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ΛΑΡΙΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ΄ (1662-1671)
Πῶς περιγράφει τήν ἐνθρόνισή του

στόν Οἰκουμενικό θρόνο ὁ Ἄγγλος John Covel (1671)

Tό 1662 ὁ μητροπολίτης Λαρίσης Διονύσιος Γ΄ Βαρδαλῆς1 ἐκλέχθηκε
Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί στίς 9 Αὐγούστου τοῦ ἴδιου ἔτους τή

θέση του στόν θρόνο τῆς Λαρίσης κατέλαβε ὁ Διονύσιος Δ΄, ὁ ὀνομαζόμενος
Βυζάντιος λόγω τῆς καταγωγῆς του καί Κομνηνός, γιατί καθώς ἔλεγαν προερ-
χόταν ἀπό τό γένος τῶν Κομνηνῶν τοῦ Βυζαντίου. Ἐπίσης εἶναι γνωστός καί
ὡς Διονύσιος ὁ Μουσελίμης2. Γεννήθηκε καί μεγάλωσε στήν Κωνσταντινούπο-
λη, σπούδασε στήν Πατριαρχική Ἀκαδημία καί ἐργάστηκε ὡς διοικητικός
ὑπάλληλος στά γραφεῖα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Τό ἀξιοπερίεργο στό
βιογραφικό του εἶναι ὅτι ἐκλέχτηκε μητροπολίτης Λαρίσης ἀπ’ εὐθείας ἀπό
λαϊκός, προφανῶς λόγω τῆς σπουδαίας μόρφωσης πού διέθετε. Σύμφωνα μέ
τόν σύγχρονό του λόγιο μητροπολίτη Ἀθηνῶν Μελέτιο3, ἦταν «ἐνάρετος, ἐν
συνεχῇ μελέτῃ διάγων, διδακτικός, νηστευτής καί φιλακόλουθος». Κατά τή
διάρκεια τῆς ποιμαντορίας του στή Λάρισα, ἡ ὁποία διήρκησε ἐννέα χρόνια,
γνωρίσθηκε μέ τόν περίφημο λόγιο μοναχό Εὐγένιο Γιαννούλη τόν Αἰτωλό ἀπό
τό μοναστήρι τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στά Βραγγιανά τῶν Ἀγράφων, τό ὁποῖο

1 Παπαθεοδώρου Νικόλαος, «Ὁ μητροπολίτης Λαρίσης Διονύσιος Γ΄ ὁ Βαρδαλής (1652-1662)»,
περ. Τό Τάλαντο, τεύχ. Μαΐου-Ἰουνίου 2007.
2 Ἐξελληνισμένη τουρκική ὀνομασία, ἡ ὁποία προσδιόριζε τόν διοικητή μιᾶς ἐπαρχίας πού
ἀσκοῦσε κυρίως καθήκοντα τοπάρχη, ἔπαρχου, τοποτηρητῆ. Ὁ τίτλος αὐτός ἀντιστοιχοῦσε μέ
τόν βαθμό τοῦ Καϊμακάμη πού ἐμφανίσθηκε ἀργότερα. Ποιά σχέση εἶχε ἡ ὀνομασία αὐτή μέ τόν
ἱεράρχη δέν μᾶς εἶναι γνωστή. Πιθανόν νά προέρχεται ἀπό οἰκογενειακή παράδοση.
3 Ὁ μητροπολίτης Ἀθηνῶν Μελέτιος Μήτρου (1661-1714) εἶναι περισσότερο γνωστός ἀπό τό βιβλίο
του Μελετίου Γεωγραφία Παλαιά καί Νέα, ἡ ὁποία ἐκδόθηκε στή Βενετία τό 1728, μετά τόν
θάνατό του. Ὁρισμένοι ἱστορικοί ἀναφέρουν ὅτι πέθανε στή Λάρισα κατά διάρκεια ἑνός ταξιδιοῦ
του.
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ἀνῆκε τήν περίοδο ἐκείνη στή δικαιοδοσία τῆς μητροπόλεως Λαρίσης. Τό
μεγαλύτερο μέρος τῆς ἀλληλογραφίας τῶν δύο σοφῶν ἀνδρῶν διασώθηκε καί
ἔχει κατά καιρούς ἐπισταμένα μελετηθεῖ.

Ὁ Διονύσιος Δ΄ Βυζάντιος ἔμεινε στή Λάρισα μέχρι τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1671,
ὁπότε ἐκλέχθηκε οἰκουμενικός πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως καί καθιε-
ρώθηκε ὡς Διονύσιος Δ΄ ὁ Μουσελίμης. Ἀπό τό 1671 μέχρι τό 1694 ἐπανεκλέχ-
θηκε πέντε φορές οἰκουμενικός πατριάρχης, ἀφοῦ ἐνδιάμεσα, μέ διάφορες
ραδιουργίες Ὀθωμανῶν καί χριστιανῶν, καθαιρέθηκε ἰσάριθμες φορές4. 

Τήν τελετή τῆς πρώτης ἐνθρόνισής του ἔτυχε νά παρακολουθήσει στόν
πατριαρχικό ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί ὁ Ἄγγλος John Covel (1638-1722). Ο
Covel ἦταν ἕνας εὐρυμαθής ἀγγλικανός κληρικός, ἰατρός, φιλόλογος καί βαθύς
γνώστης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. Βρέθηκε στήν Κωνσταντινούπολη τό 1670 ὡς
διπλωμάτης κοντά στόν πρέσβη τῆς Ἀγγλίας, ὡς ἐπικεφαλῆς τῆς Levant Com-
pany. Κατά τήν περίοδο πού παρέμεινε στήν πρωτεύουσα τῆς Ὀθωμανικῆς
Αὐτοκρατορίας, ἀλλά καί κατά τήν διάρκεια τῶν ταξιδιῶν του στή Μικρά Ἀσία,
ὁ Covel συνέλεξε νομίσματα, ἀρχαιότητες, ἑλληνικά χειρόγραφα καί πλῆθος πλη-
ροφοριῶν γιά διάφορα θέματα (δημογραφικά, πολιτικά, οἰκονομικά, φιλολογικά,
βοτανικῆς, ζωολογίας, μουσικῆς, θεολογίας, ἀρχιτεκτονικῆς, ἐπιγραφικῆς). 

Τά ἡμερολόγιά του περιέχουν καί σημειώσεις γιά τά ἤθη καί ἔθιμα τῶν δια-
φόρων ἐθνοτήτων πού ζοῦσαν στήν αὐτοκρατορία5. Συγχρόνως μελετοῦσε σέ
βάθος καί τίς δογματικές θέσεις τῶν ὀρθοδόξων, γεγονός πού ἐκείνη τήν
περίοδο ἐνδιέφερε ἰδιαίτερα τήν Ἀγγλικανική Ἐκκλησία. Ὅταν τό 1677 ἐπέ-
στρεψε στήν Ἀγγλία μέ γεμάτες τίς ἀποσκευές του ἀπό ἑλληνικούς χειρόγρα-
φους κώδικες, κατέγραψε σέ βιβλίο6 τίς ἐντυπώσεις ἀπό τήν ἑπταετῆ δραστη-
ριότητά του στήν Ἀνατολή.

Στά ἡμερολόγιά του ὁ John Covel μεταξύ ἄλλων περιγράφει καί τήν τελετή
ἐνθρόνισης τοῦ ἀπό Λαρίσης πατριάρχου Διονυσίου Δ΄ μέ λίγα καί ἁπλά
λόγια, βασισμένα πάνω στό τί συγκράτησε ἡ ματιά ἑνός ἑτερόδοξου κληρικοῦ
ἀπό τήν πολύωρη τελετή στόν πατριαρχικό ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. 

4 Στόν πατριαρχικό θρόνο ἀνῆλθε πέντε φορές, κατά τά ἑξῆς διαστήματα: τό 1671-1673, τό 1676-
1679, τό 1682-1684, τό 1686-1687 καί τό 1693-1694. Στά μεσοδιαστήματα πού ἦταν καθηρημένος
βρισκόταν συνήθως στήν Βλαχία, μέ τήν ὁποία εἶχε ἀποκτήσει ἰδιαίτερη σχέση.
5 Βιγγοπούλου Ἰόλη. Travelogues. Μέ τό βλέμμα τῶν περιηγητῶν. Τόποι - Μνημεῖα - Ἄνθρωποι.
Ἵδρυμα Αἰκατερίνης Λασκαρίδη.
6 Covel John. Some Account of the present Greek Church, with Reflections on their present Doctrine
and Discipline..., Cambridge, Cornelius Crownfield, MDCCXXII [=1722].
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Γράφει σχετικά: «Προσέρχονται οἱ πρώην πατριάρχαι μέ τάς πολυχρώμους
ποιμαντορικάς των ράβδους, μέ σφαιρικούς ἁρμούς καί δύο χρυσάς κεφαλάς
ὄφεων ἐπί τῆς κορυφῆς. Πρῶτος ὁ Παΐσιος7, δεύτερος ὁ Διονύσιος8 καί τρίτος
ὁ Μεθόδιος. Ὁδηγήθησαν εἰς τάς θέσεις των, ἀκριβῶς ἔναντι τοῦ πατριαρχι-
κοῦ θρόνου. Παραπλεύρως καί ὄπισθεν τῶν πρώην πατριαρχῶν κατέλαβον
θέσεις καί οἱ λοιποί μητροπολῖται τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Κατόπιν ὁ

7 Ὁ πατριάρχης Παΐσιος Α΄ ἦταν μητροπολίτης Λαρίσης ἀπό τό 1645 μέχρι τό 1652, χρονολογία κατά
τήν ὁποία κατέλαβε τόν πατριαρχικό θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
8 Πρόκειται γιά τόν πατριάρχη Διονύσιο Γ΄ Βαρδαλή. Καί αὐτός εἶχε διατελέσει μητροπολίτης
Λαρίσης, διαδεχθείς τόν Παΐσιο τό 1652. Παρέμεινε στή Λάρισα μέχρι τό 1662, ὁπότε καί ἐκλέχθηκε
οἰκουμενικός πατριάρχης. Στό σημεῖο αὐτό καί γενικά ἔχοντας ὑπ’ ὄψη τόν κατάλογο τῶν
πατριαρχῶν, μᾶς κάνει ἐντύπωση ὅτι σέ ἕνα διάστημα μόλις δεκαεπτά ἐτῶν, δηλαδή ἀπό τό 1652
μέχρι τό 1679, τέσσερις μητροπολίτες Λαρίσης ἐκλέχθηκαν πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, γιατί
ἐκτός ἀπό τόν Παϊσιο Α΄, τόν Διονύσιο Γ΄ Βαρδαλῆ καί τόν Διονύσιο Δ΄ Μουσελίμη πού περιγρά-
φουμε, ἀκολούθησε καί ὁ Ἰάκωβος Α΄ ὁ Χῖος, ὁ ὁποῖος ποίμανε τήν μητρόπολη Λαρίσης ἀπό τό
1671 μέχρι τό 1679, χρονολογία κατά τήν ὁποία ἀνακηρύχθηκε καί αὐτός πατριάρχης.

205

ΛΑΡΙΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ΄ (1662-1671)

Ὁ Διονύσιος Δ΄ ὁ Μουσελίμης Βυζάντιος Κομνηνός ἀπό μητροπολίτης Λαρίσης 
ἀνακηρύχθηκε οἰκουμενικός πατριάρχης (1671-1694 κατά διαστήματα). 
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Μέγας Λογοθέτης9 ἀνακοινώνει ἀπό τοῦ ἄμβωνος στηλιτευτικό κείμενο κατά
τοῦ προηγουμένου πατριάρχου Παρθενίου… 

…Ἀκολούθησε τελετή δοξολογίας κατά τήν ὁποίαν ἔλαβε μέρος ὁ νέος
Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος ἐστάθη ἔμπροσθεν τοῦ ἱεροῦ Βήματος καί ἀπέναντι
τῶν τέως πατριαρχῶν καί τῶν μητροπολιτῶν. Ἀκολούθως ἄλλος πατριαρχι-
κός ἀξιωματοῦχος, ὑποθέτω ὁ Μέγας Ρήτωρ, ἀνελθών ἐπί ἐξέδρας ἐξεφώνησε
θαυμασίαν, ἁπλήν καί εὐχάριστον ὁμιλίαν. Ἐπῄνεσε τούς μητροπολίτας καί
τούς πρώην πατριάρχας διά τήν σπουδαίαν ἐπιλογήν των, ἐκφράζοντας
βεβαιότητα διά τήν εὐτυχῆ ἔκβασιν τῶν προβλημάτων τῆς ἐκκλησίας. Πρίν
λάβει τέλος ἡ τελετή κάποιος μητροπολίτης ἐξεφώνησε εὐχήν καί χαιρέτισε
τόν Πατριάρχην καί τούς ἄλλους ἀρχιερεῖς...»10. 

Μία ἀνάλογη τελετή ἐνθρόνισης πατριάρχου, προερχόμενου ἐπίσης ἀπό τήν

9 Ὁ Μέγας Λογοθέτης ἦταν ὑψηλόβαθμος ἀξιωματοῦχος κατά τήν περίοδο τῆς Βυζαντινῆς Αὐτο-
κρατορίας. Διατηρήθηκε καί μετά τήν ἅλωση τῆς Πόλης καί διατηρεῖται μέχρι καί σήμερα. Ἀπο-
τελεῖ τόν ἀνώτατο τίτλο πού ἀπονέμει τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο σέ λαϊκό.
10 Jean-Pierre Grelois: Dr. John Covel. Voyages en Turquie (1670-1677), Paris (1998).
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(Βασιλική τοῦ Καλλιάρχη). Σέ πρῶτο ἐπίπεδο τό κωδωνοστάσιο. Περίπου 1890.
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μητρόπολη Λαρίσης, περιγράφεται σέ βιβλίο τοῦ Κων. Σάθα11. Πρόκειται γιά
τόν Ἱερεμία, ὁ ὁποῖος ἐκλέχθηκε μητροπολίτης Λαρίσης τό 1572 καί σέ δύο χρό-
νια, τό 1574, ἐκλέχθηκε οἰκουμενικός πατριάρχης μέ τήν ἐπωνυμία Ἱερεμίας Β΄ ὁ
Τρανός. Ἡ τελετή ἐνθρόνισής του περιγράφεται παραστατικότατα καί μέ λεπτο-
μέρειες ἀπό ἕναν σύγχρονό του, τόν λόγιο Μανουήλ Μαλαξό. Εἶχε πραγματοποι-
ηθεῖ στόν βυζαντινό ναό τῆς Παμμακαρίστου, ὁ ὁποῖος τήν περίοδο ἐκείνη ἀπο-
τελοῦσε τόν πατριαρχικό ναό καί στά κελιά του στεγαζόταν τό Πατριαρχεῖο. 

Ὁ πατριάρχης Διονύσιος Δ΄ ὁ Μουσελίμης φυλακίσθηκε ἀπό τούς Ὀθωμα-
νούς δύο φορές, τό 1679 καί τό 1687-88. Γιά τήν ἀπελευθέρωσή του μεσολά-
βησαν διάφοροι πολιτικοί παράγοντες τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἔπειτα ἀπό
τήν καταβολή μεγάλου χρηματικοῦ ποσοῦ. Καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς πατριαρ-
χίας του ἀσχολήθηκε μέ μεγάλο ἀριθμό κανονικῶν θεμάτων, καθώς καί μέ τή
θέση τῶν Ὀρθοδόξων ἀπέναντι στούς Προτεστάντες. Ἡ ἀπάντησή του στούς
Καλβινιστές θεολόγους περί τῶν δογμάτων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἔχει
μείνει ἱστορική γιά τήν ἀκρίβεια τῆς διατυπώσεώς της. 

Μετά τήν τελευταία ἀπομάκρυνσή του ἀπό τόν πατριαρχικό θρόνο (1694),
ἀποσύρθηκε στό Βουκουρέστι, ὅπου καί πέθανε τό 1696 καί ἐνταφιάσθηκε
στήν μονή Ραδούλ Βόδα, ὅπου ἔζησε τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του. Τό
μοναστήρι αὐτό ἦταν μετόχι τῆς Ἱ. Μ. Ἰβήρων τοῦ Ἁγ. Ὄρους, στήν ὁποία
πεθαίνοντας ἄφησε τήν πλούσια βιβλιοθήκη καί τά ἄμφιά του. Ὁρισμένα
ἄμφια τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό τή θητεία του στή μητρόπολη Λαρίσης καί
φέρουν τήν ἀνάλογη ἐπιγραφή, ἔχουν διασωθεῖ καί εἶναι ἐκτεθειμένα στό σχε-
τικά ἀπρόσιτο σκευοφυλάκιο τῆς μονῆς Ἰβήρων.

11 Σάθας Κων., Βιογραφικόν σημείωμα περί τοῦ πατριάρχου Ἱερεμίου Β΄ (1572-1594), ἐν Ἀθήναις
(1870) σσ. η΄- ι΄.
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