
Ιερά 'Αποδημία 
To προσκυνηματικό ταξίδι 

στους 'Αγίους Τόπους 
στά μεταβυζαντινά χρόνια 

Κρίτων Χρυσοχοϊ'δης 
Διευθυντής 'Ερευνών ΙΒΕ/ΕΙΕ 

Ή προσκυνηματική αποδημία (ή ΐεραποδημία, 

όπως ονομάζεται) στους τόπους όπου "έστησαν οΐ 

πόδες Κυρίου", αποτελεί ενα άπό τά σημαντικότε

ρα θρησκευτικά φαινόμενα του πρώιμου ακόμη 

Βυζαντίου. Όπως είναι γνωστό ήδη άπό τόν 4ον 

αιώνα, καί κυρίως ακολουθώντας τά βήματα της 

μητέρας τοϋ Μεγάλου Κωνσταντίνου, της αγίας 

Ελένης, πλήθη χριστιανών άρχισαν νά συρρέουν 

στά μέρη τοϋ επίγειου βίου καί τοϋ πάθους τοϋ 

Χρίστου, στην Ιερουσαλήμ μέ τά μεγάλα προσκυ

νήματα, άλλα καί σέ πολυάριθμους άλλους τόπους 

της Παλαιστίνης πού σχετίζονται μέ τά γεγονότα 

τών Ιερών Γραφών. 

Ή ενδυνάμωση της πίστης, ή αναζήτηση της 

άφεσης τών αμαρτιών, ή 'ίαση άπό σωματικές καί 

ψυχικές ασθένειες, ή θεϊκή προστασία "άπό 

παντός κακοϋ" είναι τά κύρια κίνητρα τοϋ προσκυ

νητή, πού έμειναν στην ουσία τά Ίδια άπό τους 

μεσαιωνικούς χρόνους ώς τίς μέρες μας. 

Ή ροή προσκυνητών ανακόπτεται απότομα 

στίς πρώτες δεκαετίες τοϋ 7ου αΐώνα, περίοδο τής 

βίαιης κατάκτησης τής Παλαιστίνης καί τής κατα

στροφής τής Ιερουσαλήμ άπό τους Πέρσες, άλλα 

πιό μόνιμα, λίγο πρίν τά μέσα τοϋ ϊδιου αιώνα, 

όταν οΐ περιοχές τής λεγόμενης Μέσης 'Ανατολής, 

καί ανάμεσα σέ αυτές καί ή Παλαιστίνη, καταλαμ

βάνονται άπό τους Άραβες. Παρά την ανοχή τοϋ 

Ισλάμ προς τίς θρησκείες τής Βίβλου, πού συνετέ

λεσε άποφασιστκά στή διάσωση τών κύριων προ

σκυνημάτων τής χριστιανοσύνης, τό περιβάλλον 

είναι εχθρικό γιά τους Χριστιανούς. Πολλοί ιεροί 

τόποι μετατράπηκαν σέ χώρους λατρείας τής νέας 

θρησκείας, καί οι χριστιανοί κληρικοί - διακονητές 

Έφιπποι μοναχοί. Λεπτομέρεια εικόνος: Ή Κοίμηση τοϋ 
'Αγίου Σπυρίδωνος - Έμ. Τζανφουρνάρη, 1595. Ελληνικό 
Ινστιτούτο Βενετίας. 
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της αγίας Γης κλήθηκαν νά συμβιώσουν με τά 
αναδυόμενα Ισλαμικά ιερά καθιδρύματα. Τό προ
σκύνημα γίνεται πλέον υπόθεση των λίγων τολ
μηρών η τών χριστιανών έμπορων καί καραβοκυ-
ραίων πού συναλλάσσονται μέ την περιοχή. 

Μέ τήν εδραίωση τών Σταυροφόρων στην αυγή 
του 12ου αιώνα, στην διαιρεμένη πλέον χριστιανο
σύνη, ή διαχείριση τών 'Αγίων Τόπων περιέρχεται 
ουσιαστικά στον Λατίνο πατριάρχη Ιεροσολύμων 
καί στον κλήρο τής Δυτικής 'Εκκλησίας. Τό γεγο
νός επηρεάζει θετικά τό προσκυνηματικό ρεύμα 
τών δυτικών χριστιανών οχι όμως καί τών χρι
στιανών πού προέρχονται άπό τήν ορθόδοξη 
'Ανατολή. 

'Από τόν 12ο αιώνα ό Έλληνας πατριάρχης 
εδρεύει κατά τό πλείστον στην Κωνσταντινούπολη 
καί ό βαθμός ανοχής προς τους ορθοδόξους μονα
χούς τής Παλαιστίνης καί προς τους βυζαντινούς 
προσκυνητές προσδιορίζεται κάθε φορά από τήν 
ποιότητα καί τίς σκοπιμότητες τών σχέσεων του 
λατινικού βασιλείου τής Ιερουσαλήμ μέ τους 
αυτοκράτορες τής Κωνσταντινουπόλεως, οΐ όποιοι 
ποτέ δέν έ'παψαν νά διεκδικούν τά δικαιώματα τών 
ομόδοξων προς αυτούς πατριαρχών Ιεροσολύμων. 
Έν άλλοις λόγοις τό εκάστοτε επικρατούν status τών 
ορθοδόξων στην λατινοκρατούμενη Παλαιστίνη, γιά 
δύο περίπου αιώνες, ενθαρρύνει ή αποθαρρύνει τήν 
ιερά αποδημία τών "Ανατολικών χριστιανών. 

'Από τά τέλη τού 13ου αΐώνα ή περιοχή τής 
Παλαιστίνης περνάει στην κατοχή τών Μαμελού-
κων, Κιρκασίων στην καταγωγή (δηλαδή άπό τήν 
περιοχή τού Καυκάσου), πρώην μισθοφόρων τού 
σουλτάνου τής Αιγύπτου. 

Ύπό τους Μαμελούκους τής Αιγύπτου ή θέση 
τών ορθοδόξων σχετικά βελτιώνεται. Σέ αυτό συμ
βάλλουν: α) ή αντιπαλότητα καί ή καχυποψία προς 
τους Δυτικούς εφόσον ή απειλή μιας νέας σταυρο
φορίας στίς νεοπαγείς κτίσεις τους δέν έπαψε νά 

υφίσταται- καί β) οΐ σέ γενικές γραμμές φιλικές 

σχέσεις πού διατηρούν μέ τήν Κωνσταντινούπολη, 

εφόσον ή θαλάσσια οδός επικοινωνίας μέ τήν 

ζωτική γιά αυτούς περιοχή τού Καυκάσου, άπό 

οπού κατάγονται, περνούσε άπό τά στενά του Βο

σπόρου. 

Οι Λατίνοι μοναχοί, καί συγκεκριμένα τό τάγμα 

τών Φραγκισκανών, στό όποιο ανατέθηκαν οΐ εκ

κλησιαστικές δραστηριότητες τής Δυτικής 'Εκκλη

σίας στην Παλαιστίνη ύπό τήν ονομασία custodia 

Terrae Sanctae, παρά τή δυσμενή θέση στην οποία 

περιήλθε καί τους διωγμούς πού υπέστη ιδίως σέ 

περιόδους πολεμικών συγκρούσεων δέν φαίνεται 

νά εγκατέλειψε τήν 'Αγία Γή. 

Πάντως, παρά τή μνημονευθείσα βελτίωση του 

γενικότερου κλίματος, ούτε καί οΐ ορθόδοξοι φαί

νεται νά ευτύχησαν Ιδιαίτερα ύπό τήν κυριαρχία 

τών Μαμελούκων. Διατάγματα Μαμελούκων σουλ

τάνων πού σώζονται στό αρχείο τού πατριαρχείου 

Ιεροσολύμων μαρτυρούν αθρόες αυθαιρεσίες τών 

τοπικών διοικητών. 

Τά πράγματα επιδεινώθηκαν μέ τήν πτώση τής 
Κωνσταντινουπόλεως. "Οπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει ό πολύ καλά ενημερωμένος πατριάρχης 
Ιεροσολύμων Δοσίθεος Νοταράς στό μνημειώδες 
ιστορικό του έργο "Ιστορία τών έν Ίεροσολύμοις 
πατριαρχευσάντων" (πού γράφηκε στά τέλη τού 
17ου αιώνα), "άφ' ου οΐ 'Οθωμανοί τής Κωνστα
ντινουπόλεως εξουσίασαν, κατεφρονήθησαν οΐ 
Ρωμαίοι έν Ιερουσαλήμ". Καί συνεχίζει "Δια τό 
είναι τήν Παλαιστίνην ύπό τον σουλτάνον τής 
Αιγύπτου καί τους Ρωμαίους υπό τους 'Οθωμα
νούς, ούκ άπήρχοντο ευκόλως οί Χριστιανοί εις 
προσκύνησιν, όθεν καί οι πατριάρχαι ήσαν πτωχό
τατοι... καί ή εκκλησία τού 'Αγίου Τάφου καί τής 
Βηθλεέμ ούδεμίαν άνακαίνισιν ειχον... μήτε καν 
ιερά σκεύη καί άμφια ειχον... Οι πατριάρχαι εζων 
εργαζόμενοι ταΐς ίδίαις χερσί... μή έχοντες ούτε 
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έλεος οΰτε πρόσοδον καί δια τοϋτο ήκολούθησε 
καί τη κοινότητι των χριστιανών ενδοια, αφ' ης 
οσα τίκτονται οϊδασι πάντες". 

Ευεργετική κατά τήν εποχή αυτή άλλα καί κα-
θόλη τήν περίοδο της μαμελουκικής κυριαρχίας, 
υπήρξε ή παρουσία μοναχών, άλλα κυρίως ίκανοϋ 
αριθμού επώνυμων προσκυνητών άπό τό βασίλειο 
της Γεωργίας. Ή Ιδιαίτερη σχέση τών Γεωργιανών 
μέ τήν Παλαιστίνη καί κυρίως μέ τά Ιεροσόλυμα 
είναι παλαιά καί γνωστή: ή αγία γη συνδέεται μέ τίς 
μυθολογικές απαρχές της γεωργιανής εθνότητας, ή 
οποία φέρεται νά κατάγεται άπό τήν γενιά τοϋ 
Δαβίδ καί νά συγγενεύει μέ τήν Θεοτόκο. Όπως 
πολύ πρώιμα σημειώνει ό Κωνσταντίνος Πορφυρο
γέννητος στό De administrando imperio, "Δια δέ το 
κατάγεσθαι αυτούς, ως αυτοί λέγουσιν, εξ Ιερου
σαλήμ δια τό μεγάλην πίστιν εχουσιν έν αύτοΐς καί 
εν τω τάφω τοϋ Κυρίου ημών Τησοϋ Χρίστου, καί 
κατά τινάς καιρούς άφθόνως άποστέλλουσι χρήμα
τα τω πατριάρχη τής αγίας πόλεως καί τοις έκεϊσε 
χριστιανοϊς". Ή οντολογική σχέση Γεωργίας καί 
Ιεροσολύμων αναθερμαίνεται δταν οι αλλόθρη
σκοι, άλλα έθνοτικά συγγενείς Μαμελοϋκοι, κατα
λαμβάνουν τήν Παλαιστίνη. Έτσι, όπως πάλι ενδει
κτικά αναφέρει στό μνημονευθέν έργο ό Δοσίθεος 
Ιεροσολύμων, "[οΐ Ρωμαίοι ε ν τη Ιερουσαλήμ] 
μόνον είχον παρηγορίαν τους "Ιβηρας [^Γεωργια
νούς], επειδή οΐ σουλτάνοι τής Αιγύπτου ήσαν 
Κερκέτοι [δηλ. Κιρκάσιοι], Άβασγοί καί "Ιβηρες καί 
ήδυνήθησαν οί "Ιβηρες είναι ύπερασπισταί τών 
προσκυνημάτων καί τών μοναστηριών". 

Ό τερματισμός τής κατοχής τής Παλαιστίνης 
άπό τους Μαμελούκους τής Αιγύπτου καί ή κατά
ληψη τής Ιερουσαλήμ άπό τους 'Οθωμανούς, τό 
1517, αποτελούν τήν αφετηρία μιας νέας ιστορικής 
περιόδου γιά τό ορθόδοξο πατριαρχείο Ιεροσολύ
μων άλλα καί τήν απαρχή τής αναζωογόνησης τοϋ 
προσκυνηματικοϋ ρεύματος τών χριστιανών τής 
'Ανατολής. 

Ή ένταξη τής ανατολικής λεκάνης τής Μεσο
γείου στην οθωμανική επικράτεια συνετέλεσε στην 
αποκατάσταση τής ελεύθερης επικοινωνίας μέ τήν 
υπόλοιπη αυτοκρατορία, γεγονός πού διευκόλυνε 
τή διακίνηση καί τίς επαφές τών μοναχών τοϋ 
'Αγίου Τάφου μέ τόν ορθόδοξο κόσμο καί κατέ
στησε εύκολη άπό πλευράς εξωτερικών συνθηκών 
τήν αποδημία προσκυνητών στους ιερούς τόπους 
τής Παλαιστίνης. Ή επικοινωνία διευκολύνθηκε 
ακόμη περισσότερο μετά την κατάληψη καί τής 
Κύπρου άπό τους 'Οθωμανούς τό 1570, μιά καί τό 
νησί αποτελούσε, όπως θά δούμε, σημαντικότατο 
σταθμό στό ταξίδι γιά τήν Παλαιστίνη. 

Αφετέρου τό θεσμικό πλαίσιο ελέγχου τών 
ιερών τόπων, παράγων εξαιρετικά σημαντικός γιά 
τήν ανάπτυξη τοϋ προσκυνηματικοϋ κινήματος, 
κατέστη ιδιαίτερα ευνοϊκό γιά τους ορθοδόξους. 
Ό Οθωμανός σουλτάνος Σελίμ Α', αποδεχόμενος 
τό αίτημα τοϋ ορθόδοξου πατριάρχη Δωροθέου, 
άλλα προφανώς ακολουθώντας καί τήν τακτική τοϋ 
Μωάμεθ Β' τοΰ Πορθητή, αναγνώρισε τήν κυριό
τητα τών 'Ορθοδόξων στά κυριώτερα προσκυνήμα
τα τών 'Αγίων Τόπων καί παραχώρησε προνόμια 
καί φοροαπαλλαγές. 

Ποιος κατείχε τά νευραλγικής σημασίας αλλά 
καί τά δευτερεύονται προσκυνήματα τής Παλαιστί
νης τή στιγμή τής 'Οθωμανικής κατάκτησης δέν 
έχει ακόμη διευκρινισθεί. Γιά τή δυτική βιβλιογρα
φία οί "Αγιοι Τόποι ανήκαν κατά τή μεγάλη τους 
πλειοψηφία στά χέρια τής Custodiae Terrae Sanctae. 
'Αντίθετα, οι Έλληνες καί κατ' επέκταση οί ορθό
δοξοι ιστορικοί θέλουν τά προσκυνήματα, κατά τήν 
περίοδο τών Μαμελούκων, νά ανήκουν στους ορ
θοδόξους. 

Έδώ πρέπει νά υπογραμμισθεί μία προφανής 
αδυναμία τής διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά 
μέ τό θέμα τής κατά καιρούς υπαγωγής τών προ
σκυνημάτων. Τά επιστημονικά δημοσιεύματα τοϋ 
19ου άλλα καί τοϋ 20ου αιώνα τόσο δυτικών οσο 
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καί ορθόδοξων επιστημόνων δεν είναι άπηλλαγμέ-
να μεροληψιών, ιδεολογικών φορτίσεων καί σκο
πιμοτήτων. Στηρίζονται συχνά σε μονομερείς 
πηγές, πολλές φορές συνειδητά επιλεγμένες, πού 
νά "δικαιώνουν" τήν μία πλευρά, χωρίς νά συνεξε
τάζονται κριτικά μέ αρχειακές πηγές της άλλης, 
γεγονός πού οδηγεί ακόμη καί καλοπροαίρετα σέ 
στρεβλά καί αντιφατικά συμπεράσματα 

Πάντως ή απόφαση του σουλτάνου Σελίμ Α' 
πού ικανοποιούσε απόλυτα τους ορθοδόξους δέν 
έγινε αποδεκτή από τους Λατίνους. "Αν καί τό 
1527, ό Σουλεϋμάν Κανουνί επικύρωσε μέ φιρμάνι 
τό διάταγμα τού πατέρα του, λίγο αργότερα, τό 
1535, καί παρά τίς αντιδράσεις τών 'Ορθοδόξων, 
οι Φραγκισκανοί της Παλαιστίνης, αξιοποιώντας 
τους δρους τών γαλλοτουρκικών κυρίως διομολο
γήσεων απέκτησαν βαθμιαία τήν κυριότητα σέ 
ορισμένα προσκυνήματα. 

'Από τά μέσα τού 16ου αιώνα ό ανταγωνισμός 
Καθολικών καί 'Ορθοδόξων γιά τήν κατοχή τών 
προσκυνημάτων βαίνει αυξανόμενος καί παρακο
λουθεί τήν αύξηση στην ένταση τών σχέσεων 
'Ανατολικής καί Δυτικής εκκλησίας. Μία ένταση 
πού πυροδοτήθηκε μέ τή σύνοδο τού Τρέντο, τήν 
ανάρρηση στό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως 
τού Κυρίλλου Δουκάρεως (1620) καί τήν εκλεκτική 
προσέγγιση τού τελευταίου προς τά προτεσταντικά 
κράτη, καί τήν ίδρυση τής Sacra Congregatio de 
Propaganda Fide (1622). 

Στον χορό τού οξύτατου ανταγωνισμού, ό 

οποίος συστηματικά υποδαυλίζεται από τους 

διπλωματικούς αντιπροσώπους τών καθολικών 

χωρών στην 'Υψηλή Πύλη, εισέρχονται ήδη άπό 

τόν 16ο αιώνα καί οι 'Αρμένιοι. Πολεμικά γεγο

νότα, διπλωματικές σκοπιμότητες καί πολιτικές 

συγκυρίες ευνοούν κάθε φορά κάποιον από τους 

αντιμαχόμενους. Γιά δύο περίπου εκατονταετίες, 

ως τά μέσα τού 18ου αΐώνα, τά προσκυνήματα, 

κύρια καί δευτερεύοντα, αλλάζουν επανειλημμένα 
κατόχους. Ή παράθεση τών εναλλαγών θά συ
γκροτούσε μονότονο μακροσκελή κατάλογο. 

Ή σκόπιμη διατήρηση τής ρευστότητας στό 
Ιδιοκτησιακό καθεστώς τών προσκυνημάτων έδινε 
αναμφισβήτητα στην οθωμανική πύλη τήν διακριτι
κή ευχέρεια γιά διπλωματικούς ελιγμούς. Συγχρό
νως απέβαινε καί οικονομικά χρήσιμη, γεγονός 
πού έ'χει Ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί παρείχε τή δυνα
τότητα γιά τήν προσπόριση μεγάλων χρηματικών 
ποσών. 

Έτσι οΐ ιεροί τόποι γίνονται αντικείμενο συ
στηματικού πλειστηριασμού, μέ εναλλασσόμενους 
πλειοδότες κάθε φορά τους 'Ορθοδόξους, τους 
Καθολικούς ή τους 'Αρμενίους, εφόσον ή έκδοση 
διαταγμάτων άπό τήν οθωμανική διοίκηση γιά τήν 
αναγνώριση τής κατοχής τους εξαρτάται κατά κύριο 
λόγο άπό τό υψος τών καταβαλλομένων ποσών 
στό σουλτανικό ταμείο. Σύμφωνα μάλιστα μέ μαρ
τυρία τού Δοσιθέου Ιεροσολύμων, τά ποσά πού 
απαιτούντο γιά τήν έκδοση ενός διατάγματος ήταν 
διπλάσια άπό εκείνα πού κατεβάλλοντο στό ταμείο 
τού σουλτάνου, εξαιτίας τής παρεμβάσεως μεσαζό
ντων αξιωματούχων τής οθωμανικής διοικήσεως. 

'Ενδεικτικά είναι κάποια παραδείγματα άπό τόν 
17ο αιώνα. Ό σουλτανικός ορισμός τού 1630, μέ 
τόν οποίο ό "Αγιος Τάφος καί ό ναός τής Άποκα-
θήλωσης στά Ιεροσόλυμα καί ό ναός τής Γεννή
σεως στή Βηθλεέμ αποδόθηκαν στους Φραγκισκα-
νούς, κόστισε στον πρέσβη τής Γαλλίας 12.000 
χρυσά ωλωρία πού καταβλήθηκαν στό ταμείο τού 
σουλτάνου καί 25.000 γρόσια τά όποια δόθηκαν 
στον μεγάλο βεζύρη. 

Τό φιρμάνι, μέ τό όποιο ό ορθόδοξος πατριάρ
χης Ιεροσολύμων Θεοφάνης ανακτούσε τήν 
κυριότητα τών προσκυνημάτων τρία χρόνια αργό
τερα, τό 1634, εκδόθηκε έναντι υπέρογκου ποσού, 
τού οποίου όμως τό υψος δέν καθορίζεται. Συγ-
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χρόνως δμως αναλήφθηκε ή υποχρέωση νά κατα-
βάλονται ετησίως 420 βενετικά φλωρία στό τέμε
νος τοϋ 'Αχμέτ. Τό τέλος αυτό συνεχιζόταν νά 
καταβάλλεται εξήντα χρόνια αργότερα, δπως μαρ
τυρεί ό Δοσίθεος Νοταράς. Τόν 'ίδιο χρόνο, ή διέ
νεξη μέ τους 'Αρμενίους' γιά τήν αποκλειστικότητα 
της τελετής γιά τήν άφή τοϋ 'Αγίου Φωτός στον 
ναό τής Αναστάσεως, κόστισε στους 'Ορθοδό
ξους 50.000 φλωρία. 

Δύο χρόνια αργότερα, τό 1636, νέο διάταγμα 
πού προκλήθηκε μέ τήν επέμβαση τής Γαλλίας, 
επανέφερε τά προσκυνήματα στην κατοχή των 
Αατίνων καί κόστισε 25.000 φλωρία. Τό 1637, 
30.000 ρεάλια στάθηκαν αρκετά γιά νά επιστρέ
ψουν τά προσκυνήματα στή δικαιοδοσία των 'Ορ
θοδόξων. 

Στή δεκαετία τοϋ 1650 ό πατριάρχης Πάίσιος, 
μολονότι δαπάνησε 100.000 γρόσια δέν κατάφερε 
νά αποτρέψει τήν υπαγωγή τής μονής τοϋ 'Αγίου 
'Ιακώβου στή δικαιοδοσία των 'Αρμενίων. 

Όπως γίνεται κατανοητό ή αντιμετώπιση τοϋ 
προβλήματος τής κατοχής των προσκυνημάτων 
απαιτούσε τεράστια χρηματικά κονδύλια, γεγονός 
πού οδήγησε τό ορθόδοξο πατριαρχείο σέ διαρκή 
οικονομική αιμορραγία. Καί ή διελκυστίνδα αυτή, 
μέ λιγοστές περιόδους ύφέσεως, θά συνεχισθεί ως 
τά μέσα τοϋ 18ου αιώνα. 

Ή διατήρηση τής κατοχής των προσκυνημάτων, 
πού είχε άμεσο αντίκτυπο στό προσκυνηματικό 
κίνημα, δέν ήταν τό μόνο πρόβλημα πού έπρεπε νά 
αντιμετωπισθεί. Σεβαστό ήταν τό κόστος των 
δαπανών γιά τή συντήρηση τών πολυπληθών ναών 
καί μονών τής περιοχής. Οΐ έπισκευαστικές εργα
σίες αποτελούσαν θέμα άμεσης προτεραιότητας, 
εφόσον ήταν συνυφασμένες μέ τό καθεστώς ιδιο
κτησίας τών κτιριακών συγκροτημάτων. Όποιος 
επισκεύαζε ακόμη καί τό παραμικρό τμήμα κτιρίου 
ήγειρε αυτομάτως καί δικαιώματα κατοχής. Χαρα

κτηριστικό παράδειγμα παραδίδει πάλι ό Δοσίθεος 
στην Ιστορία του: Μετά τόν θάνατο τού πατριάρχη 
Παΐσίου, καί ένόσο ό θρόνος έχήρευε, στίς αρχές 
τοϋ 1661, ό επίτροπος τοϋ Πατριαρχείου Λαυρέ
ντιος, είτε επειδή εξαπατήθηκε, ε'ίτε επειδή χρηματί-
σθηκε, επέτρεψε στους "Φράρους" νά σκεπάσουν 
μέ καστρομύλι τό σαθρωμένο δώμα τού 'Αγίου 
Λίθου μέσα στον ναό τής 'Αναστάσεως. "'Αλλ' 
αυτοί", δπως αναφέρει, "ούχ ησύχασαν μέχρι τού
του. Ίδιοποιησάμενοι γαρ αυτόν, τού λοιπού εν 
ταϊς έορταϊς έτίθουν έκεϊ μανουάλια μετά κηρίων". 

Δέν είναι τυχαίο δτι μετά τή μεγάλη πυρκαγιά 

τού 1808 πού κατέστρεψε τόν ναό τής 'Αναστάσε

ως, ό Έλληνας πατριάρχης Πολύκαρπος καί οΐ 

Άγιοταφίτες μέ ιδιαίτερη επιμονή επεδίωξαν καί 

επέτυχαν τήν έ'κδοση φιρμανίου, βάσει τού οποίου 

μόνον αυτοί ανέλαβαν τίς δαπάνες γιά τήν ανοικο

δόμηση τού κατεστραμμένου ναού. 

Τέλος, δέν ήταν ευκαταφρόνητα τά ποσά πού 
απαιτούνταν γιά τίς λειτουργικές δαπάνες τής 
Άγιοταφικής 'Αδελφότητας καί τή διατήρηση τής 
ομαλής ροής τοϋ προσκυνηματικοϋ ρεύματος προς 
τήν Παλαιστίνη. Ή απρόσκοπτη διεξαγωγή τοϋ 
προσκυνήματος, πού απαιτούσε τήν έ'κδοση σουλ
τανικών φιρμανιών καί άλλων εγγράφων τής 
οθωμανικής διοίκησης, φαίνεται νά υπήρξε ιδιαίτε
ρα δαπανηρή. Μεγάλος αριθμός άπό τά σωζόμενα 
ως σήμερα τουρκικά έγγραφα, που χρονολο
γούνται άπό τόν 16ο αΐώνα, αναφέρονται στην 
προστασία τών προσκυνητών από αυθαίρετα τέλη 
κατά τήν άφιξη καί αναχώρηση άπό τήν Παλαιστί
νη, άπό φορολόγηση τών προσκομιζόμενων 
δωρεών καί τών προσωπικών αντικειμένων, άπό 
παράνομα διόδια ή τέλη πού εισπράττονταν κατά 
τίς μετακινήσεις τους στίς βιβλικές πόλεις καί τήν 
είσοδο τους στά προσκυνήματα, κ. ά. 

Ή διατήρηση λοιπόν τών προσκυνημάτων, πού 

είχε αναχθεί σέ μείζον θρησκευτικό θέμα καί οχι 
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μόνον, εξαρτιόταν άμεσα άπό την άντληση οικο
νομικών πόρων πού αυξάνονταν γεωμετρικά σε 
περιόδους όξυνσης των ανταγωνισμών, όπως 
άδρομερώς περιγράφηκαν παραπάνω. 

Καί οΐ πόροι αυτοί θά αναζητηθούν άπό τήν 
Σιωνίτιδα εκκλησία στην ελεημοσύνη του ορθό
δοξου κόσμου, στην ί'δρυση καί αξιοποίηση μετο
χιών καί στην ενίσχυση του προσκυνηματικού κι
νήματος. 

Είναι γνωστό οτι ή ελεημοσύνη στον χώρο της 
τουρκοκρατούμενης η λατινοκρατούμενης ορθό
δοξης 'Ανατολής λαμβάνει, Ιδίως άπό τόν 16ο 
αιώνα, τή μορφή του θεσμού τής ζητείας. 

Ώς ζητεία πρέπει νά νοηθεί ή προαιρετική 
εισφορά εις χρήμα ή εις είδος πού καταβάλλεται εκ 
μέρους τών πιστών γιά τήν ενίσχυση κάποιου εκ
κλησιαστικού ιδρύματος. Οΐ διενεργούντες τή 
ζητεία μοναχοί ταξιδεύουν γιαυτό καί τό διακόνη-
μα τής περιοδείας τους ονομάζεται ταξίδιον καί οΐ 
ϊδιοι ταξιδιώτες. Μέ τόν ϊδιο ορο, άπό τον 17ο 
αΐώνα, ώς ταξίδιον προσδιορίζεται καί ή γεωγραφι
κή περιοχή μέσα στην οποία διενεργείται ή ζητεία. 
Αυτή συμπίπτει σχεδόν πάντα μέ τά όρια τής εκ
κλησιαστικής δικαιοδοσίας μιας ή περισσότερων 
όμορων μητροπόλεων. Όμοειδεϊς διευθετήσεις γιά 
τίς μετακινήσεις τών μοναχών τους, μέ μικρές δια
φοροποιήσεις, φαίνεται νά έχουν κάνει ολα τά 
μεγάλα προσκυνηματικά κέντρα τής 'Ανατολής 
(Άγιον Όρος, μονή τού Σινά). 

Οι ταξιδιώτες μοναχοί έρχονται σέ άμεση επα
φή μέ τους πιστούς, κηρύττουν στους ναούς, τε
λούν ΐεροπραξίες, πληροφορούν γιά τή δεινή κα
τάσταση στην οποία έχει περιέλθει ή μονή τους, 
συλλέγουν καί καταγράφουν στά κατάστιχα τής 
ζητείας τά ονόματα καί τίς προσφορές εις χρήμα ή 
εις είδος. Τά ονόματα τών δωρητών αντιγράφονται 
προς μνημόνευση στά αντίστοιχα βιβλία παρρη-
σιών ή προθέσεων τής κυρίαρχης μονής. Τό περιε

χόμενο τών κατάστιχων τής ζητείας καί τών βι

βλίων Προθέσεως δίνει μία ασφαλή καί ανάγλυφη 

εικόνα τής γεωγραφικής εμβέλειας τής ζητείας, 

άλλα καί τής αίγλης μιας μονής. 

Ό μηχανισμός καί οι πρακτικές τής ζητείας 
αναπτύχθηκαν σχεδόν ομοιόμορφα άπό ολα τά 
εκκλησιαστικά ιδρύματα τής ορθόδοξης 'Ανατο
λής, ωστόσο στην περίπτωση τού πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων βρήκε τήν τέλεια εφαρμογή της καί 
εξελίχθηκε σέ έναν μαζικό θεσμό μέ ευρύτατη 
λαϊκή βάση. Σύμφωνα μέ τίς ώς τώρα γνωστές 
μαρτυρίες, τόν θεσμό τής ΐεροσολυμίτικης ζητείας 
γιά τήν οικονομική ενίσχυση τού πατριαρχείου 
χρησιμοποίησε σέ ευρεία έκταση ό πατριάρχης 
Γερμανός (1537-1579). Αυτός πρώτος ηρξατο πε-
ριοδεύειν τόπους καί επαρχίας ελέους χάριν παρά 
τών χριστιανών. Ωστόσο ώς τά μέσα τού 17ου αϊ. 
ή ζητεία διενεργείται μάλλον περιστασιακά, χωρίς 
οργανωμένο πλαίσιο καί συγκεκριμένες οδηγίες. 
Άπό τήν εποχή αυτή όμως ό θεσμός σταδιακά 
μορφοποιείται, διενεργείται μέ βάση καθορισμέ
νους κανόνες, σέ ταξίδια σαφώς προσδιορισμένα 
γεωγραφικά καί γιά συγκεκριμένο χρονικό διάστη
μα. Ή πλήρης ανάπτυξη καί ή μορφοποίηση τού 
θεσμού οφείλει πολλά στον πατριάρχη Δοσιθέο 
Νοταρά (1669-1707), ιεράρχη μέ εξαιρετικές διοι
κητικές καί οργανωτικές ικανότητες. 

Ή επιτυχία του δέν συνίσταται μόνο στό οτι 

συνέβαλε στην οικονομική επιβίωση τών προσκυ

νημάτων καί στή διατήρηση τής διαχείρισης τους 

σέ μεγάλο ποσοστό άπό τους ορθοδόξους. Πέραν 

τών οικονομικών παραμέτρων δημιούργησε ενα 

πλέγμα συλλογικών καί προσωπικών σχέσεων καί 

δεσμών, μέ αμφίδρομες επιρροές καί επιδράσεις. 

Ό δεύτερος παράγοντας οικονομικής επιβιώ

σεως τών προσκυνημάτων ήταν τά μετόχια. Καθο

ριστικό ρόλο στή δημιουργία τους άπό τόν 16ον 

αιώνα διαδραματίζει ό θεσμός τής ζητείας. Όπως 
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προαναφέρθηκε οί προσφορές των πιστών δέν 
ήταν μόνο χρηματικές. Πολλές φορές αφιερώνο
νται σπίτια, εργαστήρια, αγροτικές εκτάσεις, αμπε
λώνες, χωράφια καί οπωροφόρα δένδρα. Ή συχνή 
παρουσία τών ταξιδιωτών μοναχών καί ή ειδική 
σχέση πού αναπτύσσεται μέ ορισμένους οικισμούς 
συχνά καταλήγει στην αφιέρωση ενός ναοϋ ή ενός 
παρηκμασμένου μονυδρίου στά όρια τοϋ οίκισμοϋ, 
μαζί μέ τίς ιδιοκτησίες τους. Ή δωρεά αυτή συ
γκροτεί καί τόν αρχικό πυρήνα ενός νέου μετο-
χιοΰ. Περαιτέρω δωρεές, αγορές καί ανταλλαγές 
δημιουργούν έναν ενιαίο χώρο αξιοποιήσιμο 
οικονομικά. "Η σταδιακή αυτή μετάβαση άπό τή 
ζητεία σέ μία μονιμότερη αστική ή ήμιαγροτική 
οικονομική εγκατάσταση, αποτελεί φαινόμενο 
πολύ συχνό κυρίως στον 17ο καί 18ο αιώνα καί 
απέδωσε στά προσκυνήματα της Παλαιστίνης 
εντυπωσιακά μεγάλον αριθμό μετοχιών. Στά τέλη 
τού 18ου αιώνα είναι διεσπαρμένα σέ μία ευρύτατη 
γεωγραφική περιοχή άπό τόν Πόντο ως τά 'Ιόνια 
νησιά καί άπό τή Μολδοβλαχία ως τήν Κρήτη καί 
τήν Κύπρο. 

Ζητεία καί μετόχια φαίνεται νά βρίσκονται σέ 
άμεση συνάφεια μέ τήν ΐεροαποδημία, καί συνέβα
λαν καθοριστικά στην διόγκωση τού προσκυνήμα
τος στους Αγίους Τόπους. Οί Άγιοταφίτες ταξι
διώτες καί διακονητές τών μετοχιών, περιερχόμε-
νοι κατά τακτά χρονικά διαστήματα σέ πόλεις καί 
χωριά, συνεγείρουν τους πιστούς περιγράφοντας 
παραστατικά τους τόπους τού επίγειου βίου τού 
Χριστού άλλα καί της Θεοτόκου καί τών ιερών 
προσώπων της Παλαιάς Διαθήκης, έκκαίουν τήν 
ευλάβεια αφηγούμενοι θαυμαστές εμπειρίες καί 
πείθοντας γιά τήν υψίστη ψυχική ωφέλεια καί 
ευλογία πού έπιδαψιλεύονται στον προσκυνητή καί 
τήν οικογένεια του. Τά μετόχια είναι σταθμοί μόνι
μης πληροφόρησης γιά τή διεξαγωγή τού μακρού 
καί επίπονου προσκυνηματικού ταξιδιού ή λειτουρ
γούν ως διαμετακομιστικά κέντρα προσκυνητών. 

Τέτοια είναι ή περίπτωση τού μετοχιού της Σμύρ

νης, τό όποιο λειτουργεί ως σταθμός συγκέντρω

σης καί προώθησης μέ πλοία προς τήν Παλαιστίνη 

τών χατζήδων της Δυτικής Μικρός Ασίας. Μονα

χοί της ζητείας ή οικονόμοι μετοχιών αναλαμβά

νουν συχνότατα τόν ρόλο ταξιδιωτικού συνοδού 

σέ μεγάλες ομάδες προσκυνητών (1662 Σεπτεμ
βρίου 23 + Θεού εύδοκούντος ήλθεν ό άγιος πρω-
τοσύγγελος παπά κυρ Δανιήλ άπό το ταξίδι Παρα-
δουνάβου...· + Οί χατζήδες όπου ήλθαν μέ τον 
πρωτοσύγγελον, ελάβαμεν ελεημοσύνην γρόσια 
123...' [1669 Μάρτιος] Άπό χατζήδες οπού ήλθαν 
με τον παπα Μακάριον ελάβαμε με τήν όλότη 193 
[γρόσια]). 

Οί πληροφορίες τών αρχειακών πηγών γιά τήν 
εξέλιξη τού προσκυνηματικού φαινομένου στον 
15ο καί 16ον αΐώνα είναι πενιχρές καί αποσπα
σματικές καί ασφαλώς αντικατοπτρίζουν τίς περιο
ρισμένες δυνατότητες της ορθόδοξης κοινωνίας 
της τουρκοκρατούμενης Ανατολής νά εντάξει στά 
πνευματικά ενδιαφέροντα της τήν ιερά αποδημία. 
Οί μαρτυρίες πληθαίνουν Ιδιαίτερα μετά τά μέσα 
τού 17ου αιώνα: οικονομικά κατάστιχα τού πα
τριαρχείου Ιεροσολύμων, κώδικες καταγραφής 
προσκυνητών αν καί οχι σέ αδιάσπαστη χρονολο
γική συνέχεια, αλληλογραφία μέ μετόχια καί 
Άγιοταφίτες ταξιδιώτες επιτρέπουν νά εξετάσουμε 
τήν εξέλιξη της ΐεραποδημίας. Μολονότι ή έρευνα 
τού φαινομένου βρίσκεται ακόμη σέ αρχικά στάδια 
μπορούμε νά επισημάνουμε ορισμένες πτυχές του. 

Οί διακυμάνσεις καί αυξομειώσεις στους ρυθ

μούς της ΐεραποδημίας στους μεταβυζαντινούς 

χρόνους ασφαλώς δέν μπορούν ακόμη νά χαρτο

γραφηθούν. 'Ωστόσο είναι δυνατόν νά επισημαν

θούν ορισμένοι καθοριστικοί παράγοντες πού τίς 

επηρεάζουν. 

Θεαματική αυξητική τάση προς ΐερά αποδημία 

είναι ιδιαίτερα εμφανής στον 17ο αιώνα, χρονική 
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περίοδο πού συστηματοποιείται ή ζητεία καί πληθαί
νουν τά μετόχια καί συμπίπτει με τά χρόνια των 
οξύτατων ανταγωνισμών με τή Δυτική 'Εκκλησία 
για τήν κατοχή των προσκυνημάτων. Είναι προφα
νές οτι ό κίνδυνος νά περιέλθουν οΐ άγιοι τόποι στά 
χέρια τών "αιρετικών" έξάπτει τό ορθόδοξο φρό
νημα, καί κινητοποιεί τους πιστούς νά θέσουν στίς 
άμεσες προτεραιότητες τήν ιερά αποδημία. Αντίθετα 
ή ροή προσκυνητών, σέ τοπικό τουλάχιστον επίπε
δο, φαίνεται νά επηρεάζεται αρνητικά άπό δυσμε
νείς εξωτερικούς παράγοντες καί κυρίως εξ αιτίας 
πολεμικών γεγονότων. "Ετσι, λόγου χάριν, κατά τή 
διάρκεια του Κρητικού πολέμου (1645-1669) άπό τά 
κατάστιχα τών προσκυνητών απουσιάζουν 
παντελώς ονόματα Κρητών προσκυνητών. Πά τόν 
'ίδιο λόγο μειώνεται δραματικά ό αριθμός τών 
Πελοποννησίων χατζήδων πού αποδημούν στην 
'Αγία Γη στά χρόνια τού Βενετοτουρκικού πολέμου, 
πού άρχισε μέ τήν κατάληψη της Πελοποννήσου 
άπό τους Βενετούς τό 1685 καί έληξε μέ τήν ανακα
τάληψη της άπό τους Τούρκους τό 1715. 

Οΐ πηγές επιτρέπουν ακόμη νά σκιαγραφήσου
με μέ ικανοποιητική σαφήνεια τήν εποχή, τή διάρ
κεια καί τό δρομολόγιο πού ακολουθεί γιά τό προ
σκύνημα ένας ορθόδοξος Οθωμανός υπήκοος, μιά 
καί αυτός μόνον μαρτυρεϊται σχεδόν αποκλειστικά 
σέ αυτές. Είναι Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ή απουσία 
Ρώσων προσκυνητών άπό τόν 15ο ως τόν 18ο 
αιώνα. Ή πολυπληθέστερη ορθόδοξη καί υπό 
ομόδοξους ηγεμόνες χώρα είναι παρούσα στην 
Παλαιστίνη μόνον μέ λιγοστούς έμπορους καί 
ακόμη λιγότερα μέλη της ρωσικής αριστοκρατίας. 
Δέν είναι τυχαίο οτι ή διαπίστωση αυτή βρίσκεται 
σέ πλήρη συμφωνία μέ τή σταθερή γιά αιώνες 
ρωσική πολιτική, πού δέν επέτρεπε, σέ κανένα ίερό 
καθίδρυμα της Ανατολής πού έ'δρευε στην αλλό
θρησκη οθωμανική επικράτεια μέ τήν οποία οΐ 
σχέσεις κατά καιρούς κάθε άλλο παρά χαρακτηρί
ζονται ως ειρηνικές, νά αναπτύξουν αυτόνομες 

ΕΩΣ ΤΟΥΣ ΝΕΌΤΕΡΟΥΣ ΧΡΌΝΟΥΣ 

οικονομικές δραστηριότητες, όπως ή ζητεία ή ή 
απόκτηση μετοχιών. 

Ή χρονική διάρκεια τοϋ προσκυνήματος 
ασφαλώς σχετιζόταν άμεσα μέ τίς οικονομικές 
δυνατότητες τού προσκυνητή. Τό συντομότερο 
προσκύνημα διαρκούσε τρεις ως τέσσερεις περίπου 
μήνες, άπό τόν Φεβρουάριο ως τόν Μάιο, ώστε νά 
συμπέσει μέ τή μεγάλη ορθόδοξη εορτή της αφής 
τοϋ 'Αγίου Φωτός καί τοϋ Πάσχα. Συνηθέστατα ή 
αποδημία διαρκούσε ενα περίπου εξάμηνο. "Αρχιζε 
νωρίτερα, άπό τά τέλη Νοεμβρίου, ώστε νά συμπε
ριλάβει καί τήν εορτή τών Χριστουγέννων. Δέν 
είναι λίγες όμως οΐ περιπτώσεις πού τό ταξίδι 
εκτεινόταν σέ ακόμη μεγαλύτερο διάστημα, φθά
νοντας τό έ'να έτος. 

Προτιμητέα διαδρομή γιά τή συντριπτική πλειο
ψηφία τών προσκυνητών ήταν ή θαλάσσια. Παρά 
τους κινδύνους πού εγκυμονούσε ή θάλασσα, τό 
ταξίδι μέ τά ιστιοφόρα της εποχής εθεωρείτο τό 
πλέον ασφαλές. Άπεφεύγετο ή επικίνδυνη καί 
επίπονη διέλευση άπό τους χερσαίους δρόμους 
της Μικρός 'Ασίας καί τίς αφιλόξενες περιοχές τής 
Συρίας. Ή ληστεία ήταν άλλωστε ενδημικό φαινό
μενο στίς περιοχές αυτές. 

'Εκτενές αυτόγραφο σημείωμα τού ίδρυτοϋ καί 
ηγουμένου τής μονής 'Αγίων Πάντων στην 'Αχαΐα 
Νεκταρίου, ό όποιος μέ μικρή ομάδα προσκυνητών 
αναχώρησε γιά χατζηλίκι άπό τήν μονή του στά 
1739-1740, περιγράφει λεπτομερειακά ενα τυπικό 
πολύμηνο προσκυνηματικό δρομολόγιο: 

1730 Ιουλίου 10. Έμισέψομεν διά τήν Άγίαν 
Ιερουσαλήμ... πηγαίνοντας είς Δροπολιτζά... Έμι-
σεύσαμεν από τήν Δροπολιτζά πρώτη Αύγουστου 
καί επήγαμεν είς το Κύβερι καί έκάμαμεν ημέρας 
εξι. Καί έμισεύσαμεν από το Κύβερι εξι Αυγούστου 
καί επήγαμεν είς το Άνάπλι... Καί οπό το Άνάπλι 
επήγαμεν εις Σπέτζες... Είτα είς τήν "Υδραν... Καί 
άπό εκεί είς τήν Τζια Καί από εκεί είς τά Πούρα... 
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Kai ήλθαμεν εις την "Ανδρον... Kai έδιάβημεν το 

κανάλι της Χίου και εφθάσαμεν είκοσι Αύγουστου 

μέ το νά μας έκράτησαν οι καιροί εξω. Kai τη 

εικοστή τετάρτη Αύγουστου εφθάσαμεν στην Χίο. 

Έμισευσαμεν από την Χίο εικοσιοκτώ με ταρτάνα 

φραντζέζικην έδώσαμεν ναύουλον ριάλια πέντε. 

Είκοσι εννέα Αυγούστου εφθάσαμεν στην Έφε-

σον, είς το μέρος της 'Ανατολής. Την πρώτην 

Σεπτεμβρίου είμεστεν στην Κώ. Δύο τού παρόντος 

εϊμεστεν στην Ρόδο, κάστρον μεγάλον καί φοβε-

ρόν. Τέσσαρες Σεπτεμβρίου έμισευσαμεν από την 

Ρόδο καί έπλεύσαμεν τά μεγάλα εκείνα καί φοβε

ρά πελάγη. Έκάμαμεν στο "Αρζηπέλαγο ήμερόνυ-

κτα 4, οπού δεν εϊδαμεν στεριάν καί αέρας πρίμος, 

μίλια 500, καί τη έβδομη τού παρόντος εφθάσαμεν 

στην Κύπρο, Παρασκευή βράδυ. Καί το Σάββατο, 

οκτώ Σεπτεμβρίου, έπήγαμεν είς τον ναόν τού τε

τραημέρου Λαζάρου καί έλειτουργήθημεν... Είτα 

έμισευσαμεν από τήν Κύπρο ήμερα Κυριακή δέκα 

Σεπτεμβρίου δια τήν Ίόππην ήγουν τον Γιάφα. 

Έσώσαμεν στον Γιάφα 13 τού αυτού. 

Ή αναχώρηση της ομάδας άπό τήν 'Αγία Γη 

έγινε πάλι άπό τήν Γιάφα στίς 14 'Απριλίου του 

επομένου έτους, 1740, λίγο μετά τήν εορτή του 

Πάσχα, πάλι μέ φραντζέζικο καράβι καί μέ ναϋλο 

ώς τήν Χίο εϊκοσι δύο γρόσια. Τό δρομολόγιο της 

επιστροφής είναι περίπου τό ίδιο: Μύρα της Λυ

κίας, Ρόδος, Κως, Λέρος, Σάμος, Χίος. Ή συνέ

χεια όμως τού ταξιδιού ώς τήν Πελοπόννησο, μέ 

ελληνικό καράβι αυτή τή φορά (ύδραίικο), είναι πιό 

πολύπλοκο καί φαίνεται νά εξυπηρετεί πρωταρχικά 

τίς εμπορικές ανάγκες τού πλοίου καί κατά δεύτερο 

λόγο εκείνες των προσκυνητών: Χίος, Ικαρία, Μύ

κονος, "Ανδρος, Νάξος, Πάρος (προσκύνημα στον 

ναό της Έκατονταπυλιανής), Τήνος, Σύρος, Πού

ρα, Τζια, Ύδρα, Σπέτσες. Ή ομάδα άφίχθηκε στό 

λιμάνι τής αναχώρησης, τό Ναύπλιο, στίς 28 Αυ

γούστου. 

Ή άκρως διαφωτιστική μαρτυρία τού Νεκταρί

ου, σέ συνδυασμό μέ πληροφορίες άπό άλλες 

αρχειακές πηγές, άπό τίς όποιες δέν διαφορο

ποιείται κατά πολύ, επιτρέπει τή σκιαγράφηση τής 

κύριας προσκυνηματικής διαδρομής, τής διάρκειας 

αλλά καί τών συνθηκών τού ταξιδιού. 

Τό δρομολόγιο φαίνεται νά περιλαμβάνει σχε

δόν πάντοτε τά νησιά τού 'Ανατολικού Αιγαίου 

καί τά παράλια τής Μ. 'Ασίας, ενώ ή Χίος άλλα καί 

ή Σμύρνη, όπως γνωρίζουμε άπό πολυπληθείς 

πηγές, αποτελούν τό δίδυμο τών κατεξοχήν πορ

θμείων τών προσκυνητών στον πλου τους προς 

τήν Παλαιστίνη. Επόμενοι σταθμοί είναι ή Ρόδος 

ή ή Άττάλεια καί σχεδόν πάντα ή Κύπρος, προσ

φιλής τόπος γιά ενα σύντομο προσκύνημα στον 

τάφο 'Αγίου Λαζάρου στή Λάρνακα καί στά κοντι

νά μοναστήρια. Τελικός προορισμός είναι τό λιμά

νι τής Ίόππης (Γιάφας), δπου οι προσκυνητές 

αναπαύονται γιά λίγες μέρες στή μονή τού 'Αγίου 

Γεωργίου, πρίν αρχίσουν τήν ανηφορική όδοιπορία 

προς τά 'Ιεροσόλυμα Σπανιότερη, αλλά όχι ασυ

νήθης, διαφοροποίηση τού δρομολογίου μετά τήν 

Κύπρο είναι ή διέλευση άπό τό λιμάνι τής Δαμιέτ-

της (στό Ταμιάθι τών πηγών) στην Α'ίγυπτο, πού 

δίνει όμως τή δυνατότητα στον τολμηρό προσκυ

νητή νά περιλάβει στους προορισμούς του καί τή 

μονή τού Σινά. 

Δέν είναι γνωστή ώς τώρα καμμία μαρτυρία, 

στην χρονική περίοδο πού εξετάζουμε, γιά προ-

σκυνηματικό ταξίδι στην Παλαιστίνη μέ επί τούτοις 

ναυλωμένα καράβια. Ή έννοια τού αμιγώς έπιβα-

ιικοϋ πλοίου είναι ανύπαρκτη τήν εποχή αυτή. Οί 

αριθμοί, άλλωστε, τών μετακινούμενων προσκυ

νητών σέ κάθε πλοίο είναι μικροί καί δέν συνηγο

ρούν προς αυτό. Τό καράβι είναι κατά κανόνα 

εμπορικό καί συνδυάζει τή μεταφορά προσκυνητών 

μέ δοσοληψίες στά λιμάνια σταθμούς τής Άνατο-

λικής Μεσογείου. Καί οι προσκυνητές πρέπει νά 
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ακολουθήσουν τό πρόγραμμα πλεύσεως του καρα
βιού. Είναι ενδεικτικό, οτι άπό την ένδεκάμηνη 
αποδημία της πελοποννησιακής ομάδας του Νε
κταρίου, οΐ έξι μήνες καταναλώθηκαν στά λιμάνια 
της εμπορικής διαδρομής καί μόνον πέντε αφιερώ
θηκαν στά σεβάσματα της 'Αγίας Γης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες των "Προσκυνητα-
ρίων", μετά τήν άφιξη τους στην Ιερουσαλήμ, οί 
προσκυνητές διενέμοντο προς φιλοξενία στά 
εγκατεσπαρμένα στην πόλη της Ιερουσαλήμ ορ
θόδοξα μοναστήρια. Στή μονή 'Αρχαγγέλων, μο
ναστήρι μέγα, διέμεναν οί άνδρες προσκυνητές 
πού ταξίδευαν μόνοι τους (κονεύουν όλον άνδρες 
χατζήδες πολλοί), ενώ οί χατζήδες πού πραγματο
ποιούσαν οικογενειακό προσκύνημα (χατζήδες με 
γυναίκες) διέμεναν στίς μονές τών 'Αγίων 'Απο
στόλων καί τού 'Αγίου Δημητρίου. Αόγω της μα
κράς παραμονής μετέφεραν μαζί τους πλήθος προ
σωπικών αντικειμένων άλλα καί τρόφιμα καί εφό
δια γιά τή συντήρηση τους, ώστε ή εγκατάσταση 
τους νά θυμίζει προσφυγικό καταυλισμό. 

Τό προσκύνημα άρχιζε μέ τήν εγγραφή στον 
κατάλογο προσκυνητών του πατριαρχείου 'Ιερο
σολύμων, στό όποιο κατέβαλαν μικρής αξίας συν
δρομή (φιλότιμον), συνήθως ένα γρόσι στον 17ο 
καί στίς αρχές τού 18ου αιώνα. Πρώτος σταθμός 
τής Ιεράς περιήγησης ήταν ό ναός τής 'Αναστάσε
ως, πού περικλείει τους πραγματικούς καί συμβολι
κούς τόπους τού θείου πάθους καί ακολουθούσαν 
τά άλλα Ιερά σεβάσματα καί τά μοναστήρια τής 
Πόλης. Τό προσκύνημα συνεχιζόταν στά έκτος τής 
'Αγίας Πόλεως μέρη τής Παλαιάς καί Καινής Δια
θήκης: στή βασιλική τής Γεννήσεως στή Βηθλεέμ, 
στή μονή τού 'Αγίου Σάββα καί πάντοτε στον πο
ταμό 'Ιορδάνη, οπού γινόταν καί ή τελετή τής συμ
βολικής βάπτισης. 

Τά Προσκυνητάρια τών 'Αγίων Τόπων, ευρέως 
διαδεδομένοι "τουριστικοί οδηγοί" τού προσκυνή
ματος, οριοθετούν τους τόπους περιήγησης τών 

πιστών. Πρόκειται γιά βιβλία μικρού σχήματος μέ 
σαφώς χρηστικό χαρακτήρα πού συντάσσονται σέ 
απλοϊκή καί σαφή γλώσσα, σέ πεζό λόγο, καί πιό 
σπάνια σέ έμμετρο. Μολονότι συνήθως επιγράφο
νται: Προσκυνητάριον τής αγίας πόλεως Ιερου
σαλήμ καί τών περιχώρων αυτής, ετι δε καί τών 
λοιπών αγίων Τόπων, περιέχουν συνοπτικές περι
γραφές όλων τών προσκυνημάτων τής Παλαιστί
νης πού όφειλαν νά περιλάβουν στό δρομολόγιο 
τους οί πιστοί. Τά Προσκυνητάρια συντέθηκαν 
κατά τό πλείστον ανώνυμα, ή άπό επισκέπτες τών 
αγίων τόπων πού θέλησαν νά καταγράψουν τίς 
ταξιδιωτικές τους εντυπώσεις ή καί άπό συγγρα
φείς πού ποτέ δέν γνώρισαν τους αγίους τόπους, 
αλλά αναπαράγουν ή δημιουργούν συμπιλήματα 
άλλων παρεμφερών έργων. 

"Ως τίς πρώτες δεκαετίες τού 17ου αίώνα παρα
δίδονται σέ χειρόγραφη μορφή καί συχνά είναι 
εικονογραφημένα μέ σχηματικές παραστάσεις 
ναών καί μνημείων τής Παλαιστίνης 

Τό παλαιότερο, γνωστό ως τώρα, έντυπο Προ-
σκυνητάριο γιά τους αγίους τόπους τής Παλαιστί
νης εμφανίζεται στά 1645. Πρόκειται γιά έμμετρη 
περιγραφή σέ κυπριακή διάλεκτο, υπό μορφήν 
ημερολογίου, τού προσκυνήματος πού πραγματο
ποίησε ό Κύπριος συγγραφέας 'Αντώνιος Δαρκές 
τό 1590. 'Απευθύνεται σέ κυπριακό κοινό καί δέν 
φαίνεται νά έγινε ευρύτερα γνωστό. Τό σημαντικό
τερο βιβλίο τού εϊδους, μέ μεγάλη διάδοση στον 
17ο αίώνα, είναι εκείνο πού συνέταξε ό Κρήτας 
λόγιος 'Αρσένιος Καλλούδης καί τυπώθηκε στή 
Βενετία τό 1661. "Ως τό 1690 θά τυπωθεί άλλες 3 
φορές (1679, 1683, 1690) σέ μεγάλο αριθμό αντι
τύπων σέ κάθε έκδοση. Ό συγγραφέας του, όπως 
ό ϊδιος δηλώνει στον πρόλογο τής πρώτης έκδο
σης, δέν επισκέφθηκε ποτέ τους αγίους τόπους. 
'Αλλά «καθώς είς διαφόρους ιστορίας έδιάβασα, 
καί άπό πολλά βιβλία ελληνικά, ρωμαϊκά, λατινικά 
καί Ιταλικά εσυνάθροισα, καί ακόμη κατ' έρώτησιν 
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άπο διαφόρους προσκυνητάδες έμαθα, έτελείωσα 
το Προσκυνητάριον». Στον 18ο αιώνα θά γνωρί
σουν μεγάλη διάδοση τά Προσκυνητάρια του Σε
ραφείμ Πισσιδίου καί του καμαράση του 'Αγίου 
Τάφου Χρύσανθου του έκ Προύσσης. "Ως τά 1800 
έχουν επισημανθεί 26 εκδόσεις έντυπων Προσκυ-
νηταρίων καί περιγραφών της 'Αγίας Γης. 

Στά οικονομικά κατάστιχα του πατριαρχείου 
περιγράφονται με λεπτομέρεια οΐ προσφορές τών 
πιστών σέ χρήμα καί σέ είδος. Οΐ τυπικές εγγρα
φές πού αφορούν τό σύνολο τών προσκυνητών 
καί εκπροσωπούν τίς "ανελαστικές δαπάνες" τού 
προσκυνήματος, εκτός άπό τό φιλότιμον, αναφέ
ρονται στό συμβολικό πλύσιμον ποδαριών, σέ κη-
ρία, καί δίσκον καθώς καί στην έγγραφη τών ονο
μάτων των πιστών καί, προαιρετικά μελών της οι
κογενείας τους εις, παρρησίαν η εις πρόθεσιν ri εις 
σαρανταριά, δηλαδή σέ ειδικά κατάστιχα προς 
μνημόνευση στή διάρκεια εκκλησιαστικών ακο
λουθιών. Άπό εκεί καί πέρα οί προσφορές τόσο 
στό πατριαρχείο δσο καί στά επί μέρους προσκυ
νήματα παρουσιάζουν εξαιρετική ποικιλία καί σχε
τίζονται μέ τίς προσωπικές ιερές δεσμεύσεις (τάμα
τα), τίς οικονομικές δυνατότητες ή τό κοινωνικό 
status τού προσκυνητή. 

'Ενδεικτικό είναι τό παράδειγμα τών εντυπω
σιακών χρηματικών δωρεών πού κατέβαλαν ό 
αρχιεπίσκοπος Ίπεκίου Μάξιμος καί πέντε ακόμη 
ανώτατοι κληρικοί καί λαϊκοί πού τόν συνόδευαν, 
κατά τή διάρκεια τού προσκυνήματος πού πραγμα
τοποίησαν στά 1664: 

αχξδ [1664] + Ήλθεν ό μακαριότατος ό άγιος 
Ίπεκίου αρχιεπίσκοπος κύριος κύρ Μάξιμος είς τήν 
άγίαν πόλιν Ιερουσαλήμ, είς τον αγιον και ζωοδό-
χον Τάφον τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού καί 
εδωσεν έλεημοσύνην φλωρία εξακόσια χρυσά. + 
νΕτι δε ήλθεν μετ' αυτού καί ό πανιερώτατος 
μητροπολίτης κύριος κύρ Φίλιππος από τήν Μπά-
τζικα καί εδωσεν έλεημοσύνην γρόσια τριακόσια. 

+ Mer' αυτού ήλθεν καί ό πανιερώτατος μητροπο
λίτης κύριος Κύριλλος ό Μπουντουμίου καί εδωσεν 
έλεημοσύνην γρόσια εκατό. + Ήλθεν καί ό πνευ
ματικός ό παπά κύρ Συμεών μετ' αυτού, άπό τό 
μοναστήριον τού 'Αγίου Προκοπίου καί εδωσεν 
έλεημοσύνην γρόσια διακόσια. + Μετ' αυτού 
ήλθεν ό πρεσβύτερος Μήλιας ιερεύς καί εδωσεν 
έλεημοσύνην γρόσια πενήντα. + Mer' αυτού ήλθεν 
καί ό χατζή Ράντος...κα\ εδωσεν γρόσια εκατό. 

Οί προσφορές τών ανώνυμων χατζήδων, στά 
'ίδια περίπου χρόνια τού ταξιδιού τού αρχιεπισκό
που Ίπεκίου, είναι αισθητά μικρότερες καί καταχω
ρίζονται μέ συνοπτικό τρόπο: + Έλάβαμεν άπό 
δύο χατζήδες γρόσια 90 καί φιλότιμον γρόσια 2 + 
Άπό τέσσαρες χατζήδες προθέσεις, φιλότιμα 
ασλάνια 102. 

Είμαστε ακόμη πολύ μακριά άπό τό νά γνωρί
ζουμε τό minimum τού συνολικού κόστους μιας 
ιεράς αποδημίας (έξοδα ταξιδιού καί διαμονής, 
φόροι καί τέλη, "υποχρεωτικές" καί προαιρετικές 
προσφορές). Ούτε ακόμη έ'χει μελετηθεί συστημα
τικά ή κοινωνική καί οικονομική διαστρωμάτωση 
τών προσκυνητών στά μεταβυζαντινά χρόνια. Ή 
εξαιρετική ποικιλία πού παρουσιάζουν οί έγγραφες 
στά οικονομικά κατάστιχα δέν βοηθά προς τό πα
ρόν νά απαντηθεί μέ ασφάλεια τό ερώτημα, αν τό 
χατζηλίκι ήταν υπόθεση τών πλουσίων μελών τής 
ορθόδοξης κοινότητας της τουρκοκρατούμενης 
'Ανατολής. Είναι σαφής όμως ή αϊσθηση οτι ή ίερά 
αποδημία γιά μεγάλο αριθμό προσκυνητών ήταν 
υπόθεση προγραμματισμού ολόκληρου βίου. 

Συμπερασματικά δέον νά υπογραμμισθεί οτι ή 
ιερά αποδημία στους αγίους τόπους τής Παλαιστί
νης στά χρόνια τής οθωμανικής κυριαρχίας δέν 
είναι έ'να θρησκευτικό φαινόμενο πού αναπτύσσε
ται αυτόνομα. Πέρα καί πάνω άπό τά αναμφισβήτη
τα μεταφυσικά κίνητρα, εντάσσεται σέ ένα πλέγμα 
αλληλοεξαρτώμενων οργανικά δράσεων (ζητεία, 
μετόχια) πού, γιά λόγους επιβίωσης ή 'Ανατολική 
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Τό προσκυνημσπκό ταξίδι στην Παλαιστίνη, 

είναι ϊσως ή μοναδική ευκαιρία για τόν χριστιανό 

των μεταβυζαντινών χρόνων της καθ' ημάς 'Ανα

τολής για τήν πραγματοποίηση ενός εϊδους μαζικού 

τουρισμού. Ώ ς ταξιδιωτική εμπειρία ανοίγει στον 

προσκυνητή ενα παράθυρο σ τ ο ν κόσμο . Τόν 

αποσπά άπό τά στενά πλαίσια της κοινότητας πού 

ζει από τή γέννηση ώς τόν θάνατο του. Τόν φέρνει 

σέ επαφή μέ άλλους τόπους καί με άλλους ανθρώ

πους. Τού δίνει, έστω καί εν δυνάμει, τήν δυνατότη

τα νά γνωρίσει τόν ξένο, τόν διαφορετικό καί νά 

σκέπτεται οτι ή ανθρωπογεωγραφία τού κόσμου δέν 

σταματά στά όρια της πεπερασμένης του κοινότητας. 
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εκκλησία καί ειδικότερα τό πατριαρχείο Ιεροσολύ

μων αναπτύσσει καί υποκινεί προκειμένου νά δια

τηρήσει τήν κατοχή στά κατεξοχήν πνευματικά 

σύμβολα τού χριστιανικού κόσμου. 

Γιά τίς τοπικές κοινωνίες ή ΐεραποδημία δέν 

είναι μία εκδήλωση ατομικής ευσέβειας. 'Αποτελεί 

μιά κατεξοχήν συλλογική πράξη πού βιώνεται από 

τό σύνολο της κοινότητας εφόσον κοινή είναι ή 

πεποίθηση οτι ή ευλογία θά έξακτινωθεϊ καί σ ' 

αυτήν. Έτσι ή αναχώρηση τών υποψήφιων χατζή-

δων προσλαμβάνει τελετουργικό χαρακτήρα: γίνο

νται ειδικές εκκλησιαστικές ακολουθίες στον ναό, 

ακολουθούν φαγοπότια, μοιράζονται ελεημοσύνες 

στους πτωχούς καί ανταλλάσσεται συγχώρεση μέ 

τους εχθρούς. Τό ταξίδι είναι μακρυνό, επικίνδυνο 

καί πιθανόν ανεπίστροφο (θεωρείται μεγάλη ευλο

γία νά πεθάνει κανείς στους 'Αγίους Τόπους). Πιό 

πανηγυρική είναι ή επιστροφή. Ό προσκυνητής 

γίνεται δεκτός μέ ένθουσιαμό καί σεβασμό, μιά καί 

είναι ό φορέας της χάριτος καί της ευλογίας τών 

αγίων τόπων. Ό χατζής είναι πλέον ό σεβαστός, ό 

φωτισμένος, αυτός πού θά διαχύσει τή γνώση καί 

τήν ευλάβεια γιά τήν αγία Γη, αλλά καί αυτός πού 

έχει αυξημένες ηθικές υποχρεώσεις απέναντι στην 

κοινότητα. Τό προσκύνημα θά γίνει αφορμή πολλές 

φορές νά αναδειχθεί σέ τοπικό κοινωνικό καί 

οικονομικό παράγοντα. Μέ τό κύρος πού τόν συ

νοδεύει καί έχοντας αποκτήσει επαφές καί γνωρι

μίες άλλα καί τήν εμπιστοσύνη της εκκλησιαστικής 

ηγεσίας τών ' Ιεροσολύμων, γίνεται ό τοπικός 

εκπρόσωπος τού 'Αγ ίου Τάφου στον ο'ικισμό, 

υπεύθυνος γιά τά οικονομικά συμφέροντα τού 

πατριαρχείου στον τόπο του. Δέν είναι τυχαίο οτι 

στίς αρχειακές πηγές οι λαϊκοί επίτροποι τού 

'Αγ ίου Τάφου στίς ορθόδοξες κοινότητες της 

'Ανατολής είναι σχεδόν κατά κανόνα χατζήδες. 

Είναι αυτοί οΐ ϊδιοι πού κάποιες φορές, καί δέν είναι 

λίγες, πού θά ενοικιάσουν ή θά άξιοιποιήσουν, οχι 

μέ τό άζημείωτο, τό μετόχι ή τή μικρή ή μεγάλη πε

ριουσία τού 'Αγίου Τάφου στην περιοχή τους. 
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