
101 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Τριακονταετία από της εκδημiας του 

Ο Τρίκκης & Σταγών Διονύσιος 
(1907Θ 4 Ιανοuαρίοu 1970) 

«επερώτησαν τον πατέρα σου, και αvαyγελεί σοι .. τους πρεσβυτέρους σου και 
ερούσι σοι» (Δεuτ. λβ "9) 

Είναι εντοΜ του Θεού αυτό -ro οποί~ 
ον προέταξα, το οποίον μέσω του 

προφήτου του, και αργότερον θεό

πτου Μωυσέως, ο Μεγαλοδύναμος 

Θεός εντέλλεται εις κάθε νέον του 

εκλεκτού λαού του Ισραήλ. Να ερωτά 

ο νέος τον πατέρα του ή έστω ένα εκ 

των μεγαλυτέρων του, να του διηγεί

ται και να τον ενημερώνει δι' όσα θαυ

μαστά έπραξεv ο Θεός, δια να εξαγά

γη τον λαόν του εκ της δουλείας των 

Αιγυπτίων, "εκ λαού βαρβάρου", 

αλλά και να πληροφορήται και δι' 

οιονδήποτε άλλο θαυμαστό γεγονός, 

το οποίον ο Θεός ενήργησε δια την 

σωτηρίαν του λαού Του. 

Αλλά εγώ δεν θα αναμένω να ερωτη

θώ, δια να ομιλήσω δια τα θαυμαστά 

μεγαλεία του Θεού, δια την σωτηρίαν 

του λαού του εδr.ίJ εις την Κύπρο ν, του 

Ελληνισμού της f{(;πρου, του 

Ορθοδόξου αυτού λαού, ο οποίος 

παρά τα λάθη και τος αδυναμίας και 

τα ελαττώματά του, δεν έπαυσε ποτέ 

από του 45 μ.Χ. όταν οι θειότατοι από
στολοι Παύλος, Βαρνάβας και 

Μάρκος εκήρυξαν Χριστόν και του 

Α νδρέcς Σοφοκλέους 
Στρόθολος, Κύπρος 

εδίδαξαv την σώζοuσαν πίστιv. Εις 

κάθε αιώνα του χριστιανισμού ο 
τόπος αυτός της Κύπρου ανέθρεψε 

και ανέδειξε ήρωας και μάρηJρας. 

Κατά τον αιώνα, σ οποίος πρό τινος 

χρόνου έληξεν, ο Θεός σ Οικfίρμων 

δεν μας εγκατέλειψε. Γύρω εις τα 

μέσα του αιώνος αυτού τα 

Κυrφόπσυλα έγραψαν σελίδας δόξης 

και ηρωισμού, μοναδικός εις τας σελί

δας της ιστορίας. Μία 

τονωτική τα αηο-

είναι 

τιJρα, 50 χρόνια μετά ήτα η εδι~ επί

σκεψις και διαμονή και υπηρεσία του 

τότε Αρχψανδρίτοu Διονυσίου 

Χαραλάμπους κατά τα τέλη του 

παρελθόντος Νοεμβρίου, σuvεπληρώ-

θησαν χρόνια από την ημέρα της 

εδά> αφίξειί:ις του. Σuνεπληρώθησαν 

50 χρόνια από την άφιξίν του, 

όπως καί την 4ην Ιανουαρίου του 

οδε(Jοντος συνεπληρr.ίJθησαν 

30 έτη από της ημέρας της προς 

Κύριον εκδημίας του. υπηρέτη

σεν εδώ μόνον επί διετίαν, εν τούτοις 

πολύ ηγαπi1θη υπό των Κυπρίων, και 
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πολύ τους Κυπρίους ηγάπησεv ο aοί

διμος Διονύσιος. δια 

την οποίαν 

προ της τους 

πολuφιλήτοuς μου Κυπρίους, εις την 

ωραίαν νJΊσοv των οποίων 

ως Διευθυντής της Ιερατικής 

''Απόστολος Βαρνιlβας, και συνεδέ

θην ψυχικώς μετά του ευλαβούς 

Κλήρου και του ευσεβούς λαοίι της, 

με την uποι<:ιlρδιον ευχήν δια την 

πολυπόθητον Ενωσιv της με την 

μητέρα Ελλάδα, πέμπω και τον χαιρε

τισμόν μου τον εγκάρδιο,. 

Οπου υπηρέτησεν αυτός ο άνθρωπος 

- από όπου διήλθεν αυτός ο άνθρω

πος, rΊτο πέρασμα ενός αγίου - αφή
κεν ανεξίτηλα τα ίχνη της 

βάσεώς ΤοιΓ οι παλαιότεροι και μεγα

λι!τεροι ως προς την από τr;Ν 

απλοικιi.Jv και αγραμμάτων ανθρώπων 

των χωριών και των πλέον μορ

φωμένων ανθρώπων των 

ι) που υπηρέτησεv, έσιω και δια 

σύvτομον χρονικόν διάστημα, ομι

λούν δια των καλυτέρων δια 

τον Και αι περιοχαί 

νεαρός ηλιι-<:lας της επι· 

γείου ζωής του rισαν αι ηεριοχαί της 

νήσου Λέσβου, της Χάλκη ς (της 

Κωνσταντινουπόλεως), ήτο ο τόπος 

του μαρτυρίου του εις το Νταχάου 

της Γερμανίας κατά την αιχμαλωσίαν 
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του κατά τα χρόνια του Β· nι~·"v'"rτ' 

ου πολέμου, η περιοχή της 

Ναυπάκτου, της Κίητρου, Λήμνου, 

και της 

Θεσσαλίας. 

γεννηθεί ο Διονύσιος 

τω 190Ί, εις το Αδραμύττιο ν της 

Ασίας (πολι) της 

πόλεως Περγάμου), ευσεβείς 

γονείς. Κατά την Μικρασιατικήν κατα-

στροφήν τω I η οικογένεια του 

εξεκληρίσθη · κατακρεουργηθεί 

οι γονείς του, και ένιοι εκ των αδελ

φών του· αυτός δε εσώθη μετά μιας 

εκ των αδελφών του, διασωθέντες εις 

την Λέσβοv, 6που ο Διονύσιος 

απεπεράτωσε τας γυμνασιακός του 

σπουδάς. Αργότερον ενεγράφη εις 

την Χάλκης, 

από την τω 1 
τους χρόνους της φοιτήσε(.ίJς 

την αποφοίτη· 

σίν εις τη ι. 

Μητρόπολιν Μηθύμνης της Λέσβου, 

και και 

Μονής Λεψώvος. 

και πατριωτικrΊν δράσιν, 

εις ι μονήν τα 

χρόνω της τριπλής 

Γερμανοιταλοβουλ γαρικτ']ς κατοχής 

είχε Αγγλοuς στρατιώτες δια 

να τους σιίJση εκ των διc.υγμών των 

κατωαητώv· η τοιαύτη δράσις του 



επεσημά·.ιθη υπό των 

ΊΟν 

υπό των 

βαναύσως και 

εvει<λείσθη 

μf]νας οι του θα μετε

φέροντο εις τας φυλακάς και τα 

βασανιστήρια της πόλεως 
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της Γερμανίας, ο π. Διονύσιος παρε- της. 

κ.άλει να μεταφερθή 

auniJv "ελόμεvος" 

Γραφής τους 

και αυτός 

κατά της θ. 

λόγους 

«συγκακοπαθήσαι τω λαι.iJ αυτού 

πράγμα το οποίον επέτυχε· τριε-

τίαv, υπέφερε κω αυτός, με 

τους οποίους ηγάπησε· τα όσα φρικτά 

τότε - αμέσως 

πολέμου και την 

. τα βιβλία «iν1άρτυρες» 

εις τον πόνο ν και τον θάνατον". Μετά 

την λήξιν του β' 

τουμένωv του, 

1 και 

σωματικόν 

βλημένος εκ των κακουχιcί.>v της 

φυλακίσεως, της αιχμαλωσίας και των 

φρικτιίJν βασανιστηρίων. Ο ο 

οποίος τον διέσωσεν εκ της αιχμαλω

σίας, του δίδει δύναμιν, και Τον unη-

δια την 
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σφοράς του ως Αρχιμανδρίτου της 

Ιερατικής Σχολής της Κύπρου, πληρο

φορούμεθα από κυκλοφορήσαν 

βιβλιάριο του αοιδίμου Αρχιμανδρίτου 

Κωνσταντίνου Λευκωσιάτου (t1981), 
κατά το 1971, φέρον τον τίτ λ ον "Ο 
Τρίκκης και Σταγών Διονύσιος (ένας 

Άγιος Ιεράρχης 1907 -1970)". τα ς 

επάλξεις της Εκκλησίας της 

Ελλάδος, ως Μητροπολίτης Λήμνου. 

Μεταβάς εις Ελλάδα, χειροτονείται 

εις επίσκοπον προεξάρχοντος του 

Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών, εις τον 

Καθεδρικόν ναόν των Αθηνών, την 

Πέμπτην 1 ην Νοεμβρίου, του ιδίου 

έτους. Ως Μητροπολίτης Λι')μvοu, 

ανέrπuξεν αξιόλογον και σημαντικήν 

δράσιν, προ παντός εις τον φιλαν

θρωπικόν τομέα. Το έτος 1957, μετα

τίθεται εις την ι. Μητρόπολιν Τρίκκης 

& Σταγιi.Jν, με έδραν τα Τρίκαλα 

Θεσσαλίας, θέσιν την οποίαν διετήρη

σε μέχρι και της εκδημίας του, επι

συμβάσηςτο 1970.Απότου 1957έως 

του 1959 διετέλεσε γραμματε(;ς της 

«Πανελληνίου Επιτροπής Κυπριακού 

Αγι~vος,, της οποίας προήδρευσαν 

τότε οι Μακ. Αρχιεπίσκοποι Αθηνωv 

Δωρόθεος και αργότερον Αθηνών 

Θεόκλητος. Τω 1967 ευρίσκεται παρά 
το πλευρόν του Μακ. Αρχιεπισκόπου 

Αθηνών Ιερωνύμου, ως ο στενότερος 

συνεργάτης τοuτου. Το καλοκαίρι του 

1968, η φοβερά νόσος του καρκίνου 

τον εκτύπησε, η οποία και τελικά, την 
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πρωίαν της ΚυριακιΊς 4ης Ιανουαρίου 

1970, τον κατέβαλε· και η μεν ψυχή 
του παρεδόθη εις τος χείρας του 

Δημιουργού της, το δε σώμα 

θέν την 8ην Ιανουαρίου, εις τον ι 

ναόν του αγ. Νικολάου Τρικάλων, 

παρεδόθη εις την γην ης ελήφθη, 

α να μένον την «ανάστα σι ν ζωής», ότε 

ο Κύριος θα ποιήση την «δικαίαν 

κρίσιν''· 
Εδώ εις την επίγειον ζωΙiν μου, των 

70 τώρα ετών, είχα ιδιαιτέρως ευερ

γεσίας παρά του Δωρεοδότοu Θεού. 

Ερωτώ και εγώ με την σειράν τον εαυ

τόν μου: Τι αναταποδώσω τω Κυρίω, 

περί πάντων, ων ανταπέδωκέ μαι; 

Είχα -την ιδιαιτέραν χαράν και ευλο

γίαν παρά του Δωρεοδότοu Θεού, 

παιδί των 19 τότε εη.ί>ν, άπειρος 
να ιδώ και γνωρίσω τον π. Διοvύσιον, 

από τας πρώτος της εδώ 

ξεως του. Εις την συνέχειαν, επί 

μισυ μέχρι της ημέρας της εκ 

Κύπρου αναχωρήσεώς του, τον είχα 

ως πνευματικόν και καθοδηγητήν μου. 

Τα του λόγια και του αγ. 

Αποστόλου Παύλου ο"τοις αγαηώc:η 

τω Θε6..1, πάντα συνεργεί εις αγαθό», 

ήσαν και είναι ο οδηγός μου εις την 

ηολυι<ι1μαvτον μου. Τον ενθυ

μούμαι, τας πρώτος ημέρας ότε έφθα

σε, την μελέτην μετ\αυτού εις τον 

κύκλοv αγ. Γραφής, τον πρώτον που 

παρηκολούθησα το βρό.δυ της Τρίτης 

22 Νοεμβρίου i949, εκεί εις τα οική-


