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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ

(1907-1970)*
Μιά σύγχρονη μαρτυρική μορφή

«Ὡς ἔφηβος ἔζησε, τήν μπροστά στά μάτια του, 
στήν Μικρά Ἀσία, μαρτυρική σφαγή τῶν γονέων 
καί τῶν ἀδελφῶν του.
Ὡς μοναχός, ἐπί δεκαετία, στήν Ἱερά Μονή
Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὄρους, 
ἔζησε ἀσκούμενος τό μαρτύριο τῆς συνειδήσεως.
Ὡς ἡγούμενος ἔζησε ἑκουσίως, ἐπί τριετία, παρότι
τοῦ δόθηκε ἐξαρχῆς χάρη, τήν μαρτυρική ἄνευ λόγου
καταδίκη του, ἀπό ἀγάπη γιά τούς συνανθρώπους-
συγκρατουμένους του, στά στρατόπεδα τῆς
Γερμανίας, Μπερνάου καί Νταχάου.
Ὡς ἐπίσκοπος, ἐπί εἰκοσαετία, ἔζησε μέ αὐταπάρνηση τό μαρτύριο τῆς
ἀρχιερατικῆς του διακονίας.
Ὡς ἄνθρωπος, τέλος, μέχρι τήν τελευτή του, 
ἐβίωσε καρτερικά τό μαρτύριο τῆς χρόνιας ἀνίατης ἀσθένειάς του.
Ἡ ἐδῶ ἐπίγεια ζωή του ὑπῆρξε ὅλη μέ τρεῖς λέξεις:
ὁ μ ο λ ο γ ί α - π ό ν ο ς – μ α ρ τ ύ ρ ι ο».

ΜΕΡΟΣ Δ´
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1. Βιογραφικά

Μία ἀπό τίς σημαντικότερες ἀρχιερατικές μορφές τοῦ 20οῡ αἰῶνα ὑπῆρξε ὁ
ἀπό Λήμνου καταστάς Μητροπολίτης Τρίκκης καί Σταγῶν Διονύσιος Χαρα-
λάμπους. Ὁ μακαριστός Διονύσιος γεννήθηκε τό 1907 στό Ἀβτζιλάρ (Κυνηγοί)
Ἀδραμυττίου τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Οἱ γονεῖς του, Χαράλαμπος και Κλεοπάτρα,
καί δύο ἀδελφές του κατακρεουργήθηκαν κατά τήν Μικρασιατική καταστροφή.
Τά πρῶτα μαθήματα παρακολούθησε στό Δημοτικό Σχολεῖο Στύψης Λέσβου1.
Στή συγκλονισμένη καρδιά τοῦ ἐφήβου, πού κατέφυγε στή Μυτιλήνη, ἡ φιλαν-
θρωπία τοῦ Θεοῦ ἄναψε φλόγα μεγάλη. Θά γράψει ὁ ἴδιος ἀργότερα: 

«Ἡ πατρική τοῦ Κυρίου χείρ ἔφερε τό χειμαζόμενον πλοιάριόν μου εἰς
εὔδιον λιμένα. Γηραιός, πεπειραμένος καί διά πολλῶν ἀρετῶν κεκοσμημένος
ἅγιος Γέρων, χειραγωγήσας με, μοί ἤνοιξε τήν ‘’Πύλην τοῦ Οὐρανοῦ’’»2. 

Ἐπί δέκα ἔτη ἐμόνασε στήν Ἱερά Μονή Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὄρους3.
Ἀναφερόμενος στίς ἁγιορείτικες ἐμπειρίες του σημειώνει: 

«Ὁ Μοναχισμός θεμελιοῦται ἐπί περιβάλλοντος ἀθορύβου. Ἐν τῇ ἐπικρα-
τούσῃ ἀδιαταράκτῳ ἡσυχίᾳ ἔστρεφον χωρίς κόπον τάς κεραίας τῆς ψυχῆς μου
εἰς τήν περιοχήν τοῦ θείου καί συνελάμβανον εὐκρινῶς τά μηνύματα τοῦ
οὐρανοῦ. Ἐπεδιδόμην ἀπερίσπαστος εἰς τήν προσευχήν καί τήν μελέτην. Ἐφι-
λοσόφουν περί τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων. Μετηρσιούμην καί ἀφιστάμην
τῶν ἐγκοσμίων. Ἐπτερύγιζα διαρκῶς εἰς ὑψηλούς πνευματικούς ὁρίζοντας»4.

Κεκοσμημένος μέ τέτοιες πνευματικές ἐμπειρίες, ἀφοῦ ἀποφοίτησε ἀπό
τήν Ἀθωνιάδα καί ἀκολούθως τήν Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης5, χειροτονή-

1 Βλ. Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαίδεια (ΘΗΕ), τόμ. 5, Ἀθῆναι 1964, σελ. 52-53. Βλ. Μονα-
χολόγιον Ἱερᾶς Μονῆς Λειμῶνος Ἁγίου Ἰγνατίου, ἀρ. 73.
2 Διονυσίου Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν, «Εὐγνώμων μνεία καί προσφορά» (ἀνάτυπον ἐκ
τοῦ Πνευματικοῦ Συμποσίου ἐπί τῇ χιλιετηρίδι τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μοναχισμός καί σύγχρονος
κόσμος), Ἀθῆναι 1963, σελ. 11.
3 Σύμφωνα μέ τά ἀναγραφόμενα στό Μοναχολόγιο τῆς Μονῆς, στό ὁποῖο φέρει αὔξοντα ἀριθμό
ἐγγραφῆς 92, προσῆλθε στήν Ἱερά Μονή Μεγίστης Λαύρας τό ἔτος 1924 και ἡ κουρά του ἔλαβε
χώρα τήν 10η Αὐγούστου 1925. Τοῦ ἐδόθη τό μοναχικό ὄνομα «Ἀγάπιος». Στό Μοναχολόγιο αὐτό
φέρεται ἐγγεγραμμένος μέ τό ἐπώνυμο «Γιαβατσᾶς» ἀντί τοῦ «Χαραλάμπους». Τό ἐπώνυμο «Για-
βατσᾶς» ἀνῆκε στή μητέρα του, ἡ ὁποία ἦταν τό γένος «Παράσχου-Γιαβατσᾶ». Στό Μοναχολόγιο
Ἱερᾶς Μονῆς Λειμῶνος, ὅ.π., ἀναφέρεται μέ τό ἐπώνυμο «Γιαβατσιᾶς».
4 Ὅ.π., σ. 5.
5 Αξίζει νά σημειωθεῖ ἡ πιστοποίηση ἀρίστης διαγωγῆς τοῦ Διονυσίου Χαραλάμπους ἀπό τό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο κατά τήν φοίτησή του στήν Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης. Βλ. Ἀρχεῖο
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μηθύμνης (Φάκελος Διονυσίου Χαραλάμπους) ἔγγραφον Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου, ἀρ. πρωτ. 694, ἡμερ. 8 Ἰουλίου 1940. 
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θηκε τόν Αὔγουστο 1934 διάκονος καί τό 1935 (21 Ἰουλίου) πρεσβύτερος, ἀπό
τόν τότε Σχολάρχη Ἐπίσκοπο Μιλήτου Αἰμιλιανό. Ἔλαβε δέ τό ὀφφίκιο τοῦ
ἀρχιμανδρίτη τό 1940. Ἀπολυτήριο ἀπό τήν Μονή τῆς μετανοίας του πῆρε τήν
18η Ἰουνίου 1935, σύμφωνα μέ τά ἀναφερόμενα στό Μοναχολόγιο αὐτῆς6. 

Κατά τά ἔτη 1941-1942 ὑπηρέτησε ὡς ἱεροκήρυκας στήν Μητρόπολη
Μηθύμνης7 καί ἀνέλαβε τήν ἡγουμενία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Λειμῶνος. Τόν
Αὔγουστο τοῦ 1942 τόν συνέλαβαν οἱ Γερμανοί, ἐπειδή περιέθαλπε Βρετανούς
στρατιῶτες, τόν βασάνισαν φρικτά8 καί τόν κατεδίκασαν σέ δεκαετή εἱρκτή.

Μεταφέρθηκε στό στρατόπεδο Παύλου Μελᾶ Θεσσαλονίκης. Ἐκεῖ τελοῦσε
συχνά τή Θεία Λειτουργία, κήρυττε, ἐξομολογοῦσε καί ἐνίσχυε τούς κρατουμέ-
νους. Κινητοποιῶντας ἀκόμη ὅλη τήν φιλάνθρωπη Θεσσαλονίκη, ἔσωσε ἀπό
τόν ἐκ πείνης θάνατο πολλούς9.

Οἱ Γερμανοί κατακτητές ἀποφάσισαν νά στείλουν ἕναν ἀριθμό κρατουμένων
σέ στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Μολονότι τοῦ δόθηκε χάρη, τήν ἀπέκρουσε10

ζητῶντας νά συγκακοπαθήσει μέ τό ποίμνιο.Ἔτσι, ἐνεκλείσθη ἐπί τρία ἔτη στά
φρικτά Γερμανικά στρατόπεδα, (Στάουν, Μπερνάου καί Νταχάου)11, ὅπου ὑπέ-

6 Βλ. Μοναχολόγιο Ἱ.Μ. Μεγίστης Λαύρας, ὅ.π. καί Μοναχολόγιο Ἱ.Μ. Λειμῶνος, ὅ.π.
7 Βλ. Ἀρχεῖο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μηθύμνης, (Φάκελος Διονυσίου Χαραλάμπους), Πρωτόκολλον
Ὁρκωμοσίας, ὅπου ἀναφέρεται ὁ διορισμός-ὁρκωμοσία, ὡς ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ.Μ. Μηθύμνης, ἐνώ-
πιον τοῦ Μητροπολίτου Μηθύμνης Διονυσίου (10 Σεπτεμβρίου 1941, ἡμέρα Τρίτη καί ὥρα 6 μ.μ.),
ἀριθμ. ἐγγράφου 57881, 26 Μαρτίου 1941 τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων καί Ἐθνικῆς Παιδείας.
8 Κάνει ἰδιαίτερη μνεία σ᾿ αὐτά ὁ Μητροπολίτης Μηθύμνης Διονύσιος μέ τήν ἐπιστροφή τοῦ
Ἀρχιμ. Διονυσίου Χαραλάμπους ἀπό τά στρατόπεδα τῆς Γερμανίας ἀπευθυνόμενος πρός τήν
Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ σχετικά ἔγγραφα. Βλ. Ἀρχεῖο Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Μηθύμνης, (Φάκελλος Διονυσίου Χαραλάμπους), (ἄνευ ἀριθμ.), Καλλονή 29-8-1945. Βλ. καί ἔγγρα-
φον ἀριθμ. Πρωτ. 51, Καλλονή 13/2/1946.
9 Δράση ἀξιοθαύμαστη γιά τήν ὁποία ὁ ἴδιος, ἐν τῷ πλήθει τῆς ταπεινώσεώς του, οὐδέν ἀναφέρει
στό βιβλίο του Μάρτυρες, ἔκδ. Ζ΄ Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Βυτουμᾶ Καλαμπάκας, βλ. σελ.
76-86, 92, 96, 112. Βλ. ἐπίσης ἀνάτυπο περιοδ. Ἀνάπλασις, «Ὁ Τρίκκης καί Σταγῶν Διονύσιος -
ἕνας Ἅγιος Ἱεράρχης», Ἀθῆναι 1971, σελ. 53.
10 Βλ. Διονυσίου Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν, Μάρτυρες, ἔκδ. Ἱ.Μ. Βυτουμᾶ, Καλαμπάκα
20047, σ. 12-13 καί 100.
11 Βλ. Stanislav Zámečnik, Das war Dachau, (Stiftung Comite International de Dachau), Druck:
Sankt – Paulus – Drucherei A.G. Luxemburg, 2002, σσ. 435. Βλ. ἐπίσης Dr. Johannes Neuhäusler
(1888- 1973), Wie war das im KZ Dachau?, München 1996, σσ. 82. Βλ. ἀκόμα KONZENTRA-
TIONSLAGER  DACHAU (1933-1945), Druck: Lipp GmbH, München 1978, σσ. 221. Στά ἐν λόγῳ
ἔργα παρουσιάζεται διεξοδικῶς ἕνα ἀπό τά πιό «γνωστά-σκληρά» στρατόπεδα (τό πρῶτο, τό
Νταχάου, τό ὁποῖο λειτούργησε ἐπί δώδεκα χρόνια) τῆς Γερμανίας, ὅπου μπορεῖ νά δεῖ κανείς
καί νά ἀντλήσει πληροφορίες γιά τή γενικότερη ζωή-συνθῆκες τοῦ στρατοπέδου (-ων).
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στη βασανιστήρια μάρτυρος12 καί ἔφθασε «πλειστάκις παραπλησίον τοῦ θανά-
του»13.

Ἀξιοσημείωτα εἶναι τά ὅσα γράφει ἀπό τίς ἀναμνήσεις τῆς κατοχῆς ὁ συγκρα-
τούμενος (στρατόπεδο ὑποδίκων στίς ποινικές φυλακές Μυτιλήνης, Θεσσαλο-
νίκης -Παύλου Μελᾶ-, Γερμανία) Δημήτριος Καλλιγέρης: 

«Στάθηκε, ὅπως πάντα, στό ὕψος του. Γενναῖος στό σῶμα καί τήν ψυχή.
Μιά σπάνια μορφή ἁγιοσύνης καί ἀνθρωπιᾶς. Ἡγούμενος Μονῆς Λειμῶνος
Καλλονῆς (Ν. Λέσβου), Ἀρχιμανδρίτης καί ἱεροκῆρυξ μέ τό ὄνομα Διονύσιος
Χαραλάμπους-μετέπειτα Μητροπολίτης Τρίκκης καί Σταγῶν καί κατά κόσμον
Κωνσταντῖνος Γιαβαστσᾶς [...]: Ἀγόγγυστα κι ἀδελφωμένοι ἀνεβαίνουμε τόν
Γολγοθᾶ. Μαζί θά δοκιμασθοῦμε καί μαζί θα νικήσουμε ὡς τό τέλος [...] Ἡ
κακομοιριά πού ἀντικρύζουμε μέσα στίς φυλακές εἶναι ἄνευ προηγούμενου [...]
ὁ θάλαμος τῶν ἀνηλίκων ἤ καλύτερα ὁ θάλαμος τῶν σκελετωμένων παιδιῶν,
πού πέθαιναν ἀπό τήν πεῖνα καί τήν ψώρα. Ἐκεῖ ὁ πατήρ Ἡγούμενος [...] δέν
μπορεῖ νά ἀντέξῃ σ᾿ αὐτό τό τραγικό σκηνικό. Πρέπει κάτι νά κάνει, νά σωθοῦν
τά παιδιά. Αὐτά, πού γιά μικροαδικήματα εἶναι καταδικασμένα σ᾿ ἕναν ἀργό,
ἀλλά βέβαιο θάνατο. Ἀπ᾿ τήν στιγμή αὐτή ἀρχίζει τό μεγάλο του ἔργο! Μέ τά
χρήματα πού συγκεντρώνει ἀπό τούς χριστιανούς ἀποφυλακίζονται πολλά
ἀπ᾿ αὐτά τά παιδιά, καί ἄλλα ἀρχίζουν νά πιστεύουν πώς δέν εἶναι πιά μόνα
τους κι ἐγκαταλελειμμένα. Στίς φυλακές ἀρχίζει νά φυσᾶ ἕνας ζωογόνος ἄνε-
μος, χάρι στίς προσπάθειές του. Στό πρόσωπό του ἀρχίζουμε να βλέπουμε
καί ἐλπίδα και παρηγοριά. 

Κυνηγημένα ἀγρίμια ἐμεῖς οἱ ἄλλοι, ζητούσαμε προστασία ἀπό ἐκεῖνον.
Προσπαθούσαμε ν᾿ ἁρπαχτοῦμε ἀπό τήν δικιά του πίστι, γιά τήν δική μας
σωτηρία. Εἶχε πλήρη ἀντίληψι τοῦ ψυχικοῦ μας κόσμου καί μᾶς ἐπροστάτευε,
ὅπως ἡ κλῶσσα φροντίζει τά πουλάκια της, κάτω ἀπό τά προστατευτικά φτε-
ρά της. Ἔτσι ἀκριβῶς ζέσταινε καί ἐκεῖνος τήν πίστι μας, πού ξανάρχιζε καί

12 Στά τέλη του, ὁ ἰατρός πού τόν νοσήλευε εἶδε κατάπληκτος στό σῶμα του μία τεράστια οὐλή
ἀπό καυτό σίδερο. Βλ. ἀνάτυπο, Ὁ Τρίκκης καί Σταγῶν Διονύσιος, ὅ.π., σ. 31, Κ. Κούρκουλα, Ὁ
Τρίκκης Διονύσιος, ὁ γνήσιος καί κρατερός ἀγωνιστής.
13 Διονυσίου Μητροπολίτου Τρίκκης, Ἱεροί Παλμοί, Ἀθήνα 1962, σ. 147, καθώς καί τοῦ ἰδίου, Ὁ
πιστός στόν πόνο καί στόν θάνατο, ἔκδ. Ἡ Δαμασκός, Ἀθῆναι 4η, 1960, σελ. 40, ὅπου ἀναφέρει: «
Ἄλλη μία νύχτα ἀγωνίας, ἄλλη μία νύχτα ἀγρυπνίας καί προσευχῆς. Νά, αὐτή ἡ σιωπή πού βασι-
λεύει στό Στρατόπεδο, πού σ’ αφήνει νά ἀκούσεις τούς πελώριους κτύπους τῶν καρδιῶν, αὐτό
πρέπει νά εἶναι ὁ θάνατος. Κάποια στιγμή, ἐκεῖ πού προσεύχομαι γονατιστός, ἕνα χαρτάκι φτε-
ρουγίζει. Σάν πεταλούδα. Τ’ ἁρπάζω μέ ὁρμή. Οἱ ἄλλοι μέ τριγυρίζουν. Ἐκτέλεσις ἀνεστάλη. Εἰδο-
ποιήσατε ὅλους». 
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πάλι νά ξυπνᾶ μέσα στίς ψυχές μας. Τίποτε, ποτέ, δέν ἐκλόνισε τήν πίστι του.
Ἦταν ἀπόλυτος καί δέν χωροῦσε συμβιβασμός μέ ὅ,τι δέν εἶχε ὡς βάσιν τήν
ἠθική, τήν ἀλήθεια, τόν Χριστό.

Ἄβυσσος, ἀλήθεια, σωστή ἐχώριζε τούς δύο κόσμους, τόν δικό του καί τόν
δικό μας. Σύνδεσμος, θά ἔλεγε κανείς, μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων ἐκεῖνος. Δέν
θά περάση πολύς καιρός καί θ᾿ ἀλλάξη καί στό στρατόπεδο ἡ κατάσταση. Τό
ἐνδιαφέρον πού δείχνει τώρα ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης θ᾿ ἀφήσει ἐποχήν.

Ἀλλά καί ὁ πατήρ Ἡγούμενος δέν μένει ἀργός. Κινεῖ γῆν καί οὐρανόν.
Ἔγραφε συνεχῶς ἐπιστολές παρακλητικές, ἀλλά καί σέ ἔντονον ὕφος. Ζητᾶ
καί ἀπαιτεῖ κάθε δυνατή βοήθεια γιά τούς πεινασμένους καί ψωριασμένους
κρατούμενους.

Νά σκεφθῆ κανείς, ὅτι ἡ μοναδική τροφή καθημερινῶς ἤτανε νερόβραστο
σπανάκι! Πολύ σύντομα, ὅμως, ἀρχίζουν νά καταφθάνουν τρόφιμα, ἐνδύματα
καί πάσης φύσεως πράγματα πρός ἀνακούφισιν τῶν φυλακισμένων. Καί ὅλα
ἤρχοντο γιά ἐκεῖνον προσωπικῶς. Μέ τό δίκαιο, ἀλήθεια, χέρι ἔκανε τή δια-
νομή! Καί τό βράδυ, κατάκοπος, ἀλλά γεμᾶτος ἀγαλλίασι, πού μπόρεσε καί
τήν ἡμέρα αὐτή νά βοηθήση αὐτούς πού ὑπέφεραν. Μᾶς προσέφερε πλεῖστα
ὅσα πνευματικά ἀγαθά, ἀλλά δέν ὑστεροῦσε καί σέ ὑλικά ἀγαθά.

Ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες μᾶς προσέφερε, χάρις σ᾿ ἐκεῖνον, καί ἡ ἀδελφή του
–κ. Βαλσαμῆ- κάτοικος Θεσσαλονίκης. Ἔθεσε ὅλην της τήν οἰκογένεια στή
διάθεσί μας. Γιατί ἐκεῖνος τῆς τό ἐζήτησεν. Οἱ ἔγνοιες οἱ δικές μας δέν μᾶς
ἄφηναν νά σκεφθοῦμε καί τούς ἄλλους. Δέν εἴχαμε τότε συνειδητοποιήσει τό
μέγεθος τῶν φροντίδων καί κόπων τῆς χριστιανικῆς αὐτῆς οἰκογενείας. Ἐπί
16 ὁλόκληρους μῆνες, πού μείναμε στό στρατόπεδο Παύλου Μελᾶ, μᾶς ἑτοί-
μαζε καί μᾶς κουβαλοῦσε φαγητό γιά τή συντροφιά μας, 9 ἄτομα. Ἔπαιρνε
τά ροῦχα μας καί μᾶς τά ἔφερνε πλυμένα καί σιδερωμένα.

[...] Ὁ πατήρ Ἡγούμενος χωρίς νά μᾶς τό ἔλεγε καθαρά, μᾶς προειδο-
ποιοῦσε: “Νά εἶσθε πάντοτε ἕτοιμοι. Νά ἐλπίζετε. Νά προσεύχεσθε. Νά
πιστεύετε”. Γι᾿ αὐτό, χωρίς πολλές νηστεῖες, πολύ συχνά μᾶς κοινωνοῦσε τοῦ
Ποτηρίου τῆς Ζωῆς [...]. Ὁ καημένος ὁ Ἡγούμενος πετάει τό στρῶμα ἀπό τό
κρεβάτι του. “Γιατί”,τόν ἐρωτῶ, “τό κάνεις αὐτό;”. “Ἐκεῖ πού θά πᾶμε, δέν
ξέρουμε τί θά βροῦμε καί ποῦ θά κοιμώμαστε. Πρέπει νά συνηθίζουμε ἀπό
τώρα”. Αὐτή ἤτανε ἡ ἀπάντησή του.

Ὁ Μητροπολίτης, ὅμως, Θεσσαλονίκης δέν ἐμείωσε τό ἐνδιαφέρον του.
Φοβᾶται πώς ὁ χαμός τοῦ πνευματικοῦ αὐτοῦ ἀνθρώπου θά εἶναι μεγάλη
ἀπώλεια. Ἕνα πλῆγμα γιά τήν Ἐκκλησία.Καταφέρνει νά τόν ἀπαλλάξη ἀπ᾿
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αὐτήν τήν δοκιμασία.Ὅμως χαμένος κόπος. Ἐπ᾿ οὐδενί λόγῳ δέχεται. Δέν
ἐγκαταλείπω ἐγώ τό ποίμνιόν μου. Αὐτή ἡ στιγμή ἀκριβῶς εἶναι πού μέ ἔχει
περισσότερο ἀνάγκη. Καί μᾶς ἀκολούθησε στά καταναγκαστικά ἔργα τῆς
Γερμανίας»14.

Μετά τήν ἀπελευθέρωση ἐργάσθηκε γιά τήν συγκέντρωση καί τήν ἐπιστρο-
φή τῶν Ἑλλήνων κρατουμένων στήν πατρίδα. Στή συνέχεια διακόνησε ἀκατα-
πόνητα στή Μυτιλήνη, Εὐρυτανία (Καρπενήσι κ.λπ.) καί στή Ναύπακτο15, καί
ὀργάνωσε στήν Κύπρο τήν Ἱερατική Σχολή «Ἀπόστολος Βαρνάβας»16. 

2. Πνευματικά του τέκνα

Γιά λίγο ἤ καί γιά ὅλο τό διάστημα τῆς ἑνδεκαετίας ὑπηρέτησαν κοντά του
στά Τρίκαλα: Ὁ Καλλίνικος Καροῦσος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Βαρλαάμ, κατο-
πινός Μητροπολίτης Πειραιῶς μέ τήν συνοδεία του (τόν μακαριστό Ἀρχιεπί-
σκοπο Χριστόδουλο Παρασκευαΐδη καί τόν Μητροπολίτη Αἰγιαλείας Ἀμβρό-
σιο Λενῆ), ὁ ἀρχιμ. Δοσίθεος Ἀνδριανόπουλος, πνευματικός τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίου
Στεφάνου Μετεώρων καί ἀργότερα ἱδρυτής τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Παύλου Λαυ-
ρίου, ὁ ἀρχιμ. Αἰμιλιανός Βαφείδης, κατοπινός Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Σίμωνος
Πέτρας στόν Ἄθω, ὁ π. Παντελεήμων Καθρεπτίδης, Μητροπολίτης Κορωνίας,
ὁ π. Ἀγαθόνικος Φατοῦρος, πρώην Μητροπολίτης Κίτρους, ὁ Προηγούμενος
τῆς Ἱ. Μ. Παρακλήτου π. Ἰγνάτιος Πουλουπάτης, ὁ π. Ἰγνάτιος Παπαϊωακείμ,
ὁ ἀρχιμ. Γεώργιος Στέφας, πρωτοσύγκελλος Μητροπόλεως Σταγῶν και Μετε-
ώρων, ὁ π. Ἰγνάτιος Ποῦτος, νῦν Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγ. Βησσαρίωνος Δου-
σίκου, ὁ π. Πολύκαρπος Γιάνναρος, διάκονος τότε, ὁ ἀρχιμ. π. Δανιήλ Γούβα-
λης, ὁ π. Ἀλέξιος Μαντζίρης, νῦν Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ξενοφῶντος τοῦ Ἄθω,
ὁ π. Σωφρόνιος Γραβάνης, ὁ π. Χαρίτων Σαρρῆς, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Βαρλα-
άμ Μετεώρων, ὁ π. Ἰσίδωρος Τσιατᾶς, νῦν Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Βαρλαάμ, ὁ π.
Χρυσόστομος Τέτσιος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγ. Τριάδος Μετεώρων, ὁ π. Φιλό-

14 Καλλιγέρη Δημητρίου, Ὁ π. Διονύσιος Χαραλάμπους, Ἡγούμενος Λειμῶνος, (ἀνάτυπον ἐκ τοῦ
Περιοδικοῦ «Ἐφημέριος»), Ἀθῆναι 1973,σελ. 4-7.
15 Βλ. ἔγγραφον Ἱερᾶς Συνόδου Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀρ. πρωτ. 1651, Ἀθήνησι, 25 Αὐγούστου
1948, τό ὁποῖο ὑπογράφει ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός. Πρβλ. Μέ τόν Ἱεροκήρυκα Διονύ-
σιο, μετέπειτα Μητροπολίτης Τρίκκης, Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση (περιοδ. Ἱ. Μητρ. Ναυπάκτου
καί Ἁγίου Βλασίου), Σεπτ. 2005, σελ. 4-5 καί Δεκέμβριος 2005, σελ. 4. Βλ. Μοναχολόγιο Ἱ.Μ.
Λειμῶνος, ὅ.π.
16 Πρβλ. Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν Διονυσίου, «Ἱεροί Παλμοί», Ἀθῆναι 1962, σελ. 130-
145. Πρβλ. «Ἀπόστολος Βαρνάβας», τόμ. ΙΒ’: 11(1951), σελ. 448-449.
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θεος Διανελλάκης, ὁ π. Ἀπόστολος Πινακούλας, καθώς καί οἱ ἔγγαμοι θεολό-
γοι πατέρες: Ἐλευθέριος Πετριτσόπουλος, Νικόλαος Τριανταφύλλου, Ἄγγελος
Τόλιας, Πολύκαρπος Τύμπας, Παναγιώτης Τσιάπρας, Νικόλαος Γκαγκάτσιος,
Κωνσταντίνος Νούλας καί ἄλλοι. Πολλοί ἀπό αὐτούς πρόσφεραν ἐγκαρδίως
στόν Κύριο τά παιδιά τους πού ἐπέλεξαν τόν Μοναχισμό ἤ καί ἔγιναν οἱ ἴδιοι
πνευματικοί ἀδελφοτήτων. Συνεργάστηκαν, ἐπίσης, μαζί του καί πολλοί ἐκλε-
κτοί λαϊκοί θεολόγοι καί ἄλλοι ἐπιστήμονες. 

Γράφει στενός συνεργάτης του: «Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Τρίκκης καί
Σταγῶν Διονύσιος (κατά κόσμον Κωνσταντῖνος Χαραλάμπους) ἦταν ἐκλεκτός,
ἔμπειρος καί σεβαστός Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἱεράρχης μέ
ὄνομα καί μεγάλο κῦρος. Ἦταν ἄνθρωπος πολύ δραστήριος καί πνευματικός,
φιλακόλουθος, φιλομόναχος καί ἀσκητικός στή ζωή του. Ἦταν πολύ ἐργατι-
κός, μεθοδικός καί συστηματικός στό ἔργο του. Πρώτιστα, ὅμως, ἦταν ἄνθρω-
πος τοῦ Θεοῦ, φιλάνθρωπος καί ἐνάρετος.

Ἡ φιλομάθειά του τόν κατέστησε γνώστη πολλῶν θεμάτων, ἀλλά καί ζητημά-
των τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί τάξεως, τῆς Λατρείας μας, τῶν Κανόνων τῆς
Ἐκκλησίας (τοῦ Πηδαλίου) καί τῶν Διοικητικῶν πραγμάτων της. Ἀγαποῦσε τόν
Θεό καί ἀκολουθοῦσε μέ συνέπεια τίς θρησκευτικές καί ἐθνικές μας παραδόσεις.

Δέν εἶναι ὑπερβολικό ἄν προσθέσουμε ὅτι ἦταν πολύ σπουδαία ἐκκλησια-
στική προσωπικότης, πρότυπο Ἱεράρχου καί Ποιμενάρχου, Πατερική μορφή»17.

Τιμήθηκε δέ ἀπό τήν Ἐκκλησία (Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος) καί τήν πολιτεία γιά τήν πολύπλευρη δράση καί προσφορά του18.

3. Ἡ τελευτή - Ἡ διαθήκη του

Παρά τούς πόνους καί τή δοκιμασία τῆς ἀνίατης ἀσθενείας του, ἀπό τό
νοσοκομεῖο ἐμψυχώνει τους συνεργάτες του γιά τήν καλύτερη ἀντιμετώπιση
τῶν θεμάτων τῆς Μητροπόλεως. Ὁ ἴδιος ἀφήνεται «καθ᾿ ὁλοκληρίαν» στήν
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ19. Προσπαθεῖ παρότι βρίσκεται στό κρεβάτι τοῦ πόνου πρό
τοῦ θανάτου του, νά τακτοποιήσει ὅλες τίς ἐκκρεμότητες20.

17 Ἀρχιμ. Γεωργίου Στέφα, Ποιός ἦταν ὁ Τρίκκης Διονύσιος, ὅ.π., σελ. 5.
18 ΘΗΕ, τόμ. 5ος, Ἀθῆναι 1964, σελ. 52-53.
19 Ἀρχεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Βυτουμᾶ, χειρόγραφη ἐπιστολή-ἔγγραφον (ἄνευ ἀριθμ.), ἡμερομ. 12/7/1969. 
20 Ἀρχεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Βυτουμᾶ, χειρόγραφη ἐπιστολή-ἔγγραφον – «Μνημόνιον» (ἄνευ ἀριθμ. καί ἡμε-
ρομηνίας). 
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Ἡ καταδαπάνηση σωματικῶν καί πνευματικῶν δυνάμεων τοῦ Διονυσίου,
σημειώνει ἡ ἐκδότρια Μονή, ὑπῆρξε γι᾿ αὐτόν «ἡφαιστειακή». «Σέ ὅλες τίς
ἐκδηλώσεις του ἦταν μιά ὕπαρξη ἀφημένη, μετέωρη στήν ἄβυσσο τοῦ Θεοῦ,
μιά ὕπαρξη ἐν κινδύνῳ». 

Τό τέλος ἦλθε στίς ἀρχές τοῦ 1970, μετά ἀπό μακρά καί ἐπώδυνη βαριά
ἀσθένεια, κατά τήν ὁποία ἔδειξε πῶς συμπεριφέρεται «ὁ πιστός στόν πόνο
καί στόν θάνατο». Ὁ Διάδοχος Φωτικῆς δέ σημειώνει ὅτι οἱ βαριές ἀσθένειες
ἰσοδυναμοῦν μέ μαρτύριο21.

«Ἐκείνη ἡ ὀλίγο πονεμένη σάρκα, τυλιγμένη εἰς τόν μοναχικόν ἐντάφιον
σάκκον, ἀσήμαντος, ἀμελητέα» ἐκρύβη ὡς κόκκος σίτου στό βάθος τῆς γῆς,
στήν Ἱερά Μονή Βυτουμᾶ.

Ὁ Καλόγερος καί ἀρχιερεύς εἶχε δώσει γι᾿ αὐτό ὁδηγίες στή Διαθήκη του:
«Θά μέ ἀλλάξουν οἱ ἀγαπητοί μου ἀρχιμανδρῖται· θά χρησιμοποιήσουν τό

σάβανον πού ἔχω φέρει ἀπό τόν Πανάγιον Τάφον, ἕνα παλαιόν ζωστικόν ράσον,
τό ἐπιτραχήλιόν μου καί τό μικρόν ὠμόφορον τῆς Ἱ. Μονῆς Βυτουμᾶ. Ὄχι ὁλόκλη-
ρον ἀρχιερατικήν στολήν. Οὔτε ἄλλα πολυτελῆ. Ἁπλᾶ καί ταπεινά. Καί τό φέρε-
τρον εὐτελές. [...]. Πολύ ἐπιθυμῶ νά λάβουν εἰς αὐτήν μέρος μόνον οἱ κληρικοί τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μου. Νά μή ἐκφωνηθῇ ἐπικήδειος λόγος. Νά μήν ἀποδοθοῦν
τιμαί. Νά μέ ἐνταφιάσουν δέ ὄπισθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς
Μονῆς Βυτουμᾶ. Καί ἄν ποτέ τά πνευματικά μου τέκνα ἀνεγείρουν μνημεῖον, νά
χαραχθῇ ἐπί τῆς πλακός τό ὄνομά μου καί τό χωρίον: “Πρός σέ ἔρχομαι...”22 .

Χάριτι θείᾳ ἐτήρησα τήν ὑπόσχεσίν μου περί ἀκτημοσύνης. Οὐδεμίαν ἀπο-
λύτως περιουσίαν ἀπέκτησα. Δέν ἔχω ἑπομένως νά διαθέσω τι»23.

Ὅ,τι εἶχε διαθέσει στίς ψυχές τοῦ ποιμνίου, τῆς Ἐκκλησίας, τῶν Ὀρθοδό-
ξων Μοναχῶν, ὅλο τόν Κύριο πού ἐνοικοῦσε καί ἐμπεριπατοῦσε μέσα του, τόν
ἑαυτό του, τά εἶχε διαθέσει ἀπό καιρό.

Ὁ μακαριστὸς Διονύσιος ἐτάφη, ὅπως ζήτησε, στὴν παλαίφατη Μονὴ
Βυτουμᾶ, μὲ τὴν ἀδελφότητα τῆς ὁποίας πολὺ συνδέθηκε. Ὁ ἀπέριττος μαρ-
μάρινος τάφος του κεῖται ὄπισθεν τοῦ ἱεροῦ βήματος, στὸ μέρος τῆς Προσκο-
μιδῆς. Ἀκριβῶς ἀπέναντι, ὄπισθεν τοῦ Διακονικοῦ, εἶναι ὁ τάφος τῆς Εὐφη-
μίας μοναχῆς, πρώτης Γερόντισσας τῆς Μονῆς.

Ὁ λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ Διονύσιος συνδέθηκε τόσο πολὺ μὲ τὴ Μονὴ

21 Διαδόχου Φωτικῆς, PG 65, 1206-1207.
22 Ἰωάν. 17, 11.
23 Βλ. Πρωτοπρ. Πολυκάρπου Γ. Τύμπα, Ὁ Μητροπολίτης Τρίκκης καί Σταγῶν Διονύσιος, ὅ.π., σελ. 129.
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Βυτουμᾶ, ὥστε νὰ τὴν ἐπιλέξει ὡς τόπο τῆς τελευταίας του κατοικίας, ἀπο-
καλύπτεται στὸν ἐπίλογο τοῦ βιβλίου Μάρτυρες ποὺ ἐξέδωσε ἡ Μονή. Οὐσια-
στικὰ πρόκειται γιὰ ἕνα βιωματικὸ ἔργο, γιὰ τὸ προσωπικὸ ἡμερολόγιο τοῦ
Διονυσίου, ὅπου καταγράφονται ὅσα φρικτὰ ἐβίωσε στὶς φυλακὲς τῆς Ἑλλά-
δος καὶ στά στρατόπεδα συγκεντρώσεως τῆς Γερμανίας κατὰ τὰ ἔτη 1942-
1945. Ἐκεῖ, στὸν ἐπίλογο τοῦ βιβλίου, ὁ ἐπιμελητής αὐτοῦ καί συντάκτης τοῦ
ἐπιλόγου ἀρχιμ. Γεώργιος Στέφας, καταθέτει τὶς ἑξῆς πληροφορίες, βασισμένες
στὶς διηγήσεις τῶν ἀδελφῶν τῆς Μονῆς. 

Λίγες ἡμέρες μετὰ τὴν ἐνθρόνισή του στὴν Μητρόπολη Τρίκκης καὶ
Σταγῶν, ὁ νέος τότε Μητροπολίτης ἐπισκέφτηκε ἐθιμοτυπικὰ τὴ Μονὴ
Βυτουμᾶ. Κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του ἔγινε ἀντιληπτὸ ἀπὸ τὴν Γερόντισσα Εὐφη-
μία καὶ τὶς ἀδελφὲς νὰ προβαίνει σὲ κινήσεις καὶ μορφασμοὺς ἔκπληξης καί
νά ἐκδηλώνει ἐλαφρὰ ταραχή. Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ μέσα στὸ Καθολικὸ, ὅταν
ἐξέταζε τὶς εἰκόνες τοῦ τέμπλου καὶ τὶς τοιχογραφίες. 

Τὴν αἰτία τῆς συμπεριφορᾶς του αὐτῆς φανέρωσε ὁ ἴδιος ἀργότερα σὲ μία
ἀπὸ τὶς πνευματικότατες Συνάξεις ποὺ συνήθιζε νὰ κάνει μὲ τὶς ἀδελφὲς τῆς
Μονῆς. Εἶπε μεταξὺ ἄλλων:

« […] Ἦλθε ἡ ὥρα νὰ μάθετε καὶ κάποιες πολὺ ἐνδιαφέρουσες λεπτομέ-
ρειες ἀπὸ τὴν περίοδο τῆς σκληρῆς δοκιμασίας μου. Τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες
στὶς φυλακὲς τῆς Γερμανίας περάσαμε ὅλοι οἱ κρατούμενοι ἀπερίγραπτη καὶ
ἀφάνταστη ἀγωνία. Καθημερινὰ […] οἱ φρουροὶ διάβαζαν […] ὀνόματα κρατου-
μένων […] Ἀπὸ αὐτοὺς κανένας δὲν ἐπέστρεψε. Ὁδηγοῦνταν ὅλοι στὸ ἐκτελε-
στικὸ ἀπόσπασμα. Κάθε μέρα λοιπὸν περιμέναμε ὅλοι νὰ ἔλθη καὶ ἡ δική μας
σειρά […]. Αὔξησα τότε τὴ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τὴν προσευχή μου.
Τὰ δυὸ αὐτὰ πνευματικὰ ὄπλα μὲ ἠρεμοῦσαν καὶ αὔξαναν τὴν πίστη καὶ τὴν
ἐλπίδα μου στὸ Θεό.

Ἕνα τέτοιο πρωινό, σὲ ὥρα μελέτης, προσευχῆς καὶ περισυλλογῆς, ἄκουσα
μία γυναικεία φωνὴ νὰ μοῦ λέγει: “Μὴν ἀνησυχεῖς! Ἐσένα δὲν θὰ σὲ ἐκτελέ-
σουν! Θὰ ἐπιστρέψεις στὴν πατρίδα σου καὶ θὰ περιμένω νὰ ἔλθεις καὶ στὸ
σπίτι μου!”. Ταυτόχρονα πρόβαλλαν μπροστά μου, σὰν σὲ κινηματογραφικὴ
ταινία, κάποια τοπία, κτήρια καὶ εἰκόνες. Ταράχτηκα, δὲν ἤξερα πῶς νὰ τὰ
ἑρμηνεύσω καὶ ποιὰ σημασία εἶχαν αὐτὰ γιὰ μένα. Δὲν μποροῦσα νὰ κατανοή-
σω τὸ γεγονὸς […] Τὸ φαινόμενο αὐτὸ σιγά-σιγὰ ἀτόνησε καὶ ξεχάστηκε [...].

Ὅταν, λοιπὸν, ἦλθα γιὰ πρώτη φορά στὸ Μοναστήρι σας, μὲ τὶς πρῶτες
ματιὲς ποὺ ἔριξα γύρω μου, ἦλθε στὸ νοῦ μου τὸ παράξενο φαινόμενο. Θυμή-
θηκα αὐθόρμητα τὰ λόγια ἐκεῖνα καὶ ἀμέσως ἀνεγνώρισα τὸ τοπίο, πού μοῦ
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εἶχε παρουσιασθεῖ τότε στὴ φυλακή. Ἦταν ὁλοζώντανη, μὲ ὅλες τὶς λεπτο-
μέρειές της, ἡ εἰκόνα τοῦ Μοναστηριοῦ ποὺ εἶχα μπροστά μου. Τὸ γεγονὸς μὲ
ἔκανε νά κινῶ ἐλαφρὰ τὸ κεφάλι μου ἢ νὰ ἐκφράζω τὴν ἀπορία μου μὲ μορ-
φασμοὺς τοῦ προσώπου μου. Ὅταν κατόπιν συνειδητοποίησα, ὅτι ἐπισκέ-
φθηκα τὸ σπίτι τῆς ἄγνωστης τότε σ’ ἐμένα γυναίκας, κατάλαβα ὅτι ἦλθα στὸ
σπίτι τῆς Παναγίας!»24.

Ὁ τάφος τοῦ μακαριστοῦ Διονυσίου κατέστη ἔκτοτε τόπος προσκυνήμα-
τος τῶν πιστῶν ποὺ ἐπισκέπτονται τὴν Μονὴ Βυτουμᾶ. Ὁ ὁσιακὸς βίος τοῦ
Δεσπότη καὶ ἡ λαμπρὴ ἱεραρχικὴ παρουσία του στὴν Μητρόπολη Τρίκκης καὶ
Σταγῶν κατέστησε προσφιλῆ στὸν λαὸ τὴν μνήμη του καὶ αὐτὸ ἐκδηλώνεται
μὲ τὸ προσκύνημά του.

24 Ὅ.π,. σελ. 221-225.
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Γέφυρα Ἁγίου Βησσαρίωνος, 
Πύλη Τρικάλων, 1966.

Χειροτονία Μητροπολίτου Κερκύρας 
Πολυκάρπου, 25/6/1967.

Δεξιά ὁ Μητροπολίτης Ἐδέσσης Καλλίνικος καί ἀριστερά 
ὁ Κερκύρας Πολύκαρπος (καί οἱ δύο χειροτονήθηκαν 
Ἐπίσκοποι ἀπό τόν Διονύσιο). Ἐπίσης χειροτόνησε 

εἰς Ἐπίσκοπον τόν Μητροπολίτη Κονίτσης Σεβαστιανό, 
καί ἄλλους. Μέ ὅλους τούς προαναφερομένους 

εἶχε ἰσχυρή πνευματική σχέση.
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Ἱερά Μονή Βυτουμᾶ.

Ταφή Διονυσίου Ἱερά Μονή Βυτουμᾶ.
Διακρίνεται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ὁ Α´ (8/1/1970).
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