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ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΤΗΣΖΗΤΕΙΑΣΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Ο

ί ζητείες αποτελούσαν ενα εξαιρετικά διαδεδομένο φαινόμε
νο μετά την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας εντός τού
όθωμανοκρατούμενου χώρου άλλα και πολύ πέρα άπό αυτόν. Ζητείες εκτε
λούνταν άπό τα Πατριαρχεία, τα μοναστήρια καί τις εκκλησίες για τήν κάλυ
ψη τακτικών καί έκτακτων αναγκών τους άλλα καί άπό απλούς ανθρώπους
που αντιμετώπιζαν ποικίλα δεινά και προβλήματα. Ή λέξη «ζητεία» ειδικά
αναφερόμενη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο δήλωνε καταρχήν όλα τά συνήθη
δοσίματα που αυτό λάμβανε άπό τό ποίμνιο καί τους κληρικούς πού βρί
σκονταν στή δικαιοδοσία του καί αποτελούσαν μέρος τών εκκλησιαστικών
εισοδημάτων.
Τά πρώτα χρόνια μετά τήν Άλωση, ή δυσκολία συλλογής τών πατριαρχικών
φόρων λόγω τής απροθυμίας καταβολής τους άπό τους μητροπολίτες, τον
κατώτερο κλήρο άλλα καί τό ορθόδοξο ποίμνιο είχε αναγκάσει τους Πατριάρχες
νά αναχωρούν προσωπικά σε περιοδεία γιά τήν είσπραξη τών φόρων. Πριν άπό
τήν αναχώρηση του ό Πατριάρχης έπρεπε νά εφοδιαστεί με σχετικό διάταγμα
τού σουλτάνου τό όποιο θά επέτρεπε τήν περιοδεία καί θά εξασφάλιζε τήν
ασφάλεια τή δική του καί τής συνοδείας του πού συχνά τήν αποτελούσαν μέλη
αρχοντικών οικογενειών. Τό διάταγμα εξασφάλιζε επίσης διευκολύνσεις άπό τις
τοπικές αρχές καί τους καδήδες γιά τον πειθαναγκασμό τών δυστροπούντων
χριστιανών νά καταβάλουν τους φόρους.1 Ή «πατριαρχική ζητεία» καί ή «το
πική ζητεία» ήταν επομένως αναγνωρισμένες άπό τό οθωμανικό κράτος άπό
ενωρίς, κατά τον 18ο αιώνα μάλιστα αναγράφονταν στο βεράτιο πού εξέδιδε
ο σουλτάνος γιά τήν ανάληψη τού αξιώματος τού Πατριάρχη. 2
Στά κείμενα όμως τής Τουρκοκρατίας ή λέξη «ζητεία», ή σε μερικές περι
πτώσεις «ζήτη», χρησιμοποιείται συνηθέστατα γιά νά χαρακτηρίσει μιά κοινο
ί· Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου. Αέκα τουρκικά έγγραφα για την Μεγάλη Εκκλησία (1483-1567) , Εθνι
κό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Πηγές 2, Αθήνα 1996,σ.1 0 2 - 1 0 3 , 165,
171-172.
2· Παρασκευας Κονόρτας, Οθωμανικες θεωρήσεις για τό Οίκουμενικο Πατριαρχειο, Αθήνα 1998,
ο. 386, 475. Βλ. καί Μάχη Παίζη-Άποστολοπούλου, Ό θεσμος της πατριαρχικής εξαρχίας 14ος
-19ος αιώνας, Αθήνα 1995,σ.9 4 .

247

ΕΛΕΝΗ

ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ-ΤΣΟΤΓΚΑΡΑΚΗ

τατη πρακτική πού δεν άνηκε στη θεσμοθετημένη κατηγορία π ο υ αφορούσε ειδικά
το Οικουμενικό Πατριαρχείο, άλλα αποτελούσε ουσιαστικά μια μορφή εράνου,
συλλογής ελεών, που πραγματοποιούσαν μέσω εκπροσώπων τους τά Πατριαρχεία,
τά μοναστήρια, καί οί μητροπόλεις. Συχνότερα ά π ο τή λέξη ζητεία χρησιμοποιείται
ή λέξη «ταξίδιον», προκειμένου νά χαρακτηρίσει τήν περιοδεία γ ι ά τή συλλογή
ελεών, ίσως γιά νά μήν δημιουργείται σύγχυση με τ ά συνήθη δοσίματα προς το
Οικουμενικό Πατριαρχείο. Έ τ σ ι , το «ταξίδιον» αποτέλεσε έναν άλλον τρόπο δή
λωσης της ζητείας ή του εράνου που τον απαντούμε συχνά σε συστατικές επι
στολές και «άπανταχούσες». Αυτοί που διεξήγαν τις περιοδείες ζητείας συχνά
αποκαλούνται στά σύγχρονα κείμενα «ταξιδιάρηδες» ή «ταξιδευτές».
Ή διάκριση ανάμεσα στή ζητεία γιά τή συλλογή τών υποχρεωτικών δοσιμάτων
προς το Πατριαρχείο και τον προαιρετικό έρανο που αποσκοπούσε στην κάλυψη
έκτακτων αναγκών δέν είναι πάντα σαφής Ιδίως κατά τους πρώτους αιώνες μετά
τήν Άλωση. Από πράξη τού Πατριάρχη Ματθαίου Α' (1397-1410) , π ο υ δέν φέρει
χρονολογία, βλέπουμε π ώ ς συνιστά στους αρχιερείς τον ηγούμενο τής μονής
τών Μαγγάνων Λουκά, ό όποιος περιόδευε γ ι ά τή συνάθροιση βοήθειας για
το Πατριαρχείο, τήν περιποίηση καί λυχνοκάίΑ της Αγίας Σ ο φ ί α ς καί γιά τή
συντήρηση τών πενόμενων κληρικών. 3 Πιθανότατα ή π ρ ά ξ η αυτή ταυτίζεται μέ
τήν πληροφορία ά π ο άλλη πηγή ότι το 1401, κ α τ ά τή διάρκεια τής πολιορκίας
τής Κωνσταντινούπολης ά π ο τους Τούρκους, ό Πατριάρχης Ματθαίος Α'
έστειλε ενα μοναχό νά περιοδεύσει σε δ ι ά φ ο ρ α μέρη, ανάμεσα τους καί στή
Σταυρούπολη, γιά τή συγκέντρωση έκτακτης οικονομικής βοήθειας. 4 Κατά τον
Μανουήλ Γεδεών 5 ή π ρ ώ τ η γνωστή έξοδος γ ι ά ζητεία πραγματοποιήθηκε κατά
τή δεύτερη πατριαρχία τού Συμεών Α' τού Τραπεζουντίου (1482-1486) . Στή
συνέχεια το φαινόμενο γενικεύτηκε τ α χ ύ τ α τ α καί ά π ο τ ά μέσα τού 16ου αιώνα
καί μετά οί σχετικές πληροφορίες είναι π ο λ υ ά ρ ι θ μ ε ς καί συχνά λεπτομερείς.

3. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες. Ειδήσεις ιστορικοί βιογραφικοί περί τών Πατριαρχών
Κωνσταντινουπόλεως άπο Ανδρέου του Πρωτοκλήτου μέχρις Ιωακείμ Γ' τού από θεσσαλονίκησ.
36-1884, Έκδοσις Δευτέρα έπηυξημένη καί βελτιωμένη βάσει τών ιδιοχείρων σημειωμάτων τού
συγγραφέως, ανασύνταξη κειμένου, φιλολογική επιμέλεια, πίνακες, ευρετήρια Νικόλαος Λύκ.
Φορόπουλος, Αθήνα 1996, σ. 344.
4. Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, ο.π.,σ.1 0 3 . J. Kabrda, Le systèmefiscalde l'église orthodoxe dans
l'empire Ottoman (d'après les documents turcs). Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, facultas
Philosophica, Brno 1969,σ.7 2 - 7 3 . P. Konortas, «Les contributions ecclésiastiques 'Patriarchiké
Zéteia' et 'Basilikon Charatzion'. Contribution à l'histoire économique du Patriarcat Oecuménique
aux XVe et XVIe siècles», Actes du lie Colloque International d'Histoire, Economies Méditerranéenn
Equilibres et Intercommunications XHIe-XIXe siècles, Αθήνα 1986, τ. Ill,σ.2 1 9 - 2 3 4 .
5. Ιστορία τών τού Χριστού πενήτων 1453-1913, Αθήνα 1939,σ.3 1 5 - 3 1 6 .
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Τα χρήματα ή άλλα ποικίλα αφιερώματα που συλλέγονταν με τίς ζητειες
ανακούφιζαν την Εκκλησία και τα καθιδρύματά της από δυσβάστακτα χρέη
η άλλες έκτακτες ανάγκες που προέκυπταν κατά διαστήματα στους χαλεπούς
εκείνους χρόνους. Ακόμα και πάγιες ανάγκες έπρεπε συχνά να καλυφθούν
από
Εκκλησίας. Έκτος από τα Πατριαρχεία, τά μοναστήρια καί οι ναοί χρειάζονταν
επίσης χρήματα για να πληρώσουν συσσωρευμένα χρέη, έκτακτα δοσίματα,
ή για να εξασφαλίσουν άδεια για την επιδιόρθωση ή την ανακαίνιση τους είτε
άπο τη φθορά του χρόνου, είτε άπο τις ποικίλου είδους φυσικές ή άλλες
καταστροφές πού προκαλούνταν άπο πολεμικές ή ληστρικές επιχειρήσεις.
Είναι εύλογο πώς ή σημασία τών ζητειών ήταν μεγάλη ειτε επρόκειτο γιά τά
συνήθη δοσίματα προς το Πατριαρχείο ειτε γιά τη συλλογή ελεημοσύνης γιά
τήν ανακούφιση τών προβλημάτων της Εκκλησίας. Ή επίσημη πατριαρχική
ζητεία ήταν ζωτικής σημασίας γιά τά οικονομικά τού Πατριαρχείου καί ή
μη καταβολή της, όπως καί τών άλλων δοσιμάτων, αποτελούσε συχνά λόγο
καθαίρεσης όσων αρχιερέων αρνούνταν νά τήν καταβάλουν ή και αφορισμού.
Τήν ίδια σπουδαιότητα είχε καί ή κατακράτηση τών προσφορών τών χριστιανών
πού προορίζονταν γιά εκκλησιαστικά ιδρύματα ή τών ελεών πού δίνονταν
υπέρ τού Παναγίου Τάφου. Γιά τον λόγο αυτό είχαν εκδοθεί πατριαρχικές
αποφάσεις πού κατέτασσαν τίς υπεξαιρέσεις αυτές ανάμεσα στίς πράξεις πού
αφορίζονταν άπο τήν Εκκλησία.6
Παράλληλα, συχνότατες ήταν οι ζητείες πού πραγματοποιούσαν γιά ιδιω
τικούς λόγους κάθε είδους κληρικοί καί λαίκοί. Το φαινόμενο τής διεξαγωγής
ζητείας άπο τους πένητες ιδιώτες, ίσως μέ κάποια άλλη μορφή άπο αυτήν
πού το γνωρίζουμε κατά τήν Τουρκοκρατία, δέν ήταν άγνωστο καί κατά τή
βυζαντινή περίοδο. Ή δ η στον ΙΑ' Κανόνα τής έν Χαλκηδόνι Δ' Οικουμενικής
Συνόδου προβλέπεται νά δίνονται άπο τους αρχιερείς επιστολές καλούμενες
«ειρηνικές» καί όχι συστατικές «προς τους πένητας καί δεομένους επικουρίας»,
προφανώς γιά νά έχουν τή δυνατότητα νά έπαιτήσουν γιά τή συλλογή ελεών.
Αργότερα, ό Ζωναράς σχολιάζοντας τον Κανόνα αυτό γράφει:
Τοις γούν καθ' οίονδήτινα τρόπον επικουρίας δεομένοις ένεχείριζον έπιστολάς οι
επίσκοποι, βοηθούσας αύτοίς, έφ' οις έδέοντο κάκείναι δε είρηνικαί εκαλούντο,
ώς είρήνην βραβεύουσαι τοις δί όργήν αρχόντων, ή δυναστευόντων, αδικον γνώμην
πάσχουσι.
6. Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης, Αφορισμός. Ή προσαρμογή μιας ποινής στις άναγκαιότητες τής
Τουρκοκρατίας, Λθήνα 1997,σ.2 6 6 .
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Στη συνέχεια μάλιστα διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον ΙΑ' Κανόνα έπρεπε
οι επιστολές αυτές να παρέχονται κατόπιν δοκιμασίας, ώστε να μην ελεείται
κάποιος που είχε αδικήσει, ακόμη κι αν ήταν πτωχός. Ανάλογα ερμηνεύει
τον Κανόνα και ό Βάλσαμων, ό δέ Άριστηνος προσθέτει «οι γούν δεόμενοι
βοηθείας πένητες, μετά ειρηνικών επιστολών όδεύειν όφείλουσιν, ιν' έλεώνται
ύπο τών δυναμένων βοηθειν αύτοίς [...]».7 Συνάγεται επομένως ότι οί ζητείες
τών πενήτων καί τα απαιτούμενα ειρηνικά γράμματα έκ μέρους τών Ιεραρχών
συνεχίζονταν καθ' όλην τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Στή μεταβυζαντινή περίοδο τα ειρηνικά γράμματα, αποκαλούμενα πλέον
«συστατικά», εκδίδονταν τόσο γιά τους πένητες Ιδιώτες όσο και για τους
κληρικούς που διεξήγαν ζητεία. Αυτά μαζί με άλλου τύπου έγγραφα, όπως
«άπανταχούσες», κατάστιχα τών «ταξιδιωτών», οθωμανικά διατάγματα γιά την
ακώλυτη διεξαγωγή ζητείας, επιστολές, κ.λπ., άλλα δημοσιευμένα καί άλλα ακόμη
ανέκδοτα, καθώς και πλείστες αναφορές στο θέμα τών ζητειών στο πλαίσιο άλλων
θεμάτων, μας επιτρέπουν σήμερα νά προσεγγίσουμε σχετικά Ικανοποιητικά το
φαινόμενο τής ζητείας, γιά το όποιο δεν υπάρχει ένα συνθετικό έργο.8
Μιά απόπειρα άδρομερούς παρουσίασης τού θέματος θά επιχειρηθεί πιο
κάτω. Θά επικεντρωθεί στά κοινά χαρακτηριστικά τού φαινομένου καί θα
εξετάσει κυρίως το γενικό πλαίσιο, μέσα άπο επιμέρους παραδείγματα και
παραμέτρους του.
Οί εκκλησιαστικές ζητείες διεξάγονταν, όπως είναι εύλογο, κυρίως άπο
κληρικούς. Οί επίσημοι απεσταλμένοι τών Πατριαρχείων, τών μητροπόλεων η
τών μονών, περιέρχονταν όχι μόνο τον χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
άλλα και άλλες χώρες έκτος αυτής επικαλούμενοι τή φιλευσπλαχνία ηγεμόνων
καί απλών ανθρώπων γιά τή συναγωγή χρημάτων. Οί διεξάγοντες τή ζητεία
ταξίδευαν ώς έπί το πλείστον άνά δύο ή καί περισσότεροι μαζί γιά ασφάλεια
καί αλληλοβοήθεια.9 Όταν ένας Πατριάρχης αναχωρούσε προσωπικά για
διεξαγωγή ζητείας, τότε ή συνοδεία του ήταν μεγαλύτερη. Το Πατριαρχείο
7. Γ.Α. Ράλλης - Μ. Ποτλής, σύνταγμα τών θείων και Ιερών κανόνων: τών τε Άγιων και πανενφήμων Αποστόλων, και τών ιερών Οικουμενικών Συνόδων, και τών κατά μέρος Άγιων Πατέρων, τ.
Β', Αθήνα 1852,σ.2 4 3 - 2 4 6 .
8. Ενδεικτικά βλ Πηνελόπη Στάθη, «Το ανέκδοτο οδοιπορικό τού Χρύσανθου Νοταρά», Μεσαιωνικά
καί Νέα Ελληνικά 1 (1984) 127-129. Της ίδιας, «Τα κατάστιχα συλλογής ελεών τού Παναγίου Τάφου,
ή μελέτη καί ή προβληματική τους», Επιστημονικές Ανακοινώσεις (22-30 Νοεμβρίου 1979),
Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 1984,σ.1 2 5 - 1 2 9 .
9. Κατάλογος ταξιδιωτών του Παναγίου Τάφου για το 1697 δημοσιεύτηκε ά π ο τον Αθανάσιο
Παπαδόπουλο-Κεραμέα στο Ανάλεκτα Ίεροσολυμιτικης Σταχυολογίας η Συλλογή ανεκδότων καί
σπανίων ελληνικών συγγραφών περί τών κατά την Έώαν όροοδόξων εκκλησιών και μάλιστα της τών
Παλαιστίνων, τ. Δ', Πετρούπολη 1894,σ.5 3 - 5 4 .
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Ιεροσολύμων φρόντιζε να στέλνει επικεφαλής τού «ταξιδιού» έναν πρωτοσύγκελλο, ενώ τα μοναστήρια, όταν υπήρχε ή δυνατότητα, έστελναν έναν προηγού
μενο, διότι έτσι ή αποστολή τους αποκτούσε μεγαλύτερο κύρος. Ό αριθμός
των μοναχών πού απουσίαζαν κάθε φορά για ζητεία φυσικά δεν ήταν πάντα
σταθερός και προφανώς ήταν συνάρτηση τών ιδιαίτερων αναγκών, τών περιστά
σεων και τού συνολικού αριθμού τών μοναχών κάθε μονής.
Όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδεύοντες για ζητεία τής Εκκλησίας, αλλά και
όλοι οί πένητες, έπρεπε νά φέρουν μαζί τους απαραιτήτως ένα ή περισσότερα
συστατικά γράμματα άπο τον Πατριάρχη ή άλλον αρχιερέα, η τον ηγούμενο
τού μοναστηριού στο όποιο άνηκαν. Στά γράμματα αυτά, μετά άπο μιά γενική
συνήθως θεώρηση τής φιλανθρωπίας και τής ελεημοσύνης ώς χριστιανικών
αρετών, δηλωνόταν ή ταυτότητα τών φερόντων. Συχνότατα ακολουθούσε ή
διεκτραγώδηση τών λόγων γιά τους οποίους γινόταν ή ζητεία, π.χ. ή οικτρή
θέση στην οποία είχε περιέλθει το Πατριαρχείο ή το μοναστήρι ή ό ιδιώτης.
Τέλος, γινόταν επίκληση στά φιλεύσπλαχνα χριστιανικά αισθήματα κλήρου και
λαού, ηγεμόνων, αρχόντων και απλών ανθρώπων γιά τήν παροχή ελέους προς
τους έπαιτοόντες. Το περιεχόμενο δηλαδή τών συστατικών αυτών γραμμάτων
όσον άφορα στη δομή του ήταν τυποποιημένο, διότι τά ιδιαίτερα συστατικά
του δηλαδή ονόματα, τόποι, αίτια τής ζητείας, φυσικά, διαφοροποιούνταν.
Έκτος άπο τά ειδικά συστατικά γράμματα πού έφεραν μαζί τους οί περιο
δεύοντες, οί Πατριάρχες ειδοποιούσαν παράλληλα γιά τη διεξαγωγή τής ζητείας
και τά πρόσωπα πού θά τήν πραγματοποιούσαν τους κατά τόπους μητροπολίτες
τών ορθόδοξων επαρχιών καί άπαντες τους χριστιανούς τού ποιμνίου τους με τις
γνωστές «άπανταχούσες», εγκύκλιες επιστολές με τις όποιες τους προέτρεπαν
παράλληλα νά ενισχύσουν τους «ταξιδιώτες». 10 «Άπανταχούσες» μέ ανάλογο
περιεχόμενο έξέδιδαν επίσης οί μητροπολίτες, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, πρω
τοπαπάδες και ηγούμενοι μονών. Συχνά, τά συστατικά γράμματα φαίνονται
νά ταυτίζονται μέ τις «άπανταχούσες», στην πραγματικότητα όμως δεν συνέ
βαινε πάντα αυτό. Ή εντύπωση δημιουργείται διότι συνήθως διασώζονται οί
«άπανταχούσες» και οχι και τά συστατικά γράμματα. Βεβαίως και τά δύο πε
ριείχαν λίγο ώς πολύ αντίστοιχες πληροφορίες.
Όταν τη ζητεία εκτελούσαν κληρικοί, στά έγκύκλια αυτά γράμματα τού Πα
τριαρχείου, ή τών κατά τόπους εκκλησιαστικών άρχων, συνηθέστατα αναφερόταν
οτι αυτοί είχαν τήν άδεια νά εκτελούν διάφορες ίεροπραξίες, πράγμα πού
αποτελούσε μιά άπο τις πιο σημαντικές πηγές εσόδων τους. Όταν οί έπαιτοόντες
10. Πηνελόπη Στάθη, Χρύσανθος Νοταράς, Πατριάρχης Ίφοσολύμων
Διαφωτισμού, Αθήνα 1999,σ.1 3 0 , 136-137.
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έφταναν σε περιοχή άλλης εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας, χρησιμοποιώντας τις
συστατικές τους επιστολές ή μια ήγουμενική ή πατριαρχική «άπανταχούσα»,
έπρεπε να εξασφαλίσουν και άπο έκει τήν άδεια του τοπικού ιεράρχη, πού μέ
τή σειρά του μέ νέα «άπανταχούσα», τους συνιστούσε στους χριστιανούς της
επαρχίας του. Ή παροχή άδειας για ζητεία άπο τις τοπικές εκκλησιαστικές
αρχές συχνά γινόταν αντικείμενο συναλλαγής, καθώς ορισμένοι μητροπολίτες
αρνούνταν νά τήν δώσουν ή νά εκδώσουν συστατικά γράμματα, αν δέν λάμβαναν
ως αντάλλαγμα κάποιο ποσό άπο τον «ταξιδιάρη» μοναχό.11
Εντός τής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας απαιτείτο επίσης ειδική οθωμανική
άδεια γιά τους έπαιτουντες. Ή άδεια θά επέτρεπε τήν περιοδεία και τήν απρό
σκοπτη διέλευση τους άπο περιοχή σέ περιοχή, άλλα και θά τους απάλλασσε
επίσης άπο φορολογικές υποχρεώσεις προς τις τοπικές οθωμανικές αρχές, οι
όποιες συχνότατα προσπαθούσαν νά αποσπάσουν αυθαίρετα άπο τους μο
ναχούς μέρος των εσόδων τους, ή επιχειρούσαν νά εισπράξουν φόρους άπο
τους οποίους εκείνοι ήταν νόμιμα απαλλαγμένοι. Έτσι, πριν άπο τήν αναχώ
ρηση γιά ζητεία, γινόταν προσπάθεια νά εξασφαλιστούν τά απαραίτητα οθω
μανικά έγγραφα πού θά απέτρεπαν τις παρενοχλήσεις των μοναχών και θά
εξασφάλιζαν τήν κατοχή όσων θά συγκέντρωναν. Το 1559 π.χ. ό Πατριάρχης
Ιεροσολύμων Γερμανός πέτυχε νά εξασφαλίσει άπο τήν Πύλη τήν ανενόχλητη
περιοδεία γιά ζητεία των μοναχών τού Αγίου Τάφου. 12
Σωζόμενα οθωμανικά έγγραφα μας παρουσιάζουν λεπτομερέστερα τους τύ
πους των οθωμανικών εγγράφων, φερμάνια ή τεσκερέδες, που έφερναν μαζί τους
οί μοναχοί. Γνωρίζουμε π.χ. ένα φερμάνι τού έτους 1707 πού δόθηκε σέ Αγιορείτη
μοναχό τής μονής Γρηγορίου, ό όποιος θά περιόδευε στή διοικητική περιφέρεια της
Θεσσαλονίκης. Στο φερμάνι αυτό εντελλόταν επίσης ό καδής νά φροντίσει ώστε νά
μήν δημιουργηθούν προσκόμματα στην παραλαβή άπο τον μοναχό τών αφιερωμένων
στο μοναστήρι του κήπων, αμπελώνων, μύλων και λοιπών κτημάτων.13 Σώζεται
επίσης ένας τεσκερές τού 1796 πού δόθηκε στον Δωρόθεο και τον συνταξιδιώτη
του, μοναχούς τής μονής του Αγίου Παύλου τού Αγίου Όρους, πού αναχωρούσαν
γιά ζητεία στην Κωνσταντινούπολη και το Βουκουρέστι, προκειμένου νά μήν
εμποδιστεί ή διέλευση τους άπο τους αγάδες και τους ζαμπίτες. 14
11. Βλ. πιο κάτωσ.2 7 8 - 2 7 9 .
12. Χρυσόστομος Α. Παπαδόπουλος, Ιστορία της Εκκλησίας Ιεροσολύμων, εκδοσις έπηυξημενη,
Αθήνα 1970,σ.5 2 4 .
13. Βαρλαάμ Γρηγοριάτης, Έγγραφα τής εν τω Ά γ ί ω Ορει Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, τ. Α'. Ι.
Έγγραφα γενικά - II. Έγγραφα τού μοναστηριακού δάσους. Θεσσαλονίκη 1929,σ.1 4 - 1 5 .
14. Φωκίων Π. Κοτζαγεώργης, Ή άθωνική μονή Άγιου Παύλου κατά τήν όθωμανική περίοδο. Θεσ
σαλονίκη 2002,σ.1 9 6 , 237-238.
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Ή μεγαλύτερη πάντως δημοσιευμένη σειρά οθωμανικών έγγραφων, 172
συνολικά, πού άμεσα ή έμμεσα αφορούν ζητειες προέρχεται άπο τη μονή
της Αγίας Αικατερίνης τού Σινά. Στά περισσότερα άπο τά σαράντα τέσσερα
σωζόμενα φερμάνια πού εκτείνονται χρονικά άπο το 1667 μέχρι το 1857 γίνεται
ιδιαίτερη μνεία στην απαγόρευση παρενόχλησης τών Σιναίτών μοναχών κατά
τίς ζητειες τους άπο τΙς τοπικές αρχές. Απαγορευόταν επίσης νά τους εκβιάζουν
τά τελωνεία γιά τήν είσπραξη φόρων και δασμών άπο τους οποίους ήταν
απαλλαγμένοι. Τέλος, διατάσσονταν οι διάφοροι αξιωματούχοι νά απέχουν
άπο τήν παράνομη απόσπαση χρημάτων ή άλλων αγαθών πού συγκέντρωναν
οι Σινάίτες άπο συνεισφορές τού κόσμου. 15 Στην ίδια σειρά οθωμανικών
έγγραφων υπάρχουν και πολλοί τεσκερέδες, συστατικά έγγραφα φορολογικής
απαλλαγής και προστασίας πού επέτρεπαν επίσης νά περιοδεύουν οι μοναχοί
και νά παραλαμβάνουν αφορολόγητα τΙς ελεημοσύνες.16
Από τά προαναφερθέντα έγγραφα ενδεικτικά αναφέρουμε ένα φερμάνι
της 11ης Οκτωβρίου τού 1754 τού Μαχμούτ Α' (1730-1754) πού απευθύνεται
στους καδήδες τής Ρούμελης και τής Ανατολίας, περιοχές όπου θά περιόδευε
γιά ζητεία ό Σινάίτης μοναχός Διονύσιος, ό όποιος είχε κάνει και τήν αίτηση
γιά τήν έκδοση του. Έ ν α νεότερο φερμάνι τής 12ης Μαρτίου τού 1754, τού
σουλτάνου Οσμάν Γ" (1754-1757) αυτή τή φορά, έπανεπιβεβαίωνε το παλαιό
τερο κατόπιν νέας αίτησης τού Διονυσίου.17
Όταν το ταξίδι γινόταν σε άλλο κράτος, το συστατικό γράμμα ή ή «άπανταχούσα» τού «ταξιδιώτη» έπρεπε νά φέρει τήν επικύρωση τού γνήσιου τής
υπογραφής αυτού πού είχε εκδώσει τή συστατική επιστολή. Έ π ρ ε π ε επίσης,
πρίν αναχωρήσει άπο τήν Κωνσταντινούπολη, νά αποκτήσει διαβατήριο άπο τον
πρεσβευτή τής ξένης χώρας στην οποία ήθελε νά μεταβεί.18 Δεν είναι βέβαιο ότι
αυτά τηρούνταν πάντα, ή ότι όλοι είχαν τή δυνατότητα νά τά εξασφαλίσουν,
άλλα τά στοιχεία πού διαθέτουμε δείχνουν πώς αυτός τουλάχιστον ήταν ό κανονικός
τρόπος τής νόμιμης αναχώρησης προκειμένου νά επιτραπεί ή άσκηση ζητείας στο
ξένο κράτος. Πιθανότατα, οι νομότυπες αυτές διατυπώσεις συχνά παραβιάζονταν.
Δείγμα επικυρωμένου συστατικού γράμματος σώζεται σήμερα στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Πρόκειται γιά ενα περγαμηνό συστατικό γράμμα του Οίκου-

|5. Παύλος Χιδίρογλου. «Κατάλογος επισήμων οθωμανικών εγγράφων της Ί. Μονής τού
Ορους Σινά», Έπετηρις τού Κέντρου Επιστημονικών Έρευνών (Κύπρου) , τ. 10 (1979-1980) , σ.
328-351.
16. Στο ίδιο,σ.3 6 0 - 4 0 3 .
17. Στο ίδιο,σ.3 3 3 - 3 3 4 .
!8. Πρβλ. πιο κάτω,σ.2 8 9 .
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μενικού Πατριάρχη Κυρίλλου Α' του Λουκάρεως, με το οποίο συνιστά τον
Ιωακείμ, ηγούμενο της μονής Μεταμορφώσεως του Δουσίκου στη Θεσσαλία,
ό οποίος θα περιόδευε σε βενετοκρατούμενες περιοχές, στην Κρήτη, τη Ζά
κυνθο, τήν Κεφαλονιά καί τήν Κέρκυρα. Το γράμμα φέρει τήν επικύρωση
του γνήσιου τής υπογραφής τού Πατριάρχη άπο τον βάιλο της Βενετίας στην
Κωνσταντινούπολη Pieno Foscarini.19 Ή επικύρωση αυτή χρειαζόταν γιατί,
όπως θα δούμε πιο κάτω, κυκλοφορούσαν πολλά πλαστά ή φαλκιδευμένα συ
στατικά γράμματα ή άλλα έγγραφα πού χρησιμοποιούνταν σε ζητείες. Τόσο
άπο το προαναφερθέν συστατικό γράμμα τού Κυρίλλου Λουκάρεως όσο και
άπο σωζόμενες «άπανταχούσες» είναι φανερό πώς γινόταν προσπάθεια τα
έγγραφα αυτά νά διαθέτουν τήν επισημότητα πού άρμοζε στο αξίωμα του
εκδότη τους. Συχνά ήταν περγαμηνά καί ορισμένα έφεραν κάποιου είδους εικο
νογράφηση πού θά τά καθιστούσε βεβαίως πιο εντυπωσιακά στους ανθρώπους
στους οποίους θά τά επιδείκνυαν. 20
Στην ξένη επικράτεια ό «ταξιδιώτης» χρειαζόταν απαραιτήτως τήν άδεια
τού ξένου ηγεμόνα καί νέα συστατικά γράμματα άπο τον ίδιο ή καί άπο άλλα
σημαίνοντα πρόσωπα τής χώρας. Έχοντας δηλαδή το πρώτο συστατικό γράμμα
ή τήν «άπανταχούσα», ό εξερχόμενος σε ζητεία έπρεπε κατόπιν νά αποκτά δια
δοχικά, ανάλογα γράμματα καί άδειες άσκησης τής επαιτείας σε όποια περιοχή
ταξίδευε. Στην πράξη όμως, όπως θά δούμε πιο κάτω, σε ορισμένες τουλάχι
στον περιοχές, ό κανόνας αυτός παραβιαζόταν άπο τους έπαιτούντες πού δεν
εμφανίζονταν γιά νά ζητήσουν τήν απαραίτητη άδεια άσκησης ζητείας.
Ή άδεια των βενετικών άρχων ήταν επίσης απαραίτητη γιά τη διεξαγωγή

19. Αρχείο Γενναδείου Βιβλιοθήκης 79. 5. Βλ. επίσης Ταξίδι στον κόσμο των χορογράφων. Κα
τάλογος Έκθεσης Χειρογράφων Γενναδείου Βιβλιοθήκης. Αθήνα 2004,σ.4 7 - 4 8 , πίνακας
14. Συστατικά γράμματα καί «άπανταχούσες» της μονήςΔ ο υ σ ί κ ο υσώζονται καί στο Βυ
ζαντινό Μουσείο. Βλ. Δημήτριος Ί . Πάλλας, «Κατάλογος των χειρογράφων του Βυζαντινού
Μουσείου Αθηνών», Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 11 (1935) ξ' (άρ. 6) , ξγ' (άρ. 18) .
Του ίδιου, Κατάλογος των χειρογράφων του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών. Μέρος τρίτον μετά
γενικών Ευρετηρίων, Αθήνα 1955,σ.9 4 (άρ. 40) . ΟΙ μοναχοί τής μονής Δουσίκου ταξίδευαν
σχεδόν συνεχώς σε ζητειες με τα λείψανα του αγίου Βησσαρίωνα, ό όποιος εθεωρείτο ότι
προστάτευε άπο τήν πανώλη, συχνά καί ώς προσκεκλημένοι ηγεμόνων τής Μολδοβλαχίας
άλλα καί κοινοτήτων γιά τον φόβο τής πανώλης: Ελένη Άγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «Ιερά
λείψανα και οικονομικά προβλήματα. Ή διάδοση τής λατρείας του αγιου Βησσαρίωνα», Τρι
καλινά 17 (1997) 193-212.
20. Βλ. καί Κωνσταντίνος Μέρτζιος, «Ό Μικρός Έλληνομνήμων», Άνάτυπον Περιοδικού Ηπει
ρωτική Εστία, Ιωάννινα 1960,σ.5 3 - 5 4 . Δημήτριος Ί . Πάλλας, ό.π., Byzantinisch-Neugriechische
Jahrbücher 11 (1934/5) ξγ' (άρ. 18) . Ημερολόγιο 2004 Calendar, Γενικά Αρχεία τού Κράτους 90
χρόνια, όπου καί φωτογραφία «άπανταχούσας» όπερ τής μονής τού Αγίου Γεωργίου στο
Καστελλόριζο τού έτους 1640.Πρβλ. καί πιο κάτωσ.2 8 4 .
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ζητείας στην επικράτεια της Βενετίας από υπηκόους της, όπως είναι άλλωστε
αναμενόμενο. 'Ωστόσο, λόγω της έλλειψης ερευνών γύρω από τΙς ζητείες στις
βενετοκρατούμενες περιοχές, δεν διαθέτουμε μέχρι στιγμής έναν ανάλογο γνω
στό αριθμό παραδειγμάτων από τις περιοχές αυτές. Γνωρίζουμε μόνο την περί
πτωση χορήγησης άδειας ζητείας στους μοναχούς της μονής τής Θεοτόκου των
Στροφάδων.21 Θα δούμε όμως, επίσης πιο κάτω, τίς συστηματικές προσπάθειες
έλεγχου και παρακολούθησης των ζητειών άπο τους Μ. Πρωτοπαπάδες τής
Κέρκυρας στο νησί αυτό πού αναμφίβολα αντανακλούν και τις αντίστοιχες
διαθέσεις των βενετικών άρχων. Άλλωστε και βενετικές πηγές αναφέρουν την
εισροή επιτρόπων καί απεσταλμένων τών Πατριαρχών στην Κρήτη πού, με
ταφέροντας έγγραφα μέ τις ευλογίες τους ή αφοριστικά, έφευγαν τελικά άπο
εκεί πλούσιοι άπο τΙς ελεημοσύνες πού συγκέντρωναν.22
Ήδη παρατηρήθηκε οτι έχουν σωθεί αρκετά συστατικά γράμματα και πολλές
«άπανταχούσες».23 Σέ μερικές περιπτώσεις γνωρίζουμε εμμέσως ή εικάζουμε τήν
ύπαρξη πολλών περισσότερων. Ή ανάγκη συχνής συγγραφής τέτοιων συστατικών
ή εγκυκλίων γραμμάτων αντανακλάται κα! στην ύπαρξη υποδειγμάτων γιά τη
σωστή σύνταξη τους. Βλέπουμε π.χ. στον σέ δημώδη γλώσσα Νομοκάνονα του
Μανουήλ Μαλαξού νά περιέχονται ειδικά σχετικά Κεφάλαια:
Κεφάλαιον ΩΝΓ. Γράμμα, όπερ γράφουν οί αρχιερείς περί ζητείας μοναστηρίου,
οπού να είναι χαλασμένον και θέλουν, οτι να το ανακαινίσουν. Κεφάλαιον
ΩΝΔ'. Περί του πώς γράφωσιν οί αρχιερείς περί ζητείας, όπου να συκοφαντηθή
αδίκως. Κεφάλαιον ΩΝέ. Γράμμα, όπερ γράφουν οΙ αρχιερείς περί ζητείας
αιχμαλώτου.24

21. Μαριάννα Κολοβά. «Catastico delle chiese Greche. Καταστίχωση τών ορθόδοξων ναών καί
μονών τής Ζακύνθου (το έτος 1637) », Μνημόσυνο Μανούσου Μανούσακα, θησαυρίσματα 34
(2004) 193.
22. Eva Tea, «Saggio sulla storia religiosa di Candia dal 1590 al 1630», Atti del Reale Istituto Veneto
di Scienze, Lettere ed Arti. Anno accademico 1912-1913, τ. LXXII, μέρος δεύτερο,σ.1 3 6 9 .
23. Κατάλογος με συστατικά γράμματα καί «άπανταχούσες», πού είχε συντάξει ό Χρύσανθος
Ιεροσολύμων, ανέκδοτα κατά το μεγαλύτερο μέρους τους, δίνει ή Πηνελόπη Στάθη, ό.π.,
σ. 1 3 5 - 1 3 7 . Πολλά επίσης περιλαμβάνονται σέ έργα στα όποια γίνονται παραπομπές στην
παρούσα εργασία.
24. Νομοκάνων Μανουήλ νοταρίου του Μαλαξού τού έκ Ναυπλίου τής Πελοποννήσου μετηνεχθεις
εις λεξιν άπλήν δια τήν τών πολλών ώφέλείαν. Κριτική εκδοσις ύπο t Δημητρίου Σ. Γκίνη καί
Νικολάου Ί . Πανταζοπούλου, «Νόμος», Επιστημονική Έπετηρίδα τού Τμήματος Νομικής της
Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών 1 (1982) , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί
κης, Θεσσαλονίκη 1985, 59, 524-525.

255

ΕΛΕΝΗ

ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ-ΤΣΟΤΓΚΑΡΑΚΗ

Υ π ο δ ε ί γ μ α τ α γ ι α τις επιστολές διαφόρων τ ύ π ω ν π ο υ ήταν αναγκαίες για
τη διεξαγωγή ζητείας α π α ν τ ο ύ ν και σε δύο τουλάχιστον Έπιστολάρια του 18ου
αιώνα. Σ τ ο π ρ ώ τ ο ά π ο α υ τ ά απαντούν τέσσερα υποδείγματα:
Πώς γράφει Ηγούμενος εις τον Οίκουμενικόν Πατριάρχην, όταν στέλλη εις ζήτην
κανένα Καλόγηρον, το όποιον γράμμα λέγουσιν αυτοί Πιττάκιον.
Το υ π ό δ ε ι γ μ α αυτό π α ρ έ χ ε τ α ι σέ δύο μορφές. Ακολουθούν τρία ακόμη:
Γράμμα, όπου γράφει Μητροπολίτης περί ελεημοσύνης δια Μοναστήριον· Γράμ
μα, όπου γράφει Επίσκοπος, ή έτερος Προεστώς Μητροπολίτης περί ελεημοσύνης
δια πτωχόν ανθρωπον· Γράμμα απανταχού, όπου γράφεται άπο μέρους τού
Μοναστηρίου. 25
Σ τ ο δεύτερο Έπιστολάριο

δημοσιεύεται ένα μόνο υπόδειγμα:

Πώς να γράφη Ηγούμενος εις τον ΟΙκουμενικον Πατριάρχην. όταν στέλλη εις
ζητείαν κανένα Καλόγηρον, τό όποιον γράμμα λέγουσιν εκείνοι Πιττάκιον.2^
Οί περιερχόμενοι γ ι ά ζητεία μονάχοι τις περισσότερες φορές έφεραν μαζί
τους διάφορα λείψανα αγίων ή κομμάτι τού Τίμιου Σταυρού, σπανιότερα εικό
νες, καθώς α υ τ ά κατεξοχήν βοηθούσαν στή συγκέντρωση ελεών. Υπήρχαν, βε
βαίως, και π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς π ο ύ οί περιοδείες μοναχών μέ τά ιερά λείψανα γίνο
νταν μετά ά π ο πρόσκληση ά π ο χωριά καί πόλεις, ακόμη και ά π ο ηγεμόνες
τής Μολδαβίας και της Βλαχίας, συνήθως σέ εποχές επιδημιών καί άλλων
επικίνδυνων γεγονότων ειτε προληπτικά γ ι ά τήν α π ο τ ρ ο π ή τους ειτε γιά τή
θεραπεία τους. Συχνά αναλαμβάνονταν καί τών δύο τύπων οί περιοδείες,
π ο ύ ούτως ή άλλως κατέληγαν στο ίδιο αποτέλεσμα, τή συλλογή δηλαδή βοή
θειας γ ι ά το μοναστήρι. 2 7 Προκειμένου νά παραλάβουν τά άγια λείψανα,
25. Σπυρίδων Μηλιάς, Έπιστολάριον, ητε επιστολικός χαρακτήρ, [Βενετία 1757], φωτομηχανική
ανατύπωση, προλ. Κώστας Λάππας, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Έρεύνης τού Μεσαιωνικού
καί Νέου Ελληνισμού, Αθήνα 2003,σ.2 6 1 - 2 7 0 .
26. Νέον Έπιστολάριον Περιέχον διαφόρους χαρακτήρας και υποδείγματα Επιστολών προς οποιον
δήποτε πρόσωπον Άξιωματικόν, Έκκλησιαστικόν, και Κοσμικόν, με τους Τίτλους αύτου, κατά τον
κοινον τρόπον, ώς τήν σήμερον συνηθίζεται [...], Βενετία 1797,σ.9 - 1 2 .
27. Άπο τή μεγάλη σχετική βιβλιογραφία ενδεικτικά αναφέρονται τά ακόλουθα: Ελένη
Άγγελομάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., Τρικαλινά 17 (1997) 193-212 καί Ιδιαίτερα 193-196. Εύαγγ· Ά ·
Σκουβαράς, Όλυμπιώτισσα. Περιγραφή και ιστορία τής μονής. Ή βιβλιοθήκη και τά χειρόγραφα κατάλογος τών κωδίκων, άναγραφαι και χρονικά σημειώματα, άκολουθίαι Παναγίας Όλυμπιωτίσσης,
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οί άναχωρούντες σε ζητεία μοναχοί υπέγραφαν αποδείξεις παραλαβής των λει
ψάνων, στις όποιες ύπόσχονταν ότι θα τα επέστρεφαν στη μονή όταν γύριζαν
από το ταξίδι τους. Σε μια περίπτωση μάλιστα ένας μοναχός που είχε χάσει ένα
άγιο λείψανο υποσχόταν ότι, αν το εύρισκε, θά το παρέδιδε στη μονή του. Στο
μεταξύ πάντως άφηνε γιά ενέχυρο 100 γρόσια που θά του αποδίδονταν όταν θά
το επέστρεφε.28 Σύμφωνα με μιά πληροφορία, αποτελούσε συνήθεια οί μοναχοί
του Αγίου Όρους πού αναλάμβαναν μακρινά ταξίδια νά φέρουν μαζί τους και τή
σφραγίδα της μονής τους. 29 Τέλος, οί Άγιοταφίτες μοναχοί φαίνεται ότι μοίραζαν
αφειδώς συγχωροχάρτια, προφανώς έναντι αντιτίμου, τα όποια ζητούσαν κατά
καιρούς νά τους αποσταλούν από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων.30
Σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως αυτές πού αφορούσαν τά Πατριαρχεία
ή κάποια μεγάλα μοναστήρια τού Αγίου Όρους, ή ζητεία διεξαγόταν παράλ
ληλα μέσω κουτιών πού οί περιοδεύοντες μοναχοί εγκαθιστούσαν ή περιέφεραν
σε εκκλησίες τής Κωνσταντινούπολης, διαφόρων μητροπόλεων, και των Παρα
δουνάβιων Ηγεμονιών. 31 Ή συνήθεια αύτη δέν αποτελούσε αποκλειστικά ελ
ληνικό φαινόμενο. Είναι γνωστή ή περίπτωση τής συλλογής χρημάτων που
πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία μέ τή μεσολάβηση τού Πάπα προκειμένου

έγγραφα έκ τού αρχαίου της μονής (1336-1900) . Αθήνα 1967,σ.9 0 . Δημήτριος Π. Πασχάλης,
«Καισάριος Δαπόντες (1714-1784) ». θεολογία 13 (1935) 234-235. Ευθύμιος Θ. Σουλογιάννης,
«Καισάριος Δαπόντες (1714-1784). Ή ζωή. ή μόρφωση και οί γνωριμίες του», θησαυρίσματα
34 (2004) 453. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Άρχειον Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Κωνσταντινούπολις
1911,σ.1 1 9 - 1 2 3 . Φλοριν Μαρινέσκου, Ρουμανικά ίγγραφα τού Αγίου Όρους. Αρχείο Ιεράς Μονής
Ξηροποτάμου. τ. Α', Αθήνα 1997.σ.8 - 1 1 και σποραδικά. Αντώνης Πάρδος, Αρχαο τήςΙ. Μ. Πα
ντοκράτορας. Επιτομές έγγραφων. 1039-1801. Αθωνικά Σύμμεικτα 5, Αθήνα 1998,σ.1 5 9 . 165-166,
176-177. Αντώνης Γιαννακόπουλος. Αρχείο τήςΙ. Μ. Σταυρονικήτα. Επιτομές έγγραφων. 1533-1800.
Αθωνικά Σύμμεικτα 8. Αθήνα 2001.σ.1 6 2 - 1 6 5 . Βασίλης Ί . Άναστασιάδης. Αρχείο τής Ί. Μ.
Χιλανδαρίου. Έπιτομίς μεταβυζαντινών έγγραφων. Αθωνικά Σύμμεικτα 9, Αθήνα 2002,σ.2 0 6 . 334335. Το Χρονικό τής σκλαβωμένης Αθήνας στα χρόνια της τυραννίας τού Χατζαλή γραμμένο στα 1841
απο τον αγωνιστή Παναγή Σκουζέ παληο και νέο χειρογράφο επιμελημένο και αποκαταστημένο από τον
Γ. Βαλέτα. Μέ βιογραφικό σημείωμα τού Δ.Γ. Σκουζέ, Αθήνα 1948.σ.8 5 - 9 2 .
28. Βασίλης Ί . Αναστασιάδης.ό.π..σ.9 6 , 97, 99, 103, 112, 216.
29. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, κώδικας 2124. φ. 98β. Βλ. και πιο κάτωσ.2 7 9 .
30. Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλους. Μνημεία τής Ιστορίας των Αθηναίων δημοσιευόμενα
κώς. Τουρκοκρατία, τ. Β', Αθήνα 1890,σ.3 1 7 , 322, 329.

περιοδι

31- Πηνελόπη Στάθη,ό.π..σ.1 3 1 . Άρχιμ. Καλλίνικος Δελικάνης. Περιγραφικός κατάλογος των iv
τοις κώδιξι τού Πατριαρχικού Άρχειοφυλακείου σωζόμενων επισήμων εκκλησιαστικών
έγγραφων,
Κωνσταντινούπολη 1902.σ.1 . Τού ίδιου, Τα έν τοις κώδιξι τού πατριαρχικού άρχειοφυλακείου
σωζόμενα επίσημα εκκλησιαστικά έγγραφα, τα άφορώντα εις τάς σχέσεις τού οικουμενικού Πα
τριαρχείου προς τάς Εκκλησίας Αλεξανδρείας, Αντιοχείας. Ιεροσολύμων και Κύπρου. Κωνσταντι
νούπολη 1904,σ.3 6 2 , 448, 485, 486, 489, 517. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Ιστορία των τού Χριστού
πενήτων 1453-1913,σ.2 2 0 , 221, 313. Αντώνης Γιαννακόπουλος, ό.π., σ. 6 7 , 79. Βασίλης Ί .
Αναστασιάδης, ό.π., σ. 148-150.

257

ΕΛΕΝΗ

ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ-ΤΣΟΤΓΚΑΡΑΚΗ

να συγκεντρωθεί βοήθεια για την απειλούμενη και πολιορκούμενη άπο τους
Οθωμανούς Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στα 1399 και το 1401 έπι αύτοκράτορος
Μανουήλ Παλαιολόγου. Και τότε τά χρήματα τού εράνου συγκεντρώνονταν
μέσα σε κιβώτια σε εκκλησίες της Αγγλίας. 32
ΣτΙς διάφορες πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στις Παρίστριες
Ηγεμονίες τα κουτιά τού Παναγίου Τάφου ήταν ίσως τά πλέον διαδεδομένα.
Το 1712 είχε συσταθεί κουτί ελεημοσύνης που περιαγόταν στους ναούς της
Κωνσταντινούπολης καί «εις καιρόν ανάγκης εις τα ευλογημένα χριστιανικά
ρουφέτια». Κουτιά για συλλογή ελεών ήταν εγκατεστημένα σε τριανταπέντε
εκκλησίες τής Πόλης και τών περιχώρων της, ένώ άλλα είχαν οι ακόλουθες
συντεχνίες τής Κωνσταντινούπολης: τών γουναράδων, τών μεταξάδων, τών
τζοχατζήδων, τών μπογιατζήδων, τών ταουκτζήδων, τών άμπατζήδων, τών
τακιατζήδων, τών χρυσοχόων, τών ντουλγέρηδων, τών τερλικτζήδων, τών μαλοχαρακτών και τών καπήλων. 33 Οι συντεχνίες και άλλων πόλεων, επίσης,
είχαν τά έσναφικά κουτιά για συλλογή βοηθείας υπέρ τών πτωχών καί ανα
ξιοπαθούντων τής πόλης τους ή γιά τον Άγιο Τάφο. Από το 1653, μάλιστα,
με γράμμα του Πατριάρχη Ίωαννικίου Β' είχε οριστεί «Να δίδη ό καθένας
Χριστιανός πάντων τών ρουφετίων εν ασπρον τήν κάθε εβδομάδα εις τα
κουτία». 34 Αρκετές πληροφορίες διαθέτουμε επίσης και γιά τήν τοποθέτηση
κουτιών στην Άδριανούπολη, Μοσχόπολη, Μελένικο άλλα και γιά τήν Αθήνα,
στην οποία υπήρχε Αγιοταφικο μετόχι, οί μοναχοί τού οποίου περιέρχονταν
επίσης τή Βοιωτία και μέρος τής Φθιώτιδας. 35
Κουτιά γιά συλλογή έλεημοσυνών περιφέρονταν και γιά τίς μονές του Αγίου
Όρους, στά τέλη τού 17ου αιώνα έπι πατριαρχίας του Καλλινίκου Β'. 36 Μάλιστα
φαίνεται ότι επειδή οί επίτροποι τών ναών διέθεταν τά ελέη αυτά γιά άλλους
σκοπούς, ό Πατριάρχης Ιερεμίας Γ' απέλυσε γράμμα το 1717 μέ το οποίο απαγό
ρευε στους επιτρόπους νά διαθέτουν τά χρήματα αυτά όπως ήθελαν. 37

32. Donald Μ. Nicol, «A Byzantine emperor in England. Manuel II's visit to London in 14001401», Byzantium: its ecclesiastical history and relations with the western world. Variorum Reprints,
Λονδίνο 1972,σ.2 0 8 , 217.
33. Μανουήλ Ί ω . Γεδεών, Έκκλησίαι βυζαντινοί Ιξακριβούμίναι (κυρίως ή Θεοτόκος τών Κύρου) .
Συμπλήρωμα τού βυζαντινού εορτολογίου, Κωνσταντινούπολη 1900,σ.2 5 - 2 8 .
34. Μιχαήλ Καλινδέρης, Ai Συντεχνίαι και ή Εκκλησία επί Τουρκοκρατίας, Αθήνα 1973,σ.1 0 1 102.
35. Στο ίδιο,σ.1 0 2 , 110-111. Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλους, ο.π., δεύτερη έκδοση, Αθήνα
1891,σ.1 7 2 , τ. Β', Αθήνα 1890,σ.2 9 2 , 300, 316, 329, 347.
36. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακας, α. 486.
37. Στοίδιο,σ.5 1 4 .
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Το σύστημα συλλογής βοήθειας για την Εκκλησία με τον τρόπο αυτό σύ
ντομα επεκτάθηκε και για άλλους σκοπούς: αρχικά για την ενίσχυση των
σχολείων και αργότερα, στις αρχές τού 19ου αίώνα, για τα νοσοκομεία της
Κωνσταντινούπολης. Τα κουτιά των νοσοκομείων μάλιστα κατέληξαν σχεδόν
να εξοστρακίσουν τα κουτιά όλων των άλλων έπαιτούντων.
Ή ενίσχυση των σχολείων μέσω των κουτιών ή τών δίσκων πού περιφέρονταν
στους ναούς της Κωνσταντινούπολης φαίνεται ότι ξεκίνησε στις αρχές τού
18ου αίώνα για να συγκεντρωθεί βοήθεια για τή Σχολή της Πάτμου, καί
συνεχίστηκε αργότερα για να χρηματοδοτηθεί ή ανοικοδόμηση τής Σχολής μετά
την πυρκαγιά πού τήν κατέστρεψε. Στά μέσα του ίδιου αίώνα περιάγονταν
επίσης κουτιά γιά τήν Άθωνιάδα Σχολή καί άπο τα τέλη τού 18ου αίώνα καί
γιά μια εκατονταετία περίπου γιά τήν ιερατική σχολή της Καισαρείας πού
στεγαζόταν στή μονή τού Ιωάννου τού Προδρόμου. 38 Ειδικά γιά τήν Άθωνιάδα
είχε πραγματοποιηθεί καί ζητεία τού Οικουμενικού Πατριαρχείου με ειδικούς
έξάρχους πού είχαν σταλεί άπο τον Κύριλλο έ έκτος Κωνσταντινούπολης με
πατριαρχικά γράμματα. Έ ν α άπο τά γράμματα αυτά τού έτους 1756 προς
τον ηγούμενο τής μονής τής Όλυμπιώτισσας σώζεται στο αρχείο τής μονής.39
Το 1819, ό Γρηγόριος έ σέ συνεργασία μέ τους ηγεμόνες τής Βλαχίας καί τής
Μολδαβίας καί τού μεγάλου διερμηνέα Ιωάννου Καλλιμάχη συνέστησαν στην
Κωνσταντινούπολη «κιβώτιον ελέους» πού θά συγκέντρωνε τις ελεημοσύνες
γιά τίς ανάγκες τών φτωχών, ένώ ο,τι θά περίσσευε θά χρησίμευε γιά τήν
πρόοδο τής μάθησης καί άλλων κοινωφελών έργων. 40
Ή όλη διαδικασία τής περιφοράς τών κουτιών καί τών δίσκων γιά τά Πα
τριαρχεία, τον Άγιο Τάφο, μοναστήρια, σχολεία, νοσοκομεία, πτωχούς, αιχμα
λώτους κ.λπ. στους ναούς τής Κωνσταντινούπολης κατά τον 18ο αίώνα κατάντησε
νά αποτελεί μεγάλο βάρος γιά το εκκλησίασμα καί πηγή διχονοιών μεταξύ
αυτών πού συνέλεγαν τά ελέη, οΙ όποιοι συχνά διαπληκτίζονταν κατά τήν ώρα
τής λειτουργίας γιά τή σειρά πού θά τά περιέφεραν. 41 Επίσης, ή συλλογή ελεών
με τά κουτιά πού τοποθετούνταν ή περιφέρονταν στίς εκκλησίες αρκετά συχνά
προσέκρουε στην αντίδραση τών τοπικών ιεραρχών, ή ακόμη καί τών επιτρόπων
τών εκκλησιών, σύμφωνα μέ πληροφορία τού πρωτοσυγκέλλου Ιακώβου πού
ήταν το 1777 επικεφαλής τών Άγιοταφιτών οι οποίοι διενεργούσαν ζητεία στην

38. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Ιστορία τών τον Χρίστου πενήτων,σ.2 1 9 - 2 2 0 .
39. Εύάγγ. Ά. Σκουβοφάς, ό.π.,σ.108, 531-532.
40. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες,σ.5 9 9 .
41. Μανουήλ Ίω. Γεδεών. Ιστορία τών τού Χρίστου πενήτων,σ.2 2 3 .
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Αθήνα.42 Ή αντίδραση προερχόταν ειτε άπο τον φόβο ότι ή ζητεία επιβάρυνε
το ποίμνιο των μητροπόλεων και ενδεχομένως περιόριζε τη δυνατότητα των
τοπικών αρχιερέων να συγκεντρώσουν χρήματα άπο την επαρχία τους, ειτε
επειδή ό μητροπολίτης ή οι προεστοί βρίσκονταν σε κακές σχέσεις με τους
«ταξιδιάρηδες» μοναχούς. Φαίνεται ότι εξίσου κοινές ήταν οι περιπτώσεις
που ή άδεια γιά εγκατάσταση κουτιών, όπως και ή άδεια γιά τή ζητεία, ήταν
συνάρτηση της καταβολής κάποιου χρηματικού ποσού ή άλλων ανταλλαγμάτων
στον αρχιερέα.
Ό συνηθέστερος τρόπος ζητείας πάντως ήταν το «ταξίδιον». Άν και οι
αποδημίες γιά ζητεία τών ίδιων τών Πατριαρχών ή άλλων ιεραρχών, όπως θα
δούμε και πιο κάτω αναλυτικότερα, δεν ήταν κάτι το ασυνήθιστο, ωστόσο,
πολύ συχνά οι ζητείες της Εκκλησίας γίνονταν με ειδικό απεσταλμένο, έξαρχο,
που μετέφερε προσωπική επιστολή του Πατριάρχη, τού μητροπολίτη ή του
ηγουμένου μιας μονής. Τά «ταξίδια» αυτά συχνά επεκτείνονταν και έξω άπο
τά όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ακόμη και σε πολύ μακρινούς τόπους
και ή επίκληση γιά βοήθεια απευθυνόταν τόσο σέ απλούς χριστιανούς όσο και
μονάρχες και ιεράρχες κάθε δόγματος και όχι αποκλειστικά ορθοδόξους.
Ένώ οί έπαιτουντες μοναχοί ήταν εξαιρετικά πολυάριθμοι και συνακόλουθα
οί σχετικές πληροφορίες γ ί αυτούς αφθονότατες, οί πληροφορίες μας για
τις ζητείες τών γυναικείων μοναστηριών είναι περιορισμένες, 43 άφού γιά τις
μοναχές ήταν πολύ δυσκολότερο νά πραγματοποιήσουν παρόμοιες περιοδείες
λόγω τών συνθηκών και τών ποικίλων κινδύνων πού επικρατούσαν.
Είναι ευνόητο πώς οί εξερχόμενοι γιά ζητεία εκτός της Οθωμανικής Αυτο
κρατορίας προτιμούσαν νά ταξιδεύουν προς περιοχές και κράτη ορθόδοξα,
κυρίως στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και τή Ρωσία. Οί δωρεές μεγιστάνων,
ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας και τών Τσάρων τής Ρωσίας προς τά Πατριαρχεία
ή τά μεγάλα μοναστήρια ήταν πολλές φορές μεγάλες και ολόκληρα μοναστήρια,
μετόχια, κτήματα καθώς και γενναίες επιχορηγήσεις πού επικυρώνονταν με
χρυσόβουλλα περιέρχονταν σέ αυτά. Έτσι, το κίνητρο ήταν ισχυρό και όλοι
σχεδόν αιτούσαν βοήθεια μέ επιστολές ή ταξίδευαν προς τις χώρες αυτές. Οί
περιοδείες επαναλαμβάνονταν σέ τακτικά σχεδόν διαστήματα προκειμένου τα
μοναστήρια και τά Πατριαρχεία νά ζητήσουν «την συνήθη έλεημοσυνην» η να
εισπράξουν τά εισοδήματα πού τους είχαν παραχωρηθεί. 44

42. Στοίδιο,σ.3 1 4 - 3 1 5 . Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλους, ο.π., τ. Β',σ.2 9 2 , 316.
43. Βλ. πιο κάτω,σ.2 7 5 - 2 7 7 .
44. Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε: Μανουήλ Ί ω . Γεδεών, Ιστορία τών του Χρίστου πενήτων,
σ. 3 2 4 - 3 2 6 . Σπυρίδων Λάμπρος, « Ό Πατριαρχικός θρόνος Αλεξανδρείας άπο Σαμουηλ τού
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Παράλληλα, πολλές ήταν οί περιπτώσεις «ταξιδιών» προς τις βενετοκρατού
μενες περιοχές 45 άλλα και προς τη δυτική και βόρεια Ευρώπη. Ή Κέρκυρα
μας παρέχει κάποια ενδεικτικά στοιχεία του αριθμού των ξένων «ταξιδιωτών»
ατό βενετοκρατούμενο αυτό νησί στά μέσα του 18ο αιώνα. Σε οκτώ περίπου
χρόνια, άπο τον Δεκέμβριο του 1738 μέχρι καί τον Ιούνιο του 1746, ό Μ. Πρω
τοπαπάς Ιωάννης Βούλγαρης εξέδωσε ογδόντα οκτώ εγκύκλιες επιστολές
γιά άτομα που θά περιόδευαν στην Κέρκυρα γιά ζητεία. Κάποιοι άπο τους
έπαιτούντες προέρχονταν άπο τα άλλα Ιόνια Νησιά, άλλα υπήρχαν επίσης
«ταξιδιώτες» άπο τήν Αλβανία, τήν 'Ήπειρο, το Άγιο Όρος, τήν Ξάνθη, τή
Θεσσαλονίκη, τή Θεσσαλία, τή Ναύπακτο, τήν Αθήνα, τή Σκόπελο, τήν Τήνο, τήν
Αμοργό, τήν Πελοπόννησο, τήν Κρήτη, τήν Κύπρο, τήν Αντιόχεια, το Όρος Σινά,
τήν Άγκυρα. Πολλοί ήταν αναξιοπαθούντες ιδιώτες και οχι εκπρόσωποι ναών,
μονών κλπ. Σε δύο περιπτώσεις ή ζητεία θά γινόταν γιά δεύτερη φορά μετά τήν
παρέλευση μερικών χρόνων άπο τήν πρώτη. 46 'Ωστόσο, ό αριθμός των ανθρώπων
που περιόδευαν στην Κέρκυρα γιά ζητεία πρέπει να ήταν μεγαλύτερος, καθώς

Καπασούλη μέχρι τού Ματθαίου κατ' ανέκδοτα έγγραφα». Δελτίον Ιστορικής καί Εθνολογικής
Εταιρείας τής Ελλάδος 3 (1890-1891) 561, 568-574. Χρυσόστομος Ά. Παπαδόπουλος, «Σα
μουήλ Καπασούλης Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας (1661-1723) », [Άνατύπωσις έκ τού
Εκκλησιαστικού Φάρου Η' (1911) 241 και Θ' (1912) 330], Αλεξάνδρεια 1912,σ.2 - 3 , 4-5, 7-9,17,
35-37, 50. Φώτιος Αρ. Δημητρακόπουλος. Αρσένιος Ελάσσονος (1550-1626) . Βίος και έργο. Συμ
βολή στη μελέτη των μεταβυζαντινών λογίων τής Ανατολής. Αθήνα 1984.σ.5 5 , 89. 96, 100-101. 107.
Ελένη Άγγελομάτη-Τσουγκαράκη. ό.π.. Τρικαλινά 17 (1997) 95-212. Ό λ γ α Αλεξανδροπούλου.
«Ή ελληνική μονή Αγίου Νικολάου στή Μόσχα. Στοιχεία άπο τήν ιστορία των έλληνορωσικών
σχέσεων στο δεύτερο μισό τού Που αιώνα». Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 6 (2000) 111-154.
Κρ. Χρυσοχόίδης - Π. Γουναρίδης. Κατάλογοι Αρχείων. Ά Ιερά Μονή Καρακάλλου. Β' Ιερά
Μονή Σίμωνος Πέτρας. Αθωνικά Σύμμεικτα 1, Αθήνα 1985.σ.2 3 . Αντώνης Γιαννακόπουλος,
Αρχείο τής Ί. Μ. Σταυρονικήτα.σ.9 0 . 148-150. Βασίλης Ί. Αναστασιάδης. Αρχείο τής Ί. Μ.
Χύανδαρίου. α. 140-141. Φλορίν Μαρινέσκου. Ρουμανικά έγγραφα τού Αγίου Όρους. Αρχείο Ιεράς
Μονής Ξηροττοτάμου. τ. Α',σ.2 - 2 3 καί σποραδικά. Τού ίδιου. Ρουμανικά έγγραφα τού Αγίου
Όρους. Αρχείο Πρωτάτου, Αθήνα 2001,σ.2 - 2 7 και σποραδικά. Ευθύμιος Θ. Σουλογιάννης.
ο.π., θησαυρίσματα 34 (2004) 453. Φωκίων Π. Κοτζαγεώργης. Ό.ΤΓ..σ.1 9 2 , 195-198, 214.
45. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, ο.π..σ.3 1 6 . Α.Χ. Τσίτσας, «Επίσκοποι έμπερίστατοι στή βενετο
κρατούμενη Κέρκυρα». Κερκυραϊκά Χρονικά 20 (1976) 69. 79. Δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να
βρούμε παραδείγματα άσκησης ζητειών στή βενετοκρατούμενη Κρήτη, πλην τού προαναφερ
θέντος συστατικού γράμματος τού Κυρίλλου Λουκάρεως πρέπει ό μ ω ς να γίνονταν καί εκεί,
αν καί περιστασιακά τα μέτρα γιά τήν άσκηση τους μπορεί νά ήταν αυστηρότερα.
46. Αρχείο Νομού Κερκύρας (στο έξης ΑΝΚ) , Σειρά Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες, Φ. 32, όποφάκ. 8, φ. 14α, 20β,· ύποφάκ. 10, φ. lr-26v. Πρβλ. Νικόλαος Τ. Βούλγαρης, «Ιωάννου Βουλγαρεως Μεγάλου Πρωτοπαπά Κερκύρας, «Γράμματα προτρεπτικά εις συνδρομήν όπερ τών
Ορθοδόξων Χριστιανών, προσφευγόντων εις Κέρκυραν έκ της δούλης Ελλάδος, 1738-1746»,
Παρνασσός ΙΓ' (Ιούνιος 1890) 301-318. όπου τα περισσότερα κείμενα δημοσιεύονται απο
σπασματικά.
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πολλοί «ταξιδιώτες» ειτε δεν φρόντιζαν, ειτε απέφευγαν να παρουσιαστούν
και να ζητήσουν τη σχετική άδεια από τους Μεγάλους Πρωτοπαπάδες. 47
Οί περισσότερες πληροφορίες για οργανωμένες ζητειες αφορούν κυρίως
τά Πατριαρχεία και τα μεγάλα μοναστήρια. Για τις ζητειες των μικρότερων
μοναστηριών, που ήταν εξίσου συχνές, απαντούν μεμονωμένα συστατικά γράμ
ματα, «άπανταχούσες» ή άλλες πληροφορίες, ενώ σπάνια διαθέτουμε συνεχείς
σειρές πού νά επιτρέπουν τή διαχρονική παρακολούθηση τών ζητειών των
μοναχών τους.
Πιο εύκολα είναι νά παρακολουθήσει κανείς τις ζητείες τών Πατριαρχείων.
Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως πραγματοποίησε αρκετές ζητείες κατά τον
16ο αιώνα, ορισμένες άπο τις όποιες πραγματοποίησαν οί ίδιοι οί Πατριάρχες.
Γνωστές είναι οί ζητείες έπί τών πατριαρχιών Παχωμίου Α' (1503-1504) , Θεό
ληπτου Α' (1514-1520) , Ίωάσαφ Β' (1555-1565) και Μητροφάνη Γ (1565-1572) .48
Μία άπο τις σημαντικότερες υπήρξε ή αποδημία τού Πατριάρχη Ιερεμία Β' του
Τρανού στή Ρωσία το 1588-1589, άπο τήν οποία επέστρεψε με πλουσιότατα
δώρα. 49 Από τίς αρχές τού 17ου καί γιά έναν περίπου αιώνα θεωρείται ότι οί
Οικουμενικοί Πατριάρχες δεν πραγματοποίησαν «ταξίδια» έκτος τής Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας.50 Ωστόσο, με εγκυκλίους ζητούσαν συχνά τή συνδρομή τών
χριστιανών και τών ηγεμόνων τής Βλαχίας και τής Μολδαβίας σε έκτακτες
ανάγκες τού πατριαρχικού θρόνου. Αυτό συνέβη π.χ. το 1720, όταν ό Ιερεμίας Γ
ζήτησε με σχετικό γράμμα του νά εξασφαλίσει βοήθεια γιά τήν ανοικοδόμηση τού
πατριαρχικού ναού μετά τήν καταστροφή του άπο πυρκαγιά.51
Στά χρόνια πού ακολούθησαν γνωρίζουμε ότι το 1743 ό Πατριάρχης Παίσιος έστειλε ως έξαρχο τον μητροπολίτη Λήμνου Παρθένιο σε εξι επαρχίες γιά
συλλογή συνδρομών υπέρ τής Μεγάλης Εκκλησίας. 52 Λίγα χρόνια αργότερα,
ό Πατριάρχης Κύριλλος έ ό Καράκαλος, έκτος άπο τήν επίκληση πού έκανε
στους χριστιανούς το 1748 γιά τήν προσφορά βοήθειας προς τή Μονή τής
Πάτμου πού χρειαζόταν επισκευή, το 1749 μέ εγκύκλιο επιστολή του ζήτησε
και αυτός τή συνδρομή τού ποιμνίου του γιά το πενόμενο πατριαρχικό
47. Πρβλ. πιο κάτωσ.2 8 1 - 2 8 2 .
48. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες,σ.375,

378, 391

49. Στο ίδιο,σ.4 0 8 . Κ.Ν. Σάθας, Βιογραφικον σχεδίασμα περί τον Πατριάρχου Ιερεμίου Β' (15721594), Αθήνα 1870, ς. πγ'-πη', 57, 63-64, 67, 68, 72-73, 76-81. Φώτιος Άρ. Δημητρακόπουλος,
Ο.ΤΓ.,σ.5 5 ,

89, 96, 100-101, 107.

50. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Ιστορία τών τού Χρίστου πενήτων, σ. 316.
51. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Χρονικά τού πατριαρχικού οικου και τού ναού, Κωνσταντινούπολη 1884,
σ. 8 7 , 152-154. Του Ίδιου, Πατριαρχικοί Πίνακες,σ.5 1 2 .
52. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, α. 530.
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ταμείο. 5 3 Στο πατριαρχικό γράμμα, έκτος ά π ο τΙς ζητείες π ο ύ θα γίνονταν
στις επαρχίες, προβλεπόταν να διεξαχθεί έρανος στην ε υ ρ ύ τ ε ρ η περιοχή της
Κωνσταντινούπολης «έν τή βασιλευούση ταύτη των πόλεων, και τ ω Γαλατά,
καί τοις πέριξ χωρίοις όλου του Καταστένου». 5 4 Στην έν λ ό γ ω επιστολή ό
Πατριάρχης, αφού εξηγούσε τή δεινή θέση της Μεγάλης Ε κ κ λ η σ ί α ς , ή οποία είχε
υποπέσει «εις βαρύτατον φορτίον χρεών, δ ι α τ ά ς π ρ ο λ α β ο ύ σ α ς α κ α τ α σ τ α σ ί α ς
και ανωμαλίας», ανακοίνωνε τήν κοινή α π ό φ α σ η της Συνόδου γ ι ά τή διεξαγωγή
εράνου. Προκειμένου μάλιστα νά παρακινήσει το ποίμνιο τ ο υ νά συνεισφέρει
στον έρανο αυτό, προσέθετε τ α ακόλουθα, τ α όποια και μ α ς φανερώνουν
τον τρόπο διεξαγωγής τού εράνου και τ α κίνητρα π ο ύ π α ρ έ χ ο ν τ α ν στους
χριστιανούς γιά να προθυμοποιηθούν νά δώσουν τον όβολό τ ο υ ς :
έκρίναμεν εολογον να έκτελέσωμεν έν τω καθ' ημάς πανσέπτω πατριαρχικά) ναώ
τεσσαρανταλείτουργον, δια τήν αφεσιν των αμαρτιών καί ψυχικήν σωτηρίαν των
ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, και να μνημονεύσωμεν τα ονόματα αυτών
τε τών έλεούντων και τών γονέων και τών προπατόρων αυτών παρρησία έν τή
τελούμενη καθ' έκάστην Ιερά και θεία λειτουργία, και τρίτον να περιέλθωμεν
εις τάς ενορίας καί τα όσπήτια και τα ευλογημένα ρουφέτια, έκτελούντες
άγιασμόν.
Στις επαρχίες στάλθηκε το 1750 ώς έξαρχος γιά νά συγκεντρώσει βοήθεια γιά
τή Μεγάλη Εκκλησία ό πρώην Πεκίου Ίωαννίκιος Καρατζάς, τήν περίοδο εκείνη
πρόεδρος Χαλκηδόνος. Ό Ίωαννίκιος περιόδευσε στή Μολδοβλαχία, τή Θράκη,
τή Θεσσαλία, τή Στερεά Ε λ λ ά δ α , τήν Πελοπόννησο φθάνοντας μέχρι τήν Κέρ
κυρα καί τήν Κεφαλονιά και φαίνεται οτι συγκέντρωσε συνολικά αρκετή ελεη
μοσύνη. Άπο τον ηγεμόνα της Μολδαβίας μόνο είχε λάβει τ έ σ σ ε ρ α πουγγιά καί
χρυσούφαντα υφάσματα γιά άμφια. Ή ζητεία αυτή όμως τ ε λ ι κ ά δεν απέδωσε
καρπούς γιά το Πατριαρχείο, διότι, όταν επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη,
είχε δαπανήσει σχεδόν τά πάντα καί ζητούσε μάλιστα νά τ ο ύ δοθούν 25 πουγ
γιά πού υποτίθεται οτι είχε ξοδέψει κατά τήν περιοδεία τ ο υ . 5 5

53. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, ό.π.,σ.5 3 6 . Ό ίδιος Πατριάρχης είχε εκδώσει επίσης ενα συνο
δικό εγκύκλιο γράμμα στις 5 Απριλίου τού 1749 με το όποιο συνιστούσε τον Πατριάρχη
Ιεροσολύμων Παρθένιο, που περιόδευε για ζητεία, καί ενα συστατικό ελεημοσύνης για τον
ηγούμενο της μονής Βροντά Σάμου Σεραφείμ. Βλ. Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος, «Ό Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος έ ό Καράκαλος, [α: 29 Σεπτ. 1748-Ίουν. 1751· β: 7 Σεπτ.
1752-15 Ίαν. 1757], Έπετηρις Έταιρειας Βυζαντινών Σπουδών 29 (1959) 374, 383, 384, 386.
54. Μ.Δ. Χ[αμουδόπουλος], «Μνημείων γραπτών περισυναγωγή», Αλήθεια 1 (1880) 118-119.
55. Αθανάσιος Κομνηνός Υψηλάντης, Εκκλησιαστικών και πολιτικών τών εις δώδεκα βιβλίον Η',
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Τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, αντιθέτως, προέβαιναν
σε συνεχείς ζητείες πολύ μακριά άπό την έδρα τους επειδή το ποίμνιο τους
είχε συρρικνωθεί πολύ και συνεπώς τα τακτικά τους έσοδα είχαν αντιστοίχως
δραματικά μειωθεί. Επομένως, έκτος άπο τα συνήθη προβλήματα πού αντιμε
τώπιζε ή Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτά είχαν έκ τών πραγμάτων πολύ μικρότερα
εισοδήματα άπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ουδεμία δυνατότητα να
βασιστούν στους πιστούς τους για περαιτέρω βοήθεια. Έτσι, οι Πατριάρχες
τους αναγκάζονταν νά επιδίδονται σε ζητείες συχνότατα και οιίδιοι προσωπικά.
Όπως σχολιάζει ό Μανουήλ Γεδεών, 56 «Οι Πατριάρχαι τών Ιεροσολύμων
άνήγαγον το 'ζητιανεύειν' εις έπιστήμην». Στην πραγματικότητα τόιδιοισχυε
και γιά τό Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.
Ενδεικτική ως προς τίς συνεχείς ζητείες πού διεξήγαγε τό Πατριαρχείο
Αλεξανδρείας είναι ή περίπτωση τού Πατριάρχη Σαμουήλ Καπασούλη που
καλύπτει τά τέλη τού 17ου καί τίς αρχές τού 18ου αιώνα. Όντας ακόμη άρχιδιάκονος τού Πατριάρχη Αλεξανδρείας Παρθενίου, ό Σαμουήλ είχε αποσταλεί
σε ζητεία το 1682. Τό ταξίδι του έκτάθηκε άπύ τήν Μπογδανία έως τη Μόσχα,
άπο τήν οποία επέστρεψε ύστερα άπύ ένα χρόνο στην Κωνσταντινούπολη.
Μερικά χρόνια αργότερα πραγματοποίησε άλλη ζητεία μεταξύ τών ετών 1699
καί 1702, αυτή τή φορά ώς μητροπολίτης Λιβύης, προκειμένου νά εξοφλήσει το
μεγάλο χρέος πού είχε συνάψει γιά τήν απελευθέρωση χριστιανών αιχμαλώτων.
Τότε, πήγε άπο τήν Τρίπολη τής Λιβύης αρχικά στή Βενετία καί μετά άπο
ευρεία περιοδεία κατέληξε καί πάλι στην Κωνσταντινούπολη.
Τά προβλήματα πού είχε νά αντιμετωπίσει ό Σαμουήλ ώς Πατριάρχης
Αλεξανδρείας πλέον ήταν ατελείωτα καί έτσι το 1712 έστειλε στή βασίλισσα
τής Βρετανίας Άννα Στιούαρτ επιστολή με ειδικό απεσταλμένο τον Αρσένιο
μητροπολίτη Θηβάίδος αιτώντας χρηματική βοήθεια γιά τήν ανακούφιση τής
δεινής θέσης τού Πατριαρχείου. Ή βασίλισσα έστειλε τότε 500 λίρες,57 οί
όποιες όμως δέν έλυσαν τά προβλήματα. Τό 1714 ό Πατριάρχης αναγκάστηκε
νά δραπετεύσει σχεδόν άπύ τήν Αίγυπτο προκειμένου νά συγκεντρώσει κάποια
χρήματα γιά τήν ικανοποίηση τών δανειστών τού Πατριαρχείου. Ή οικτρή
κατάσταση περιγράφεται εναργέστατα σέ επιστολή τού Πατριάρχη:

Θ', καί Γ ήτοι τα μετά την Άλωσιν (1453-1789) . (Εκ χειρογράφου ανεκδότου τής Ιεράς μονής τού
Σινά.) , Εκδίδοντος Άρχιμ. Γερμανού Άφθονίδου Σιναίτου, Κωνσταντινούπολη 1870,σ.3 6 5 , 368.
56. Ιστορία τών τού Χρίστου πενήτων,σ.3 1 3 .
57. Σπυρίδων Λάμπρος, ό.π., Δελτίον Ιστορικής και Έθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 3 (18901891) 562-566. Χρυσόστομος Ά. Παπαδόπουλος, ό .π.,σ.2 7 - 2 8 . 36.
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Μή δυνάμενοι να σταθούμεν ετι εις τα ημέτερα, επειδή και οί δανεισταί (οι
όποιοι είναι δυνάσται και τύραννοι) ήρξαντο με μεγάλην όργήν και άγανάκτησιν
να μας φολακίζωσι ζητούντες τα ασπρα των και με πολλήν καταφρόνησιν να μας
τυραννούσιν, ωσάν όπου τα χρέη ύπερπλεόνασαν, δια των κατ' έτος διαφόρων
προσθηκών, έθέμεθα καί την έκκλησίαν την έν Αίγύπτω εις ενέχυρον καί τους
έκεί πτωχούς χριστιανούς έγγυητάς καί μόλις εύρομεν πίστιν καί αδειαν να
ευγωμεν εις τα εξω καί όπως δυνηθώμεν να προμηθεύσωμεν ποσότγμα τινά
χρημάτων ικανών να στείλωμεν να θεραπευθώσι μικρόν καί να ευγωσιν άπο την
άπόγνωσιν εις την οποίαν κατήντησαν, ότι δηλαδή δεν θέλει είσθαι τρόπος να
λάβουν τα ασπρα των.
Ό Σαμουήλ, άφού έφθασε στην Κωνσταντινούπολη μετά ά π ο περιπέτειες,
ταξίδεψε στη Βλαχία, καί στη συνέχεια ά π ο το Βουκουρέστι πήγε στο Ι ά σ ι ο στη
Μολδαβία, όπου ό ηγεμόνας της Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος με χρυσόβουλλο
αφιέρωσε στο Πατριαρχείο το μοναστήρι του Χάγκου με τα κτήματα του επέστρεψε στην Πόλη το 1717 ά π ο όπου αργότερα π ή γ ε στη Χίο. Τον Μάιο
του 1717 έγραψε στον Τσάρο τής Ρωσίας Μ. Πέτρο υπενθυμίζοντας του τίς
παλαιότερες δωρεές του προς τον θρόνο Αλεξανδρείας καί ζητώντας εκ νέου
τη βοήθεια του. 5 8 Ανάλογα προβλήματα με α υ τ ά του Σαμουήλ αντιμετώπισαν
καί οί ζητείες πού πραγματοποίησαν τόσο οί πρίν ά π ο αυτόν όσο καί οί ε π ό 
μενοι Πατριάρχες Αλεξανδρείας. 5 9
Την πιο συστηματική πάντως περίπτωση άσκησης ζητειών παρουσιάζει το
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στο όποιο θά αναφερθούμε διεξοδικότερα. Αυτό,
έκτος άπο τά αντίστοιχα κοινά προβλήματα με το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας,
είχε επιπλέον νά αντιμετωπίσει τίς συνεχείς προστριβές με τους Καθολικούς,
καί ενίοτε με τους Αρμενίους, για τά Προσκυνήματα των Αγίων Τόπων. Γιά τήν
εξουδετέρωση τής δράσης των άλλων δογμάτων απαιτούνταν μεγάλα χρηματικά
ποσά. Σέ μιά εγκύκλιο επιστολή τού Πατριάρχη Ιεροσολύμων Δοσιθέου το 1690
αναγράφονται ολα τά προβλήματα που αντιμετώπιζε το Πατριαρχείο διαχρονικά
με τά Προσκυνήματα, τά τεράστια ποσά που κατέβαλλε κάθε φορά στην Πύλη
γ ί αυτά καί γιά τή συντήρηση τους, καθώς καί γ ι ά τή συντήρηση τού κλήρου
του. Τά ποσά αυτά συγκεντρώνονταν κυρίως άπο την ελεημοσύνη τών πιστών, ή
οποία επίσης χρηματοδοτούσε τήν αγορά λειτουργικών βιβλίων καί αμφίων καί
το φιλανθρωπικό καί εκδοτικό έργο τού Πατριαρχείου. Γράφει ό Δοσίθεος:

58. Χρυσόστομος Ά. Παπαδόπουλος, ό.π., ο. 34, 37, 80.
59. Στο ίδιο,σ.1 6 - 1 8 . Σπυρίδων Λάμπρος, ό.π., Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Έταιράας τής
Ελλάδος 3 (1890-1891) 561, 574-578.
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οχι μόνον οί έν Ιερουσαλήμ ορφανοί και πτωχοί και χήρες κυβερνώνται άπο την
έλεημοσύνην του Αγίου Τάφου, άλλα καί φυλακωμένοι ελευθερώνονται και δούλοι
άπολυτρούνται καί γυμνοί καί κουρσευμένοι περιποιούνται. Στάμπαις φτιάνονται,
βιβλία τυπώνουνται καί άλλα μεγάλα και θαυμαστά γίνονται [...] 6 0

Ή πρώτη γνωστή μας απόπειρα ταξιδιού ζητείας χρονολογείται το 1467. Τό
τε, ό Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ιωακείμ έδωσε στους Μαμελούκους όλα τα εκ
κλησιαστικά σκεύη του Πατριαρχείου καί 6.500 χρυσά βενετικά νομίσματα
προκειμένου να επιτύχει με δυσκολία τη σωτηρία τού ναού της Αναστάσεως, ό
τρούλος τού οποίου είχε υποστεί σοβαρές ζημιές καί κινδύνευε να μετατραπεί
σέ τζαμί. Για την αντιμετώπιση τού τεράστιου οικονομικού προβλήματος του Πα
τριαρχείου αποφάσισε να στείλει στή Ρωσία για συλλογή ελεών τον αδελφό του
αρχιμανδρίτη Ιωσήφ, μετέπειτα μητροπολίτη Καισαρείας της Παλαιστίνης, είναι
άγνωστο, όμως, άν αυτό το ταξίδι πραγματοποιήθηκε τελικά. Κατά μία άλλη
εκδοχή αποφάσισε νά μεταβεί στή Ρωσία ό ίδιος αλλά κατά τή διάρκεια τού
ταξιδιού πέθανε στο Καφφά (Θεοδοσία) .61 Το 1468, ό κόμης της Βουργουνδίας
Φίλιππος ό Αγαθός έστειλε στον επόμενο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Άβράμιο
βοήθεια για νά επιδιορθωθούν τά Προσκυνήματα.62 Οί επόμενοι Πατριάρχες
Ιεροσολύμων άρχισαν νά συστηματοποιούν τίς ζητείες, ιδίως άπο την εποχή της
πατριαρχίας τού Γερμανού (1537-1579) , όποτε προέκυψε μέ οξύτητα τοζήτηματής
διεκδίκησης των Προσκυνημάτων τών Αγίων Τόπων. Ό Γερμανός δύο φορές έστειλε
μοναχούς στή Ρωσία γιά ζητεία, αρχικά το 1548 καί κατόπιν το 1569, χωρίς όμως
πολλά οφέλη. Παράλληλα, εξασφάλισε, όπως είδαμε, καί την άδεια της Υψηλής
Πύλης γιά τίς περιοδείες ζητείας εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.63
Ό διάδοχος του Πατριάρχης Σωφρόνιος Δ' (1579-1608) έστειλε αρχικά δύο
μοναχούς γιά ζητεία, αργότερα όμως αναγκάστηκε νά ταξιδέψει καί ό Ιδιος αυτο
προσώπως στην Κωνσταντινούπολη γιά εξεύρεση χρημάτων. Στη συνέχεια της πα
τριαρχίας του μετέβη το 1593 άπο τήν Κωνσταντινούπολη στή Μολδοβλαχία καί

60. Αθανάσιος Παπαδόπουλος-Κεραμευς, Άνάλίκτα Ίψοσολυμιτικης Σταχυολογίας, τ. Β', σ.
298-305.
61. Χρυσόστομος Ά. Παπαδόπουλος, Ιστορία της Εκκλησίας τών Ιεροσολύμων,σ.4 8 7 . Χρήστος
Π. Λασκαρίδης, Αρσένιος ό Γραικός και ή Μόσχα τού 17ου αιώνα. Ελληνισμός καί ό κόσμος των
Σλάβων 1, Θεσσαλονίκη 2002,σ.4 1 , ύποσημ. 17.
62. Χρυσόστομος Ά. Παπαδόπουλος, ό.π., σ. 4 9 0 .
63. Στο ίδιο,σ.5 1 2 , 513, 522, 524, 525. Δοσίθεος Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Ιστορία πφί των
έν Ίεροσολύμοις πατριαρχευσάντων. Διηρημένη εν δώδεκα βιβλίοις, αλλως καλούμενη Δωδεκάβιβλος,
Βιβλία ΙΑ και IB, Εκδόσεις Ρηγόπουλου, α.τ. 1983,σ.5 1 - 5 2 .
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εξασφάλισε άπο τη Βλαχία τη μονή της Γρούιας, την πρώτη μεγάλη δωρεά προς
το Πατριαρχείο του. Οί ανάγκες του θρόνου του όμως ήταν ανεξάντλητες, έτσι,
το 1599 απηύθυνε προς όλους τους ορθόδοξους εγκύκλιο επιστολή, τήν οποία
συνέταξε ό γνωστός λόγιος Μάξιμος Μαργούνιος, 6 4 ζητώντας τή βοήθεια τους.
Τέλος, έστειλε γιά ζητεία στή Ρωσία τον αρχιμανδρίτη Θεοφάνη, τον μετέπειτα
Πατριάρχη, με δύο μονάχους π ο υ έφτασαν στή Μόσχα το 1603. Ό Θεοφάνης
επέστρεψε το 1605 κομίζοντας μόνο μικρή βοήθεια. 6 5
Ανάλογη υπήρξε ή δραστηριότητα τού διαδόχου του Θεοφάνη Γ ( 1 6 0 8 1644 ή 1607-1647) . Έ κ τ ο ς ά π ο το προαναφερθέν ταξίδι του στή Μόσχα, πριν
ανέλθει στον πατριαρχικό θρόνο, ταξίδεψε και πάλι εκεί το 1617 καί παρέμεινε
δύο χρόνια. Αργότερα, έστειλε πολλούς απεσταλμένους του γ ι ά ζητεία σε
διάφορες περιοχές καί έκ νέου στή Ρωσία τον αρχιμανδρίτη Κύριλλο και τον
Γρηγόριο, ηγούμενο τής μονής του Αγίου Σάββα. Οί τελευταίοι, λόγω τοπικών
γεγονότων, αναγκάστηκαν νά επιστρέψουν μέσω τής Βόρειας Θάλασσας καί
τής Αγγλίας έχοντας συστατικά γ ρ ά μ μ α τ α τού Τσάρου π ρ ο ς τον βασιλιά τής
Αγγλίας καί μεταφέροντας πολλά δ ώ ρ α καί 500 ρούβλια ά π ο τή ζητεία τους.
Τά ταξίδια τού ίδιου του Πατριάρχη συνεχίστηκαν καθώς καί οί επιστολές με
τις όποιες ζητούσε συνδρομή κυρίως ά π ο τή Ρωσία. Το 1630 εξασφάλισε ά π ο
τον βοεβόδα τής Βλαχίας Ι ω ά ν ν η Λέοντα τήν αφιέρωση τού χωριού Πογιάννη
καί αργότερα ά π ο τον Βασίλειο βοεβόδα τής Μολδαβίας, π ο ύ τον επισκέφθηκε
αυτοπροσώπως στο Ιάσιο, 5.000 χρυσά φλουριά καθώς καί δωρεές μονών καί
κτημάτων ά π ο άλλους ηγεμόνες. Το 1638 ό Θεοφάνης βρισκόταν καί πάλι σε
ζητεία, αυτή τή φορά στην Προύσα. Τέλος, έστειλε στή Μόσχα μοναχούς γιά
ζητεία το 1634-1635, με πενιχρά όμως αποτελέσματα, καί έκ νέου το 1643. 6 6
Πολύ μεγάλη δραστηριότητα στις ζητείες μέ επανειλημμένα ταξίδια επέδειξε ό
Πατριάρχης Πάίσιος (1645-1661) . Ταξίδεψε στή Ρωσία, τήν Κωνσταντινούπολη καί
τη Μολδοβλαχία τουλάχιστον δύο φορές, όπως επίσης καί στην Ιβηρία, στον Πόντο
καί στά νησιά τού Αιγαίου, όπου ασθένησε καί τελικά πέθανε στο Καστελόριζο. 67 Ό
64. Αθανάσιος Παπαδόπουλος-Κεραμεύς. «Συμβολαι εις τήν Ιστορία τής Νεολληνικής Φιλολογίας.
Μέρος πρώτον περιλαμβάνον έπιστολάς λογίων ανδρών τής ις' καί ιζ' έκατονταετηρίδος».
0 εν Κωνσταντινονπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος ΙΖ' (1882-1883) , Κωνσταντινούπολη
1886, 70-71.
65. Δοσίθεος Πατριάρχης Ιεροσολύμων,ό.π.,σ.5 4 - 5 5 . Χρυσόστομος Ά. Παπαδόπουλος, ό.π.,
σ· 530, 531, 533-534.
66. Χρυσόστομος Ά. Παπαδόπουλος, ό.π.,σ.5 4 0 , 543, 544, 548-549, 565-566, 568, 571. Χρή
στος Λασκαρίδης, ό.π.,σ.4 1 καί έξης.
67. Λεπτομερής περιγραφή τους δίνεται άπο τον μετέπειτα Πατριάρχη Δοσίθεο, ό όποιος ώς
διάκονος του τον συνόδευε στις περιοδείες του. Βλ. Δοσίθεος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ό.π.,
σ
· 69-70, 104-105, 117-119, 126-140.
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διάδοχος του Πατριάρχης Νεκτάριος (1661-1669) το 1663 περιόδευσε στη Μολδα
βία και τον επόμενο χρόνο στη Βλαχία καί σε άλλες ευρωπαίκές περιοχές.68
Τεράστια υπήρξε ή δραστηριότητα του Πατριάρχη Δοσιθέου (1669-1707) για
την εξασφάλιση ελεών. Ό Δοσίθεος, πού ελάχιστα παρέμεινε στα Ιεροσόλυμα
κατά τη διάρκεια της πατριαρχίας του, έζησε κυρίως στην Κωνσταντινούπολη καί
στίς Παραδουνάβιες Ηγεμονίες μετακινούμενος κατά διαστήματα προσωπικά
γιά ζητείες, αποστέλλοντας, όμως, παράλληλα καί άλλους στη Ρωσία, όπως π.χ.
τον ανιψιό του Χρύσανθο, που υπήρξε καί ό διάδοχος του στον πατριαρχικό
θρόνο. Ή δράση καί ή επιρροή τού λογίου αυτού Πατριάρχη εξασφάλιζε έτσι
τά απαιτούμενα γιά την κάλυψη των αναγκών τού Πατριαρχείου του. 69
Οι οικονομικές ανάγκες, ωστόσο, ήταν ατελεύτητες καί ή συλλογή ελεών
παρέμενε ή μόνη λύση. Έτσι, καί ό Πατριάρχης Ιεροσολύμων Χρύσανθος Νο
ταράς αναγκάστηκε νά αναλάβει τρεις σχεδόν αλλεπάλληλες περιοδείες, πλην
της προγενέστερης, στή Ρωσία. από το οδοιπορικό του, πού έχει διασωθεί και
εκδοθεί, μπορούμε νά παρακολουθήσουμε με λεπτομέρειες τά ταξίδια του μεταξύ
τών ετών 1720 καί 1726. Με αφετηρία την Κωνσταντινούπολη ταξίδεψε στην
Ανατολική Ρωμυλία, στή Μ. Ασία καί τή Συρία καθ' όδον προς τήν Ιερουσαλήμ,
καί κατόπιν πίσω στην Πόλη καί τέλος άπο εκεί προς Σμύρνη καί Χίο. Εξάλλου,
φρόντισε νά εκδοθούν έγκύκλια γράμματα καί «άπανταχούσες» άπο τους Οικου
μενικούς Πατριάρχες πού θά διευκόλυναν τίς ζητείες τών Άγιοταφιτών μοναχών
ή επιτιμητικά γράμματα όταν παρεμποδιζόταν ή δραστηριότητα τους.70
Οι Πατριάρχες πού τον διαδέχθηκαν δεν είχαν, επίσης, άλλες επιλογές άπο
τή συνέχιση τών ταξιδιών ζητείας. Έτσι, ό Πατριάρχης Μελέτιος (1731-1737)
έστειλε το 1732, αμέσως σχεδόν μετά τήν άνοδο του στον θρόνο, τον ιερομόνα
χο Φιλόθεο αρχικά στή Μακεδονία καί κατόπιν στην Κύπρο, ένώ ό διάδοχος
του Παρθένιος (1737-1766) έστειλε μοναχούς γιά ζητεία στή Ρωσία. Εγκυκλίους
γιά ζητείες τού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εξέδωσε, έκτος άπο τον Οικουμενικό
Πατριάρχη Κύριλλο έ το 1749 πού προαναφέρθηκε, καί ό Παίσιος Β' δύο χρόνια
νωρίτερα, το 1747. Άπο αυτές τίς ζητείες συγκεντρώθηκαν μεγάλα ποσά.71
Ακολούθως ό Πατριάρχης Έφραίμ Β' (1766-1771) εξήλθε προσωπικά σε ζητεία στή
Μολδοβλαχία, άλλα αναγκάστηκε νά επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη όταν
68. Στοίδιο,σ.1 4 3 και έξης.
69. Δοσίθεος,ό.π.,σ.1 4 9 καί έξης. Χρυσόστομος Ά. Παπαδόπουλος,ό.π.,σ.5 9 1 - 6 6 4 . loan V.
Dura, Ό Δοσίθεος Ιεροσολύμων και ή προσφορά αύτού είς τάς ρουμανικάς χώρας καί την έκκληαίαν
αυτών, Αθήνα 1977,σ.2 1 , 24.
70. Πηνελόπη Στάθη, ό.π., Μεσαιωνικά καί Νέα Ελληνικά 1 (1984) 127-280. Πρβλ. και πιο κάτω
σ. 2 8 0 .
71. Χρυσόστομος Ά. Παπαδόπουλος,ό.π.,σ.6 9 0 , 694.
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ξέσπασε ό Ρωσοτουρκικός πόλεμος. Ή αίτηση για βοήθεια στη Ρωσία απέδωσε
μετά άπο μερικά χρόνια. 72 Έ ν α ς εντυπωσιακός γιά τη μεγάλη αποδοτικότητα καί
την ταχύτητα διεξαγωγής του έρανος, γιά την ανοικοδόμηση τού Παναγίου Τάφου
μετά τήν καταστροφή του ά π ο πυρκαγιά, διεξήχθη στις αρχές του 19ου αιώνα έπί
Πατριάρχη Ανθίμου (1788-1808) . 7 3 Ό λ ο υ ς αυτούς τους αιώνες, παράλληλα με τίς
πατριαρχικές ζητείες, Άγιοταφίτες μοναχοί περιόδευαν α κ α τ ά π α υ σ τ α εντός
καί, συχνά, έκτος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Οι ζητείες δέν ήταν άγνωστες ούτε καί στο Πατριαρχείο Αντιοχείας, μολονότι
δεν φαίνεται νά διεξάγονταν τόσο συχνά. Γνωρίζουμε π.χ. ότι ό Πατριάρχης
Ιωακείμ Γ' το 1583 άποτάθηκε στον Τσάρο Ίβάν Δ' τον Τρομερό ζητώντας
τή βοήθεια του καί έλαβε ά π ο αυτόν 200 ρούβλια καί διάφορα δ ώ ρ α . Στα
τέλη τού 1585 ξεκίνησε καί ό ίδιος γιά τή Ρωσία καί. αφού διέτρεξε διάφορες
περιοχές τής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μέσω Λβώφ έφθασε το 1586 στή
Μόσχα. Άπο εκεί έλαβε καί πάλι βοήθεια καί πλούσια δ ώ ρ α ά π ο τον Τσάρο
γιά τά Πατριαρχεία της Ανατολής, άλλα δέν είναι γνωστό πότε ακριβώς επέ
στρεψε στην έδρα του. 7 4
Ό Μακάριος Γ' (1647-1672) , επίσης, στο δ ι ά σ Ρ η μ α τής π α τ ρ ι α ρ χ ί α ς του
πραγματοποίησε δύο μακρά ταξίδια στή Ρωσία. Στην πρώτη α π ο δ η μ ί α του,
άπο το 1652 μέχρι το 1660. ά π ο Δαμασκό μέσω Κωνσταντινούπολης, Μολ
δαβίας καί Ουκρανίας πήγε στη Μόσχα, οπού παρέμεινε δύο χρόνια. Το δεύ
τερο ταξίδι του, με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Παίσιο (1657-1678) , έγινε
καί πάλι μετά ά π ο πρόσκληση τού Τσάρου στή Μόσχα. Το οδοιπορικό τών
δύο Πατριαρχών προς τη Μόσχα αυτή τή φορά πραγματοποιήθηκε μέσω
Ιβηρίας, Κασπίας Θάλασσας, Άστραχάν, διάπλου τού Βόλγα καί Σιμπίρσκ.
Επέστρεψαν το 1669 μέσω Γεωργίας. 7 5
Ό Πατριάρχης Σίλβεστρος, εκατό π ε ρ ί π ο υ χρόνια αργότερα, περιήλθε διά
φορα μέρη τής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας γ ι ά συλλογή χρηματικών βοηθη
μάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι, καί μετά τήν αναχώρηση του ά π ό τή Χίο πού
τήν είχε επισκεφθεί δύο φορές, διατήρησε αλληλογραφία μέ σημαίνοντα πρό
σωπα, τά όποια τον είχαν βοηθήσει, προφανώς ελπίζοντας καί σέ νέα βοήθεια
άπο το νησί πού άκμαζε υλικά καί πνευματικά. 7 6
72. Στο ίδιο, α 709-711.
73. Στοίδιο,σ.7 1 8 .
74. Χρυσόστομος Ά. Παπαδόπουλος, Ιστορία της Εκκλησίας Αντιοχείας, Αλεξάνδρεια 1951, σ.
993-999.
75. Στοίδιο,σ.1015-1021, 1023-1026. Χρήστος Π. Λασκαρίδης,ό.π.,σ.3 5 8 .
76. Ηλιουπόλεως Γεννάδιος, «Έπιστολαί του Πατριάρχου Αντιοχείας Σιλβέστρου (17521753) », Ελληνικά 8 (1935) 241-245.
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Τα Πατριαρχεία, καί όχι μόνον αυτά, αναλάμβαναν και άλλες εκτεταμένες
αποδημίες γ ι ά τη συναγωγή ελεών και π ρ ο ς μη ορθόδοξες χώρες χωρίς τ ά δια
φορετικά δ ό γ μ α τ α τών ηγεμόνων ή τών κατοίκων τών χωρών αυτών νά απο
τελούν ανασταλτικό εμπόδιο. Τά ταξίδια ζητείας στη Βρετανία ήταν γενικά
αρκετά συνηθισμένα τόσο γιά τ ά Πατριαρχεία όσο και γιά ιδιώτες. Και άλλες
όμως απομακρυσμένες ά π ο τήν Ο θ ω μ α ν ι κ ή Αυτοκρατορία χώρες της Ευρώπης
δέχονταν απεσταλμένους τών Πατριαρχείων. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
π.χ. είχε διεξαγάγει ζητεία στην Πορτογαλία τον 16ο αιώνα και ό βασιλιάς της
Ι ω ά ν ν η ς είχε προσφέρει στους μονάχους επιτρόπους του Πατριάρχη, πού είχαν
φτάσει στην « ά κ ρ η τού κόσμου», «κροαζάδη τών αριθμών χιλιάδες ς' και ήμισι». 7 7 Ό μητροπολίτης Πελαγονίας καί Περλεάπου είχε, επίσης, φτάσει γ ι ά ζη
τεία μέχρι τήν Ι σ π α ν ί α (1587-1588) , όπου μάλιστα, εξαιτίας τών συκοφαντιών
κάποιου Έ λ λ η ν α , συνελήφθη ά π ό τήν Ι ε ρ ά Ε ξ έ τ α σ η της Μαδρίτης καί κατά
φερε ν ά απελευθερωθεί μετά ά π ό πολλές ταλαιπωρίες. 7 8
Δεν ήταν άγνωστες καί οί εκκλήσεις γ ι ά βοήθεια προς τον Π ά π α τής Ρώμης.
Γνωρίζουμε π.χ. ότι προς τον Π ά π α Γρηγόριο I F έστειλε επιστολή ό Πατριάρ
χης Ιεροσολύμων Γερμανός και διάφοροι άλλοι ιεράρχες, ηγούμενοι, κ.ά. ζη
τώντας βοήθεια ή ευχαριστώντας γ ί αυτήν πού είχαν ήδη λάβει. 7 9 Επίσης, ό
Αρχιεπίσκοπος Άχρίδος καί Πρώτης Ίουστινιανής Γαβριήλ στο πλαίσιο τής
ζητείας του, στην οποία θά αναφερθούμε καί πιο κάτω, επισκέφθηκε το 1587
στή Ρώμη τον διάδοχο τού Γρηγορίου ΙΓ', τον Π ά π α Σίξτο έ (1585-1590) καί
έγινε με εύμένεια δεκτός. 8 0
Τά « τ α ξ ί δ ι α » αυτά, όπως ήταν επόμενο, συχνά διαρκούσαν πολλά χρόνια
καί οί μοναχοί απουσίαζαν πολύ μεγάλα διαστήματα ά π ό τ ά μοναστήρια.
Προφανώς αυτό θέλησε νά θεραπεύσει το 1774 το πατριαρχικό γ ρ ά μ μ α τού
Σαμουήλ Χατζερή προς τους Αγιορείτες μοναχούς. Μέ αυτό οί μοναχοί έντέλλονταν νά επιστρέφουν στις μονές τους καί νά αποδίδουν λογαριασμό μετά τή
συμπλήρωση τεσσάρων ετών περιοδείας. 8 1

77. Χ.Γ. Πατρινέλης, «Έπιστολαί Ελλήνων προς τον Πάπαν Γρηγόριον ΙΓ (1572-1585) καί τον
καρδινάλιον Σιρλέτον (t 1585) », Έπετηρις τον Μεσαιωνικου Άρχειου 17 (1967) 57.
78. Βλ. Ιωάννης Δ. Ψαράς, Ό Άρχιεπίσκοπος Άχρίδος Γαβριήλ και οί περιπλανήσεις του στις ευρω
παίκές χωρες, Βιογραφικό σχεδίασμα (1527-1593), μεταπτ. διπλωματική εργασία, Α.Π.Θ. 1976,
σ. 4 .
79. Χ.Γ. Πατρινέλης, ο.π., Έπετηρις τού Μεσαιωνικού Άρχείον 17 (1967) σποραδικά.
80. Ιωάννης Δ. Ψαράς, ο.π.,σ.2 3 , 27.
81. Αλέξανδρος Λαυρεώτης, «Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα εκ τών Αρχείων της Ιεράς
Μ. Λαύρας», Εκκλησιαστική Άλήθεία ΚΓ (1903) 514-515. Βλ. και Φωκίων Π. Κοτζαγεώργης»
ό.π.,σ.1 9 7 , ύποσημ. 24.
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Από όσα προαναφέρθηκαν δόθηκε μια γενική εικόνα των δ ι α δ ρ ο μ ώ ν π ο υ
ακολουθούσαν οι «ταξιδιώτες» σε Ανατολή και Δύση. Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά προστίθενται
ακόμη κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις προκειμένου να έ χ ο υ μ ε μια σα
φέστερη γνώση του εκτεταμένου χώρου που μπορούσε να κ α λ ύ ψ ε ι μια ζητεία
και τών ετών π ο ύ μπορούσε να διαρκέσει.
Ό Αρχιεπίσκοπος Άχρίδος και Πρώτης Ίουστινιανής Γαβριήλ ταξίδεψε αρχι
κά το 1585 άπο τήν Κωνσταντινούπολη στή Ρωσία, με συστατική επιστολή του
Πατριάρχη Θεόληπτου, καί παρέμεινε έκει λιγότερο ά π ό ενα χρόνο. Κατόπιν
επισκέφθηκε τον βασιλιά της Πολωνίας Στέφανο Α' Μπάτορυ (1575-1586) ά π ό
τον όποιο έλαβε συστατική επιστολή για τον Πάπα Σίξτο έ . "Υστερα πέρασε στην
Πράγα και άπο εκεί στο Τύμπινγκεν οπού επισκέφθηκε τον Μαρτίνο Κρούσιο.
Μετά μέσω Ουλμ, Βιέννης και Ίνσμπρουκ έφτασε στή Ρώμη τον Δεκέμβριο τού
1587. Ό Γαβριήλ κατηγορήθηκε γιά τις σχέσεις του με τή Λατινική Εκκλησία καί
δεν φαίνεται νά επέστρεψε ποτέ στην Κωνσταντινούπολη· το 1589 βρισκόταν στή
Βενετία ά π ο όπου καί αναχώρησε γιά τή Βιέννη. Κατά μία πληροφορία πέθανε
μερικά χρόνια αργότερα, το 1593, σε μιά γερμανική πόλη.82
Άλλη γνωστή μακροχρόνια ζητεία, πού είχε ώς αποτέλεσμα τή συλλογή με
γάλου χρηματικού ποσού, πραγματοποίησε ό Καισάριος Δαπόντες, ό γνωστός
λόγιος του 18ου αιώνα καί μοναχός της μονής Ξηροποτάμου τού Αγίου Ό ρ ο υ ς . Ή
ζητεία έγινε γιά νά συλλέγουν χρήματα προκειμένου νά ανακαινιστεί τ ο ερειπωμένο
μοναστήρι. Ό Δαπόντες έφερε μαζί του στο «ταξίδι» το τεμάχιο τού Τιμίου Σταυ
ρού πού είχε ή μονή. Ό ίδιος έχει περιγράψει τή ζητεία, πού κράτησε οκτώ χρόνια,
άπο το 1757 έως το 1765, καί επεκτάθηκε στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, τήν
Κωνσταντινούπολη, τή Χίο, τή Σάμο, τά Ψαρά, τήν Εύβοια. 8 3 Με τ ά χρήματα πού
συγκεντρώθηκαν έγινε δυνατή ή έκ βάθρων ανακαίνιση της μονής Ξηροποτάμου 8 4
καί ό Καισάριος Δαπόντες ανακηρύχθηκε δεύτερος κτήτοράς της. Το γεγονός
αναφέρεται καί σε έμμετρη επιγραφή, πού πιθανότατα είχε συνθέσει ό ίδιος, στο
υπέρθυρο τών βασιλικών πυλών τού καθολικού της μονής. 85
82. Περικλής Γ. Ζερλέντης, Σημαώματα περι Ελλήνων έκ τών Μαρτίνου Κρουσίου Σουηκικών
Χρονικών, Αθήνα 1922,σ.2 1 - 2 4 . Ιωάννης Δ. Ψαράς, ό.π., σποραδικά.
83. Καισάριος Δαπόντες, Κήπος χαρίτων, τουτίστι βιβλίον περιέχον τήν περίοδον τού τιμίου Ξύλου
τού ζωοποιού Σταυρού, τού iv τή ίερα και βασιλική μονή τού Ξηροποτάμου, τή ούση έν τώ άγιωνύμω
όρει τού Άθωνος,και άλλα διάφορα [...], Αθήνα 1880. Δ.Μ. Πολύβιος, «Ή ζητεία τού Καισαρίου
Δαπόντε για τήν ανοικοδόμηση του καθολικού της μονής Ξηροποτάμου», Κληρονομιά 24 (1992)
183-203. Του Υδιου. «Ό Καισάριος Δαπόντες και οΙ απεικονίσεις νεομαρτύρων στο καθολικό
της μονής Ξηροποτάμου», Ελληνικά 46 (1996) 115-125.
84. Δ.Μ. Πολύβιος, Γο καθολικό τής μονής Ξηροποτάμου. Σχεδιασμός και κατασκευή στη ναοδομία
τού 18ου αιώνα, Αθήνα 1999.
85- G. Millet, J. Pargoire, L. Petit, Recueil des inscriptions chrétiennes de l'Athos, Παρίσι 1904, ς.
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Ή περίπτωση της ζητείας τού Καισάριου Δαπόντε είναι χαρακτηριστική τών
ζητειών πού διενεργούσαν τα μοναστήρια και που ήταν ευρύτατα διαδεδομένες
καθώς και τού μεγάλου χρηματικού ποσού πού μπορούσαν να συγκεντρώσουν
στα «ταξίδια» τους οί μοναχοί. Είναι επίσης πολύ καλά τεκμηριωμένη άπο την
περιγραφή της άπο τον ίδιο και το σωζόμενο λεπτομερές αυτόγραφο κατάστιχο
τών εσόδων της. 86 Στη συγκεκριμένη περίπτωση ό Δαπόντες παρέδωσε σε
μετρητά στο μοναστήρι μετά την επιστροφή του 3.120 γρόσια, ένώ προηγουμένως
είχε αποστείλει κατά καιρούς άλλα 22.820 γρόσια. Έάν ς αυτά συμπεριληφθούν
οί δαπάνες μετακινήσεων καί διαβίωσης τών «ταξιδιωτών», ή αξία διαφόρων
αντικειμένων πού τους είχαν δοθεί κ.λπ. το συνολικό ποσό άπο τη ζητεία θά
πλησίαζε τά 100 πουγγιά, δηλαδή 50.000 γρόσια. 87 Τά χρήματα αυτά καί σε
αυτήν όπως καί σε άλλες περιπτώσεις συλλέγονταν ώς επί το πλείστον με τους
αγιασμούς καί άλλες ίεροπραξίες πού εκτελούσαν οί μοναχοί. Οί προσφορές
αυξάνονταν κατά πολύ όταν ή ζητεία συνέπιπτε με επιδημία πανώλης, όποτε
ό Τίμιος Σταυρός ή τά άγια λείψανα πού μετέφεραν αποτελούσαν γιά τους κα
τοίκους την ελπίδα γιά την αποτροπή τού κακού. Οί σχετικές περιγραφές τού
Δαπόντε στον Κήπο Χαρίτων είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικές. 88
Ή δ η έγινε πιο πάνω λόγος γιά ζητείες πολλών μοναστηριών. Ή περαιτέρω
διερεύνηση τών ζητειών τών πολυάριθμων μοναστηριών γιά τά όποια διαθέτουμε
κάποια στοιχεία θά υπερέβαινε τά μέτρα της παρούσας εργασίας, θ ά αρκεστούμε
επομένως στην εξέταση μόνον ορισμένων επιπλέον περιπτώσεων πού μπορούν
νά προσθέσουν κάποια γενικότερα ενδεικτικά στοιχεία, θά αναφερθούμε στις
ζητείες γυναικείων μοναστηριών, καθώς επίσης μονών καί ναών τών Ιόνιων Νη
σιών καί τού Άγιου Όρους. Πρέπει, ωστόσο, νά επισημανθεί ότι πληρέστερη καί
σαφέστερη εικόνα τών ζητειών τών μοναστηριών θά αποκτούσαμε μέ τήν έκδοοη
τών σωζόμενων κατάστιχων πού τηρούσαν οί «έκ τών καλουμένων ζητιάνων»
μοναχοί, θ ά είχαμε έτσι τη δυνατότητα νά παρακολουθήσουμε μέ λεπτομέρειες
τις διαδρομές, τις εισπράξεις τους, τις ιερουργίες πού εκτελούσαν κ.λπ.89
182. Βλ. και Κ. Καλλιανός, «Καισαρίου Δαπόντε: επιγράμματα διάφορα», Πρωτάτον 27 (1991)
20. Δημήτριος Π. Πασχάλης, «Καισάριος Δαπόντες (1714-1784) », βιολογία 13 (1935) 233-235.
Φλοριν Μαρινέσκου, Τά Ρουμανικά έγγραφα τού Αγίου Όρους. Αρχείο Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου,
α. 6, 9-10, 23, 271. Ευθύμιος Θ. Σουλογιάννης, «Καισάριος Δαπόντες (1714-1784) . Ή ζωή, ή
μόρφωση καί οί γνωριμίες του», θησαυρίσματα 34 (2004) 452-453.
86. Π. Γουναρίδης, Αρχείο Ί. Μ. Ξηροποτάμου.
Σύμμεικτα 3, κωδ. 8, Αθήνα 1993,σ.1 - 2 5 1 .

Επιτομές μεταβυζαντινών έγγραφων.

Αθωνικά

87. Εϋδ. Ξηροποταμηνός, «Καισάριος Δαπόντες», Γρηγόριος Παλαμάς 6 (1922) 533-534. Δ.Μ.
Πολύβιος, Το καθολικο της μονής Ξηροποτάμου, α. 46.
88. Βλ. ενδεικτικά στοίδιο,σ.1 9 2 , 201, 202, 209-211, 220, 224, 252-253, 274.
89. Βλ π.χ. Τα χειρόγραφα τών Μετεώρων. Κατάλογος περιγραφικός τών χειρογράφων κωδίκων τών
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Συγκριτικά με τα ανδρικά, ελάχιστα γυναικεία μοναστήρια φαίνεται ότι
πραγματοποιούσαν ζητείες, αυτό τουλάχιστον συνάγεται άπο τα στοιχεία που
μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε. Για ενα μόνο άπο αυτά υπάρχει μια σχετικά
συνεχής σειρά πληροφοριών ώς προς τίς ζητείες του. Πρόκειται γιά τη μονή της
Αγίας Φιλοθέης (αφιερωμένη στον Άγιο Ανδρέα) στην Αθήνα. Καταρχήν, ή ίδια ή
ίδρυτριά της ή Φιλοθέη Μπενιζέλου βρέθηκε στην ανάγκη με επιστολή της, στις
22 Φεβρουαρίου του 1583, νά ζητήσει τή βοήθεια της Γερουσίας τών Βενετών
για να αντιμετωπίσει ενα χρέος της μονής που ανερχόταν σε 60.000 άσπρατο αίτημα της Ικανοποιήθηκε άπο τους Βένετους και το 1584 ό ιερομόναχος
Σεραφείμ Πάγκαλος εισέπραξε γιά λογαριασμό της 200 τσεκίνια. 90
Οι πιεστικές ανάγκες της μονής ανάγκασαν τον επόμενο αιώνα τις μοναχές
να εξέλθουν οι ίδιες σέ περιοδεία ζητείας. Μιά «άπανταχούσα», πιθανότατα τών
άρχων τού 17ου αιώνα (ίσως τού 1601) άδηλου μητροπολίτη Αθηνών, συνιστούσε
στους απανταχού «φιλόπτωχους και ελεήμονας χριστιανούς» τήν προηγουμένη
Λεοντία πού θα περιόδευε γιά τή συλλογή βοήθειας προς το μοναστήρι της.91 Ή
«άπανταχούσα» αυτή δεν σχετίζεται με ένα πιθανότατα μεταγενέστερο «ταξίδιον»
στη Ζάκυνθο, όπου συναντάμε τήν ίδια μοναχή Λεοντία ώς ηγουμένη τον Νοέμβριο
τού 1615. Στη ζητεία συνοδευόταν άπο μία άλλη μοναχή ονόματι Μαγδαληνή.
Στη Ζάκυνθο ή Λεοντία ασθένησε καί έκανε τή σύντροφο της πληρεξούσια γιά
νά συγκεντρώσει καί νά μεταφέρει στο μοναστήρι τους στην Αθήνα δ,τι είχαν
αποκομίσει άπο τή ζητεία τους σέ χρήματα καί ρουχισμό. Το ποσό πού είχαν
συλλέξει δέν ήταν καθόλου ευκαταφρόνητο, ανερχόταν σέ 2.000 ρεάλια. 92
άποκειμένων ας τάς μονάς τών Μετεώρων εκδιδόμενος έκ τών καταλοίπων Νίκου Α. Βέη. τ. Α'. Τα χει
ρόγραφα τής Μονής Μεταμορφώσεως, προλ.. προσθ. Λ. Βρανούση - Δ.Ζ. Σοφιανού, β' έκδοση, Αθήνα
1998,σ.1 3 2 (κώδικας 100) .σ.3 4 8 (κώδικας 337) . Επίσης Τα χειρόγραφα τών Μετεώρων. Κατάλογος
περιγραφικός τών χορογράφων κωδίκων τών άποκειμένων άς τάς μονάς τών Μετεώρων έκδιδόμενος εκ
τών καταλοίπων Νίκου Α. Βέη, τ. Β'. Τα χειρόγραφα τής Μονής Βαρλαάμ. Αθήνα 1984,σ.3 6 3 (κώδικας
256) . Περικλής Γ. Ζερλέντης, Ιστορικοί έρευναι περί τάς Εκκλησίας τών Νήσων τής Ανατολικής Μεσογείου
θαλάσσης, τ. Α', Ερμούπολη 1913,σ.6 5 . Ευτυχία Δ. Λιάτα, Ή Σέριφος κατά την Τουρκοκρατία (17ος19ος ai.) . Συμβολή στή μελέτη τών κοινωνικών και οικονομικών δομών καί τού κοινοτικού συστήματος.
Αθήνα 1987, α 23. Βλ και υποσημείωση 76.
90. Κ.Δ. Μέρτζιος, «Ή Όσία Φιλοθέη. Ανέκδοτα έγγραφα». Ελληνικά Ι Γ (1954) 122-128.
ΦιλοθέηΜπενιζέλου ή Άύηναία. έπιμ. Καλλιόπη (Κέλλυ) Ά. Μπουρδάρα, κείμενα Μαρία ΧρόνηΒακαλοπούλου καί Ναυσικά Πανσελήνου, Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος, [Αθήνα 2006],
σ· 36-42, 166-167.
91. Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλους, Μνημεία τής Ιστορίας τών Άθηναίων δημοσιευόμενα περιο
δικώς. Τουρκοκρατία, τ. Α'σ.1 7 4 - 1 7 6 . Ιωάννης Γεννάδιος, « Ό οιχος τών Μπενιζέλων καί ή
Οσία Φιλοθέη, 1420-1920. Απόσπασμα ανεκδότου συγγραφής», άνατύπ. περιοδ. Ελληνισμός
(Αθήνα, Μάρ.-Σεπτ. 1929) 41, 55-56.
92. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Πατριαρχικαι Εφημερίδες. Ειδήσεις έκ τής ημετέρας
Εκκλησιαστικής
Ιστορίας 1500-1912. Αθήνα 1936,σ.1 7 7 - 1 7 9 .
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Άπο επιστολή της ηγουμένης Λεοντίας προς τον ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας
Ιωάννη (πιθανόν και αύτη περί το 1601) εμφαίνεται οτι είχαν προηγηθεί καί
άλλες ζητείες στις όποιες δεν είχαν συμμετάσχει οι μοναχές. Στον Ιωάννη
είχαν σταλεί ως επίτροποι της μονής της κάποιος Ηλίας καί ένας ανώνυμος
πνευματικός, οι όποιοι όμως απεβίωσαν. Ό ηγεμόνας είχε υποσχεθεί οτι θα
βοηθούσε στην ανακαίνιση τής μονής τού Αγίου Ανδρέου, αλλά, καθώς το πα
λάτι του καταστράφηκε άπο πυρκαγιά, ή υπόσχεση του δεν φαινόταν εύκολο
νά εκπληρωθεί. Πάντως, ή ηγουμένη έστειλε στη Μολδοβλαχία τον ιερομόναχο
Νεκτάριο, ό όποιος είχε αρχικά πείσει τον ηγεμόνα νά παράσχει τη βοήθεια
του, ελπίζοντας οτι θά εξασφάλιζε καί πάλι τή συνδρομή του. 93
Μιά άλλη «άπανταχούσα» τού 1670, αυτή τή φορά τής ηγουμένης Χριστοδούλης καί όλων των αδελφών τής μονής, μας πληροφορεί οτι ή προηγουμένη καί
δύο αδελφές θά περιόδευαν γιά νά συλλέξουν ελεημοσύνη. Τέλος, ενα συστατικό
γράμμα τής ηγουμένης Ελισάβετ, σωζόμενο μερικώς, ή μή δημοσιευμένο ολόκλη
ρο, εκδόθηκε στις 26 Απριλίου τού 1699 στο Ναύπλιο, τήν περίοδο τής δεύτερης
Βενετοκρατίας τής Πελοποννήσου, όταν πολλοί Αθηναίοι είχαν μετοικίσει εκεί.
Δεν γνωρίζουμε ποιο πρόσωπο ή πρόσωπα συνιστά, άλλα ή συλλογή ελεών γι
νόταν γιά τήν ανακαίνιση τής μονής πού κινδύνευε νά ερειπωθεί. Ή ηγουμένη
Ελισάβετ εξέδωσε, επίσης, «άπανταχούσα» στις 9 Νοεμβρίου τού 1701, στην
οποία, αφού περιγράφει τις καταστροφές πού είχε υποστεί το μοναστήρι κατά
τον προηγηθέντα πόλεμο, αναφέρει οτι τήν ελεημοσύνη γιά τήν ανακαίνιση τής
μονής θά συνέλεγαν ή μοναχή Μαγδαληνή «με κάποιον γέροντα τού μοναστηρίου
ημών ονόματι Χαγγί Γεωργίου».94 Προφανώς, τά γυναικεία μοναστήρια, κατά
περίπτωση, άλλοτε έστελναν δύο ή τρεις μοναχές σέ ζητεία, άλλοτε ή μοναχή
συνοδευόταν άπο κάποιον γέροντα, πιθανόν κληρικό, καί σέ άλλες περιπτώσεις
τις ζητείες τις έκαναν άνδρες επίτροποι τής μονής.
Μία άπο τις λίγες περιπτώσεις γυναικείας ζητείας πού γνωρίζουμε αναφέ
ρεται σέ «άπανταχούσα» τής 9ης Μαρτίου τού 1683 τού Αρχιεπισκόπου Κε
φαλληνίας καί Ζακύνθου Πάίσίου. Είχε εκδοθεί γιά τή ζητεία πού θά πραγ
ματοποιούσε ή μοναχή Καλλιτρόπη άπο τή μονή τής Αναλήψεως τής Κεφαλονιάς
γιά νά συγκεντρώσει βοήθεια γιά τήν ανακαίνιση τής μονής.95

93. Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλους, ό.π., τ. Α',σ.1 7 6 - 1 7 7 . Ιωάννης Γεννάδιος, ό.π., σ. 40,
53-54. Βλ. και Φιλοθέη Μπενιζέλου ή Άθηναία,σ.8 4 - 8 5 , 168-169.
94. Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλους, ό.π., τ. Α', σ. 138-139. 178. Ιωάννης Γεννάδιος, ό.π., σ.
42, 58-59.
95. Κωνσταντίνος Μέρτζιος, «Ό Μικρός Έλληνομνήμων», άνάτυπ. περιοδ. ΉπειρωτικηΈστια.
(1960) 53-54.
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Μια άλλη «άπανταχούσα» του Μ. Πρωτοπαπά Κέρκυρας Ιωάννη Βούλγαρη,
ή οποία εκδόθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου τού 1743 υπέρ κάποιας μονάχης Διο
νυσίας που μόναζε στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, πιθανότατα αφο
ρούσε ναό της Κέρκυρας καί επομένως δεν προύπέθετε την αποδημία της
μοναχής μακριά άπο τον τόπο της. 96 Για άλλα γυναικεία μοναστήρια δεν μας
είναι γνωστές ζητείες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δέν γίνονταν, άλλα πώς
διασώθηκαν λιγοστά στοιχεία καθώς ήταν πολύ πιο σπάνιες.
Οι μονές των βενετοκρατούμενων περιοχών φαίνεται ότι κατέφευγαν πιο
σπάνια σέ ζητείες έκτος της επικράτειας στην οποία άνηκαν, ή τουλάχιστον
δέν είναι γνωστές πολλές σχετικές αναφορές. «Ταξιδιώτες» πού συγκέντρωναν
ελέη γιά μονές ή ναούς τών Έπτανήσων απαντώνται πάντως στην Κέρκυρα.
Βλέπουμε π.χ. άπο «άπανταχούσες» πού εξέδωσε ό Μ. Πρωτοπαπάς Ιωάννης
Βούλγαρης μεταξύ τών ετών 1738 και 1746 ότι στην Κέρκυρα περιόδευαν τά
χρόνια εκείνα γιά ζητεία δύο τρεις μοναχοί άπο την Κεφαλονιά, ένας δύο άπο
τη Λευκάδα καί ένας άπο τά Κύθηρα, καθώς καί Κερκυραίοι πού ήθελαν νά
συλλέξουν βοήθεια γιά εκκλησίες ή μοναστήρια του νησιού τους. 97
Οι ζητείες στά Επτάνησα συνεχίστηκαν και μετά το τέλος τής Βενετοκρατίας,
όπως βλέπουμε άπο εγκύκλιο πατριαρχικό γράμμα τού Πατριάρχη Κυρίλλου
ΣΤ πού εκδόθηκε το 1818. Μέ αυτό συνιστούσε τήν προσφορά ελεημοσύνης
στον ιερομόναχο Χρύσανθο καί τή συνοδεία του, πού ταξίδευαν μέ λείψανα
γιά νά συγκεντρώσουν χρήματα γιά τή μονή τής Ύπεραγίας Θεοτόκου, Κυρίας
τών Αγγέλων, τής Σπηλαιώτισσας στο όρος Σκοπός τής Ζακύνθου, ή οποία
«κατά τούτους τους καιρούς ήφανίσθη παρά τους διαφόρους αρχηγούς καί
έξουσιαστάς τών Ε π τ ά Ιονικών Νήσων [,..]».98
Στις ζητείες τών αθωνικών μονών έγιναν ήδη αρκετές αναφορές. Πολλές
ακόμη απαντούν σέ δημοσιευμένα έγγραφα ή σέ άλλες πηγές. Είναι ίσως χα
ρακτηριστικό ότι οί είκοσι μονές τού Αγίου Όρους έχοντας πρόβλημα πώς
νά διαχειριστούν τήν περιουσία πού συγκέντρωναν κυρίως στή Μολδοβλαχία
φρόντισαν (πρίν άπό τό 1760) γιά τον άπό κοινού διορισμό επιτρόπων του
Αγίου Όρους, οί όποιοι θά ήταν υπεύθυνοι γιά τή διαχείριση τών οικονομικών
καί τών μετοχιών τους. Οί επίτροποι αυτοί έπρεπε νά είναι πεπειραμένοι
καί δοκιμασμένοι «ταξιδευτές», όπως ήταν ό προηγούμενος τής Μεγίστης

96. Α.Ν.Κ., Σειρά Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες, Φ. 32, ύποφάκελος 10, φ, 18v-19r.
97. Α.Ν.Κ., Σειρά Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες, Φ. 32, ύποφάκ. 10, φ. llr-v, 17v, 18v-19r, 20v, 21ν,
21v-22r, 23ν, 26ν. Νικόλαος Βούλγαρης, ό.π., Παρνασσός ΙΓ (Ιούνιος 1890) 304, 305, 312,
314, 315, 316.
98. ΜανουήλΙω. Γεδεών, Αρχειον Εκκλησιαστικής Ιστορίας, ο. 119-121.
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Λαύρας Σίλβεστρος. Συχνά υπήρχαν και επίτροποι πού ήταν λαίκοί, συνήθως
πραγματευτές, οί οποίοι προφανώς φρόντιζαν για τα συμφέροντα του Αγίου
Όρους σε διάφορα μέρη οσο δεν βρίσκονταν έκει απεσταλμένοι μοναχοί ή
οσο εκείνοι βρίσκονταν σε περιοδεία. Φαίνεται οτι ανάμεσα στα καθήκοντα
των επιτρόπων αυτών ήταν καί ή περιφορά τού κουτιού της ελεημοσύνης, ή
συλλογή τών χρημάτων άπο αυτό και ή παράδοση τής βοήθειας στον εκάστοτε
απεσταλμένο τών τεσσάρων επιστατών τού Αγίου Ό ρ ο υ ς . " Στην Κωνσταντι
νούπολη ή σε άλλες μεγάλες πόλεις τής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας καθεμία
άπο τις μεγάλες μονές τού Αγίου Όρους διατηρούσε επιτρόπους, λαίκούς καί
κληρικούς, πού φρόντιζαν γιά τά γενικότερα συμφέροντα τους έκει καί φυσικά
καί γιά τις ζητειες, όπως βλέπουμε άπο τά αθωνικά έγγραφα. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει ή σύσταση ένας επιτρόπου, ό όποιος προειδοποιούσε τους μο
ναχούς νά μήν συγκεντρώνουν νομίσματα πού ήταν ειτε φαλκιδευμένα, ειτε
υποτιμημένα, τά όποια καί θά τους έπιστρέφοντανγιατι δεν μπορούσαν να
πληρωθούν με αυτά τά χρέη τους. 100 Από τά έγγραφα τού Αγίου Όρους,
επίσης, διακρίνεται σαφώς το ενδιαφέρον ορισμένων τουλάχιστον μοναχών να
προτιμηθούν εκείνοι αντί άλλων γιά το ταξίδι τής ζητείας. 101 Ό λόγος τής
προθυμίας τους θά γίνει φανερός πιο κάτω.
Ή αποδοχή και ή υποδοχή τών έπαιτούντων μοναχών στους τόπους που
ταξίδευαν ήταν συνήθως καλή, ωστόσο, δέν έλειπαν καί τά προβλήματα.
Υπήρχαν περιπτώσεις κατά τίς όποιες οί αρχιερείς μιας επαρχίας προσπα
θούσαν νά εκμεταλλευτούν τους μοναχούς και νά επωφεληθούν οί ίδιοι
οικονομικά άπο τή διεξαγόμενη ζητεία. Γιά τον λόγο αυτό αρνούνταν νά τους
δώσουν τήν απαραίτητη άδεια άν εκείνοι δέν τους κατέβαλλαν κάποιο ποσό,
ή προσπαθούσαν με διάφορα προσχήματα νά τους αποσπάσουν χρήματα.
Γνωρίζουμε π.χ. οτι είχαν υπάρξει καταγγελίες στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
κατά τού μητροπολίτη Λαρίσης Μελετίου (1750-1768) οτι είχε εξαναγκάσει
κάποιον Σινάίτη μοναχό, πιθανόν ονόματι Διονύσιο, νά τού πληρώσει 131
πιάστρα, άν καί ήταν απαλλαγμένος άπο τήν καταβολή φορολογίας άπο τίς
οθωμανικές αρχές. Ό Μελέτιος είχε επίσης φερθεί μέ μεγάλη άπρέπεια στον
περιερχόμενο γιά ζητεία Πατριάρχη Ιεροσολύμων Παρθένιο.102
99. Βασίλης Ί . Άναστασιάδης, Άρχειο της Ί. Μ. Χιλανδαρίου. α. 65-68.
100. Αντώνης Πάρδος, Άρχειο τηςΙ. Μ. Παντοκράτορας,σ.1 9 0 - 1 9 4 .
101. Στοίδιο,σ.3 5 6 - 3 5 7 . Βασίλης Ί . Άναστασιάδης. ο.π.,σ.3 3 4 - 3 3 5 , 356-357.
102. Παναγιώτης Φ. Χριστόπουλος, Γο βιβλίο «Ή ΆλήθειαΚριτής» καί ή τυχοδιωκτική δράση τού
συγγραφέα του Leandro Lombardi στον ελληνικό χώρο. Συμβολή στην εκκλησιαστική καί πολιτική
ιστορία τών μέσων τού ιη' αι., διδακτ. διατριβή, Καποδιστριακο Πανεπιστήμιο Αθηνών 1984,
σ. 1 1 7 , 133, 153.
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Ανάλογες είναι οί κατηγορίες που έγραψε για αρχιερείς ό Άγιοταφίτης
πρωτοσύγκελλος Νεόφυτος στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων το 1792. Ό Νεόφυτος
μόλις είχε φτάσει στην Αθήνα και επισκεπτόταν τους αρχιερείς ζητώντας τους
την απαραίτητη άδεια γιά τή ζητεία. Ό άγιος Αθηνών, άφού πρώτα έλαβε το
πεσκέσι πού τού πήγε και 250 γρόσια, εξέδωσε τήν άδεια. Ό Θηβών, έλαβε κι
εκείνος το πεσκέσι του καί ζήτησε 300 γρόσια επιπλέον, ύστερα όμως άπό παζάρια
αρκέστηκε στά 220, τά 100 ώς προκαταβολή καί τά υπόλοιπα αργότερα. Ό
ίδιος πριν ένα χρόνο είχε λάβει άπό τον προηγούμενο πρωτοσύγκελλο μόνο 100
γρόσια, άλλα στο μεταξύ ανέβασε το τίμημα. Ό Ευρίπου έδωσε προσωρινά τήν
άδεια χωρίς νά λάβει κάποια χρήματα, επειδή ό Νεόφυτος μόλις είχε έρθει,
περίμενε όμως ότι θά τού έδινε αργότερα 300 γρόσια. Ό Νεόφυτος σχολιάζοντας
τή συμπεριφορά τών ιεραρχών γράφει στον Πατριάρχη: «Επειδή καί όσα
συνάζομεν άπό τάς επαρχίας των, αυτοί οί ίδιοι πάλιν μας τά παίρνουν, καθώς
ίξεύρετε τά συνήθη των αρχιερέων». 103 Ό Νεόφυτος έγραψε εκ νέου το 1795
ότι ό μητροπολίτης Αθηνών τον πίεζε νά τού δώσει ώς δάνειο 1.000 γρόσια καί
30 ξέστες λάδι. 104 Ή εξαγορά δηλαδή τής άδειας ζητείας, γιά τήν οποία οί
Διαφωτιστές κατηγορούσαν τον κλήρο, όπως θά δούμε καί πιο κάτω, ήταν
πραγματικά διαδεδομένο φαινόμενο.
Ενίοτε ή επισκοπική δίωξη, ή καί τιμωρία, κατά κάποιου ταξιδιώτη μο
ναχού μπορεί νά είχε αφετηρία τήν καταγγελία ορισμένων ανθρώπων, πού
ενδεχομένως θά χρησίμευε ώς πρόφαση γιά τον τοπικό αρχιερέα νά στραφεί
εναντίον του. Μιά τέτοια περίπτωση υπονοείται σε ένα συστατικό γράμμα
πού έγραψε ό Ευγένιος Βούλγαρης προς τον αρχιεπίσκοπο Καρλοβίτζης
Παύλο, πριν άπό τό 1745, γιά λογαριασμό τού μητροπολίτη Θεσσαλονίκης γιά
τον προηγούμενο τής μονής Βατοπεδίου Ίωάσαφ πού διεξήγαγε ζητεία στην
περιοχή του. 105 Ό Ίωάσαφ είχε φαίνεται κατηγορηθεί ότι κατακράτησε μέρος
τών συγκεντρωμένων ελεών γιά τον εαυτό του καί ότι είχε μαζί του τή σφραγίδα
τής μονής. Στο συστατικό γράμμα εξαίρεται ή προσωπικότητα τού Ίωάσαφ πού
είχε έπί χρόνια κάνει πολλές ζητειες γιά το μοναστήρι του. Αποδίδονται οί
κατηγορίες στην κακότητα τών ανθρώπων, ένώ ταυτόχρονα δηλώνεται πώς ήταν
σύνηθες οί «ταξιδιώτες» νά κρατούν ένα μέρος τών εισφορών πού συγκέντρωναν
γιά τά προσωπικά τους έξοδα καί τή συνέχιση τού «ταξιδιού» τους. Τέλος,
δηλώνεται πώς ήταν κοινή συνήθεια οί πατέρες τών μονών νά εγχειρίζουν τή
σφραγίδα τής μονής σέ όσους αναλάμβαναν μακρινά ταξίδια.
103. Δημήτριος Γρ. Καμπουρογλους, ο.π., τ. Β',σ.3 2 5 - 3 2 6 .
104. Στο ιδιο, τ. Β',σ.3 2 8 .
105. Εθνική Βιβλιοθήκη τής Ελλάδος, κώδικας 2124, φ. 98.
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Πέραν τών εκβιαστικών απαιτήσεων των κατά τόπους εκκλησιαστικών άρχων,
οι ζητειες τών μοναχών ύπόκειντο επίσης συχνότατα σέ απαιτήσεις, εκβιασμούς
και αρπαγές α π ό διάφορους Οθωμανούς αξιωματούχους, π α ρ ά την ύπαρξη δια
ταγμάτων που παρείχαν φορολογικές απαλλαγές, όπως έγινε ήδη σαφές από τα
οθωμανικά έ γ γ ρ α φ α τής μονής του Σινά. Βεβαίως υπήρχαν καί άλλοι τρόποι για
να αποσπάσουν περιουσιακά στοιχεία ά π ό τους έπαιτούντες. Π.χ. στην Αθήνα ό
γνωστός Χατζή Άλή Χασεκής είχε καταφέρει νά αγοράσει πολύ φτηνά, ειτε μέ
εκβιαστικό τρόπο, είτε μέ ύποπτη συμφωνία μέ τον επικεφαλής του «ταξιδιού»
πρωτοσύγκελλο, ένα παλαιό μετόχι καί ένα ελαιοτριβείο, τά οποία κατόπιν οι
Άγιοταφίτες προσπαθούσαν νά ανακτήσουν. 1 0 6
Μερικές φορές οι δυσκολίες πού συναντούσαν οΙ μοναχοί στίς ζητειες τους
οφείλονταν στίς κακές προσωπικές σχέσεις τους μέ τους μητροπολίτες, τους
προεστούς ή ακόμη καί τους επιτρόπους τών εκκλησιών ενός τόπου. Καί πάλι
οί πληροφορίες πού διαθέτουμε ά π ό τήν Αθήνα μας επιτρέπουν νά παρακολου
θήσουμε αρκετά καλά τέτοιες ενδεικτικές περιπτώσεις. Τό 1710, γιά παράδειγμα,
ό Μελέτιος Αθηνών, ό γνωστός λόγιος καί συγγραφέας, φαίνεται ότι είχε έλθει
σέ σύγκρουση μέ τους Λγιοταφίτες πού βρίσκονταν γιά ζητεία στην Αθήνα καί
εκείνοι τον κατηγόρησαν στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Χρύσανθο Νοταρά καί
στον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθανάσιο γιά παρακώλυση τής ζητείας. Κατόπιν
αυτού, οΙ δύο Πατριάρχες έγραψαν στον Μελέτιο ζητώντας του νά μήν τους
παρεμποδίζει στο έργο τους. Στην απάντηση του ό μητροπολίτης αρνήθηκε τήν
κατηγορία καί απαρίθμησε τά ατοπήματα τών Άγιοταφιτών πού αγνοούσαν τήν
εκκλησιαστική τάξη καί δέν επιδείκνυαν τη δέουσα συμπεριφορά. Ισχυριζόταν
ότι αυτός απλώς τους έπέπληξε, επειδή
χωρίς να μού δείξουν γράμμα συστατικόν. πώς είναι Ιερείς νομίμως χειροτονηθέντες,
λειτουργούσι, εξομολογούσι. ποιούσιν αγιασμούς, καί ει τι άλλο έθέλουσι πράττειν,
άνευ ερωτήσεως του κατά τόπον άρχιερέως καί το πλείστον, δια να δείξωσι το μεγαλειον τους καί το αύτοκέφαλον, Ίεροφορούσι παρόντος μου, χωρίς νά πάρουσι καιρόν
καί νά άσπασθώσι τήν χείρα κατά το σύνηθες παραπλησίως τοις λοιποίς ίερεϋσι.1
Ή μακρά παραμονή τών έπαιτούντων σέ μιά περιοχή, ίδίως όσων διατηρούσαν
μετόχια εκεί, όπως συνέβαινε μέ τους Άγιοταφίτες, τους Σιναίτες ή τους Αγιο
ρείτες, συχνά δημιουργούσε ειτε δεσμούς, ειτε προστριβές μέ τους Ιεράρχες
καί τους κατοίκους τού τόπου, οΙ οποίοι πολλές φορές επενέβαιναν ενεργώς
106. Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλους, ό.π., τ. Β',σ.3 0 4 , 311, 313, 317, 329.
107. Στο ίδιο, τ. Β',σ.2 8 3 - 2 8 4 , 334-336, 343-345.
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ακόμη και στις προστριβές πού ενίοτε ανέκυπταν μεταξύ τών μοναχών. Όταν
ό επικεφαλής της συνοδείας τους ήταν αγαπητός, τότε είχε τή συμπαράσταση
τών ντόπιων πού τον ενίσχυαν στή ζητεία, διαφορετικά στρέφονταν εναντίον
του καί τήν παρεμπόδιζαν με κάποιο τρόπο. Σειρά επιστολών του 18ου αιώνα
σχετικά με τους Άγιοταφίτες πρωτοσύγκελλους πού διενεργούσαν ζητεία καί
διαχειρίζονταν τά μετόχια της Αθήνας αποκαλύπτει τον βαθμό ανάμειξης
του τοπικού στοιχείου στά θέματα τής ζητείας. Μεγάλος αριθμός κατοίκων
της πόλης π.χ. προσυπέγραψε επιστολή προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων
υποστηρίζοντας τον νέο πρωτοσύγκελλο Αγάπιο και κατηγορώντας τον παλαιό,
τον Ιάκωβο, άπο τον όποιο ήθελαν νά απαλλαγούν. Οι κάτοικοι δήλωναν καθαρά
οτι θά βοηθούσαν στή ζητεία μονάχα αν παρέμενε ό Αγάπιος καί αναχωρούσε
ό προκάτοχος του. Αντιθέτως, ό μητροπολίτης Αθηνών έγραφε με τή σειρά του
επιστολές προς τον Πατριάρχη υποστηρίζοντας τον Ιάκωβο καί δηλώνοντας
ότι δεν θά προωθούσε τή ζητεία στην επαρχία του άν ό προστατευόμενος του
ανακαλούνταν άπο τήν Αθήνα.108
Φαίνεται ότι ήταν κοινό φαινόμενο οι πολυάριθμοι επαίτες νά μήν τηρούν
τις απαιτούμενες προύποθέσεις γιά τή διεξαγωγή ζητείας, όπως ήταν ή έγκριση
της άπο τον τοπικό Ιεράρχη, ή κατοχή έγκυρων συστατικών γραμμάτων, ή ή
επίδειξη τής δέουσας καί κόσμιας συμπεριφοράς. Μιά προσπάθεια έλεγχου τών
ποικίλων ιερωμένων, άλλα και άλλων ατόμων πού περιέρχονταν γιά ζητεία σε μιά
εκκλησιαστική επαρχία μας γίνεται γνωστή άπο τήν Κέρκυρα. Στις 18 Ιανουαρίου
1694 με πρόσταγμα τού Μ. Πρωτοπαπά Αναστασίου Αυλωνίτη έντέλλονταν οί
Πρωτοπαπάδες τής υπαίθρου, οι ιερείς καί οί λαίκοί νά μή δίνουν ελεημοσύνη
σε διάφορους ιερείς, έάν αυτοί δέν ήταν εφοδιασμένοι μέ δικό του εγκύκλιο
γράμμα. Ό Μ. Πρωτοπαπάς αιτιολογεί τή διαταγή του εκθέτοντας τά ατοπήματα
πού διαπράττονταν άπο τους ανθρώπους αυτούς: μέ πρόφαση τή συλλογή ελεών
γιά τήν αποπληρωμή τών χρεών κάποιων μονών ή τήν ανακαίνιση εκκλησιών, οί
μοναχοί συγκέντρωναν χρήματα προς ίδιον όφελος. Μάλιστα, όταν τους έδιναν
οι πιστοί χρήματα, αυτοί τά επέστρεφαν ζητώντας διπλάσια καί τριπλάσια. Όσα
μάζευαν, τά δαπανούσαν σε ακόλαστες πράξεις, παίζοντας χαρτιά, μεθώντας,
κάνοντας σαρκικές αμαρτίες, τρώγοντας καί πίνοντας. Επιπλέον, αντί νά κατοικούν
στά μοναστήρια, όπως όφειλαν, αυτοί έμεναν σε οικογένειες χριστιανών.109
Το πρόσταγμα, πού χρησιμοποιεί βαρύτατες εκφράσεις κατά τών «εις όνομα
ιερωμένων» πού διενεργούσαν τις ζητείες, παραδόθηκε στους αρμόδιους γιά νά
κηρυχθεί καί στά χωριά τής υπαίθρου.
Ì08. Στοίδιο,τ. Β',σ.293-294, 299-300, 303-307, 308, 310-312, 318-320, 323.
10
9- Α.Ν.Κ., Σειρά Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες, Φ. 14, ύποφάκ. 3, φ. 171, 173, 186.
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Ανάλογο π ε ρ ί π ο υ ήταν και το π ρ ό σ τ α γ μ α της 24ης Μαίου το 1744 του Μ.
Πρωτοπαπά Ι ω ά ν ν η Βούλγαρη που εκδόθηκε
επειδή διάφοροι ιερωμένοι, και Μοναχοί περιπατούν όλούθεν προφασιζόμενοι
πτωχείαν χωρίς να έχουν άπο τούτην την άξίαν εγγραφον αδειαν, ή καί άπο πολλούς
χρόνους πεπαλαιωμένην. Δια τούτο διορίζομεν, ότι τινάς άπο τους Ιερείς της Νήσου
να μήν δέχεται κανένα άπο τους ρηθέντας ίερομένους, ή μοναχούς οπού να μήν έχη
την έδικήν μας εγγραφον αδειαν, ή νεωστι παρ' ημών δεδομένην. Ταύτα θέλουν
ενεργηθούν άπο όλους τους Ιερείς άδιαφόρως εις ποινήν αργίας.11*)
Ε ν ί ο τ ε οί μοναχοί, ειτε επειδή εμπλέκονταν σε άλλες δραστηριότητες, ειτε
γιά άλλους άγνωστους σ' εμάς λόγους, αποφάσιζαν να αποσπαστούν άπο
τη συνοδεία π ο ύ διεξήγε τη ζητεία γ ι ά να τή συνεχίσουν ατομικά άλλοτε
εξακολουθώντας να παρουσιάζονται ώς εκπρόσωποι τού μοναστηριού τους,
άλλοτε ώς απλοί, πλέον, επαίτες. Έ χ ο ν τ α ς πάντως την ιδιότητα τού κληρικού
μπορούσαν νά επιβιώσουν εύκολα τελώντας διάφορες ίεροπραξίες. Δύο παρα
δ ε ί γ μ α τ α αρκούν γ ι ά νά παρουσιάσουν ενδεικτικά αυτές τις περιπτώσεις.
Το π ρ ώ τ ο αφορά τον Άγιοταφίτη μοναχό Άγαθάγγελο, ό όποιος το 1795 «ευ
ρισκόμενος εις Λεβαδείαν χάριν της συνήθους ελεημοσύνης, άπεσκίρτησε».
Παρά τις συστάσεις τού επικεφαλής της ζητείας πρωτοσύγκελλου Νεοφύτου,
αυτός συνέχισε τις περιοδείες του στη Θήβα καί στην περιοχή τού Ταλαντίου
εξακολουθώντας νά συλλέγει ελεημοσύνες δήθεν υ π έ ρ τού Αγίου Τάφου, χωρίς
όμως νά τίς π α ρ α δ ί δ ε ι στην άγιοταφιτική συνοδεία, προσποιούμενος οτι αυτός
πλέον άνηκε στη μονή τού Αγίου Νικολάου στην επαρχία των Θηβών. 111
Το δεύτερο π α ρ ά δ ε ι γ μ α μας παρουσιάζει μιά ασυνήθιστη περίπτωση γιά
τήν οποία κλήθηκε νά αποφασίσει ό Μ. Π ρ ω τ ο π α π ά ς Χριστόδουλος Βούλγαρης
στις 13 Φεβρουαρίου τού 1690. 1 1 2 Ό ιερομόναχος Ί ω ά σ α φ , έκκλησιάρχης τής
μονής τού Βατοπεδίου τού Αγίου Ό ρ ο υ ς , πού εκτελούσε ζητεία μαζί με τον
υποτακτικό του Ιερομόναχο Δανιήλ, προσέφυγε στον Μ. Πρωτοπαπά επειδή,
όταν έφτασαν στην Κεφαλονιά, ό Δανιήλ αποφάσισε νά μάθει μουσική καί πα
ρέμεινε εκεί έπί τριάντα π ε ρ ί π ο υ μήνες ξοδεύοντας χρήματα τού μοναστηριού
σέ δάσκαλο της μουσικής καί «έγινεν αποστάτης τού μοναστηρίου [.·.] δια
HO. A.N.K., Σειρά Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες, Φ. 32. ύποφάκ. 8, φ. 14α. Παρόμοιου περιε
χομένου εντολή δίνεται καί λίγο αργότερα, φ. 20β. Βλ. καί Α.Χ. Τσίτσας, «Ιωάννης Βούλ
γαρης, τρόφιμος καί Σπουδαίος τού Φλαγγινιανού, Μέγας Πρωτοπαπάς Κέρκυρας», Δελτίον
Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρας 15 (1978) 108, 109-110.
111. Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλους, d.w., τ. Β',σ.3 2 9 - 3 3 0 .
112. Α.Ν.Κ., Σειρά Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες, Φ. 6, ύποφάκ. 5, φ. 15r-16v.
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κοσμικής φαντασίας καί μάθησιν τής μουσικής τέχνης». Ό Ί ω ά σ α φ προσέφυγε
αρχικά στον Αρχιεπίσκοπο Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου, ό όποιος αποφάσισε πώς
ό μουσικόφιλος μοναχός μπορούσε να συνεχίσει τα μαθήματα μουσικής, άλλα
δεν έπρεπε να τολμήσει να διεξαγάγει ζητεία ώς εκπρόσωπος τής μονής του.
Κατόπιν αύτού, ό Δανιήλ έφυγε α π ό τήν Κεφαλονιά καί πήγε στην Κέρκυρα για
να συνεχίσει τήν επαιτεία για λογαριασμό του «έχοντας μερικαίς άπανταχούσαις
διαφόρων αρχιερέων και προέδρων εις ζημείαν του μοναστηρίου, κάι έμέ τού
αύτου προεστώτος», όπως ισχυριζόταν ό επικεφαλής τής ζητείας Ίωάσαφ.
Ζητούσε επομένως νά προσταχθει ό πρώην υποτακτικός του να του επιστρέψει
τήν εξοδον των κανισκιών όπου τού εδοσα και τήν έλεημοσόνην όπου εις το
διάσΡημαχρόνων τριών έσύναξε [...] άπο τους Κόρφους, Κεφαλληνίαν, Άγίαν
Μαύραν, Ξερόμερο και άπο το Σκόπελον και άλλους τόπους, καί επιστρέψει
ταίς άπανταχούσαις όπου εις βοήθειαν της συνοδίας έλαβε [...], και ενεργώντας
ούτως να τραβισθή εις τήν Κεφαλληνίαν να ζή με το έπιτραχίλιόν του και να μην
ξεπλανα τους χριστιανούς [...].
Ό κατηγορούμενος, άφού παραδέχτηκε έν μέρει τους ισχυρισμούς του
Ίωάσαφ, έκανε ένα λεπτομερή απολογισμό των δώρων καί τών χρημάτων π ο ύ
είχαν συγκεντρωθεί, με τον ό π ο ι ο διαφωνούσε όμως ό συνταξιδιώτης του, και
υποστήριξε ότι τού είχε ήδη επιστρέψει τα χρήματα καί τήν « ά π α ν τ α χ ο ύ σ α » .
Ό Μ. Πρωτοπαπάς, ευρισκόμενος ενώπιον τών αλληλοσυγκρουόμενων ιστο
ριών, διέταξε εντός οκτώ ήμερων νά ορκιστεί ό Δανιήλ γ ι ά τήν αλήθεια τών
ισχυρισμών του.
Οί ποικίλες υποθέσεις στις όποιες εμπλέκονταν οί πολυάριθμοι μοναχοί
πού περιέρχονταν πόλεις και χωριά, ή συχνά άτοπη συμπεριφορά τους, σε συν
δυασμό με τήν αλλαγή τών γενικότερων αντιλήψεων καί τού πνεύματος τού
αντικληρικαλισμού στα χρόνια τ ο υ Διαφωτισμού έκανε τους εκπροσώπους του
νά θεωρούν τις ζητείες άπο κάθε ά π ο ψ η σκανδαλώδεις.
Στην Ελληνική Νομαρχία αφιερώνονται δύο περίπου σελίδες σκληρότατης
κριτικής στο φαινόμενο τής ζητείας. Ό συγγραφέας της θεωρεί ότι οί έπαιτούντες μοναχοί εκμεταλλεύονταν με τον χειρότερο τρόπο τήν ευπιστία καί το
θρησκευτικό συναίσθημα του κόσμου, ιδίως τών γυναικών:
Αυτοί [οί μοναχοί] είναι αναρίθμητοι, επειδή δεν ευρίσκεται πόλις ή χωρίον,
όπου να μήν φυλάττη ή ενα ή δυο άπο αύτους τους λαοκλέπτας, οί όποιοι
παρησιάζονται εις τον αρχιερέα καί αγοράζουν παρ' αύτου τήν άδειαν τού κλε
ψίματος, καί έπειτα, με άκραν αύθάδειαν άρχινούσιν άπο όσπίτιον εΙς όσπίτιον,
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να ζηχούσι έλεημοσύνην, καί έκδύουσιν εξόχως τάς γυναίκας [...] Αυτοί εχουσιν
εν κιβωτίδιον γεμάτον από ανθρώπινα κόκκαλα και κρανία ακέραια, τα οποία
άσημώνουσι, και έπειτα όνοματίζουσιν, άλλα μεν του Αγίου Χαραλάμπους καί
άλλα του Αγίου Γρηγορίου. Έν ένι λόγω, δεν άφήνουν αγιον, χωρίς να έχουν
μέρος από τα κόκκαλά του. Οι περισσότεροι από αύτους τους κοκκαλοπωλητάς
εξέρχονται από το όρος του Άθους, όπου ονομάζουν Αγιον Όρος, εις το όποιον
ευρίσκεται ή πηγή αυτών των καλογήρων.
Οι μοναχοί αυτοί αργότερα στα μετόχια τους «μετρούσι τα κλεφθέντα χρήματα,
διά να λάβωσιν αυτοί κρυφίως τα μισά καί τα λοιπά να τα ύπάγωσιν εις τα
μοναστήρια των».
Ό ανώνυμος σ υ γ γ ρ α φ έ α ς της Ελληνικής Νομαρχίας εξηγεί π ώ ς «αί ούτως
καλούμεναι πανταχούσαι, είναι κάποιαι παρακαλεστικαί έπιστολαί των μο
ναστηριών, ό π ο υ τ ά ς στέλνουν προς τους χριστιανούς, καί είναι γεγραμμέναι
με διάφορα χ ρ ώ μ α τ α καί με μεγάλα στοιχεία». Προσθέτει ακόμη πώς ό ίδιος
είχε δει « ε ω ς τεσσάρας κεφάλας του Αγίου Χαραλάμπους», που θεωρείτο ότι
προστάτευε ά π ο την πανώλη, ό π ω ς καί ό Άγιος Βησσαρίων. Άπο προσωπική
μαρτυρία ενός μοναχού «ταξιδευτή», επίσης, είχε πληροφορηθεί ότι εκείνος
μέσα σε εικοσι χρόνια είχε συγκεντρώσει 150.000 γρόσια, ά π ο τα όποια είχε
δώσει στο μοναστήρι του τ α δύο τρίτα καί είχε κρατήσει τα υπόλοιπα που τα
τόκιζε σε διάφορους εμπόρους. 1 1 3
Μια άλλη μαρτυρία πού, χωρίς νά έχει άντικληρικά κίνητρα, επιβεβαιώνει
σε μεγάλο βαθμό τίς πιο πάνω αιτιάσεις προέρχεται ά π ο άνθρωπο που έζησε
ά π ο κοντά τη δραστηριότητα ενός Σιναίτη μοναχού. Ό Παναγής Σκουζές, μικρό
παιδί τότε καί φυγάς άπο τήν Αθήνα, βρέθηκε παραγιός κάποιου Σιναίτη καί τον
βοηθούσε στίς δραστηριότητες του. Ό μοναχός περιερχόταν με λείψανα αγίων
κάνοντας αγιασμούς καί εκμεταλλευόμενος τήν απελπισία καί την ευπιστία των
χωρικών της Εύβοιας πού ήταν τρομαγμένοι ά π ο το ξέσπασμα επιδημίας πανώλης,
το 1791. Ό Σινάίτης διοικούσε μιά οργανωμένη επιχείρηση πού τήν προσάρμοζε
στίς εκάστοτε περιστάσεις προκειμένου νά αποσπάσει περισσότερα χρήματα ή
άλλα αγαθά, εξασφαλίζοντας με πλάγια μέσα ποικίλα οφέλη, διεξάγοντας εμπόριο
με τά πρόβατα πού έπαιρνε ά π ο τους κτηνοτρόφους κ.λπ. Τέλος, αναφέρεται ότι
ό μοναχός αυτός αφαίρεσε ά π ο προσωρινά εγκαταλειμμένο λόγω της πανώλης
μοναστήρι τά ασημένια καντήλια του καί άλλα αφιερώματα. 1 1 4
113. Ελληνική Νομαρχία Ήτοι Λόγος Περί ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ [...] Σνντεθείς τε και Τύποις έκδωθείς
ιδίοις άναλώμασι χρος ώφελείαν των Ελλήνων ΠΑΡΑ ΑΝΟΝΙΜΟΤ (sic) του Έλληνος, Ιταλία
1806], Κάλβος, Αθήνα 1968,σ.1 1 6 - 1 1 7 .
114. Το Χρονικό τής σκλαβωμίνης Αθήνας,σ.8 6 - 9 2 .
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Αδιαμφισβήτητα οί ζητειες ήταν εξαιρετικά προσοδοφόρες για τους μονάχους
σε προσωπικό επίπεδο. Σύμφωνα με όλες τίς ενδείξεις ή χρησιμοποίηση για
ιδιοτελείς σκοπούς των ελεών πού συγκεντρώνονταν ήταν συνηθισμένο φαι
νόμενο. Τα όσα προαναφέρθηκαν σχετικά με τήν προθυμία τους για τήν ανάληψη
μακρινών και επίπονων ταξιδιών, για τις μεταξύ τους έριδες προκειμένου να
παραμείνουν επικεφαλής σε μια ζητεία, για τήν απομάκρυνση τους άπο τή
συνοδεία τού μοναστηριού ώστε να έπαιτήσουν μόνοι τους, άλλα και για τήν έν
γένει συμπεριφορά πολλών άπο αυτούς, δείχνουν πώς το προσωπικό συμφέρον
αποτελούσε για πολλούς ενα ισχυρό κίνητρο για τήν έξοδό τους σε ζητεία και
ήταν το αίτιο τών παρουσιαζόμενων ατασθαλιών και τής απαράδεκτης για
κληρικούς συμπεριφοράς.
Έκτος άπο τις οργανωμένες ζητείες τής Εκκλησίας, φαίνεται ότι και οί Κοι
νότητες, όταν βρίσκονταν σέ απορία και μεγάλο χρέος, κατέφευγαν στή λύση
αύτη. Γνωρίζουμε δύο παραδείγματα άπο τον νησιωτικό χώρο, πιθανότατα όμως
υπάρχουν περισσότερα πού δεν έχουν εντοπιστεί. Το ενδιαφέρον είναι πώς και
στις δύο περιπτώσεις μία καθολική Κοινότητα ή ή Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία
είναι εκείνες πού πρωτοστάτησαν στή ζητεία. Ή πρώτη περίπτωση άφορα στους
καθολικούς κατοίκους τής Σαντορίνης. Το 1742, οί κάτοικοι απελπισμένοι άπο
τή βαριά φορολογία και αδυνατώντας παράλληλα να εξασφαλίσουν τήν άδεια
γιά τήν επισκευή τού καθεδρικού τους ναού, πολύ περισσότερο δε να βρουν τά
χρήματα γιά τίς απαιτούμενες εργασίες, αποφάσισαν τή διενέργεια ζητείας,
τήν όποια θά ασκούσε ό οικονόμος τής καθολικής επισκοπής κανονικός Λουκάς
Μπαρμπαρίγος, πού θά περιερχόταν τίς καθολικές μητροπόλεις άνά τον κόσμο
γιά τή συλλογή χρημάτων. 115 Ή δεύτερη περίπτωση άφορα στην Κοινότητα
τής Σύρου πού βρέθηκε καταχρεωμένη μετά άπο μία περίοδο εσωτερικών
ταραχών. Κατόπιν αυτού, με τήν παρέμβαση τού επισκόπου τών καθολικών
Ί. Τζιουστινιάνι, ή Κοινότητα οργάνωσε ενα ταξίδι ζητείας το 1779 γιά τήν
ανακούφιση τού υπέρογκου χρέους της. 116
Οί ζητείες μεμονωμένων ατόμων, λαίκών ή κληρικών, πού δεν ταξίδευαν με
καθορισμένη αποστολή άπο τήν Εκκλησία ή δεν σχετίζονταν με τήν επιθυμία
τους να κτίσουν ή νά επισκευάσουν ενα ναό ή μία μονή, άλλα γίνονταν γιά
προσωπικούς λόγους ακολουθούσαν λίγο έως πολύ το ίδιο πρότυπο και απαι
τούσαν τά ίδια έγγραφα γιά τήν άσκηση τους. Οί ιστορίες πού επικαλούνταν
οι έπαιτούντες ήταν συνηθέστατα τραγικές, άν και δεν γνωρίζουμε άν άλήÌ15. Μαρτυρίες άπο τη Σαντορίνη (1573-1819) . Έκθεση ιστορικών εγγράφων. σύνταξη καταλόγου
και επιμέλεια Αγαμέμνων Τσελίκας, Αθήνα 1985,σ.4 8 .
116. Ανδρέας Θ. Δρακάκης, Ή Σύρος επί Τουρκοκρατίας, τ. Α', Ερμούπολη 1948,σ.7 0 - 7 1 .
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θευαν ή όχι σε κάθε περίπτωση. Ό συνηθέστερος λόγος που επικαλούνταν
για τη ζητεία ήταν ή αποπληρωμή λύτρων ή χρέους πού είχε συναφθεί για
τήν απελευθέρωση συγγενών τους, του εαυτού τους, ή καί αλλων χριστιανών
πού κρατούνταν φυλακισμένοι ή δούλοι ειτε άπο τους Οθωμανούς είτε άπο
κουρσάρους και πειρατές. Αυτό συνέβαινε εφόσον παρέμενε κάποιο μέλος της
οικογένειας ώς όμηρος ή ώς ενέχυρο, οπότε επιτρεπόταν ή αναχώρηση ενός
άλλου γιά τή συλλογή τών λύτρων. Δεν ήταν άγνωστες έτσι περιπτώσεις κατά
τις όποιες ό επαιτών είχε ενεχυριάσει το παιδί του ή τήν οικογένεια του λόγω
χρέους ή αιχμαλωσίας και ζητιάνευε γιά νά ξεχρεώσει και νά ελευθερώσει
τους δικούς του. 117 Συνήθεις ήταν επίσης οί ζητείες γιά τήν αποπληρωμή
χρέους πού είχαν συνάψει μή συγγενείς χριστιανοί γιά τήν πληρωμή λύτρων ή
τήν απελευθέρωση αιχμαλώτων, φυλακισμένων και αναξιοπαθούντων με τους
οποίους δεν είχαν κάποια συγγένεια, 118 όπως είδαμε νά συμβαίνει με τον
Σαμουήλ Καπασούλη. Κοινές ήταν και οί ζητείες λόγω έσχατης πενίας καί
απορίας. 119 Είναι χαρακτηριστικό ότι οί περισσότερες ζητείες πού εμπίπτουν
σ' αυτές τις κατηγορίες παρουσιάζονται ώς έπί το πλείστον κατά τον 16ο
καί τις αρχές τού 17ου αιώνα, ή σε διάφορες άλλες εποχές κυρίως μετά άπο
μεγάλες πολεμικές συγκρούσεις καί πειρατικές επιδρομές.
Όπως συνέβαινε καί μέ τις ζητείες της Εκκλησίας, κάποτε ή ιδιωτική ζη
τεία γινόταν μέ επιστολή πού απηύθυναν οί αναξιοπαθούντες, ή οί συγγενείς
τους, ζητώντας τήν προσφορά βοήθειας άπο συγγενείς, φίλους, τήν Εκκλησία ή
κάποια χριστιανική κοινότητα. Οί περισσότερες άπο τέτοιες γνωστές υποθέσεις
αφορούν σε άτομα ή οικογένειες πού αιχμαλωτίστηκαν μετά άπο πολεμικά
γεγονότα, όπως ήταν ή πτώση τού Ναυπλίου το 1715.120
Χαρακτηριστικό δείγμα της συχνότητας τών ιδιωτικών αυτών ζητειών καί τών
λόγων της διεξαγωγής τους μας παρέχουν οί υποθέσεις πού σταχυολογούνται
άπο τις εγκύκλιες επιστολές τών Μ. Πρωτοπαπάδων της Κέρκυρας. Άπο το
117. Α.Ν.Κ., Σειρά Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες, Φ. 32. ύποφακ. 10, φ. 8v-9r, 15r, 18v, 26r. Νικό
λαος Βούλγαρης, ό.π., Παρνασσός Ι Γ (Ιούνιος 1890) 309, 312, 313, 317. Δημήτριος Πάλλας,
Κατάλογος χορογράφων του Βυζαντινού Μουσείου Άθηνών, Μέρος τρίτον μετά γενικών ευρετηρίων,
σ. 9 6 (αρ. 42) . Ευτυχία Δ. Λιάτα, «Μαρτυρίες για τήν πτώση τ ' Άναπλιού στους Τούρκους
(9 Ιούλη 1715) », Μνήμων 5 (1975) 140. Ελένη Άγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «ΟΊ οικογένειες
Λικινίου και Περδικάρη. Μελέτη βιογραφική καί γενεαλογική». Μίσαιωνικα και Νεα Ελληνικά
5 (1996) 330-333.
118. Περικλής Γ. Ζερλέντης, Σημειώματα περί Ελλήνων έκ τών Μαρτίνου Κρουσίου Σουηκικων
Χρονικών,σ.9 , 13, 14, 17, 25, 29, 30, 31.
119. Περικλής Γ. Ζερλέντης,ό.π.,σ.9 , 14. Ανδρέας Τηλλυρίδης. «Ανέκδοτος αλληλογραφία έκ
τών έν Αγγλία έπιδημησάντων Ελλήνων τινών του 17ου αιώνος». θεολογία 45 (1974) 665-667.
120. Ευτυχία Δ. Λιάτα, ό.π., Μνήμων 5 (1975) 112-115, 128, 130-133, 136, 138-144.
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σύνολο των 88 πρωτοπαπαδικών επιστολών οι 52 αφορούν ζητείες ποικίλης
αιτιολογίας που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες περιπτώσεις. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο κατηγορίες τέτοιων ζητειών που απαντώνται
στην πηγή αύτη: α') οι ιστορίες ζητείας ανθρώπων πού άπο μουσουλμάνοι ή
εβραίοι έγιναν χριστιανοί, ή χριστιανών πού, αφού είχαν άλλαξοπιστήσει, επέ
στρεψαν μετά στην ορθοδοξία και κατόπιν ζητιάνευαν για να ζήσουν,121 καί
β') εκείνες τών γυναικών πού ταξίδευαν ειτε μόνες ειτε με τα παιδιά τους ή
τον άντρα τους επαιτώντας. 122
Οί ζητείες τού τύπου αυτού δεν συναντώνται τόσο συχνά στις πηγές όσο εκεί
νες τών μοναχών, αυτό όμως οφείλεται μάλλον στην έλλειψη καταγραφής τους ή
στή διατήρηση τών συστατικών γραμμάτων με τα όποια ταξίδευαν καί όχι στή
σπανιότητα τού φαινομένου. Τουλάχιστον αυτό δείχνει καί ή ποσοστιαία αναλογία
μεταξύ τού αριθμού τών εγκυκλίων γραμμάτων τού Μ. Πρωτοπαπά Ιωάννη Βούλ
γαρη. Όσα αφορούν σε ζητείες μοναχών γιά ναούς καί εκκλησίες ανέρχονται σε
36, ενώ τά γράμματα πού έξεδόθησαν για ιδιώτες πού πραγματοποιούσαν ζητεία
γιά προσωπικούς λόγους ήταν, όπως είδαμε, 52.
Άπο τά σωζόμενα συστατικά γράμματα καί τίς «άπανταχούσες» πληροφο
ρούμαστε το όνομα, τήν προέλευση, καί κάποτε τήν κοινωνική τάξη, ή τήν ιδιό
τητα τών έπαιτούντων. Αυτά βεβαίως μπορεί να ήταν παραπλανητικά ή ψευδή,
όπως θά δούμε στή συνέχεια. Το ίδιο θα μπορούσε νά υποπτευθεί κανείς καί
γιά τους λόγους πού κάποιοι επικαλούνταν γιά τή ζητεία. Ωστόσο οί θλιβερές
ιστορίες τους μπορούσαν νά γίνουν εύκολα πειστικές γιά τους συγχρόνους τους
καθώς αποτελούσαν συνήθη φαινόμενα στή ζωή τών ανθρώπων της εποχής. Οί
συγκυρίες συχνά έθιγαν ανθρώπους κάθε τάξης καί προέλευσης αδιακρίτως.
Οποιοσδήποτε μπορούσε νά συλληφθεί αιχμάλωτος, ό ίδιος ή ή οικογένεια του,
κατά τή διάρκεια πειρατικών επιθέσεων, επιδρομών, ή πολεμικών γεγονότων καί
κατόπιν νά πουληθεί ώς σκλάβος ή νά ζητηθούν λύτρα γιά τήν απελευθέρωση
του. Εξίσου εύκολο ήταν νά κατηγορηθεί γιά ποικίλα πραγματικά ή φανταστικά
παραπτώματα καί νά ριχτεί στή φυλακή ή νά απειληθεί ή ζωή του, νά δει τήν
οικογένεια του νά κινδυνεύει άπο ανάλογες συνθήκες καί, φυσικά, νά περιπέσει
σε έσχατη απορία στερούμενος τά προς το ζην. Έτσι, στις ζητείες συναντούμε
ιερείς, εμπόρους, τεχνίτες, λογίους, ολόκληρες οικογένειες, άπλες γυναίκες μόνες
121. Νικόλαος Βούλγαρης, ό.π., Παρνασσός ΙΓ (Ιούνιος 1890) 308-309, 310, 313-314, 315,
316, 317, 318. Πρβλ. Α.Ν.Κ., Σειρά Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες, Φ. 32, ύποφακ. 10, φ. lOr-v, 19r
22v-23r, 23v-24r, 25v-26r, 26v.
122. Νικόλαος Βούλγαρης, ό.π., Παρνασσός ΙΓ' (Ιούνιος 1890) 308, 313, 314, 317. Πρβλ. Α.Ν.Κ.,
Σειρά Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες, Φ. 32, ύποφακ. 10, φ. 8r-v, llr, 12v-13r, 13v-14r, 16v, 18v-19r,
19r, 19v, 20v-21r, 25v-26r.
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τους ή με τα π α ι δ ι ά τους· ενίοτε αναφέρονται και γόνοι μεγάλων οικογενειών,
αν καί εκεί συχνότατα επρόκειτο για άπατη.
Ή άσκηση της ζητείας εμπεριείχε συχνά κινδύνους που γιά τους μεμονωμέ
νους επαίτες ήταν ίσως περισσότεροι ά π ο ο,τι γιά τους μοναχούς. Ή ζητεία τους
μπορεί νά επεκτεινόταν γιά χρόνια λόγω τών πραγματικά αντίξοων περιστάσεων
που συναντούσαν η νά καταντούσε ένα επικερδές επάγγελμα, το όποιο δέν είχαν
λόγο νά εγκαταλείψουν. Σέ ελάχιστες όμως περιπτώσεις έχουμε πληροφορίες γι«
την εξέλιξη μιας ζητείας τού τύπου αυτού. Μιά άπο αυτές είναι ή ιστορία του
Νικόλαου Λικίνιου, γόνου της μεγάλης μονεμβασιώτικης οικογένειας, ό όποιος
αιχμαλωτίστηκε μαζί με τον μικρό του γιο το 1715 κατά την κατάληψη της
πατρίδας του ά π ο τους Τούρκους καί μετά έπί χρόνια ταξίδευε γιά τη συγκέντρωση
χρημάτων γιά την εξαγορά τους. Ή λεπτομερής αφήγηση τών περιπετειών του
ά π ο το 1715 μέχρι το 1722 περιέχεται σέ μακρό συστατικό γράμμα τού Πατριάρχη
Αλεξανδρείας Σαμουήλ Καπασούλη. 1 2 3 Τό 1739 ό Νικόλαος Λικίνιος επαιτούσε
ακόμη ευρισκόμενος στην Κέρκυρα, όπως βλέπουμε ά π ο τή σχετική άδεια ζητείας
τού Μ. Πρωτοπαπά Ιωάννη Βούλγαρη. 1 2 4
Οί περιπλανήσεις τών έπαιτούντων Ελλήνων επεκτείνονταν καί σέ χώρες
τής Δυτικής Ευρώπης. σύντομα μάλιστα οΙ περιοδεύοντες γιά ζητείες άλλα
ακόμη και γ ι ά σπουδές Έ λ λ η ν ε ς απέκτησαν κακό όνομα καί απογοήτευσαν
πολλούς ά π ο τους κατά τά άλλα φιλέλληνες ξένους, άλλοτε δικαίως καί άλλοτε
αδίκως. Κάποιες ά π ο τις περιπτώσεις αυτές είναι αρκετά γνωστές, όπως τού
Μητροφάνη Κριτόπουλου και άλλων ταξιδιωτών στή Βρετανία και αρκετών
επισκεπτών τού Μαρτίνου Κρούσιου. 1 2 5 Μιά γενικότερη άποψη πού απηχεί τίς
απόψεις τών Δυτικών γ ι ά τους περιοδεύοντες Έ λ λ η ν ε ς εκτίθεται σέ επιστολή
τού πρεσβευτή τής Βρετανίας στην Κωνσταντινούπολη Sir Thomas Roe το

123. Κ. Άμαντος, «Ή οάγμαλωσία τού Νικολάου Λικινίου». Ελληνικά ΙΑ' (1939) 151-156. Στο
ίδιο άρθρο δημοσιεύεται άπο τον ίδιο σιναίτικό κώδικα 1650 και ενα υπόδειγμα συστατικού
γράμματος «περι ζητείας αιχμαλώτων». Βλ. επίσης Ελένη Άγγελομάτη-Τσουγκαράκη, ό.π.,
Μεσαιωνικα και Νέα Ελληνικά 5 (1996) 330-333.
124. Νικόλαος Βούλγαρης, ό.π., Παρνασσός ΙΓ (Ιούνιος 1890) 304-305. Πρβλ. Α.Ν.Κ., Σειρά
Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες, Φ. 32, ύποφακ. 10, φ. 2v-3r.
125. John Mason, A History of the Holy Eastern Church, τ. Π, Λονδίνο 1847, α 413 και έξης. Μ.
Ρενιέρης, Μητροφάνης Κριτόπουλος καί oi εν Αγγλία και Γερμανία φίλοι αύτού, Αθήνα 1893, α
111-112. Emile Legrand, Bibliographie Hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés p
des Grecs au dix-septième siècle, τ. 5, Παρίσι 1903,σ.1 9 8 - 1 9 9 . Ανδρέας Τηλλυρίδης,ό.π.,βιολογία
45 (1974) 659-660. Steven Runciman, «The Church of England and the Orthodox Churches
in the seventeenth and eighteenth Centuries», στο E.G.W. Bill (έπιμ.) , Anglican Initiatives in
Christian Unity. Lectures delivered in Lambeth Palace Library 1966, Λονδίνο 1967,σ.6 - 7 . E.D.
Tappe, «The Greek College at Oxford», Oxoniensia, xix (1954) ,σ.1 0 5 . Περικλής Γ. Ζερλέντης,
ο.π.,σ.7 - 8 . Johannes Kemke, Patricius Junius, Λιψία 1898,σ.1 1 8 - 1 1 9 .
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1627, στην οποία, απηχώντας γενικότερες απόψεις, έγραφε «[...] all men being
scandalised at the name of wandering Greeks». 1 2 6
Λιγότερο γνωστό, ίσως, είναι το πόσο π ι ε σ τ ι κ ό παρουσιαζόταν, σε ορι
σμένη τουλάχιστον χρονική περίοδο, το πρόβλημα της μαζικής π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς
εξασφάλισης διαβατηρίων για ταξίδια στην Ε υ ρ ώ π η ά π ο επίδοξους ταξιδιώτες
με κίνητρα συνήθως τή ζητεία. Ή περίπτωση τού πρεσβευτή της Βρετανίας στην
Κωνσταντινούπολη Sir T h o m a s Roe είναι χαρακτηριστική, πολύ περισσότερο
γιατί σχολιάζει και τή στάση του Πατριαρχείου γ ύ ρ ω ά π ο το θέμα αυτό. Τα
πατριαρχικά συστατικά γ ρ ά μ μ α τ α , κατά τή γ ν ώ μ η τού πρεσβευτή, δίνονταν
μάλλον εύκολα. Αντιθέτως, γιά τήν έκδοση διαβατηρίων προς τή Βρετανία ό
ίδιος έφερνε δυσκολίες μ ε αποτέλεσμα ν ά του ασκούνται μεγάλες πιέσεις γ ι ά
τήν παραχώρηση τους. Πιο συγκεκριμένα, το 1624 ό Sir Thomas Roe έγραφε:
Of wandering Greeks there is so great a store, that I am forced daily to deny my
passports; yet at the third instance and pressure of the patriarch, I have given one,
and but one in all, to a Jew become Christian.
Τελικά φαίνεται ότι κι αυτό το διαβατήριο κ α κ ώ ς είχε εκδοθεί, επειδή το
πρόσωπο στο οποίο δόθηκε δημιούργησε πολλά προβλήματα όταν πήγε στην
Αγγλία. Έ τ σ ι , ό πρεσβευτής, αίσθανόμενος ότι τ ά όσα είχαν μεσολαβήσει
αντανακλούσαν άσχημα στον τρόπο που εκτελούσε τ ά καθήκοντα του, βρέθηκε
αναγκασμένος νά δηλώσει π ώ ς το διαβατήριο π ο ύ είχε δώσει ήταν εξαιρετικά
ψυχρό, και είχε εκδοθεί κατά παράκληση τού Πατριάρχη, ένώ ό ίδιος είχε
αρνηθεί νά ενδώσει σε εκατοντάδες άλλες αιτήσεις. Σε αντίθεση με τή στάση
του, παρατηρεί, οί Πατριάρχες παραχωρούσαν π ά ρ α πολύ εύκολα άδειες
ζητείας προκειμένου νά α π α λ λ α γ ο ύ ν ά π ο τους πιεστικούς απατεώνες. 1 2 7
Ή παρατήρηση τού πρεσβευτή πρέπει νά ήταν σωστή διότι γνωρίζουμε ότι
κάποιοι Πατριάρχες είχαν π ρ α γ μ α τ ι κ ά εκδώσει α ρ κ ε τ ά συστατικά γ ρ ά μ μ α τ α .
Είναι π.χ. μεγάλος ό αριθμός συστατικών γ ρ α μ μ ά τ ω ν , γνήσιων ή πλαστών,
πού αναφέρεται ότι είχε δώσει ό Πατριάρχης Ι ε ρ ε μ ί α ς Β' ό Τρανός καί άλλοι
Πατριάρχες αυτής τής περιόδου. 1 2 8
Ή δ η στους σύγχρονους αποδέκτες τών συστατικών αυτών επιστολών είχαν
δημιουργηθεί εύλογες υποψίες γ ι ά τή γνησιότητα ορισμένων τουλάχιστον ά π ο
αυτές. Ό Μαρτίνος Κρούσιος π.χ. αναφέρει: «πολλοί εκάστοτε δεύρο έ π ε 126. Johannes Kemke, ό.π., α. 118.
127. Στο ιδιο,σ.1 1 8 - 1 1 9 .
128. Περικλής Γ. Ζερλέντης, ό.π., σποραδικά.
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δήμησαν Έλληνες, λύτρα ζητούντες, και έβοηθήσαμεν κατά δύναμιν άλλα νυν
απρόθυμοι είσί πολλοί των π α ρ ' ήμιν, πεπλασμένοις αυτών ένίων συστατικοίς
γράμμασιν έντυχόντες». 1 2 9 Άπο την ίδια πηγή αναφέρεται ότι αρκετοί ταξιδιώτες
επεδείκνυαν συστατικά γράμματα στη λατινική γλώσσα άπο διάφορους ηγεμόνες
της Ευρώπης, ακόμη και πάπες: του π ά π α Γρηγορίου Ι Γ, τού αυτοκράτορα
Ροδόλφου Β' (1576-1612) , τού αρχιδούκα της Αυστρίας Φερδινάνδου, του αρχιε
πισκόπου Κολωνίας Έρνέστου, τού βασιλιά της Πολωνίας, τού δόγη της Βενετίας
Πασκουάλε Σικόνι (Pascuale Cicognia) , της Ελισάβετ, βασίλισσας της Γαλλίας,
της Ουγγαρίας και της Βοημίας. Ο Π. Ζερλέντης υπέδειξε ήδη π ώ ς το συ
στατικό γ ρ ά μ μ α προς τον προαναφερθέντα, πρέπει να ήταν πλαστό. Αυτό
συνέβαινε καί με άλλα ά π ο τ ά έπιδεικνυόμενα συστατικά γ ρ ά μ μ α τ α . 1 3 0
Μία τέτοια περίπλοκη περίπτωση πλαστογραφημένου πατριαρχικού συστα
τικού γράμματος, μάλιστα, έχει προκαλέσει τή δημοσίευση μιας σειράς κειμένων
π ο ύ προσπαθούσαν νά διευκρινίσουν τί ακριβώς είχε συμβεί, αφού, λόγω της
πλαστογραφίας, μεταξύ τών άλλων, δημιουργήθηκε και αμφισβήτηση ώς προς
τήν ταυτότητα τού μητροπολίτη Παίσίου Παλαιών Πατρών τον 18ο αιώνα. 131
Ό Πάίσιος Παλαιών Πατρών με εντολή τού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
Ι ε ρ ε μ ί α Γ' είχε περιοδεύσει αρχικά το 1722 στή Ζάκυνθο γιά συλλογή ελεών
με σκοπό τήν ανοικοδόμηση τού πατριαρχικού ναού πού είχε καεί. Αργότερα ό
ίδιος, ή κάποιος άλλος αποκαλούμενος Παίσιος Παλαιών Πατρών, βρέθηκε να
επαιτεί στή Δύση με το π λ α σ τ ό πατριαρχικό γ ρ ά μ μ α τού Πατριάρχη Παίσίου
Β' τού Νικομήδειας τού έτους 1731. Με αυτό εξασφάλισε συστατικό γράμμα
τού προέδρου τού πολεμικού συμβουλίου της αυτοκρατορικής αυλής της
Βιέννης γιά τή συλλογή βοήθειας. Τελικά, φαίνεται ότι εκείνος π ο ύ περιόδευε
στην Ε υ ρ ώ π η ήταν ό αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Δωρόσταμος, ένας ά π ο τους
ακολούθους τού Παίσίου Παλαιών Πατρών και οχι ό ίδιος ό Πάίσιος.
Γνωρίζουμε, επίσης, άλλη μια υπόθεση πλαστογραφημένου εγγράφου πού
ανιχνεύτηκε ήδη ά π ο τους σύγχρονους του. Κάποιος έμπορος ονόματι Κων-

129. Στο ίδιο,σ.7 .
130. Στοίδιο,σ.1 5 , 26, 29, 34-35, 37.
131. Jacob Elssner, Neueste Beschreibung derer griechischen Christen in Turkry aus glaubmürdig
Erzählung Herrn Athanasius Dorostamus, Βερολίνο 1737. J.D. Mansi. Sacrorum Conciliorum Nov
et Amplissima Collectio [...], τ. XXXVII, 1720-1735, στήλες 1055-1056, Παρίσι 1905. Αθανάσιος
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Διάφορα ελληνικά γράμματα έκ τού εν Πετρουπόλει μουσείου [...] τού
Nicolas Sikhacheff, Πετρουπολις, 1907, ς. κβ'-κδ', 11-15, 15-17. Σωφρόνιος Εύσταθιάδης, «Ό
Παλαιών Πατρών Παίσιος», Εκκλησιαστικός Φάρος Γ (1909) 327-331. Περικλής Ζερλέντης,
Ιστορικοί έρευναι περί τάς Εκκλησίας τών Νήσων της Ανατολικής Μεσογειου θαλάσσης, τ· Α', σ.
178. Τού ίδιου, «Παίσιος ό Παλαιών Πατρών και Αθανάσιος Δωρόσταμος Αρχιμανδρίτης».
Δελτίον Ιστορικής και Έθνολογικής Έταιρειας τής Ελλάδος 7 (1917) 480-488.
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σταντής είχε πλαστογραφήσει ένα σουλτανικό άχτναμέ υπέρ των μοναχών της
μονής Σινά, οί όποιοι είχαν το προνόμιο να συλλέγουν καί να εισάγουν αφορο
λόγητα τα προιόντα των ζητειών τους. Ό έμπορος αυτός είχε χρησιμοποιήσει
πλαστή υπογραφή και σφραγίδα ενός δικαστή της Αιγύπτου του 15ου ή του
16ου αιώνα, καί είχε πλαστογραφήσει επίσης εδάφια καί προσθέσει εμπορικούς
ορούς που εξασφάλιζαν στον ίδιο αφορολόγητες εμπορικές συναλλαγές. Οί
μοναχοί που αντελήφθησαν τήν πλαστογραφία ζήτησαν μέ αίτησή τους στις
13 Αυγούστου του 1804 νά εκδοθεί σουλτανική διαταγή πού θα δήλωνε τή μή
γνησιότητα του εγγράφου. 132
Μια άπατη πού φαίνεται πώς διέπρατταν αρκετοί άπο τους περιοδεύοντες
άνα τήν Ευρώπη επαίτες ήταν ότι παρουσιάζονταν ώς απόγονοι μεγάλων αρι
στοκρατικών οικογενειών. Έτσι, πολλοί ισχυρίζονταν ότι κατάγονταν άπο βυ
ζαντινές αυτοκρατορικές οικογένειες ή ότι στην πατρίδα τους κατείχαν υψηλές
διοικητικές θέσεις, ισχυρισμοί πού ήταν προφανέστατα ψευδείς. 133
Ή διαδικασία πού έπρεπε νά ακολουθήσουν οί περιοδεύοντες έκτος τής
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας γιά νά εξασφαλίσουν τήν άδεια τής ζητείας όταν
έφταναν σέ μιά ξένη χώρα ήταν ή ακόλουθη: έκαναν αιτήσεις στους ηγεμόνες
των χωρών στις όποιες ταξίδευαν επιδεικνύοντας τά συστατικά γράμματα
πού έφερναν άπο τήν πατρίδα τους. Ενίοτε χρησιμοποιούσαν καί τή μεσο
λάβηση διαφόρων ισχυρών τοπικών παραγόντων ή καί άλλων ηγεμόνων προ
κειμένου νά εξασφαλίσουν τήν έκδοση άδειας καί νέων συστάσεων, ώστε νά
μπορέσουν νά διεξαγάγουν τή ζητεία. Αυτό συνέβη π.χ. στή Βρετανία τον
17ο αιώνα μέ τον μητροπολίτη Δυρραχίου Χαρίτωνα καί τους αρχιμανδρίτες
Γρηγόριο Καντακουζηνό καί Γρηγόριο Μακεδόνιο. 134 Γνωρίζουμε επίσης ότι
ό Αρχιεπίσκοπος Άχρίδος Γαβριήλ μέσω τής συστατικής επιστολής του οικου
μενικού Πατριάρχη Θεόληπτου, τήν οποία συνυπέγραφε έκτος τών άλλων
καί ό Πατριάρχης Αλεξανδρείας Σίλβεστρος, 135 είχε επιτύχει νά εξασφαλίσει
συστατική επιστολή του βασιλιά τής Πολωνίας Στεφάνου Α' Μπάτορυ (1575—
1586) άπο τις 24 Ιουνίου του 1586 προς τον πάπα Σίξτο E' (1585-1590) . 1 3 6 Ά ς
132. Παύλος Χιδίρογλου, ό.π., Έπετηρις του Κέντρου Επιστημονικών
(1979-1980) 341-342.

Ερευνών (Κύπρου) 10

133. Περικλής Γ. Ζερλέντης, Σημειώματα περί Ελλήνων εκ τών Μαρτίνου Κρουσίου Σουηκικών
Χρονικών, α. 9, 14, 37.
134. Ανδρέας Τηλλυρίδης, ό.π., θεολογία 45 (1974) 665, 666.
135. Περικλής Γ. Ζερλέντης, ό.π., σ. 2 2 - 2 3 .
136. Augustinus Theiner, Vetera Monumenta Poloniae et Lithuanìae, Roma 1863, τ. 3, ς. Ι.
Συγκεντρωμένη βιβλιογραφία για το θέμα αυτό άλλα καί γενικότερα για τα ταξίδια τού
Γαβριήλ Άχριδών καί τις επιστολές του προς διάφορες προσωπικότητες τής Ευρώπης βλ. στή
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σημειωθεί, ότι καί ό Γαβριήλ π ο ύ περιόδευε για ζητεία, την 1η Αυγούστου τού
1587 καί προσπαθούσε να εξασφαλίσει συστατικές επιστολές, ένώ βρισκόταν
στην Π ρ ά γ α έδωσε και ό ίδιος συστατική επιστολή, σωζόμενη στα λατινικά,
προς τον αυτοκράτορα Ροδόλφο Β' μέ τήν οποία συνιστούσε τον ηγούμενο της
Μονής του Παντοκράτορος τού Αγίου Ό ρ ο υ ς Φιλόθεο μέ τή συνοδεία του που
ταξίδευαν καί εκείνοι γ ι α ζητεία προκειμένου να συγκεντρώσουν χρήματα για
χρέη τού μοναστηριού του προς Ε β ρ α ί ο υ ς καί Τούρκους δανειστές. 1 3 7
Μέ τή χρήση λοιπόν των αρχικών συστατικών επιστολών οι έπαιτουντες
συγκέντρωναν βαθμιαία ενα μεγάλο αριθμό νέων συστατικών γραμμάτων
π ο υ τά επιδείκνυαν όπου πήγαιναν εξασφαλίζοντας έτσι ολοένα καί πιο εύκο
λα νέα ά δ ε ι α καί συστατικά στην επόμενη χώρα π ο ύ επισκέπτονταν. Είναι
εντυπωσιακό το γεγονός ότι, π α ρ ά τήν καχυποψία ή τήν προκατάληψη, που
είχε δημιουργηθεί στην Ε υ ρ ώ π η γιά τους περιοδεύοντες Έλληνες, αυτοί τελικά
κατόρθωναν νά εξασφαλίζουν τήν ακώλυτη διεξαγωγή τής ζητείας πού τους
άνοιγε τις πόρτες ευγενών, αξιωματούχων, κληρικών καί λογίων σε κάθε ξένη
χώρα π ο ύ επισκέπτονταν.
Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ή τής κατηγορίας τών συστατικών γ ρ α μ μ ά τ ω ν πού ταυτόχρονα
ε π έ τ ρ ε π α ν τή ζητεία σέ μια ξένη επικράτεια είναι και ένα τής βασίλισσας της
Βρετανίας Ε λ ι σ ά β ε τ Α' τού 1597, π ο ύ σώζεται σέ ελληνική μετάφραση στην
Bodleian Library τής Οξφόρδης. Μέ το έγγραφο αυτό δινόταν άδεια στον Εμ
μανουήλ Άχίλλιο, ή στον εκπρόσωπο του, νά περιέλθει άκωλύτως καί ειρηνικά
γ ι ά ενα έτος τις κομητείες τού κράτους, σέ πόλεις, λιμάνια, κωμοπόλεις και
χωριά, γ ι ά συλλογή ελεημοσύνης και γινόταν σύσταση σέ όλους τους υπηκόους
νά προσφέρουν «τον καρπον τής α γ ά π η ς » καί στους εντεταλμένους μέ τή φύ
λαξη τών ναών καί τής τάξης νά τον βοηθήσουν, διότι « κ α ί π ε ρ Έλλην ων καί
αλλοεθνής, όμως διά το χριστιανον είναι, καί διότι οί πρόγονοι αυτού και ό
π α τ ή ρ καί οί αδελφοί τ α ύ τ α διά τον Χριστον έπαθον». Ό Άχίλλιος ζητιάνευε
γ ι ά νά εξασφαλίσει τ ά απαιτούμενα χρήματα γιά τήν απελευθέρωση τών αδελ
φών του καί π α ι δ ι ώ ν τού εκτελεσθέντος ά π ο τους Ο θ ω μ α ν ο ύ ς μητροπολίτη
θεσσαλονίκης Μητροφάνη. 1 3 8 Μιά παρόμοια περίπτωση είχε παρουσιαστεί

μεταπτυχιακή εργασία τού Ιωάννη Δ. Ψαρά, Ό ΑρχιεπίσκοποςΆχρίδος Γαβριήλ καί οί περιπλα
νήσεις του στίς εύρωπαίκες χώρες. Βιογραφικό σχεδίασμα (1527-1593). όπου δημοσιεύεται και
ανέκδοτη επιστολή του Γαβριήλ προς το δόγη Πασκουάλε Σικόνια, σποραδικά καισ.1 3 , 15,
27, 35-37.

137. Eudoxiu Hurmuzaki, Documente privitóre la Istoria Românilor culese de Eudoxiu de Hurmuz
Publicate sub auspicale Ministeriulm Cultelor si Instructiuneï publice si ale Academieì Romàne, τ
- μέρος II - 1576-1600 [...]. Βουκουρέστι 1888.σ.3 8 3 , αφ. 462.
138. Michael Vickers, «An Elizabethan Contact with Greece», Journal of Ecclesiastical History
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στην Αγγλία στίς αρχές του 16ου αιώνα, όταν κάποιος Ιωάννης Σάργης, που
είχε φτάσει εκεί με συστατική επιστολή του Πάπα Λέοντα Γ έλαβε ανάλογη
άδεια και συστατικό γράμμα γιά πραγματοποίηση ζητείας άπο τον πατέρα
της Ελισάβετ Ερρίκο Η'. 139
Τήν εποχή της Ελισάβετ Α' πραγματοποιήθηκε μία ακόμη ζητεία στή Βρε
τανία όπως βλέπουμε άπο ανέκδοτη συστατική επιστολή του Πατριάρχη Ιερεμία
Β' του Τρανού σωζόμενη καί αυτή στή Bodleian Library τής Οξφόρδης. 140
Ή επιστολή, γραμμένη λατινικά, αποτελεί αντίγραφο καί περιλαμβάνεται
σέ συλλογή έγγραφων τής εποχής τής Ελισάβετ Α'.141 Ή πρωτότυπη επιστολή

XXIV (1973) 51-58. Απόστολος Άθ. Γλαβίνας. «Μητροπολιται τίνες Θεσσαλονίκης κατά τον
Κ" αιώνα», Επιστημονική Έπετηρίς θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης
19 (1974) 327-329. Ούτε ό Μ. Vickers ούτε ό Ά. Γλαβίνας ταυτίζουν τον Εμμανουήλ Άχίλλιο,
άλλα καθώς τα χρονολογικά δεδομένα ταιριάζουν και το όνομα είναι ασυνήθιστο, πιθανότατα
πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο με τον έκ Μυτιλήνης ομώνυμο φοιτητή τού Κολλεγίου τής
Ρώμης κατά το 1580. Ό Άχίλλιος είναι γνωστός καί από ένα κακής ποιότητας επίγραμμα του
προς τιμήν τού Πατριάρχη Αλεξανδρείας Μελετίου Πήγα που δημοσιεύτηκε στο σύγγραμμα
τού τελευταίου Ύπερ τής Χριστιανών ευλάβειας προς Ιουδαίους απολογία. Γοσπονδίνα Μελετία
Λεοντοπόλεως. Έτυπώθη εν οικία αδελφών, έτη θεουγονίας ,αφ^γ'. Τού ίδιου σώζονται επίσης δύο
επιστολές προς τον Κύριλλο Λούκαρη. από 30 Ιανουαρίου τού 1595, οπότε βρισκόταν στην
Δούπνη, πιθανότατα στή Δόπνιστα τής Βουλγαρίας, καί από 12 Ιουλίου τού 1596 στον Ζέμονα.
Βλ. Emile Legrand, Bibliographie Hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par des
Grecs au dix-septième siècle, τ. 5,σ.1 7 6 . Τού ίδιου. Bibliographie Hellénique ou descrption raisonnée
des ouvrages publies par des Grecs au XVe et au XVI siècles. Παρίσι 1885. τ. 2,σ.8 8 , αρ. 200. Ε ά ν
πραγματικά ταυτίζονται τα δύο πρόσωπα, το έγγραφο δημιουργεί προβληματισμούς για τα
πραγματικά περιστατικά που αναφέρονται σέ αυτό καί τή συγγενική σχέση τού Άχιλλίου μέ
τον μητροπολίτη Μητροφάνη. Ό μητροπολίτης Μητροφάνης καί ό αδελφός του διδάσκαλος
Ματθαίος ήταν άπό τήν Κρήτη καί όχι από τή Μυτιλήνη όπως ό Άχίλλιος, βλ. Απόστολος Άθ.
Γλαβίνας,ό.π.,σ.3 2 3 , 324. Ή συγγένεια μέ τον Άχίλλιο και ή ύπαρξη τέκνων τού Μητροφάνη
όπως και ή όλη σχετική Ιστορία δεν επαληθεύονται άπο καμιά άλλη πηγή πλην τής επιστολής
τής Ελισάβετ. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν πώς καί σέ αύτη τήν περίπτωση πρόκειται γιά
υπόθεση ύποπτης ζητείας πού έγινε μέ ψευδή προσχήματα.
139. Michael Vickers, ό.π., Journal of Ecclesiastical History XXIV (1973) 55-57.
140. Ms Rawlinson Letters 77. f. 78r-v. Ευχαριστώ θερμότατα τον αγαπητό φίλο καθηγητή
Peter Mackridge πού είχε τήν καλοσύνη να κάνει τον έλεγχο τής επιστολής πού είχα δει καί
αντιγράψει πριν πολλά χρόνια καί να μού θυμίσει λεπτομέρειες πού είχα λησμονήσει.
141. F. Madan, Summary Catalogue of Western MSS in the Bodleian Library: Eighteenth Century
Collection, nos. 14672-16669,σ.3 8 5 (no. 14960) . To χειρόγραφο γράφτηκε ή μάλλον αντι
γράφτηκε περί το 1600 («written [i.e. copied] about 1600» καί περιέχει αντίγραφα λατινικών
γραμμάτων τής βασίλισσας Ελισάβετ Α' προς διαφόρους μεγιστάνες, ευγενείς καί πόλεις
τ
ήζ Ευρώπης, κατά τήν περίοδο 1592-1596. Καταγράφονται επίσης συστατικές επιστολές
που δόθηκαν σέ ξένους για τή μετακίνηση τους εντός τού βασιλείου ανάμεσα στα χρόνια
1592-1595. Γιά το γράμμα τού Πατριάρχη Ιερεμία γράφει: «at fol. 78 there is a copy of a
Latin appeal from Jeremias archbishop of Constantinople and eight metropolitan bishops, for
help in paying the ransom of 'Jacobus Cycladum insulis ortus,' a captive in the hands of the
Turks, A.D. 1593».
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πρέπει να ήταν γραμμένη στα ελληνικά, καί δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε
που καί κάτω άπο ποιες συνθήκες μεταφράστηκε στα λατινικά. Ή επιστολή
είναι του τύπου των «άπανταχουσών», όπως βλέπουμε άπο τήν προσφώνηση,
και δεν φέρει χρονολογία άλλα μόνο τήν ένδειξη μηνός καί ίνδικτιώνος, «Mense
Junio, Indictionis / sexto». Επειδή μας είναι γνωστά τά έτη των τριών πατριαρ
χιών τού Ιερεμία Β', συνάγεται ότι ή έκτη ίνδικτιών μπορεί να ταυτίζεται είτε
με το έτος 1578, είτε μέ το έτος 1593, το όποιο υποδεικνύεται επίσης καί άπο
τον κατάλογο τού F. Madan. Tό γράμμα συνυπογράφεται άπο οκτώ μητροπολίτες:
τον Θεσσαλονίκης Γαβριήλ τον Σωφρόνιο Εφέσου, τον Ιερόθεο Νεγροπόντε
(Ευρίπου) , τον Διονύσιο Ηράκλειας, τον Χριστόφορο Μεσημβρίας, τον Σωφρόνιο
Κορίνθου, τον Διονύσιο, πιθανότατα Τορνόβου (ή λατινική απόδοση τής μητροπόλεως
είναι προβληματική) , τον Σωφρόνιο Κορίνθου καί τον Λαυρέντιο Θηβών. Το έτος
1593 είναι συμβατό μέ τά γνωστά έτη αρχιερατείας των περισσοτέρων άπο τους
προαναφερθέντες μητροπολίτες, αν καί δέν ταυτίζονται όλοι μέ τους περιλαμ
βανόμενους στους επισκοπικούς καταλόγους. Π.χ. δέν αναφέρεται σέ αυτούς ό
Ιερόθεος Ευρίπου· επίσης ό Σωφρόνιος υπήρξε μητροπολίτης Κορίνθου το
1564/5, ένώ γιά τή δεκαετία 1590-1600 δέν γνωρίζουμε κανένα μητροπολίτη
Κορίνθου. Τέλος, Διονύσιος Τορνόβου, πράγματι, υφίσταται το 1593.
Το συστατικό γράμμα/«άπανταχούσα» παρέχεται στον «Jacovi Cyclad[or]um
Insulis», κάποιον Ιάκωβο άπο τίς Κυκλάδες, ό όποιος, εξαιτίας συκοφαντικής
κατηγορίας ότι προσπάθησε νά ελευθερώσει αιχμαλώτους τών Τούρκων, ρίχτηκε
στή φυλακή γιά δεκατρείς μήνες, άλλα μπόρεσε νά εξαγοράσει τήν ελευθερία του
έναντι 40.000 χρυσών νομισμάτων («quadraginta mille num[or]um») . Κατόπιν
αύτού, μέ τή γυναίκα του καί τά παιδιά του έγιναν πλανήτες συγκεντρώνοντας
ελεημοσύνη γιά τήν εξόφληση τού χρέους. Ό Πατριάρχης Ιερεμίας κλείνει τήν
επιστολή συνιστώντας στους χριστιανούς νά εύσπλαγχνιστούν τον φέροντα καί
νά τον βοηθήσουν. Έτσι, ό Ιάκωβος άπο τίς Κυκλάδες βρέθηκε στην Αγγλία,
άφού προηγουμένως πέρασε άγνωστο άπο ποιες άλλες χώρες. Άγνωστον πα
ραμένει επίσης καί σέ αυτήν, όπως καί στίς περισσότερες τών γνωστών περι
πτώσεων, κατά πόσο ή θλιβερή αυτή Ιστορία ήταν αληθινή.
Ή ευρύτατη έκταση του φαινομένου τής ζητείας επί αιώνες υπήρξε απο
τέλεσμα τών χαλεπών καιρών καί τών αδήριτων αναγκών πού κατέτρυχαν
τήν Εκκλησία καί τους χριστιανούς. ΟΊ ζητειες είτε στην οργανωμένη μορ
φή τους άπο τήν Εκκλησία καί τά μοναστήρια, είτε ώς μια ατομική πράξη
αναξιοπαθούντων, απελπισμένων ανθρώπων, υπήρξαν απόρροια τών συνθηκών
πού επικράτησαν μετά τή διάλυση τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, κυρίως,
άλλα όχι αποκλειστικά, στίς περιοχές υπό οθωμανική κυριαρχία. Οι συγκυρίες
ανάγκασαν τά Πατριαρχεία καί τά μοναστήρια νά ζητιανέψουν γιά νά επιβιώσουν.
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Επί αρκετούς αιώνες ή επαιτεία τους παρείχε τα μέσα για τη συντήρηση τους
και τήν εξυπηρέτηση πραγματικών αναγκών τους. Παρά τις συχνές άπατες, τις
καταχρήσεις, ή τήν εκμετάλλευση της ευπιστίας καί τών φιλάνθρωπων αισθημάτων
τών ανθρώπων άπο μεμονωμένα άτομα, χωρίς αμφιβολία συντέλεσαν σημαντικά
στή διατήρηση τών Πατριαρχείων και τών μονών.
Ανάλογη παρουσιάζεται καί ή κατάσταση όσον άφορα στην ατομική ζητεία.
Ακολουθώντας μιά πρακτική που τήν είδαμε νά εφαρμόζεται ήδη άπο τους
πρώτους αιώνες του Βυζαντίου, οι πένητες, οι διωκόμενοι, οΙ οφειλέτες, οι αιχ
μάλωτοι, οι σκλάβοι, εφοδιασμένοι με συστατικά γράμματα διένυαν τεράστιες
αποστάσεις ελπίζοντας με τήν ελεημοσύνη νά απελευθερωθούν ή νά βρουν λύση
στά βάσανα τους. Ποιοι άπο αυτούς ήταν πραγματικά θύματα της εποχής τους
και τών συγκυριών καί ποιοι εκμεταλλεύονταν τη φιλανθρωπία τών συνανθρώπων
τους ούτε τότε ήταν εύκολο, ούτε σήμερα είναι εφικτό νά εξακριβωθεί. Ακόμη όμως
και αν μεγάλο μέρος τών έπαιτούντων ψευδόταν, παραμένει αδιαμφισβήτητο το
γεγονός ότι γιά τους συγχρόνους τους οί ιστορίες τους θεωρούνταν συνηθέστατα
αληθινές, επειδή τά όσα επικαλούνταν αντιπροσώπευαν γνωστές, καθημερινές
Ιστορίες, δράματα ατομικά, οικογενειακά καί κοινωνικά πού αποτελούσαν μιά
πραγματικότητα πού όλοι αναγνώριζαν.
Οί ζητείες δέν θά μπορούσαν νά έχουν τη διάδοση άλλα καί τήν αποδεδειγ
μένη αποδοτικότητα τους χωρίς δύο προφανείς παράγοντες: αφενός μεν τή
βαθιά θρησκευτική πίστη τών ανθρώπων, πού αποτελούσε τον βασικό άξονα
τής ζωής τους, καί τή συνακόλουθη προσήλωση τους στην Εκκλησία, αφετέρου
δε τήν ανιδιοτελή φιλαλληλία προς τους συνανθρώπους τους πού τους έκανε
νά υψωθούν πάνω άπο τά δικά τους πολλαπλά καί πιεστικά προβλήματα.
Ή φιλανθρωπία καί ή ελεημοσύνη ως χριστιανικές αρετές, τήν άσκηση τών
οποίων συνιστούσαν ούτως ή άλλως στις «άπανταχούσες» τους οί αρχιερείς,
έβρισκαν ανταπόκριση σέ πλούσιους καί φτωχούς πού προσέφεραν δ,τι
μπορούσαν γιά νά καλύψουν τις ανάγκες τής Εκκλησίας καί τών ζητιάνων,
συχνότατα καί άπο το υστέρημα τους. Ή συχνή εκμετάλλευση των ζητειών γιά
ιδιοτελείς σκοπούς άπο τους επιτήδειους πού επιδείκνυαν έκτος τών άλλων καί
ιδιαίτερη ικανότητα καί εφευρετικότητα στην εκμετάλλευση τών ευγενέστερων
συναισθημάτων τών συνανθρώπων τους δέν αποτελεί αποκλειστικό φαινόμενο
τών χρόνων εκείνων, άλλα πρόκειται, δυστυχώς, γιά φαινόμενο διαχρονικό
από το όποιο ή ανθρωπότητα δέν έχει καταφέρει νά απαλλαγεί.
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