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Η οδόρ ηων πποζκςνηηών: έναρ δπόμορ γεμάηορ κινδύνοςρ. 

 

Παξαζθεπή Κνπξθνπβάηε 

Μεηαδηδαθηνξηθή ππφηξνθνο  

Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ. 

 

 

Πεπίληψη: Σα ρξηζηηαληθά πξνζθπλήκαηα ηνλ 4ν αη κ.Υ. γλψξηζαλ κεγάιε 

αλάπηπμε. Απαηηνχζαλ έμνδα, ρξφλν θαη θφπν. Δπηπιένλ, έθξπβαλ κεγάινπο 

θηλδχλνπο. Απηνχο πνπ δηέηξερε θάζε ηαμηδηψηεο, δειαδή ηνπο ιεζηέο ή ηηο αληίμνεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σαπηφρξνλα, ν πξνζθπλεηήο είρε λα δηαβεί απφ ηα δχζβαηα κέξε 

ζηα νπνία ζπρλά θαηνηθνχζαλ νη κνλαρνί. Δπηπιένλ, έλα ηέηνην ηαμίδη, κε ηεξφ 

ραξαθηήξα, κπνξνχζε λα αθπξσζεί απφ θηλδχλνπο εζηθήο θχζεσο: ηελ ζηελή επαθή 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ή ηελ δηακνλή ζε θάπνην θαηάιπκα, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα 

κελ είλαη θαηάιιειν γηα έλαλ ρξηζηηαλφ. Αθφκε, κπνξνχζαλ λα εκθαληζηνχλ 

δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαλ θαη κε ςπρηθέο δηαθπκάλζεηο. ινη απηνί νη θίλδπλνη δελ 

ήηαλ ζπλήζσο εκπφδην γηα ηνπο πηζηνχο, αιιά έθαλαλ ηα πξνζθπλεκαηηθά ηαμίδηα 

πεξηζζφηεξν ζεκαληηθά, γηα ιίγνπο θαη εθιεθηνχο.  

 

Abstract: Christian pilgrimage in 4th century A.D. was in great development. Such a 

journey was demanding expenses, time and fatigue. In addition, it could hide great 

dangers. Like every traveler, pilgrim could confront robbers or bad weather. At the 

same time, pilgrim had to surpass inaccessible places that monks usually lived in. A 

sacred journey could be canceled from a moral hazard, like the intimacy between men 

and women or the accommodation in a place unsuitable for a christian. Dangers could 

also be related with mental fluctuations. All these dangers usually weren’t an obstacle 

for a faithful. On the contrary, they made pilgrimage more important, for few and 

chosen. 

 

Λέξειρ κλειδιά: Σαμίδη, πξνζθχλεκα, θίλδπλνο, ρξηζηηαληζκφο, χζηεξε αξραηφηεηα 

 

Key words: Journey, pilgrimage, danger, christianity, late antiquity. 

 

 

Γηαβάδνληαο ην βηβιίν ηνπ Γεκήηξε Κπξηάηα Η οδός και ηα βήμαηα ηων πρώηων 

Φριζηιανών, δηαπηζηψλνπκε φηη νη πξψηνη ρξηζηηαλνί ζπρλά κεηαθηλνχληαλ κε ζθνπφ 

ηελ ηεξαπνζηνιή, ην θήξπγκα θαη γεληθφηεξα ζξεζθεπηηθέο αλάγθεο. Πνιιέο θνξέο 

ήηαλ απαξαίηεηα ηα ηαμίδηα θαη νη κεηαθηλήζεηο. Απηή ε πξαθηηθή δελ ζηακάηεζε 

φηαλ πηα ε πίζηε δηαδφζεθε. Ζ ζπλήζεηα ησλ ηαμηδηψλ φρη απιά δελ ηεξκαηίζηεθε, 

αιιά αθνινχζεζε κηα αλνδηθή πνξεία κε ηα πξνζθπλεκαηηθά ηαμίδηα, ηα νπνία 

έγηλαλ κφδα θαη ζπξκφο ηα επφκελα ρξφληα. Σα πξνζθπλήκαηα ηνλ 4
ν
 αη κ.Υ. απνηέ-

ιεζαλ ην ζέκα ηεο δηαηξηβήο κνπ, ηελ νπνία πξαγκαηνπνίεζα ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 
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Γεκήηξε Κπξηάηα, ζηελ απεξηφξηζηε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ηνπ νπνίνπ νθείισ ην 

ηαμίδη απηήο ηεο κειέηεο. Με ηελ επθαηξία ηεο Οδού επαλήιζα ζε απηφ ην ζέκα θαη 

εδψ παξνπζηάδσ έλα ππνθεθάιαην, κε ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο.  

Σν πξνζθχλεκα δελ απνηεινχζε κηα εχθνιε ππφζεζε. Ήηαλ ηαμίδη ρξνλνβφξν, 

πνιπέμνδν θαη θνπξαζηηθφ. ηφρνο απηψλ ησλ ηαμηδηψλ ήηαλ ε πξνζθχλεζε αγίσλ 

ηφπσλ, νη νπνίνη αλαπηχζζνληαλ σο ηέηνηνη εθείλε ηελ επνρή, φπσο ε Ηεξνπζαιήκ θαη 

φινη νη ηφπνη πνπ ζπλδέζεθαλ κε ηε δσή ηνπ Ηεζνχ ή κε ηε δσή ησλ πξνζψπσλ ηεο 

Αγίαο Γξαθήο. Σαπηφρξνλα, ζθνπφο ηέηνησλ ηαμηδηψλ ήηαλ θαη ε επαθή κε αγίνπο 

αλζξψπνπο, κνλαρνχο θαη αζθεηέο, κε πξφζεζε ηελ πξνζέγγηζε ηεο ζείαο ράξεο, ηελ 

αλαδήηεζε λέαο δσήο, ηε ζπλνκηιία γχξσ απφ θάπνην πξφβιεκα.
1
 

Οη πξνζθπλεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ δελ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ 

κφλν ηελ θνχξαζε θαη ηα κεγάια έμνδα, αιιά επίζεο ζνβαξνχο θηλδχλνπο. Καινχ-

ληαλ λα μεπεξάζνπλ εκπφδηα πνπ κπνξνχζαλ λα απνδεηρζνχλ αθφκε θαη κνηξαία. 

Ήηαλ πηζαλφ λα βξεζνχλ κπξνζηά ζε θπζηθνχο θηλδχλνπο, ζε θαθνθαηξίεο, ζαιαζ-

ζνηαξαρέο θαη λα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηε θχζε ή κε 

θνηλσληθνχο παξάγνληεο.
2
 Κάπνηεο θνξέο έξρνληαλ αληηκέησπνη θαη κε θηλδχλνπο 

εζηθήο ή ςπρηθήο ρξνηάο. 

Πνιιέο πεξηνρέο ηεο πξίαο θαη ηεο Αηγχπηνπ, ζηηο νπνίεο δηαβίσλε κεγάινο 

αξηζκφο κνλαρψλ, θαη γη’ απηφ ζπλέξξεε πιήζνο πξνζθπλεηψλ, ήηαλ ζπρλά 

αθηιφμελεο θαη δπζπξφζηηεο.
3
 πλεπψο, κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξά εκπφδηα 

ζε θάζε επηζθέπηε. Αξθεηνί κνλαρνί επέιεγαλ λα δήζνπλ ζε δχζβαηα θαη απφθξεκλα 

κέξε γηα ιφγνπο πλεπκαηηθήο θαη ζσκαηηθήο άζθεζεο. Οη πξνζθπλεηέο γηα λα 

                                                           
1 ρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ πξνζθπλεκάησλ βι. Pierre Maraval, Lieux Saints et Pélerinages d’ 

Orient, Histoire et Géographie des Origines à la Conquête Arabe, Les Editions du Cerf, Παξίζη, 1985, 

ηνπ ίδηνπ «The Earliest Phase of Christian Pilgrimage in the Near East», Dumbarton Oaks Papers, 56, 

2002, ζ. 63-74, Hunt E. D., Holy Land Pilgrimage in the Later Roman Empire AD 312- 460, Oxford 

University Press, Ομθφξδε, 1982, Georgia Frank, The Memory of the Eyes, Pilgrims to Living Saints in 

Christian Late Antiquity, University of California Press, Λνλδίλν, 2000. ρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

κνλαρηζκνχ, αιιά θαη γηα κηα αλάιπζε ησλ ζπκβνιηζκψλ ηεο πφιεο θαη ηεο εξήκνπ βι. Goehring 

James E., «The Encroaching Desert: Literary Production and Ascetic Space in Early Christian Egypt», 

JECS 1.3, 1993, ζ. 281-96. ρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ ηεξνχ άλδξα ζηελ Όζηεξε Ρσκατθή απηνθξαηνξία 

βι.Peter Brown, «The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity», JRS 61, 1971, ζ. 80-101. 

Αθφκε βι. Γεκήηξηνο Η. Κπξηάηαο, Ιερείς και προθήηες, Καξδακίηζα, Αζήλα, 2000. ρεηηθά κε ηελ 

άζθεζε ησλ κνλαρψλ βι. Γεκήηξηνο I. Κπξηάηαο, «Ζ δσή ελ ηάθσ: Σα κλήκαηα σο ηφπνο θαηνηθίαο 

ησλ ρξηζηηαλψλ αζθεηψλ», ζην Δκ ηων Υζηέρων 7, 2002, ζ. 77-84. Σνπ ηδίνπ «Ζ δσή ελ ηάθσ, 

Αηελίδνληαο ηνλ νπξαλφ κέζα απφ ηα κλήκαηα», ζην Η Οδός και ηα Βήμαηα ηων Πρώηων Φριζηιανών, 

εθδφζεηο ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ, Αζήλα 2020, ζ. 183-200 θαη Dimitrios J. Kyrtatas, «Living in tombs: 

The secret of an early Christian mystical experience» ζην Christian H. Bull, Liv Ingeborg Lied and 

John D. Turner (eds.), Mystery and Secrecy in the Nag Hammadi Collection and Other Ancient 

Literature: Ideas and Practices: Studies for Einar Thomassen at Sixty, Βrill, Λέηληελ θαη Βνζηψλε, 

2012, ζ. 245-57.  
2
 Γηα ζπγθξηηηθνχο ιφγνπο κπνξεί θαλείο ζπκβνπιεπζεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο ηνπ 

ζαιάζζηνπ ηαμηδηνχ ησλ πξνζθπλεηψλ ηνλ 15ν αηψλα. Βι Childs Wendy R.,«The Perils, or Otherwise, 

of Maritime Pilgrimage to Santiago de Compostela in the Fifteenth Century», ζην Jennie Stopford 

(ed.), Pilgrimage Explored, York Medieval Press, Γηφξθ, 1999, ζ. 123-44. 
3
 ρεηηθά κε ηε κνξθνινγία ηεο Αηγχπηνπ βι. Bagnall, Egypt in Late Antiquity, Princeton University 

Press, Νηνπ Σδέξζετ, 1993. Αθφκε, ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ ζηελ Αίγππην βι. 

Griggs, Early Egyptian Christianity, from its Origins to 451 C.E., Brill, Λέηληελ, 1990. 
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θηάζνπλ εθεί έζεηαλ αθφκε θαη ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπο: «Δίδακε ζηε Θεβαΐδα έλα 

ςειφ φξνο πάλσ απφ ην πνηάκη, πνιχ θνβεξφ θαη απφθξεκλν θαη κνλαρνχο πνπ 

δνχζαλ εθεί ζηα ζπήιαηα», ζεκείσλε έλαο πξνζθπλεηήο.
4
 Κάπνηεο θνξέο ηα πξάγκα-

ηα γίλνληαλ αθφκε δπζθνιφηεξα. Γηα ηνλ Μαθάξην ηεο θήηεο αλαθέξεηαη φηη ν 

ηφπνο πνπ θαηνηθνχζε ήηαλ έξεκνο. «Απέρεη έλα κεξφλπρην απφ ηε Νηηξία θαη ν 

θίλδπλνο είλαη κεγάινο γηα εθείλνπο πνπ δηαβαίλνπλε εθεί κέζα ζηελ εξεκηά. Αλ 

ράζεη θαλείο ηνλ δξφκν πιαληέηαη κέζα ζηελ έξεκν θαη θηλδπλεχεη.»
5
 

Οη δπζθνιίεο γηα ηνπο πξνζθπλεηέο πνπ επηζθέπηνληαλ κνλαρνχο ήηαλ πνηθίιεο 

θαη πνιιέο θνξέο επίπνλεο.
6
 ηελ Καη’ Αίγσπηον ηων Μονατών Ιζηορία ν αλψλπκνο 

ζπγγξαθέαο θαηαγξάθεη κηα ζεηξά θηλδχλσλ πνπ αληηκεηψπηζε ν ίδηνο θαη ε 

ζπληξνθηά ηνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνζθπλήκαηφο ηνπο. πσο δηεγείηαη, θαζψο πεξπα-

ηνχζαλ ζηελ έξεκν γηα πέληε κεξφλπρηα, ιηπνζχκεζαλ απφ πείλα θαη δίςα.
7
 Άιινηε, 

νη ίδηνη πξνζθπλεηέο βξέζεθαλ ζε έιε θαη ηξππήζεθαλ απφ αγθάζηα πνπ ηνπο 

πξνθάιεζαλ ηεξάζηην πφλν, ζε βαζκφ πνπ θηλδχλεπζαλ λα ράζνπλ ηε δσή ηνπο.
8
 

Αθφκε, βπζίζηεθαλ κέζα ζηε ιάζπε κε θίλδπλν πνπ κπνξνχζε επίζεο λα απνβεί 

κνηξαίνο.
9
 

πρλά, νη αληημνφηεηεο ζρεηίδνληαλ θαη κε ηηο πδάηηλεο κεηαθηλήζεηο. Ο ζπγ-

γξαθέαο ηνπ ίδηνπ έξγνπ ζεκεηψλεη φηη θάπνηε έλα ξεχκα απφ ηνλ πνηακφ μερχζεθε 

πάλσ ηνπο απφ ηελ πιεκκχξα ηνπ Νείινπ θαη βάδηδαλ ηξεηο κέξεο ζην λεξφ κε θφβν 

λα πληγνχλ.
10

 ηνλ Νείιν ζπλέβε λα αλαπνδνγπξίζεη ε βάξθα ηνπο θαη ζηε ιίκλε 

Μαξεψηηδα λα μεπέζνπλ ζε έλα εξεκνλήζη.
11

 Καζψο πήγαηλαλ ζηε Νηηξία, ζε κία 

θνηιάδα γεκάηε λεξφ, δέρηεθαλ ηελ επίζεζε θξνθνδείισλ.
12

 

Έλαο απφ ηνπο ζνβαξφηεξνπο θηλδχλνπο πνπ αλαθέξεηαη ζπρλά ζηηο πξνζθπλε-

καηηθέο ηζηνξίεο είλαη απηφο ησλ ιεζηψλ. ην ίδην έξγν, ν αλψλπκνο ζπγγξαθέαο 

θαηαγξάθεη φηη θαζψο πήγαηλαλ ζηε Γίνιθν, ηνπο θαηαδίσμαλ ιεζηέο, απφ ηνπο 

νπνίνπο γιίησζαλ κε δπζθνιία.
13

 Ζ Δγεξία αλαθέξεη επίζεο ηελ χπαξμε ιεζηψλ. 

εκεηψλεη φηη ππήξραλ χπνπηεο δηαδξνκέο, ζηηο νπνίεο κπνξνχζε θαλείο λα εθηεζεί 

ζε ηέηνηνπο θηλδχλνπο, γη’ απηφ, φπνπ ήηαλ απαξαίηεην, ζπλνδεπφηαλ, καδί κε ηε 

ζπληξνθηά ηεο, απφ ζηξαηηψηεο.
14

 

                                                           
4
 Ἡ Καη’ Αἴγσπηον ηῶν Μονατῶν Ἱζηορία 15.1. 

5
 Ἡ Καη’ Αἴγσπηον ηῶν Μονατῶν Ἱζηορία 23.1. 

6
 ρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδε ν ηαμηδηψηεο ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Αηγχπηνπ βι. 

Colin Adams, «There and Back Again, Getting around in Roman Egypt», ζην Colin Adams θαη Ray 

Laurence (eds.), Travel and Geography in the Roman Empire, Routledge, Νέα Τφξθε, 2001,  ζ. 154-

58. 
7
 Ἡ Καη’ Αἴγσπηον ηῶν Μονατῶν Ἱζηορία, Δπίινγνο 4. 

8
 Ἡ Καη’ Αἴγσπηον ηῶν Μονατῶν Ἱζηορία, Δπίινγνο 5. 

9
 Ἡ Καη’ Αἴγσπηον ηῶν Μονατῶν Ἱζηορία, Δπίινγνο 6. 

10
 Ἡ Καη’ Αἴγσπηον ηῶν Μονατῶν Ἱζηορία, Δπίινγνο 7. 

11
 Ἡ Καη’ Αἴγσπηον ηῶν Μονατῶν Ἱζηορία, Δπίινγνο 9-10. 

12
 Ἡ Καη’ Αἴγσπηον ηῶν Μονατῶν Ἱζηορία, Δπίινγνο 12. 

13
 Ἡ Καη’ Αἴγσπηον ηῶν Μονατῶν Ἱζηορία, Δπίινγνο 8. 

14
 Itinerarium Egeriae, 9.3. 
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Ζ απεηιή ησλ ιεζηψλ αλαθέξεηαη ζε αξθεηέο πεγέο θαη κνηάδεη λα ήηαλ 

πξαγκαηηθά ζπλεζηζκέλε. Ο κνλαρφο Ακκψληνο, φπσο δηεγείηαη ν ίδηνο, δνχζε ζε έλα 

θειί θνληά ζηελ Αιεμάλδξεηα.
15

 Κάπνηε απνθάζηζε λα επηζθεθζεί θαη λα πξνζθπλή-

ζεη ηελ Ηεξνπζαιήκ. ε απηή ηελ απφθαζε ηνλ νδήγεζε ν ινγηζκφο ηνπ, φπσο 

ζεκεηψλεη, γηα δχν ιφγνπο. Ο πξψηνο ήηαλ λα ππνζηεξίμεη ηνπο ρξηζηηαλνχο πνπ 

αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο θαη ν δεχηεξνο λα πξνζθπλήζεη ηνπο ηφπνπο πνπ έδεζε ν 

Ηεζνχο. Αθνχ έθηαζε ζηελ Ηεξνπζαιήκ θαη πξνζθχλεζε ηνπο Αγίνπο Σφπνπο, πήξε 

ηελ απφθαζε λα επηζθεθζεί ην ηλά. Βξήθε κάιηζηα θαη κηα ζπληξνθηά απφ επζεβείο 

αλζξψπνπο θαη πεξλψληαο ηελ έξεκν, έθηαζαλ εθεί φινη καδί. Έκεηλε ζην ηλά 

θάπνην δηάζηεκα γηα λα σθειεζεί πλεπκαηηθά απφ ηνπο κνλαρνχο πνπ αζθήηεπαλ ζε 

απηφ. 

Γελ είραλ πεξάζεη πνιιέο εκέξεο, φηαλ επηηέζεθαλ αξαθελνί θαη ζθφησζαλ 

φινπο ηνπο κνλαρνχο πνπ βξίζθνληαλ ζηα αζθεηαξηά ηνπο θαη γχξσ απφ απηά. 

Γηέθπγαλ κφλν φζνη άθνπζαλ ηηο θσλέο θαη θξχθηεθαλ. Ο ίδηνο ν Ακκψληνο ζεκεηψ-

λεη φηη ζψζεθε απφ ζαχκα.  

Αθνχ πέξαζαλ ινηπφλ ιίγεο κέξεο, μαθληθά πέθηεη πάλσ καο έλα πιήζνο 

αξαθελψλ, επεηδή είρε πεζάλεη ν αξρεγφο ηεο θπιήο ηνπο. Καη φζνπο 

πέηπραλ ζηα γχξσ θειιηά ηνπο ζθφησζαλ, νη άιινη ηνπο μέθπγαλ, επεηδή 

αληηιήθζεθαλ ηνλ ζφξπβν θαη ηε θαζαξία, θαηέθπγαλ ζην νρχξσκα καδί κε 

ηνλ άγην πξντζηάκελν πνπ νλνκαδφηαλ παηήξ Γνπιάο… ζνπο έπηαζαλ 

ινηπφλ ζηε Γεζξακβή ηνπο ζθφησζαλ θαη απηνί ήηαλ πνιινί, θαη ζην 

Υσξήβ θαη ζην Κνδάξ θαη ζηνπο ππφινηπνπο ηφπνπο πνπ γεηηνλεχνπλ κε ην 

άγην φξνο.
16

   

Οη λεθξνί κνλαρνί αλέξρνληαλ, ζχκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή, ζε ζαξάληα. Καζψο 

βξίζθνληαλ ζε πέλζνο, ν ίδηνο ν Ακκψληνο θαη φζνη είραλ δηαζσζεί, πιεξνθνξήζεθαλ 

φηη νη Βιέκκπεο είραλ ζθνηψζεη θαη ηνπο κνλαρνχο ηεο Ρατζνχο. 

Οη θίλδπλνη πνπ ήηαλ πηζαλφ λα ζπλαληήζεη θάπνηνο πξνζθπλεηήο δελ είραλ 

κφλν πξαθηηθή θαη θπζηθή κνξθή. Μπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ δπζθνιίεο πνπ αθνξνχ-

ζαλ ηελ πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή δηάζηαζε ηνπ εγρεηξήκαηνο. Έλαο απφ ηνπο ζνβαξνχο 

πεηξαζκνχο ήηαλ ε παξεθηξνπή ζε αλεζηθφηεηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν επιαβηθφο 

ραξαθηήξαο ηνπ πξνζθπλήκαηνο κπνξνχζε λα ραζεί θαη αληίζεηα λα δεκησζεί 

πλεπκαηηθά ν πηζηφο, αλ θαη ππήξμαλ πεξηπηψζεηο φπνπ απηή ε παξεθηξνπή νδήγεζε 

ζε πλεπκαηηθή πξφνδν. 

χκθσλα κε ηνλ Γξεγφξην Νχζζεο, ππήξρε ζνβαξφο θίλδπλνο γηα ηελ εζηθή 

ησλ πξνζθπλεηψλ, ζηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ. Σα άηνκα δηαθνξεηηθνχ θχινπ, 

ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, δελ έπξεπε λα ζπλαλαζηξέθνληαη κεηαμχ ηνπο. Ωζηφζν, ζε έλα 

ηέηνην ηαμίδη, απηφ ζα ήηαλ αδχλαην, φπσο ζα ήηαλ θαη δχζθνιν γηα κηα γπλαίθα λα 
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πξαγκαηνπνηήζεη έλα πξνζθχλεκα ρσξίο νδεγφ. Λφγσ ηεο θπζηθήο ηεο αδπλακίαο, 

ρξεηαδφηαλ θάπνηνλ λα ηελ αλεβάδεη θαη λα ηελ θαηεβάδεη απφ ην άινγν, θαζψο θαη 

λα ηε ζηεξίδεη ζηηο δχζθνιεο πεξηζηάζεηο. κσο, ζχκθσλα κε ηνλ Γξεγφξην, φηαλ 

θάπνηνο ζα παξείρε απηέο ηηο ππεξεζίεο, ίζσο λα κελ παξέκελε απιφο νδεγφο.
17

 

Παξφκνηνπο πεηξαζκνχο δηαπίζησλε θαη ν Ηεξψλπκνο. Τπνζηήξηδε φηη θάπνηνο 

πξνζθπλεηήο κπνξνχζε λα επεξεαζηεί αξλεηηθά θαη λα πέζεη ζε κεγαιχηεξεο 

ακαξηίεο, εθφζνλ, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, ε Ηεξνπζαιήκ ήηαλ κηα πφιε γεκάηε πφξλεο, 

εζνπνηνχο, γεισηνπνηνχο, αιιά θαη απφ έλα πιήζνο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ εμαηξεηηθά 

επηθίλδπλν.
18

 

Σέηνηνπ είδνπο εζηθέο παξεθηξνπέο, πνπ ήηαλ δπλαηφ λα βιάςνπλ ηνλ 

πξνζθπλεηή, δηέβιεπαλ θαη άιινη εθθιεζηαζηηθνί άλδξεο. Τπάξρνπλ καξηπξίεο πνπ 

πηζηνπνηνχλ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Μαξίαο ηεο Αηγπ-

πηίαο. Ζ ίδηα θαζνδφλ γηα έλα πξνζθχλεκα είρε επαθέο κε κηα ζπληξνθηά αλδξψλ. 

Καζψο δηεγνχληαλ ηε δσή ηεο ζηνλ Εσζηκά αλέθεξε: 

Εψληαο ινηπφλ κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν, βιέπσ κηα κέξα ηνπ θαινθαηξηνχ, 

πνιινχο άλδξεο απφ ηε Ληβχε θαη ηελ Αίγππην, ζαλ λα ηξέρνπλ πξνο ηε 

ζάιαζζα. Ρψηεζα ηφηε θάπνηνλ πνπ έηπρε κπξνζηά κνπ: Γηα πνχ πεγαίλνπλ 

άξαγε απηνί νη άλδξεο πνπ ηξέρνπλ; Απηφο κνπ απάληεζε: ινη ηνπο 

πεγαίλνπλ ζηελ Ηεξνπζαιήκ, γηα ηελ ενξηή ηεο Τςψζεσο ηνπ Σηκίνπ 

ηαπξνχ, πνπ ζπλεζίδεηαη λα γίλεηαη κεηά απφ ιίγεο εκέξεο. Σφηε εγψ ηνπ 

είπα: Άξαγε κε παίξλνπλ θαη κέλα καδί ηνπο, εάλ βέβαηα ζειήζσ λα ηνπο 

αθνινπζήζσ; Απηφο κνπ ιέεη: Αλ έρεηο λα πιεξψζεηο ην εηζηηήξην ζνπ θαη 

ηα άιια ζνπ έμνδα, δελ ππάξρεη θαλείο πνπ ζα ζε εκπνδίζεη. Πξάγκαηη 

αδειθέ, ηνπ είπα, δελ έρσ γηα λα πιεξψζσ ην εηζηηήξην θαη ηα άιια κνπ 

έμνδα, ζα πάσ φκσο θαη εγψ θαη ζα αλέβσ ζ’ έλα απφ ηα πινία πνπ έρνπλ 

λαπιψζεη θαη πξφθεηηαη λα κε ζξέςνπλ θη αλ αθφκε δελ ζέινπλ, γηαηί έρσ 

ζψκα θαη παίξλνπλ απηφ αληί γηα λαχιν. Γηα ηνχην ήζεια λα ηαμηδέςσ, 

ζπγρψξεζέ κε αββά κνπ, γηα λα απνθηήζσ πνιινχο εξαζηέο γηα ηελ ηθαλν-

πνίεζε ηνπ πάζνπο κνπ.
19

 

Ζ πεξίπησζε ηεο Μαξίαο κνηάδεη ίζσο αθξαία. Ωζηφζν, απνθαιχπηεη κηα εληειψο 

δηαθνξεηηθή πηπρή ηνπ πξνζθπλεκαηηθνχ ηαμηδηνχ. Δπηπιένλ, πηζηνπνηεί φηη ηα ιφγηα 

ησλ εθθιεζηαζηηθψλ αλδξψλ ζρεηηθά κε εζηθέο παξεθηξνπέο πνπ ήηαλ δπλαηφ λα 

ππάξμνπλ ζηε δηάξθεηα ελφο ηέηνηνπ ηαμηδηνχ είραλ, έζησ θαη ζηελ ππεξβνιή ηνπο, 

θάπνηα δφζε αιήζεηαο. 

Οη δπζθνιίεο πνπ κπνξνχζε λα θξχβεη ην πξνζθχλεκα δελ εμαληινχληαλ νχηε 

ζηνπο θπζηθνχο θηλδχλνπο, νχηε ζηα δεηήκαηα εζηθήο. Τπήξρε πεξίπησζε ζηε 
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δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ λα πξνθιεζνχλ θαη ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζηνλ πξνζθπλεηή. Ο 

πκεψλεο ν Παιαηφο θαζψο πήγαηλε λα πξνζθπλήζεη ζην ηλά, ζπλάληεζε έλαλ 

γέξνληα πνπ ήηαλ θξπκκέλνο ζηελ έξεκν θαη δνχζε εθεί, άγξηνο θαη ζθειεησκέλνο. Ο 

ίδηνο δηεγήζεθε ζηνλ πκεψλε φηη είρε μεθηλήζεη θαη εθείλνο έλα πξνζθχλεκα γηα ην 

ηλά, καδί κε έλαλ ζχληξνθν, κε ηνλ νπνίν είραλ νξθηζηεί λα κελ ρσξηζηνχλ νχηε κε 

ηνλ ζάλαην. κσο, έηπρε ν ζχληξνθφο ηνπ λα πεζάλεη θαη ν ίδηνο, δεκέλνο κε ηνλ 

φξθν, έζθαςε ιάθθν θαη έζαςε ην ζψκα ηνπ.
20

 Απηή ε πεξίπησζε πξνζθπλήκαηνο 

θαηαδεηθλχεη έλαλ θίλδπλν ςπρηθήο δηαηαξαρήο, κε ζεκεξηλνχο φξνπο, πνπ νδήγεζε 

ηνλ πηζηφ ζε αθηέξσζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο δσήο ζε αθξαίν βαζκφ. Ζ βηνινγηθή δσή 

θαη νη αλάγθεο ηεο ζρεδφλ θαηαξγνχληαη θαη ν αξρηθφο ζηφρνο αθπξψλεηαη. 

Παξφκνηα, ζε αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο νδεγήζεθε ε Μαξία ε Αηγππηία. ηαλ 

έθηαζε ζηελ Ηεξνπζαιήκ, πξνζπάζεζε λα εηζέιζεη ζηνλ λαφ, ηνλ νπνίν επηζθέπην-

ληαλ νη πξνζθπλεηέο. Κάηη ηέηνην φκσο ζηάζεθε αδχλαην, ιφγσ κηαο αφξαηεο 

δχλακεο.
21

 Σειηθά, εμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο νδεγήζεθε ζηελ έξεκν, άιιαμε δσή 

θαη πέξαζε ηα ππφινηπα ρξφληα κε ηδηαίηεξα αθξαίν αζθεηηζκφ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ην πξνζθχλεκα νδήγεζε ηε Μαξία ζε πιήξε ππνηίκεζε θάζε βηνινγηθήο 

αλάγθεο θαη ζηελ πξνζπάζεηα εμαυισκέλεο θαη απνκνλσκέλεο δηαβίσζεο. 

Οη πηζηνί θαη νη κειινληηθνί πξνζθπλεηέο πιεξνθνξνχληαλ γηα θάζε είδνπο 

απεηιή πνπ κπνξνχζε λα πξνθχςεη ζε έλα ηαμίδη απφ δηάθνξεο πξνζθπλεκαηηθέο 

ηζηνξίεο. Οη θπζηθνί θίλδπλνη δελ είλαη βέβαην φηη ηνπο θφβηδαλ ή ηνπο απέηξεπαλ. 

Ίζσο αληίζεηα λα ηνπο πξνέηξεπαλ, εθφζνλ έδηλαλ κηα επθαηξία δνθηκαζίαο θαη έηζη 

πλεπκαηηθήο άζθεζεο. Σαπηφρξνλα, ήηαλ έλα ηξφπνο απφδεημεο ηεο αγάπεο ζηνλ Θεφ 

θαη ηελ πλεπκαηηθή δσή, κηα καξηπξία ηνπ θφπνπ πνπ ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα θάλεη 

θάπνηνο θαη ησλ ηαιαηπσξηψλ πνπ κπνξνχζε λα μεπεξάζεη γηα λα ηνλ πιεζηάζεη. 

Ίζσο λα ππάξρεη θάπνηε θαη δφζε ππεξβνιήο ζηελ πεξηγξαθή ησλ θπζηθψλ θηλδχλσλ, 

κε ζθνπφ λα ηνληζηεί ε ζπγθεθξηκέλε απηή δηάζηαζε ηνπ πλεπκαηηθνχ αγψλα.
22

 

Δπηπιένλ, ηέηνηνπ είδνπο θφβνη πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε θχζε ή κε ιεζηέο έδηλαλ 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ εληχπσζε φηη νη κνλαρνί δνχζαλ πέξα θαη έμσ απφ ηνλ 

αλζξψπηλν πνιηηηζκφ. Ζ έξεκνο έκνηαδε λα βξίζθεηαη αλάκεζα ζην ζείν θαη ην 

αλζξψπηλν. Οη δηάθνξεο απεηιέο πηζηνπνηνχζαλ φηη ε πξφζβαζε ήηαλ γηα ιίγνπο θαη 

ίζσο εθιεθηνχο: «Σέηνηνη θίλδπλνη είλαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα 

αμησζεί λα δεη θαλείο φια απηά ηα πξάγκαηα».
23

 

Σν ελδερφκελν εζηθψλ παξεθηξνπψλ σζηφζν ζα πξνβιεκάηηδε ή ζα θφβηδε ηνλ 

πξνζθπλεηή, θαη ίζσο λα απνηεινχζε πξαγκαηηθφ θίλδπλν αθφκα θαη γηα έλαλ 

επζεβή. Απηφο είλαη ελδερνκέλσο ν ιφγνο πνπ ηα εζηθά παξαπηψκαηα δελ αλαθέξν-
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ληαη ζε ακηγψο πξνζθπλεκαηηθέο ηζηνξίεο, αιιά θαηαγξάθνληαη κφλν ζε επηζηνιέο 

εθθιεζηαζηηθψλ αλδξψλ θαη Βίοσς αγίσλ, φπσο ηεο Μαξίαο ηεο Αηγππηίαο. 

Ξεπεξλψληαο πνιιέο δνθηκαζίεο θαη θαηαβάιινληαο κεγάινπο θφπνπο, νη 

πξνζθπλεηέο έδηλαλ νξηζκέλεο θνξέο ηελ εληχπσζε φηη ππεξέβαηλαλ ηα αλζξψπηλα 

κέηξα. Δθφζνλ δηαθηλδχλεπαλ ηε δσή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ηαμηδηνχ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχζαλ γηα ράξε ηεο πίζηεο, κπνξνχζαλ λα παξαβιεζνχλ κε αγίνπο θαη 

κάιηζηα κε κάξηπξεο. Ξεπεξλνχζαλ ηα εκπφδηα, φπσο θάζε πεηξαζκφ ηεο πλεπκαηη-

θήο δσήο, θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν απνδείθλπαλ αθελφο ηε ζέιεζε θαη ηελ πίζηε ηνπο, 

αθεηέξνπ ηε ζπλδξνκή ηεο ζείαο πξφλνηαο. 

Αιιά νχηε νη θίλδπλνη γηα εζηθέο παξεθηξνπέο πνπ αλαθέξνληαη θάπνηε απφ 

εθθιεζηαζηηθνχο άλδξεο απέηξεπαλ ηνπο πηζηνχο. Ίζσο ζπκβφιηδαλ ηνπο πεηξαζκνχο 

θαη είραλ ζηφρν λα ππνςηάζνπλ ηνπο πξνζθπλεηέο φηη δελ ζα ζπλαληνχζαλ έλαλ 

παξάδεηζν. Καηαδείθλπαλ φηη πνπζελά δελ ήηαλ θαλείο απαιιαγκέλνο απφ εκπφδηα. 

ζνη ηνπο αθεγνχληαλ δελ είραλ παξαζπξζεί, αιιά είραλ μεπεξάζεη ηέηνηνπ είδνπο 

αληημνφηεηεο. ηαλ ν Γξεγφξηνο Νχζζεο έγξαθε: «…πψο είλαη δπλαηφλ λα πεξάζεηο 

κέζα απφ ηφζν θαπλφ, ρσξίο δαθξπζκέλα κάηηα;»
24

 θαίλεηαη λα ππνλννχζε φηη αθφκα 

θη αλ ηα δηθά ηνπ κάηηα δελ είραλ δαθξχζεη, ζίγνπξα πέξαζαλ απφ δνθηκαζία. Οη 

θίλδπλνη απηνχ ηνπ είδνπο ήηαλ αθαλείο θαη γη’ απηφ πην ηζρπξνί. Ο πξνζθπλεηήο 

έπξεπε λα είλαη ελήκεξνο θαη, μεπεξλψληαο απηέο ηηο αληημνφηεηεο, λα αλακέλεη 

ακνηβή απφ ηελ πλεπκαηηθή επθνξία ηνπ πξνζθπλήκαηνο. 

Σν ελδερφκελν ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ήηαλ πην επηθίλδπλν. Οη δπζθνιίεο ηνπ 

ηαμηδηνχ κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ηνπο πξνζθπλεηέο ζε κηα ππεξβνιηθή πίεζε κε 

απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο. Αιιά θαηά θαλφλα ε εμφλησζε πεξηνξηδφηαλ ζηε ζσκαηηθή 

δνθηκαζία. Σν πλεπκαηηθφ φθεινο βνεζνχζε ζηελ ππέξβαζε ή ηελ ίαζε ηεο ςπρηθήο 

αζζέλεηαο πνπ εκθηινρσξνχζε. 

Οη θίλδπλνη θαη νη απεηιέο δελ απνηεινχζαλ μεθάζαξα έλα αξλεηηθφ θνκκάηη 

ηνπ πξνζθπλήκαηνο. Αλαδείθλπαλ φηη ε αμία ηνπ ήηαλ κεγάιε θαη φηη γηα λα 

σθειεζεί ν πηζηφο έπξεπε λα μεπεξάζεη είηε ηηο θπζηθέο αληημνφηεηεο, είηε ηνπο 

εζηθνχο θηλδχλνπο, είηε ηηο ςπρηθέο δηαθπκάλζεηο γηα λα απνθνκίζεη ηειηθά ην θέξδνο 

πνπ πξνζδνθνχζε. 
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