
ΠΑΪΣΙΟΣ ΛΙΓΑΡΙΔΗΣ

Ό Παΐσιος Λιγαρίδης 1 ήτο δεξιός νοΰς καί ήδύνατο νά γίνη ανώτερος 
λόγιος, αν δεν έδοΰλευεν εις τα χρήματα καί εις κενοτέρας φιλοδοξίας.

Ό Λιγαρίδης1 2, μέ τό κοσμικόν όνομα Παντολέων, έγεννήθη τό 1609 
ή 1610 εις την Χίον, τό δέ 1623 εϊσήλθεν είς τό ελληνικόν κολλέγιον τής 
Ρώμης, όπου διεκρίθη κατά τάς σπουδάς του καί έκαμεν έντΰπωσιν κατά τάς 
εξετάσεις του (1636). Κατ’ άντίθεσιν προς άλλους τροφίμους τοϋ ελληνικού 
κολλεγίου τής Ρώμης, ό Λιγαρίδης κατετάχθη εις μοναχικόν τάγμα, διά νά 
επίδειξη ζωηρώς την άφοσίωσίν του προς τον καθολικισμόν καί κατέλαβε 
διάφορα αξιώματα είς αυτό- τό 1639 έγινε καθολικός ίερεύς. Ή καθολική 
προπαγάνδα εδικαιούτο νά χαίρη, διότι Ικέρδισεν ένα τόσον έξυπνον «σχι
σματικόν» καί τοϋ άνέθηκε τό 1641 τό έργον της είς την Χίον μέ γενναΐον 
μισθόν. Ή προπαγάνδα εδικαιούτο νά έχη εμπιστοσύνην είς τον Λιγαρίδην, 
τοσούτω μάλλον καθ’ όσον οΰτος τό 1637 έπεστάτησε καί έδημοσίευσε προ- 
παγανδικόν έργον (de purgatorio igne...) τοϋ άποθανόντος τό 1634 φανα
τικού "Ελληνος καθολικοϋ Πέτρου ’Αρκουδιού, τοϋ «χρηστοϋ διδασκάλου» του. 
Τοϋ βιβλίου προέταξε κολακευτικήν επιστολήν: «τφ Μακαριωτάτφ Οϋρβανφ 
τώ όγδόφ άκρφ άρχιερεΐ Παντελεήμων Λιγαρείδης ό Χίος». Είς την επι
στολήν αυτήν γράφει ό Λιγαρίδης ότι μένει ακόμη τρόφιμος τοϋ «Έλληνο- 
μουσείου» Ρώμης διά την εύνοιαν τοϋ Οϋρβανοϋ.

Ό Λιγαρίδης άνέλαβε την ύποχρέωσιν νά έλθη είς Χίον, όπου ή Καθο
λική ’Εκκλησία ύφίστατο την αύστηράν κριτικήν τοϋ Γεωργίου Κορεσσίου3 
καί τών φίλων του καί εΐχεν ανάγκην στρατιωτών, αλλά παρέβη πολύ γλή- 
γορα την συμφωνίαν του καί ήλθεν είς Κωνσταντινούπολιν, όπου διωρίσθη 
ίεροκήρυξ υπό τοϋ ’Ορθοδόξου Πατριαρχείου, ενώ έπληρώνετο καί υπό τής 
καθολικής προπαγάνδας!

1 Περί Π. Λιγαρίδου έγραψεν ό Legrand, Bibliogr. Hellen. 17 siecle τ. 4 σ. 8-61. 
Ό V. Grumel εγραψε τό άρθρον Ligarides Paisios είς τό Dictionnaire Catliolique 
τών Vacant - Mangenot. Σύντομον άρθρον Ligarides Paisios έδημοσιεύθη και είς τό 
έκδιδόμενον νΰν Lexikon fiir Theologie und Kirche.

2 Τό όνομα Λιγαρίδης άπαντα καί άλλοτε είς τήν Χίον. (Νεαμονήσια Φωτεινού 
σ. 240: Νεόφυτος Λιγαρίδης). Όρθότερον θά έγράφετο Λυγαρίδης, διότι προέρχεται 
άπό τό λυγαρίδι= μικρός κλάδος λυγαριάς, καί θά έδόθη σκωπτικώς εις τινα «λυγνόν» 
άντιπρόσωπον της οικογένειας. Ό Λιγαρίδης γράφεται συχνά καί Λιγαρείδης, κακώς 
βεβαίως.

Η Βλ. Κ. Άμάντου, Γεώργιος Κορέσσιος, Άθηνάς τ. 46 (193D) σ. 191.
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Έκ Κωνσταντινουπόλεως μετέβη τό 1647 εις Μολδαβίαν, δπου έμεινε 
κατά διαλείμματα μέχρι τοϋ 1655, έδίδαξε δέ τότε είς τό Ίάσι, κατά δε τον 
Θ. ’Αθανασίου και έν «Τεργοβΰστω» τής Βλαχίας 1 Ό Π. Λιγαρίδης ήλθεν είς 
σχέσεις τότε καί με τους ήγεμόνας τής Βλαχίας 1 2. Είς την Μολδαβίαν συνειρ- 
γάσθη με τον συμπολίτην του ’Ιγνάτιον Πετρίτζην διά τήν μετάφρασιν τοϋ 
Νομοκάνονος, δστις εξεδόθη τό 1652 3. Εκεί εγνώρισε καί τον πατριάρχην 
'Ιεροσολύμων Παΐσιον, δστις τον έπήρε μαζί του εις 'Ιεροσόλυμα, τον έκαμε 
ορθόδοξον μοναχόν καί τον μετωνόμασε Παΐσιον. Ό ανήσυχος Λιγαρίδης 
εις τά 'Ιεροσόλυμα ήρχισε νά γράφη τήν ιστορίαν τοϋ εκεί Πατριαρχείου, 
ομολογεί δ’ ό πατριάρχης Δοσίθεος δτι ωφελήθη πολύ από τά χειρόγραφα 
τοϋ Λιγαρίδη 4 *.

Τον Σεπτέμβριον τοϋ 1652 ό πατριάρχης Παΐσιος έχειροτόνησε τον 
Λιγαρίδην μητροπολίτην Γάζης, είς τό Ιξής δ’ούτος υπογράφεται «ό Γάζης 
Παΐσιος», αν καί δεν φαίνεται ποτέ είς τήν αραβικήν επαρχίαν, τής οποίας 
έξελέγη ποιμενάρχης. Τό γραφέν επανειλημμένους δτι ή Καθολική Εκκλησία 
έκαμε τον Λιγαρίδην μητροπολίτην Γάζης δεν δόναται νά είναι αληθές. Είς 
επιστολήν του γραφεΐσαν μετά τήν χειροτονίαν γράφει ό Λιγαρίδης: «άνή- 
χθην εις 'Ιεροσόλυμα καί τό αγγελικόν σχήμα ήμφιασάμην καί τοϋ μεγίστου 
βαθμοΰ τής άρχιερωσΰνης ήξίωμαι τήν των Γαζαίων εκκλησίαν εμπιστευθείς 
καί χειροτονηθείς παρά τοϋ μακαριωτάτου πατριάρχου 'Ιεροσολύμων κυρίου 
Παϊσίου ένδον τοϋ ζωοδόχου .... Τάφου;» δ. Ό Ζερλέντης εδημοσίευσε 
καί τήν ορθόδοξον ομολογίαν πίστεως, τήν οποίαν έχρειάσθη νά όμολογήση 
6 Λιγαρίδης τήν 14,'ν Σεπτεμβρίου 1652 πριν χειροτονηθή 6. Εις τά Ιερο
σόλυμα ευρισκόμενος ό Λιγαρίδης εξεφώνησεν ενώπιον τοϋ πατριάρχου δια
φόρους λόγους, τούς οποίους εδημοσίευσεν ό καθηγητής Κ. Δυοβουνιώτης 
κατά χειρόγραφον τής Εθνικής Βιβλιοθήκης ’Αθηνών είς τό περιοδικόν 
Ν. Σιών (βλ. κατωτέρω). Ό Λιγαρίδης μεταχειρίζεται είς τούς λόγους του 
απλήν γλώσσαν: «καθώς τό λοιπόν δεν στέκεται είς τό πνεΰμα τό 'Άγιον νά 
είναι αίτιον τοϋ υίοϋ, ομοίως ούτε στέκεται είς τον υιόν νά είναι τοϋ Αγίου 
Πνεύματος αίτιος».

1 Θ. ’Αθανασίου, Περί των ελληνικών σχολών έν ’Ρουμανία 1898 σ· 62 καί 75.
2 Ν. Jorga, Roumains et Grecs au cours des siecles 1921 a. 45.
3 G r u m e 1, Ένθ. άνωτ.
4 Δοσιθέου, Περί τών έν Ίεροσολύμοις ιτατριαρχευσάντων 1715 σ. 1180.
6 I. Σακελλίωνος, Παϊσίου μητροπολίτου Γάζης έπιστολή, Παρνασσός τ. 10 

(1886) σ. 482.
6 Π. Ζερλέντη, Παϊσίου Λιγαρείδου, 'Ομολογία τής πίστεως κατά τήν αΰτοΰ χει- 

ροτονίαν είς τήν Γαζαίων έκκλησίαν. Δελτίον Ίστ. Έθν. Εταιρείας τ. 6 (1901) σ. 49. 
'Υπό τοΰ ’Ιωακείμ Ίβηρίτου έδημοσιεύθη καί ή «πράξις χειροτονίας Παϊσίου 
μητροπολίτου Γάζης» είς τό περιοδικόν Γρηγόριος ό Παλαμάς τ. 1 (1917) σ. 385-387. 
Πρβλ. αΰτ. τ. 1 σ. 582: Χρ. Παπαδοπο όλου, ’Επί τής πράξεως τής χειροτονίας τοϋ 
Παϊσίου Λιγαρείδου ώς μητροπολίτου Γάζης.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, Ιτος ΙΓ". 15
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'Η ομολογία τοΰ Λιγαρίδου κατέπληξε την Ρώμην, ή οποία διά του 
συμμαθητοΰ τοΰ Λιγαρίδου Άνδρέα Σταυρινοΰ και τοΰ μαθητου του ’Αντωνίου 
Τιμόνη εξηκρίβωσε τό ιδιόχειρον αυτής. Ή Ρώμη ήθέλησε να άνακαλέση 
τον Λιγαρίδην, δστις εξέφραζε την έκπληξίν του πώς έθεωρεΐτο έν Ρώμη 
ορθόδοξος1! Τό 1657 ελαβεν ακόμη χρήματα από την λατινικήν προπαγάν
δαν! Έκ των ανωτέρω καθίσταται πιθανόν δτι ό Λιγαρίδης προσεποιεΐτο τόν 
καθολικόν διά νά λαμβάνη χρήματα (τά όποια ίσως έχρειάζετο και διά τους 
συγγενείς του)!

Άφοΰ έπήρε τόν τίτλον τοΰ μητροπολίτου Γάζης ό Λιγαρίδης, δεν ήδύ- 
νατο πολΰν χρόνον νά μένη ήσυχος καί άπήλθε πάλιν εις Μολδαβίαν, μακράν 
τής εκκλησιαστικής του επαρχίας, προφανώς διά νά έχη εΰρΰτερον πεδίον δρά- 
σεως καί νά κερδίζη περισσότερα χρήματα. Εις την Μολδαβίαν άνεμίχθη καί 
εις τά πολιτικά ζητήματα καί ήναγκάσθη νά φΰγη εις Βλαχίαν. Έπανήλθεν 
αργότερα νά ενίσχυση τόν άγώινα κατά τών Καλβινιστών1 2.

Έν τφ μεταξύ εκλήθη είς Ρωσσίαν υπό τοΰ πατριάρχου Νίκωνος (1657) 
προς διόρθωσιν τών λειτουργικών βιβλίων. "Εως δτου μεταβή εκεί (1662) 
έδημιουργήθη άντίδρασις κατά τοΰ Νίκωνος, την οποίαν θά ενίσχυση ό αχα
ρακτήριστος Λιγαρίδης!3 Ώς μορφωμένος περισσότερον τών Ρώσσων συν
αδέλφων του κατέστη απαραίτητος σύμβουλος τών αντιπάλων τοΰ Νίκωνος, 
έπλησίασε δ’ οΰτω καί τόν Τσάρον ’Αλέξιον Μιχαήλοβιτς, από τόν όποιον 
επαιρνε καί πολλά χρήματα.

Είς την Ρωσσίαν ό Λιγαρίδης είναι ά'κρος υπερασπιστής τής ’Ορθοδοξίας 
καί γράφει περί τής ορθοδόξου πίστεως τών Ελλήνων καί τών «Μοσχοβιτών» 
προς τόν πρέσβυν τής Σουηδίας Ίωάννην Lilientlial4. Είς γράμμα προς 
τόν πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Διονύσιον γράφει ό Λιγαρίδης τό 1663: 
«εν τοΰτο καί πραίτον ισθι, παναγιώτατε, δτι τήν μητέρα μου, τήν Μεγάλην 
Εκκλησίαν διά τιμής ά'γω μονονούκ τό Λακωνικόν έπιβοών: ή τάν ή επί 
τάν, Σπάρταν έλαχον, Σπάρταν γεραίρειν ού παύομαι. . . .» 5 6.

Άφ’ δτου ό Τσάρος ετάχθη κατά τοΰ Νίκωνος, ή παΰσις καί καταδίκη 
αύτοΰ ήτο βέβαια. Επειδή δμως έθεωρεΐτο αντικανονική, ό Λιγαρίδης προ- 
σεπάθει νά φέρη πατριάρχας τής ’Ανατολής είς τήν Ρωσσίαν, ΐνα γίνη κανονική

1 Grumel, ”Ενθ. άνωτ. G. Hoffmann, Orientalia Christiana τ. 2δ,2 (1932) σ. 282.
2 Legrand, ”Ενθ. άνωτ. σ. 22.
3 Τό 1662 γράφει ακόμη φιλοφρόνως πρός τόν Νίκωνα: «έκαρδίωσας ημάς έν ένί 

τών απολογητικών σου γραμμάτων, σεβασμιώτατε πατριάρχη, καί τοσοΰτον έψυχαγώγη-
σας, ώστε περίαμμά μοι γενέσθαι τό σόν χρυσοΰν έπιστόλιον, νηπενθές τ’ άχολόν τε, 
κακών έπίληθον απάντων»! Κ. Δελικάνη, Πατριαρχικών εγγράφων τόμος τρίτος 
(1905) σελ. 73 κ. έξ.

* Fabricii, Bibliotheca graeca τ. 11 (1808) σ. 474.
6 Δελικάνη, Ένθ. άνωτ. σ. 90.
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Παΐσιος Λιγαρίδης. 227

καταδίκη. Οΰτω γράφει το 1663 προς τον πατριάρχην Ιεροσολύμων Νεκτάριον 
νά έλθη εις την Ρωσσίαν ΰπισχνοΰμενος χρηματικήν βοήθειαν τοΰ Τσάρου 
εις τον θρόνον του και την ΐδρυσιν «φροντιστηρίου», «δπερ δη πόσην και 
οΐαν δνησιν τη ’Ανατολική ’Εκκλησία επιδαψιλεύσεται ούκ εστιν έμόν λέγειν 
ή γράφειν προς κριτικώτατον άνδρα καί άγχινούστατον» ι.

Ό Νίκων έ'πρεπε νά καταδικασθή, καί δι’ αυτό, δταν δ Λιγαρίδης δεν 
ήδυνήθη νά φέρη τον πατριάρχην Ιεροσολύμων εις την Ρωσσίαν, δεν εδί- 
στασε διά πλαστογραφιών νά εμφανισθή ως αντιπρόσωπος αυτού. Ή πλαστο
γραφία άπεδείχθη καί τό κύρος τού Λιγαρίδη ήλαττώθη, κατώρθωσεν όμως 
ούτος νά διατηρήση την έπίδρασίν του επί τον Τσάρον καί νά λάβη μέρος εις 
την Σύνοδον τού 1666 την καταδικάσασαν όριστικώς τον Νίκωνα1 2.

Τώρα ή θέσις τού Λιγαρίδου κατέστη δύσκολος. Τό ζήτημα τής πλαστο
γραφίας ε'φερεν αυτόν εις σύγκρουσιν προς τούς πατριάρχας τών 'Ιεροσο
λύμων. Εις την Ρωσσίαν επεδίωξε νά γίνη πατριάρχης μετά τον Νίκωνα, θά 
τό κατώρθωνε δ’ίσως, αν έγνώριζε ρωσσικά καί αν δεν υπήρχε τό ζήτημα 
τής πλαστογραφίας! Τό περίεργον είναι δτι 6 Λιγαρίδης ενώ εύρίσκετο εις τήν 
Ρωσσίαν, δεν έπαυσε τήν αλληλογραφίαν του μέ τούς καθολικούς, οι όποιοι 
τό 1668 αποβλέπουν είς τον Λιγαρίδην, διά νά επιτύχουν τήν ένωσιν καθολι
κών καί δρθοδόξων είς τήν Πολωνίαν3. Τόσον άμφιδέξιος ήτο ό άνήρ.

Ό Λιγαρίδης δεν έπήγεν είς τήν Πολωνίαν, έπροτίμησε τήν θέσιν του 
παρά τώ Τσάρω, δστις εβοήθησεν αυτόν καί εν Ρωσσία κατά τών εχθρών του 
καί παρά τοις πατριάρχαις 'Ιεροσολύμων. Ό πατριάρχης Δοσίθεος παρέσχεν 
άφεσιν είς τον Λιγαρίδην (άναθεματισθέντα υπό τού Νεκταρίου) χάριν τοΰ 
Τσάρου, αλλά τό 1671 άνεθεμάτισε καί αυτός καί καθήρεσε τον Λιγαρίδην 
καί διά τά άλλα του αμαρτήματα καί ως Λατινόφρονα!4 * * * 8 Είς τήν καθαίρεσιν 
λέγεται προς τοϊς άλλοις δτι ό Λιγαρίδης «τά τών Λατίνων εφάνη φρονών» 
καί διά τούτο «εξεώσθη παρά τού προ ημών αοιδίμου πατριάρχου κυρίου 
Παϊσίου».Ό «Λατινισμός» τού Λιγαρίδη, δι’ δν πρός τοΐς άλλοις κατεδικάσθη 
υπό τού Δοσιθέου, άναφέρεται άρά γε εις τούς χρόνους τού Παϊσίου (1652 κέξ.) 
ή είς τάς συνεννοήσεις πρός τούς Καθολικούς τής Πολωνίας;

1 Δ ε λ ι κ ά ν η, Ένθ. άνωτ. σ. 92.
2 Βλ. έγγραφα σχετικά πρός τήν Σύνοδον του 1666 παρά Δελικάνη, ”Ενδ. άνωτ.

σ. 121 κέξ. Περί τοΰ ζητήματος τοΰ Νίκωνος καί τής άναμίξεως τοΰ Λιγαρίδου βλ. λεπτο
μερώς: X. Παπαδοπούλου, Οί Πατριάρχαι 'Ιεροσολύμων ώς πνευματικοί χειραγωγοί 
τής Ρωσσίας κατά τόν ιζ' αιώνα. 1907 σ. 88 κέξ. Είδικώς περί τής έν Ρωσαία δράσεως
τοΰ Λιγαρίδη βλ. R. Salomon, Paisius Ligarides, Zeitschrift fur osteuropaische
Geschichte τ. 5 (1931) a. 37 κέξ. δπου σημειοΰται καί ή σχετική πρός τόν Λιγαρίδην
ρωοσική βιβλιογραφία.

8 Βλ. Salomon "Ενδ. άνωτ. σ. 59.
' Δελικάνη, "Ενθ’ άνωτ. σ. 189. Φ. Βαφείδου, Εκκλησιαστική Ιστορία τ. 3,1 

σ. 149 κέξ.
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Ό Λιγαρίδης επήρε to 1672 τήν άδειαν από τον Τσάρον δια νά κατέλθη 
εις τήν ’Ανατολήν καί πείση τον Πατριάρχην Δοσίθεον περί τοΰ δικαίου του, 
άλλ’ έπροχώρησε μέχρι Κίεβου, δπου εσταμάτησε. Εκεί άπέθανε τον Αύγου
στον τοΰ 1678. Τί κρίμα δτι τόση ίκανότης δεν έχρησιμοποιήθη έπ’ άγαθώ 
γενικωτέρφ!

Ό Salomon λέγει1 δτι ό Λιγαρίδης άπέθανεν ως Λατινόφρων. Ό 
πατριάρχης δμως Χρύσανθος γράφων1 2 «περί τής από τής Λατινόφρονος γνώ
μης μεταβολής τοΰ Λιγαρίδους(Ι) εις τήν ορθόδοξον» προσθέτει δτι ό Λιγα- 
ρίδης εις τήν Ρωσσίαν «έ'γινεν ά'κρος υπερασπιστής τής ’Ανατολικής Εκκλη
σίας, ένθα καί συνέγραψε κατά Λουθηροκαλβίνων λατινιστί πολλά, άλλα καί 
ζηλωτής κατά τοΰ Νίκωνος εχρημάτισε, ελθών δε εις Κίεβον έδίδαξε πολλά 
ορθά καί ωφέλιμα καί... δτι τό πνεΰμα τό άγιον έκ μόνου τοΰ πατρός εκπο
ρεύεται, καί κατά τής αρχής τοΰ Πάπα, άπερ συγγράμματα ημείς εΐδομεν εν 
Κιέβψ... έκοιμήθη δέ έν μετανοία καί εξομολογήσει, δν καί έ'χουσιν οί ... 
ορθόδοξοι Ρώσσοι εις αγαθήν φήμην καί ευλάβειαν». “Ωστε ή καταδίκη 
τοΰ Λιγαρίδη ως Λατινόφρονος υπό τών πατριάρχων 'Ιεροσολύμων έστηρί- 
ζετο επί πλάνης καί παρεξηγήσεως;

Κατά κριτήν αρμόδιον, τον συμπολίτην τοΰ Λιγαρίδη Λ. Άλλάτιον, 
ουτος ήτο δξΰς τον νοΰν, επιμόνου θελήσεως, γνώστης τών εκκλησιαστικών 
πραγμάτων, εύγλωττος 3. Ή ίκανότης τοΰ Λιγαρίδη κατέστησεν αυτόν σοφόν 
καί πολυγράφον, έγραφεν δμως συνήθως έρωτώμενος περί διαφόρων ζητη
μάτων. Αί μελέται του κατά τό πλεΐστον είναι ανέκδοτοι.

Κατά τον Άλλάτιον4 ήδη εις τήν Ρώμην ήρχισε νά γράφη ιστορίαν τής 
νήσου Χίου, ή οποία δεν συνεπληράίθη καί δεν Ιξεδόθη.

Ό καθηγητής Κ. Δυοβουνιώτης εδημοσίευσε λόγους τοΰ Λιγαρίδη εκφω- 
νηθέντας εις τήν 'Ιερουσαλήμ5. Πολλαί έπιστολαί επίσης τοΰ Λιγαρίδη ένδια- 
φέρουσαι έδημοσιεΰθησαν 6.

Πολλά επιγράμματα συνετάχθησαν υπό τοΰ Λ., ών εν καί προς τον 
Φώτιον, μέ τον όποιον ήσχολήθη ουτος, ως φαίνεται, εκ τοΰ εξής χειρογράφου: 
«Κατάλογος τών συγγραμμάτων Φωτίου τοΰ άγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταν
τινουπόλεως συλλεχθείς παρά τοΰ πανιερωτάτου καί λογιοσοφωτάτου(Ι) μητρο
πολίτου Παϊσίου Γάζης, ύπερτίμου τών ύπερτίμων(!) καί έξάρχου πάσης

1 Ένθ’ άνωτ. σ. 59 κέξ.
2 Δοσιθέου, 'Ιστορία περί τών έν 'Ιεροσολΰμοις πατριαρχευσάντων 1715 σ. 1181.
3 L. Allatii, De Ecclesiae occidentals atque orientalis perpetua consensione 

1648 σ. 1654.
4 Ένθ. άνωτ. σ. 1657.
4 Νέα Σιών τ. 17 (1922) σ. 374-388.
11 Βλ. τήν παρά Grumel, Ένθ. άνωτ. βιβλιογραφίαν.
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Παλαιστίνης και τον τόπον έπέχοντος Καισαρείας Φιλίππου, προτροπή και 
δεήσει τοϋ κυροΰ πρέσβεως Νικολάου τοϋ Δανιήλ Σινισίου(;)1». Όπως συνή
θως, έξωθεν έλαβεν αφορμήν ό Λιγαρίδης νά άσχοληθή καί με τον Φώτιον, 
ύποπτοι δ’είναι εν μέρει οί τίτλοι οί αποδιδόμενοι εις αυτόν εις τό ανωτέρω 
σημείωμα.

Τίς οίδε εκ τίνος αφορμής ήσχολήθη (1656) καί μέ χρησμούς ό Λιγαρί- 
δης. Εις διαφόρους κώδικας1 2 φέρεται «.χρησμολόγιον Κ/πόλεως, Νέας Ρώμης· 
παρφχημένον, ένεστώς καί μέλλον, εκ διαφόρων συγγραφέων συλλεχθέν καί 
συναρμοσθέν παρά τοϋ πανιερωτάτου καί σοφωτάτου μητροπολίτου Γάζης 
κυρίου Παϊσίου, ύπερτίμου καί έξάρχου πόσης γης Επαγγελίας, Άσκάλωνος, 
Μαϊουμά καί Μαγδάλων...».

Έξ αφορμής τοϋ κηρύγματος συνέταξεν ό Λιγαρίδης διαφόρους ερμηνείας 
καί διδαχάς3. Κατά τήν έν Ρωσσία διαμονήν του έλαβεν αφορμήν νάάπαντήση 
εις διάφορα τεθέντα εις αυτόν ερωτήματα υπό των Ρώσσων. Τά ερωτήματα 
είναι συχνάκις περίεργα: «μεταπανδρευεται ψάλτης, ή απομένει χηρεΰων;»... 
«τί διαφέρει άφορισμός, άρά καί ανάθεμα;4». Έν Ρωσσίςι συνέγραψε καί τά 
κατά τήν Σύνοδον τήν καθαιρέσασαν τον Νίκωνα. Κατά τον Salomon τό 
σχετικόν χειρόγραφον εύρίσκετο είς Μόσχαν. Άλλ’ υπάρχουν καί αλλαχού 
αντίγραφα 5 6.

Ό Λιγαρίδης, δπως είς τάς πράξεις του οΰτω καί έίς τάς μελέτας του, 
άπέβλεπε πάντοτε είς τήν πρακτικήν σκοπιμότητα, τήν πρακτικήν ωφέλειαν. 
Δι’ αυτό αί μελέταιτου δεν έχουν τίποτε τό συστηματικόν, δεν προήλθον από 
εσωτερικήν ανάγκην άλλ5 από εξωτερικήν ώθησιν. Έπιζητών πάντοτε τό 
κέρδος ό Λιγαρίδης δεν ήδυνήθη νά άναπτυχθή είς άνώτερον άνθρωπον καί 
λόγιον, ένφ ή φυσις επροίκισεν αυτόν μέ τόσην δεξιότητα.

Κ. ΑΜΑΝΤΟΣ

1 Memoires de l’Academie imperiale des Sciences de Sl - Petersbourg VIII ser. 
t. VII N° 8 (1906) a. 3. Αυτόθι σ. 2 τό δεκάστιχον επίγραμμα είς Φιότιον.

2 Βλ. π. χ. Α. Π. Κέραμέ ως, 'Ιεροσολυμ. Βιβλιοθήκη τ. 1 σ. 255. — Κ. Σάθα, 
Μ. Βιβλ. τ. 1, 308 κ.α.

3 Α. Π. Κεραμέως, 'Ιεροσολυμ. Βιβλιοθ. τ. 5 σ. 75.— Κ. Σάθα, ”Ενθ. άνωτ.— 
Α. Δημητρακοπούλου, Προσθήκαι καί διορθώσεις είς τήν νεοελληνικήν φιλολο
γίαν τοΰ Κ. Σάθα 1871 σ. 51.

4 Κατάλογον των ερωτημάτων καί τινας λύσεις έδημοσίευσεν ό καθηγητής Κ. Δυο-
βουνιώτης είς τό περιοδικόν «Άνάπλασις». τ. 48 (1935) σ. 111, 137 καί 157.

6 Litzika. Catalogul manuscriptelor Grecesti 1909 σ. 196 : «Βιβλίον συνοδικόν 
περιέχον τά κατά Νίκωνος πατριάρχου Μοσχοβίας υπό Παϊσίου μητροπολίτου Γάζης 
άνατεθέν τφ αΰτοκράτορι πασών τών Ρωσσιών Άλεξίφ Μιχαήλοβιτς έν έτει 1668».
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