Αποσπάσματα από την ομιλία της κ. Ευγενίας Οικονόμου

Οι Βεδουίνοι φφλακες της Μονής
Ππωσ αναφέρει ο Ρατριάρχθσ Αλεξανδρείασ Ευτφχιοσ (9οσ αἰ.), όταν ο Ιουςτινιανόσ
ζκτιςε τή Μονι εγκατάςτθςε κοντά ςε αυτι διακόςιεσ οικογζνειεσ από τον Ρόντο
και τθν Αλεξάνδρεια διά να υπεραςπίηονται και να υπθρετοφν τουσ μοναχοφσ.
Οι ςθμερινοί υπθρέτεσ τθσ Μονισ είναι απόγονοι αυτϊν των οικογενειϊν και
αποτελοφν μια από τισ Αραβικέσ φυλέσ των Βεδουίνων του Σινά, τθν φυλή
Γκεμπελία (=Ορεινοί). Εν τοφτοισ, κεωροφν τουσ εαυτοφσ τουσ «ωμιούσ» και
καυχϊνται για τθν ονομαςία αυτι, αναγνωρίηοντασ τθ καταγωγι τουσ. Στθ Μονή
ζχουν ιδιαίτερα κακικοντα και δικαιϊματα. Σιμερα είναι Μουςουλμάνοι,
διατθροφν όμωσ μερικά κατάλοιπα τθσ παλαιάσ χριςτιανικισ πίςτθσ τουσ. Ζτςι,
εορτάηουν τον προφιτθ Μωυςι ςτθν αγία Κορυφι κα τιμοφν τον προφιτθ Ααρϊν,
τον άγιο Γεϊργιο και τθν Αγία Αικατερίνα. Η Μονή είναι αναπόςπαςτο τμιμα τθσ
ηωισ τουσ. Είναι φιλειρθνικοί καί ευγενείσ, εφκυμοι, ολιγαρκείσ και φιλόξενοι, παρά
τή φτϊχεια τουσ. Οι ιςχυρζσ παραδόςεισ, γενικά όλων των φυλϊν των βεδουίνων,
ςτοιχείο απαραίτθτο για τθν επιβίωςι τουσ ςε αυτό το ςκλθρό και άνυδρο βαςίλειο
τθσ εριμου, ςε κάκε φυςικι ι ιςτορικι δοκιμαςία, τουσ δίνει μζςα ςτθν ζρθμο μια
ξεχωριςτι αρχοντιά, μυςτικό κφροσ και μεγαλοπρζπεια…. . Θεωροφν τθ Μονι και
τον Αρχιεπίςκοπο Σινά ωσ τθν ανϊτατθ διοικθτικι και δικαςτικι αρχι τθσ φυλισ
τουσ και είναι αφοςιωμζνοι ςε αυτι. Η Μονι φροντίηει τουσ Βεδουίνουσ ,είναι
δίπλα τουσ ςε όλα τα μεγάλα προβλιματά τουσ και τουσ ςυντρζχει. Ο οικονόμοσ τθσ
Μονισ είναι επιφορτιςμζνοσ και με τθ παροχι βοθκείασ

ςε είδθ διατροφισ,

ρουχιςμοφ και χρθμάτων και ςτουσ Βεδουίνουσ που ηουν βακειά μζςα ςτθν ζρθμο
και γίνονται ταξίδια των μοναχϊν για το ςκοπό αυτό.
Επίςθσ θ Μονι ςτα πλαίςια αυτϊν των ςχζςεων με τουσ Βεδουίνουσ, διακζτει
Γενικό ιατρείο, οδοντιατρείο και αιματολογικό, βιοχθμικό και ανοςολογικό
Εργαςτιριο…

ΕΡΗΜΟ
Στθν αρχι τθσ ομιλίασ μου ςασ είπα, ότι το μόνο που ίςωσ καταφζρω είναι να
περιγράψω το ςκθνικό του κεάτρου, όχι όμωσ να μπορζςω να ςασ μεταδϊςω το
δράμα που βιϊνεται ςε αυτό.
Μιλϊντασ για ζρθμο ζχουμε τθν ζρθμο ωσ φυςικό ςτοιχείο και τθν ζρθμο ωσ
πνευματικι λειτουργία.
Κι όςον αφορά το πρϊτο , ζχουμε μία απζραντθ γρανιτζνια και κοφτερι γθ με
βουνά που ορκϊνονται με πολφχρωμεσ λωρίδεσ, μαφρεσ, κόκκινεσ, πράςινεσ, μωβ,
ανάλογα με τα άλατα ςιδιρου ι χαλκοφ που ζφερε ςτο φωσ θ θφαιςτειακι λάβα .
Είναι φανερό, κρίνοντασ από τα απολικϊματα κοχυλιϊν που μπορεί να βρει ο
πεηοπόροσ, πωσ το βαςίλειο αυτό του γρανίτθ κάποτε υπιρξε κάλαςςα.
Πςον αφορά το δεφτερο με μια λζξθ κα χαρακτιριηα τθν ζρθμο το δϊρο τθσ
υπομονισ.
Η βίωςι τθσ αποτελεί μια λεόντεια εμπειρία, που για μασ τουσ προςκυνθτζσ
γονιμοποιείται από τθν ιερι εμπειρία του ορκόδοξου μαχόμενου μοναχιςμοφ.
Η ζρθμοσ απογυμνϊνει τθ ψυχι και τθ γλυκαίνει. Τθ κακιςτά ζτοιμθ για
εξομολόγθςθ. Κανείσ δεν μπορεί να υποκρικεί μζςα ςε τζτοια κακαρότθτα. Μζςα
ςε αυτιν κάκε απάτθ είναι μάταιθ…

ΕΠΙΛΟΓΟ
Ο πολιτιςτικόσ τθσ χαρακτιρασ και θ φιλανκρωπικι τθσ δραςτθριότθτα ζχουν
προςδϊςει ςτθν Ιερά Μονι Σινά ιδιαίτερθ ακτινοβολία, κακϊσ αποτελεί ςθμείο
αναφοράσ των πιςτϊν όχι μόνο του Χριςτιανικοφ κόςμου, αλλά και του Κόςμου των
άλλων δφο μεγάλων κρθςκειϊν τθσ Βίβλου, του Ιουδαϊςμοφ και του
Μωαμεκανιςμοφ.
Ρροςφάτωσ θ Διεκνισ κοινότθτα δια τθσ UNESCO, του πολιτιςτικοφ φορζα του
Οργανιςμοφ των Ηνωμζνων Εκνϊν, ζχει εντάξει τθν Ιερά Μονι Σινά με όλα τα
κινθτά και ακίνθτα μνθμεία τθσ, όπωσ επίςθσ και τθν ευρφτερι τθσ περιοχι, ςτον
κατάλογο των Μνθμείων τθσ Ραγκόςμιασ Ρολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.
Οι Σιναΐτεσ Ρατζρεσ, από τθν φςτερθ αρχαιότθτα ζωσ ςιμερα, διακονοφν
αδιάλειπτα μία παράδοςθ φιλανκρωπίασ, αςκιςεωσ και προςευχισ. Διαβιοφν
διακριτικά και ειρθνικά με τουσ βεδουίνουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ, τουσ
προςκυνθτζσ και τουσ επιςκζπτεσ, αφιερωμζνοι ςτθν προςταςία τθσ μεγάλθσ
Σιναϊτικισ Ραραδόςεωσ, των Ρροςκυνθμάτων, των Μνθμείων τθσ και των Μετοχίων
τθσ ςτθν Αίγυπτο και το διεκνι χϊρο.
Ππωσ είναι φυςικό το μεγαλείο και θ ςυγκλονιςτικι εμπειρία του Σινά δεν άφθςαν
ανεπθρζαςτο τον καλλιτεχνικό και λογοτεχνικό κόςμο που κατά καιροφσ παρζλαςε
από τθ Μονι. Ρολυάρικμοι είναι οι ξζνοι περιθγθτζσ και από τθν Ελλάδα, όπωσ ο Ν.
Καηαντηάκθσ και ο Ρ. Ρρεβελάκθσ και ηωγράφοι όπωσ ο Γκρζκο και ο
χαράκτθσ David Roberts.
Από τθν άλλθ μεριά θ Μονι του Σινά δεν ζπαψε ποτζ- και πολφ περιςςότερο ςτισ
θμζρεσ μασ- να τροφοδοτεί με πολυποίκιλο υλικό για μελζτθ (κεολογικό, ιςτορικό,
παλαιογραφικό, εικαςτικό, αρχαιολογικό) τουσ κατά ςυρροι προςερχομζνουσ
ερευνθτζσ Ζλλθνεσ και Ξζνουσ.
Στα πλαίςια αυτοφ του ρόλου τθσ Μονισ ζνα ιδιαίτερα φιλόδοξο και μεγαλεπίβολο
ζργο που ευρίςκεται εν εξελίξει, οργανϊνεται ςτθ Τραγάνα τθσ Φκιϊτιδασ, που
Θεοφ Θζλοντοσ κα είναι ζνα πνευματικό και πολιτιςτικό κζντρο, κζντρο Βυηαντινϊν
μελετϊν και Συνεδρίων με ψθφιοποιθμζνουσ τουσ κϊδικεσ τθσ Μονισ, κακιςτϊντασ
τουσ προςβάςιμουσ προσ μελζτθ.

