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H ιδέα της Σταυρ��ρίας
Διαμ�ρ�ώθηκε ως απ�τέλεσμα των θρησκευτικών και π�λιτικών ε�ελί�εων στη Δύση

T�υ Πάρι Γ�υναρίδη

ΣE αντίθεση με τη υ�αντινή εκ-
κλησία, π�υ αρνήθηκε να δώσει ά-
�εση στ�υς μα�ητές τ�υ Nικη��-
ρ�υ Φωκά π�υ έπεσαν στ�ν π�λε-
μ� κατά των Aράων, η δυτική εκ-
κλησία τέθηκε επικε�αλής μιας α-
π� τις μεγαλύτερες π�λεμικές επι-
�ειρήσεις της ευρωπαϊκής ιστ�-
ρίας, τις σταυρ���ρίες. Πράγματι,
τ� καν�νικ� δίκαι� π�υ διέπει και
τις δύ� εκκλησίες απαγ�ρευσε τ�-
σ� στ�υς ιερείς �σ� και στ�υς
πρ�σκυνητές να �έρ�υν �πλα. Στη
Δύση, η απαγ�ρευση της συμμετ�-
�ής της εκκλησίας και των μελών
της στ�ν π�λεμ� ήταν περισσ�τε-
ρ� ή λιγ�τερ� ισ�υρή, ανάλ�γα με
την ιστ�ρική συγκυρία. H θεωρία
τ�υ δίκαι�υ π�λέμ�υ, π�υ ανήκε
στ�ν Aυγ�υστίν�, αντιμετώπι�ε
τ�ν π�λεμ� ως �ργαν� άμυνας και
τρ�π� τιμωρίας των παρά �ύση
πρά%εων. H θεωρία αυτή στάθηκε
η θε�λ�γική θεμελίωση τ�υ μεσαι-
ωνικ�ύ ιερ�ύ π�λέμ�υ. Mετά τ� έ-
τ�ς 1000, στη Δύση, η θρησκευτι-
κ�τητα γίνεται πι� έντ�νη και η ι-
δέα των σταυρ���ριών είναι απ�-
τέλεσμα ε%ελί%εων, τ�σ� στη δυτι-
κή εκκλησία �σ� και στη �ε�υδαρ-
�ική κ�ινωνία.

Θεωρία
της διπλής ε��υσίας

T� θρησκευτικ� αίσθημα κυριαρ-
�εί και δίνει στη δυτική εκκλησία
δυνάμεις, υλικές και ηθικές, για να
επιληθεί στην κ�ινωνία. Tην επ�-
�ή αυτή (1040–1075) υπάρ�ει μια
ευρεία κίνηση για την αναμ�ρ�ω-
ση τ�υ παπικ�ύ θεσμ�ύ, π�υ συν�-
δεύεται με την ανάπτυ%η της ιδέας
της πρωτ�καθεδρίας τ�υ Πέτρ�υ
(Primatus Petri), π�υ έ�ει ως στ���
να ε%ασ�αλίσει την ανε%αρτησία
και την κυριαρ�ία της εκκλησίας.
Aς σημειωθεί �τι τ�τε επέρ�εται
και τ� σ�ίσμα ανάμεσα στη δυτική
εκκλησία και τη υ�αντινή (1054).
O πάπας Γρηγ�ρι�ς Z΄ (1073–1085),
π�υ είναι απ� τ�υς πρωταγωνιστές
της αναμ�ρ�ωσης, επιάλλει τη
μ�ναρ�ική αντίληψη της ε%�υσίας.

O Γρηγ�ρι�ς αναπτύσσει τη θεω-
ρία �τι � πάπας είναι ��ρέας δι-
πλής ε%�υσίας, π�λιτικής και θρη-
σκευτικής. Eίναι �αρακτηριστικ�
�τι η θεωρία της διπλής ε%�υσίας
τ�υ πάπα ενσωματώνεται σε απά-
ντηση κριτικής π�υ γίνεται για
τ�υς �πλισμέν�υς κληρικ�ύς. O
Γρηγ�ρι�ς δέ�εται �τι �ι ιερείς
δεν πρέπει να �έρ�υν �πλα, �μως
μπ�ρ�ύν να τα παρα�ωρ�ύν σε άλ-
λ�υς για την υπεράσπισή τ�υς.
Eτσι, � πάπας δύναται να αναθέτει
την π�λιτική ε%�υσία σε �π�ι�νδή-
π�τε και να �ητά τη �ήθειά τ�υ. H
π�λιτική ε%�υσία ανατίθεται απ�
τ�ν πάπα στ�υς αυτ�κράτ�ρες,
ασιλείς κ.λπ. Eτσι, � πάπας δύνα-

ται να καθαιρέσει ��ι μ�ν�ν τα μέ-
λη της εκκλησιαστικής ιεραρ�ίας
αλλά και τ�υς π�λιτικά κρατ�ύ-
ντες, των �π�ίων η ε%�υσία πρ�έρ-
�εται απ� την εκκλησία. H εκκλη-
σία εμ�ανί�εται ως � ρυθμιστής
της κ�ινωνίας σε �λα τα επίπεδα.

Aνακω�ή τ�υ Θε�ύ

H �ε�υδαρ�ική δυτική κ�ινωνία
ρισκ�ταν σε συνε�ή π�λεμ�. Oι

μεγάλ�ι �ε�υδάρ�ες συγκέντρω-
ναν γύρω τ�υς π�λυάριθμ�υς π�-
λεμιστές και ρίσκ�νταν σε διαμά-
�η μετα%ύ τ�υς, ενώ η ληστεία ή-
ταν ενδημικ� �αιν�μεν�. O κλή-
ρ�ς, τ� 1040, κηρύττει την ειρήνη
τ�υ Θε�ύ (pax Dei), δηλαδή την
πρ�στασία τ�υ κλήρ�υ, των γυναι-
κών και των παιδιών απ� τις π�λε-
μικές επι�ειρήσεις, και την ανακω-
�ή τ�υ Θε�ύ (treuga Dei), δηλαδή
την απαγ�ρευση τ�υ �ε�υδαρ�ι-

κ�ύ π�λέμ�υ στ� εσωτερικ� της
�ριστιανικής κ�ινωνίας, για τ� με-
γαλύτερ� μέρ�ς τ�υ �ρ�ν�υ. 

Oι απαγ�ρεύσεις αυτές γίν�νται
ένα ηθικ� καθήκ�ν στ�υς αντιπά-
λ�υς άρ��ντες. O πάπας Oυρα-
ν�ς B΄, τ� 1095, επεκτείνει την α-
νακω�ή τ�υ Θε�ύ σε �λη τη δυτι-
κή �ριστιαν�σύνη. Aυτ� δημι�υρ-
γεί ένα τεράστι� διαθέσιμ� αν-
θρώπιν� δυναμικ�. E%άλλ�υ, η ιπ-
π�τική ιδε�λ�γία, π�υ αναπτύ�θη-
κε την ίδια περί�δ�, θέτει ως στ�-
��, μετα%ύ άλλων, την πρ�στασία
της �ριστιανικής πίστης, �π�υ αυ-
τή κινδυνεύει.

Στρατιώτες
τ�υ Xριστ�ύ

Στ� ιδε�λ�γικ� επίπεδ�, για τη
διαμ�ρ�ωση της ιδέας της σταυ-
ρ���ρίας ανάμεσα στ�υς πιστ�ύς,
μεγάλη ήταν η επίδραση της πα-
λαιάς διαθήκης. H ασιλεία τ�υ
Θε�ύ ταυτί�εται με την επικράτη-
ση τ�υ �ριστιανισμ�ύ και η π�ρεία
πρ�ς τη γη της επαγγελίας, με
τ�υς π�λέμ�υς π�υ συνεπάγεται,
γίνεται στ� �ν�μα τ�υ Θε�ύ. 

Oι �ρ�ι στρατιώτης τ�υ Xριστ�ύ
(miles Christi) ή στρατ�ς τ�υ Θε�ύ
(militia Dei), επί πάπα Γρηγ�ρί�υ Z΄,
αρ�ί��υν να ε�αρμ���νται και σε
π�λεμιστές π�υ υπερασπί��υν την
εκκλησία, τη �ριστιαν�σύνη, απ�
αραρικές επιδρ�μές ή και πρ�-
σ�έρ�υν μέρ�ς των λα�ύρων τ�υς
στην εκκλησία. O ιερ�ς π�λεμ�ς
γίνεται καθήκ�ν των �ριστιανών
και στρέ�εται εναντί�ν �σων απει-
λ�ύν τη �ριστιαν�σύνη. Σαρακη-
ν�ί, N�ρμανδ�ί, Oύγγρ�ι, Σλά�ι,
αργ�τερα M�γγ�λ�ι και T�ύρκ�ι
θεωρ�ύνται ως ε�θρ�ί. Mε τ� λε%ι-
λ�γι� της επ��ής �ν�μά��νται γε-
νικώς άπιστ�ι (paganus).

Πρ�σκύνημα
καθαρμ�ύ

T� πρ�σκύνημα στ�υς Aγί�υς
T�π�υς εί�ε μακραίωνη παράδ�ση
στη Δύση και μετά τ�ν 7� αι. γίνε-
ται μια τελετή ε%ιλέωσης και κα-
θαρμ�ύ. T� καν�νικ� δίκαι� θεω-
ρεί τ� τα%ίδι ως μια π�ινή π�υ επι-
άλλεται στ�υς αμαρτωλ�ύς. 

Eίναι �αρακτηριστικ� �τι στη
Δύση πλάθ�νται μύθ�ι γύρω απ�
αυτ� τ� τα%ίδι. T� πρ�τυπ� τ�υ
θρύλ�υ είναι � αυτ�κράτ�ρας
Kαρλ�μάγν�ς, � κατ’ ε%��ήν δυτι-
κ�ς �ριστιαν�ς αυτ�κράτ�ρας,
π�υ υπ�τίθεται �τι έκανε τ� τα%ί-
δι, ενώ � μύθ�ς θέλει τ�ν τελευ-
ταί� αυτ�κράτ�ρα, πριν απ� τ� τέ-
λ�ς τ�υ κ�σμ�υ, να κάνει σταυρ�-
��ρία στην Iερ�υσαλήμ και να ά-
�ει στα �έρια τ�υ Θε�ύ τ� στέμμα
της �ικ�υμένης. T�ν 11� αι., με τ�
κήρυγμα αλλά και με την υπ�στή-
ρι%η των Kιστερσιανών μ�να�ών,

Συμ��λική παράσταση της Iερ�υσαλήμ. Δέ�εται μ�υσ�υλμανική επίθεση,
�ριστιαν�ί Σταυρ���ρ�ι την υπερασπί��νται, ενώ � Xριστ�ς δεσπ��ει πάνω
απ� την κεντρική πύλη. T� πρ�σκύνημα των �ριστιανών στ�υς Aγι�υς T�π�υς
και ιδίως στα Iερ�σ�λυμα εί�ε μακραίωνη παράδ�ση. Mετά τ�ν 7� αι. ήταν έ-
να τα$ίδι επι�ε�λημέν� στ�υς αμαρτωλ�ύς για καθαρμ�. Mια απ� τις α��ρ-
μές π�υ καλλιέργησε την ιδέα της Πρώτης Σταυρ���ρίας και την τ�ση αιμα-
τ��υσία, στάθηκε η απελευθέρωση και στη συνέ�εια η υπεράσπιση της Aγίας
Π�λης απ� τ�υς μ�υσ�υλμάν�υς. Oμως, απ� τ�υς �ριστιανικ�ύς πληθυσμ�ύς
της Παλαιστίνης π�τέ δεν εκ�ράστηκε επιθυμία ή πρ�σκληση για ��ήθεια. Oι
πρώτ�ι σταυρ���ρ�ι αντίκρισαν την Iερά Π�λη στις 6 I�υνί�υ 1099. Tην κα-
τέλα�αν στις 15 I�υλί�υ  τ�υ ίδι�υ έτ�υς και κατέσ�α$αν μ�υσ�υλμάν�υς και
I�υδαί�υς. Aγν�ησαν την ύπαρ$η τ�υ Πατριάρ�η και εγκατέστησαν Λατίν�.
Tα μ�να ιερά πρ�σκυνήματα π�υ ά�ησαν στ�υς �ρθ�δ�$�υς ήταν � να�ς της
εύρεσης τ�υ Tίμι�υ Σταυρ�ύ μέσα στ� να� της Aναστάσεως, η M�νή της Mε-
γάλης Παναγίας και τα μεγάλα μ�ναστήρια εκτ�ς της Iερ�υσαλήμ. H περί�-
δ�ς της λατιν�κρατίας κράτησε 88 �ρ�νια. Στις 2 Oκτω�ρί�υ 1187 η π�λη πα-
ραδ�θηκε στ� σ�υλτάν� της Aιγύπτ�υ Σαλα�εδδίν, γνωστ� ως Σαλαδίν�, � �-
π�ί�ς έδει$ε αν��ή στ�υς �ριστιανικ�ύς πληθυσμ�ύς. Aργ�τερα, παρα�ωρή-
θηκε για δέκα περίπ�υ έτη (1229-1239) στ�ν Γερμαν� αυτ�κράτ�ρα Φρειδε-
ρίκ� B’ και τ� 1291 �ι Λατίν�ι Σταυρ���ρ�ι εκδιώ�θηκαν �ριστικά απ� την
Aγία Π�λη (�ωτ.: Antony Bridge «The Crusades»).
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O ιδρυτής
τ�υ τάγμα-
τ�ς των Iω-
αννιτών στα
Iερ�σ�λυμα
Gerard (έρ-
γ� Iταλ�ύ
� ω γ ρ ά � � υ
στ� Mεσ�π�-
λεμ�. Φωτ.:
«Oι ιππ�τες
της P�δ�υ»,
Hλίας K�-
λιας, «Eκδ�-
τική Aθη-
νών», 1994).
O Gerard, αι-
ν ι γ μ α τ ι κ ή
μ�ρ�ή, εμ-
� α ν ί � ε τ α ι
στα Iερ�σ�-
λυμα αρ�ές
τ�υ 12�υ αι.
και θεωρεί-
ται ιδρυτής
τ�υ τάγμα-
τ�ς των Iω-
α ν ν ι τ ώ ν
Iππ�τών. Oι
I ω α ν ν ί τ ε ς
$ ε κ ί ν η σ α ν
στα μέσα
τ�υ 11�υ αι.
ως �ιλαν-
θρωπικ� ί-
δρυμα κτί��-
ντας κ�ντά
στ� να� της
Aναστάσεως
$ενώνα–ν�σ�κ�μεί� για τ�υς �ριστιαν�ύς πρ�σκυνητές στ�υς Aγι�υς T�-
π�υς. Mετά τ� 1120, δηλαδή μετα$ύ της Πρώτης και της Δεύτερης Σταυ-
ρ���ρίας, τ� τάγμα �ργανώνεται και στρατιωτικά. Oι Iωαννίτες μα�ί με
τ�υς Nαΐτες γίν�νται, απ� τις αρ�ές τ�υ 12�υ αι., �ι σπ�υδαι�τερ�ι εκπρ�-
σωπ�ι της σταυρ���ρικής ιδε�λ�γίας και μά��νται με τ� $ί��ς την αντίπα-
λη μ�υσ�υλμανική στις περι��ές της Eγγύς Aνατ�λής. Aγωνί��νται για την
εδραίωση των σταυρ���ρικών κτήσεων και απ�κτ�ύν στρατιωτικά ερεί-
σματα στη Συρία και την Παλαιστίνη.

O Aλέ$ι�ς A΄
K�μνην�ς σε
� υ � α ν τ ι ν ή
τ�ι��γρα�ία.
Πρ�ς τ� τέ-
λ�ς τ�υ 11�υ
αι. τ� Bυ�ά-
ντι� αντιμε-
τώπι�ε τ�ν
κίνδυν� της
τ�υρκικής ε-
πέκτασης και
ανα�ητώντας
συμμά��υς, �
Aλέ$ι�ς A΄ έ-
στειλε (Mάρ-
τι� τ�υ 1095)
� υ � α ν τ ι ν ή
πρεσ�εία στη
σύν�δ� της
Πατιένσας με
ε π ι σ τ � λ ή
πρ�ς τ�ν Πά-
πα Oυρ�αν�
B΄. Tην αδυ-
ναμία αυτή
εκμεταλλεύ-
θηκαν �ι Δυ-
τικ�ί και �ρ-
γάνωσαν την
Πρώτη Σταυ-
ρ���ρία με
στ��� �μως
την απελευ-
θέρωση των
Aγίων T�πων
και ��ι τη
��ήθεια τ�υς
Bυ�αντιν�ύς.
Στη �ωτ�γρα�ία � Aλέ$ι�ς A΄ K�μνην�ς, με �ασιλικ� στέμμα και π�λυτελή αυ-
τ�κρατ�ρική ενδυμασία σε τ�ι��γρα�ία της Παναγίας K�σμ�σώτειρας στις
Φερές E�ρ�υ. Oι τ�ι��γρα�ίες π�υ κ�σμ�ύν τ� καθ�λικ� της M�νής έ��υν
ταυτισθεί απ� τ�ν αρ�αι�λ�γ� X. Mπακιρτ�ή. O αγι�γρά��ς, δίν�ντας �ψη
στρατιωτικ�ύ αγί�υ στ�ν αυτ�κράτ�ρα, μας δίνει ταυτ��ρ�να και μια εικ�να
τ�υ �πλισμ�ύ των Bυ�αντινών στα μέσα τ�υ 12�υ αι., επ��ή π�υ �ικ�δ�μήθη-
κε η M�νή (�ωτ.: «Kάστρα Mακεδ�νίας και Θράκης», Δέσπ�ινα Eυγενίδ�υ,
εκδ. «AΔAM», 1997).

Nαΐτες Iππ�τες σε τ�ι��γρα�ία π�υ �ωγρα�ίστηκε λίγ� μετά τη μά�η της
Mπ�υκάια τ� 1163, μετα$ύ B΄ και Γ΄ Σταυρ���ρίας (πρώην Eκκλησία των Nαϊ-
τών, Kρεσάκ, Γαλλία). Eκκλησιαστικ� ιππ�τικ� τάγμα �ι Nαΐτες, μεταγενέστε-
ρ� των Iωαννιτών, ιδρύθηκε απ� Φράγκ�υς Σταυρ���ρ�υς τ� 1118 για την
πρ�στασία των πρ�σκυνητών στην Παλαιστίνη. T� 1128 � �ασιλιάς της Iερ�υ-
σαλήμ Bαλδ�υΐν�ς B΄ τ�υς �ρισε καταστατικά καθήκ�ντα και εκτ�ς τ�υ μ�να-
�ικ�ύ �ί�υ, ανέλα�αν επίσημα την πρ�στασία τ�υ Πανάγι�υ Tά��υ με �πλα.
Oι Nαΐτες, ανε$άρτητ�ι, με μ�νη αρ�ή τ�ν Πάπα, έ�τασαν γρήγ�ρα σε ακμή
και αριθμ�ύσαν γύρω στ�υς 20.000 ιππ�τες. Στη διάρκεια των Σταυρ���ριών,
έντ�νη η δράση τ�υς, ήταν τ� πι� �ργανωμέν� και μά�ιμ� σώμα. T� 1312 κα-
ταργήθηκαν απ� τ�ν ίδι� τ�ν Πάπα, α��ύ κατηγ�ρήθηκαν ως αιρετικ�ί. O ε-
πίλ�γ�ς τ�υ δια��ητ�υ αυτ�ύ ιππ�τικ�ύ τάγματ�ς γρά�ηκε στις 11 Mαρτί�υ
1313: � τελευταί�ς ηγέτης τ�υς, � M�λέ, θανατώθηκε διά της πυράς στ� Πα-
ρίσι (�ωτ.: «Oι Σταυρ���ρίες», εκδ. «Aψίδα», 1996).

τ� πρ�σκύνημα στ�υς Aγί�υς T�-
π�υς γίνεται πι� συ�ν�. T�
1064–65, Γερμαν�ί επίσκ�π�ι �δη-
γ�ύν πλήθ�ς πιστών, �ι πηγές α-
να�έρ�υν 10.000 άνδρες, γυναί-
κες και παιδιά, στην Iερ�υσαλήμ.
Mια απ� τις α��ρμές για την πρώ-
τη σταυρ���ρία ήταν η κατάληψη
των Aγίων T�πων απ� τ�υς Σελ-
τ��ύκ�υς, π�υ τ�υς απέσπασαν α-
π� τ�υς Φατιμίδες (1071). H αλλα-
γή αυτή πρ�κάλεσε δυσκ�λίες
στ�υς �ριστιαν�ύς τα%ιδιώτες· �ι
νέ�ι κυρίαρ��ι της περι��ής δεν
έλεπαν με καλ� μάτι την παρ�υ-
σία των π�λυαρίθμων πρ�σκυνη-
τών. E%άλλ�υ, η κατάλυση της ε-
%�υσίας των Φατιμίδων στην Πα-
λαιστίνη δημι�ύργησε αναρίθμητ�
πλήθ�ς αραικών τ�πικών επικρα-
τειών. Kάθε ένας τ�πικ�ς άρ��-
ντας έθετε εμπ�δια στην πρ�σπέ-
λαση των πρ�σκυνητών, πρ�κει-
μέν�υ να αυ%ήσει τα έσ�δά τ�υ.

H άλλη α��ρμή ήταν η δύσκ�λη
θέση στην �π�ία ρισκ�ταν η υ-
�αντινή αυτ�κρατ�ρία απ� την ε-
πέκταση των Σελτ��ύκων. O πά-
πας Γρηγ�ρι�ς τ� 1074 ήθελε να
�ηθήσει τ�υς Bυ�αντιν�ύς, π�υ
μετά την καταστρ��ή τ�υ Mαντ�ι-
κέρτ (1071) ρίσκ�νταν σε δυσ�ε-
ρή θέση. O ίδι�ς ήθελε να τεθεί ε-
πικε�αλής μιας στρατιάς ιππ�τών,
ως dux και pontifex, δηλαδή ως
π�λιτικ�ς και θρησκευτικ�ς ηγε-
μών, για να ελευθερώσει τ�ν Πα-
νάγι� Tά�� και τις περι��ές π�υ

εί�αν καταλάει �ι Σελτ��υκίδες
και για να ενώσει τη δυτική με τη
υ�αντινή εκκλησία.

Mια επιστ�λή

T�ν Mάρτι� τ�υ 1095, στη σύν�-
δ� της Πατιένσας έ�θασε μια υ-
�αντινή πρεσεία. H πρεσεία αυ-
τή μετέ�ερε επιστ�λή τ�υ αυτ�-
κράτ�ρα Aλε%ί�υ A΄ K�μνην�ύ
πρ�ς τ�ν πάπα Oυραν� B΄. O υ-
�αντιν�ς αυτ�κράτ�ρας �ητ�ύσε
απ� τ�ν πάπα να πρ�τρέψει τ�υς
δυτικ�ύς να πάνε ως μισθ���ρ�ι
στην Aνατ�λή, πρ�κειμέν�υ να α-
ντιμετωπιστεί � κίνδυν�ς της
τ�υρκικής επέκτασης. O πάπας �ή-
τησε απ� τ�υς π�λυάριθμ�υς ιπ-
π�τες π�υ ήταν παρ�ντες να �η-
θήσ�υν τ�υς �ριστιαν�ύς π�υ κιν-
δύνευαν. Tην πρώτη σταυρ���ρία
� πάπας θα την κηρύ%ει τ�ν N�έμ-
ρι� τ�υ ίδι�υ �ρ�ν�υ σε μια άλλη
σύν�δ�, στ� Kλερμ�ν. H σταυρ�-
��ρία εί�ε ως στ��� την απελευ-
θέρωση των Aγίων T�πων και ��ι
τη �ήθεια στ�υς υ�αντιν�ύς.
Πρέπει να τ�νίσ�υμε δύ� πράγμα-
τα σ�ετικά με την επι�είρηση αυτή:
α) Oι �ριστιαν�ί π�υ ��ύσαν στ�υς
Aγί�υς T�π�υς δεν �ήτησαν π�τέ
τη �ήθεια των �ριστιανών π�υ
��ύσαν στη Δύση. ) Oύτε και �ι
Bυ�αντιν�ί πρ�κάλεσαν την π�λε-
μική αυτή επι�είρηση. H σταυρ�-
��ρία ήταν μια ιδέα π�υ εκκ�λά-
�θηκε στη Δύση.


