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Η Αυγούστα Ελένη 

● Ταξίδι στους Αγίους 
Τόπους για λόγους 
ευλάβειας αλλά και με 
πολιτικές προεκτάσεις 

● Σύμβολο και 
ορόσημο,προσδίδει στο 
προσκύνημα τεράστια 
δυναμική 



Εγερία 

381-384 ταξίδι στους Αγίους Τόπους 

●Ίσως προερχόταν από την Ισπανία ή από τη 
βορειοδυτική ακτή της Γαλατίας 

●Ενδεχομένως ήταν μοναχή 

 



  
Επιστολές από εκκλησιαστικούς 

άνδρες 
●Οι πιο χαρακτηριστικές από Ιερώνυμο 

●Προς Ευστοχίαν ή Επιτάφιος Παύλας 

●Προσκύνημα Φαβιόλας 



Ειδική κατηγορία προσκυνητών 

● Γυναίκες (κατά κανόνα χήρες) 

● Υψηλής καταγωγής 

●Με σημαντικό πλούτο 

●Ικανή μόρφωση 



● Παύλα => καταγόταν από Σκιπίωνα 

●Μελάνη η πρεσβυτέρα => κόρη του ύπατου 
Μαρκελλίνου και σύζυγος αξιωματούχου 

●Μελάνη η νεοτέρα => συγκλητική τάξη 

 



● Η χηρεία σε συνδυασμό με την 
οικονομική τους άνεση τούς εξασφάλιζε 
μια σημαντική ελευθερία σε προσωπικό 
και κοινωνικό επίπεδο 

   



Αυτοκράτειρα Ευδοκία 

● Φεύγει από 
Κωνσταντινούπολη το 438 
και εγκαθίσταται στα 
Ιεροσόλυμα 

● Σκοπός της = να 
καταστήσει τους Αγίους 
Τόπους μια πόλη που να 
συναγωνίζεται την 
πρωτεύουσα σε 
μέγεθος,πλούτο και κύρος 



Κατάληψη Αγίων Τόπων από Άραβες => 
προσκύνημα στις ιερές θέσεις της 

Παλαιστίνης και της Αιγύπτου = επικίνδυνο 
εγχείρημα 

 

Σε περιόδους έντασης κάποιοι επίδοξοι 
προσκυνητές αποφεύγουν την Ιερουσαλήμ και 
κατευθύνονται προς την Κωνσταντινούπολη η 

οποία σταδιακά από τον 5ο αιώνα 
μετατρέπεται σε εξαιρετικά σημαντικό 

χριστιανικό προσκύνημα 

 

 



ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

Θέαση ιερών θέσεων συνδεδεμένων με τη 
γέννηση,τη ζωή,τα Πάθη και την Ανάσταση 
του Ιησού 

Επίσκεψη σε μοναχούς,μοναστικές 
κοινότητες και τάφους μαρτύρων με σκοπό 
τη διδαχή 

Προσευχή = πράξη ευγνωμοσύνης ή 
εκπλήρωση τάματος ή αίτημα για 
συγχώρεση 



ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

●Υπαρξιακά ερωτήματα και αναζητήσεις 

●Συμμετοχή σε ιερές λατρευτικές πρακτικές ή 
τελετές (πχ βάπτιση στα νερά του Ιορδάνη) 

●Πρόσφατη απώλεια κάποιου οικείου 
προσώπου 

●Ειδικότερα για τις γυναίκες από τα ανώτερα 
κοινωνικά στρώματα => δυνατότητα για 
δραστηριοποίηση στον χώρο του θρησκευτικού 
βίου 
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