε ζήκεξα, ηνλ άγην άλζξσπν ηνπ Θενύ, ηνλ π. Ζάθσβν, λα 

πξεζβεύεη γηα όινπο καο, γηα ηελ Γθθιεζία ηνπ, γηα ηε ζσηεξία καο, γηα ηελ 

παηξίδα καο, πνπ κηινύζε κε ηόζε αγάπε θαη γηα ηελ παηξίδα πνπ άθεζε θαη γη΄ 

απηήλ πνπ βξήθε. Αο έρνπκε όινη καο ηελ επρή ηνπ. 


