
Αποσπάσματα από την ομιλία της κ. Ευγενίας Οικονόμου 

Οι Βεδουίνοι φύλακες της Μονής 

Όπως αναφέρει ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Ευτύχιος (9ος αί.), όταν ο Ιουστινιανός 

έκτισε τή Μονή εγκατάστησε κοντά σε αυτή διακόσιες οικογένειες από τον Πόντο και 

την Αλεξάνδρεια διά να υπερασπίζονται και να υπηρετούν τους μοναχούς. 

Οι σημερινοί υπηρέτες της Μονής είναι απόγονοι αυτών των οικογενειών και 

αποτελούν μια από τις Αραβικές φυλές των Βεδουίνων του Σινά, την φυλή Γκεμπελία 

(=Ορεινοί). Εν τούτοις, θεωρούν τους εαυτούς τους «Ρωμιούς» και καυχώνται για 

την ονομασία αυτή, αναγνωρίζοντας τη καταγωγή τους. Στη Μονή έχουν ιδιαίτερα 

καθήκοντα και δικαιώματα. Σήμερα είναι Μουσουλμάνοι, διατηρούν όμως μερικά 

κατάλοιπα της παλαιάς χριστιανικής πίστης τους. Έτσι, εορτάζουν τον προφήτη 

Μωυσή στην αγία Κορυφή κα τιμούν τον προφήτη Ααρών, τον άγιο Γεώργιο και την 

Αγία Αικατερίνα. Η Μονή είναι αναπόσπαστο τμήμα της ζωής τους. Είναι 

φιλειρηνικοί καί ευγενείς, εύθυμοι, ολιγαρκείς και φιλόξενοι, παρά τή φτώχεια τους. 

Οι ισχυρές παραδόσεις, γενικά όλων των φυλών των βεδουίνων, στοιχείο 

απαραίτητο για την επιβίωσή τους σε αυτό το σκληρό και άνυδρο βασίλειο της 

ερήμου, σε κάθε φυσική ή ιστορική δοκιμασία, τους δίνει μέσα στην έρημο μια 

ξεχωριστή αρχοντιά, μυστικό κύρος και μεγαλοπρέπεια. Θεωρούν τη Μονή και τον 

Αρχιεπίσκοπο Σινά ως την ανώτατη διοικητική και δικαστική αρχή της φυλής τους και 

είναι αφοσιωμένοι σε αυτή. Η Μονή φροντίζει τους Βεδουίνους ,είναι δίπλα τους σε 

όλα τα μεγάλα προβλήματά τους και τους συντρέχει. Ο οικονόμος της Μονής είναι 

επιφορτισμένος και με τη παροχή βοηθείας σε είδη διατροφής, ρουχισμού και 

χρημάτων και στους Βεδουίνους που ζουν βαθειά μέσα στην έρημο και γίνονται 

ταξίδια των μοναχών για το σκοπό αυτό. 

Επίσης η Μονή στα πλαίσια αυτών των σχέσεων με τους Βεδουίνους, διαθέτει Γενικό 

ιατρείο, οδοντιατρείο και αιματολογικό, βιοχημικό και ανοσολογικό Εργαστήριο... 

  



ΕΡΗΜΟΣ 

Στην αρχή της ομιλίας μου σας είπα, ότι το μόνο που ίσως καταφέρω είναι να 

περιγράψω το σκηνικό του θεάτρου, όχι όμως να μπορέσω να σας μεταδώσω το 

δράμα που βιώνεται σε αυτό. 

Μιλώντας για έρημο έχουμε την έρημο ως φυσικό στοιχείο και την έρημο ως 

πνευματική λειτουργία. 

Κι όσον αφορά το πρώτο , έχουμε μία απέραντη γρανιτένια και κοφτερή γη με βουνά 

που ορθώνονται με πολύχρωμες λωρίδες, μαύρες, κόκκινες, πράσινες, μωβ, 

ανάλογα με τα άλατα σιδήρου ή χαλκού που έφερε στο φως η ηφαιστειακή λάβα . 

Είναι φανερό, κρίνοντας από τα απολιθώματα κοχυλιών που μπορεί να βρει ο 

πεζοπόρος, πως το βασίλειο αυτό του γρανίτη κάποτε υπήρξε θάλασσα. Όσον 

αφορά το δεύτερο με μια λέξη θα χαρακτήριζα την έρημο το δώρο της υπομονής. 

Η βίωσή της αποτελεί μια λεόντεια εμπειρία, που για μας τους προσκυνητές 

γονιμοποιείται από την ιερή εμπειρία του ορθόδοξου μαχόμενου μοναχισμού. Η 

έρημος απογυμνώνει τη ψυχή και τη γλυκαίνει. Τη καθιστά έτοιμη για εξομολόγηση. 

Κανείς δεν μπορεί να υποκριθεί μέσα σε τέτοια καθαρότητα. Μέσα σε αυτήν κάθε 

απάτη είναι μάταιη... 

  



Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Η περίφημη Βιβλιοθήκη της Μονής Σινά είναι η δεύτερη του κόσμου σε 

σπουδαιότητα ,μετά τη βιβλιοθήκη του Βατικανού, τόσο σε αριθμό, όσο και σε αξία 

χειρογράφων.  

Η βιβλιοθήκη σήμερα περιλαμβάνει κάπου 3300 χειρόγραφα της Παλαιάς Συλλογής, 

εκτός από τα χειρόγραφα που ήρθαν στο φως το 1975, γνωστά ως Νέα Ευρήματα 

καθώς και τα πολλά έγγραφα που βρίσκονται στα αρχεία. Το Μοναστήρι υπήρξε 

κυρίως Ελληνικό σ’ όλη του την ιστορία κι αυτό αντικατοπτρίζεται στην βιβλιοθήκη. 

Υπήρξε όμως και τόπος προορισμού μοναχών και προσκυνητών από πολλές άλλες 

χώρες, οι οποίοι άφησαν πίσω τους χειρόγραφα στις δικές τους γλώσσες, ως δώρο 

στη μονή ή για χρήση μελλοντικών προσκυνητών. Αυτό εξηγεί την ύπαρξη 

χειρογράφων σε έντεκα γλώσσες, με σημαντικές συλλογές στην Αραβική, Συριακή, 

Χριστιανική Παλαιστινιακή Αραμαϊκή, Γεωργιανή και Σλαβονική. 

Ο σπουδαιότερος θησαυρός της Βιβλιοθήκης σήμερα είναι ο περίφημος  Σιναϊτικός 

Κώδικας χρονολογούμενος εις τα μέσα περίπου του 4ου αιώνα. Αποτελεί το 

πολυτιμότερο χειρόγραφο στον κόσμο, το οποίο περιέχει το Ελληνικό κείμενο της 

Αγίας Γραφής (Παλαιάς και Καινής Διαθήκης ). Ελάχιστα φύλλα αυτού φυλάσσονται 

στη νέα έκθεση του Σκευοφυλακίου. Το κύριο σώμα του χειρογράφου το δανείσθηκε 

το 1865 ο Γερμανός μελετητής Τίσεντορφ για λογαριασμό του Ρώσσου 

αυτοκράτορα, αλλά αυτό ουδέποτε επεστράφη. Το 1933 το Βρετανικό Μουσείο 

αγόρασε από τη Ρωσική Κυβέρνηση τον Κώδικα αντί  100.000 χρυσών λιρών και 

σήμερα ευρίσκεται στη Βρετανική Βιβλιοθήκη. Τα τελευταία χρόνια επετεύχθη 

συμφωνία κατόπιν σχετικών συνεννοήσεων μεταξύ των κατεχόντων μεγαλύτερα ή 

μικρότερα μέρη του σημαντικού  αυτού χειρογράφου και το σύνολο του Κώδικα 

εκδόθηκε ψηφιακά. 

Το αρχαιότερο ελληνικό Ευαγγέλιο της Βιβλιοθήκης είναι δώρο του αυτοκράτορα 

Θεοδοσίου του Γ’ και χρονολογείται το 717 μ.Χ. 

Τα χειρόγραφα του Σινά συνεχίζουν να είναι μεγίστης σημασίας όσον αφορά στη 

μελέτη των Γραφών, τα συγγράμματα των πρώτων Πατέρων της Εκκλησίας και στην 



ιστορική εξέλιξη των Ακολουθιών. Συμπεριλαμβάνουν, επίσης, χειρόγραφα 

κλασσικών Ελληνικών κειμένων, κυρίως σημαντικά ιατρικά κείμενα. Τώρα γίνεται και 

η μελέτη της βιβλιοδεσίας των χειρογράφων του Σινά που φανερώνει ότι με το 

πέρασμα των αιώνων υπήρξε μια σταδιακή εξέλιξη στη χρήση διαφορετικών 

τεχνικών. Τα εργαλεία βιβλιοδεσίας και ο κολοφώνας, συχνά μας επιτρέπουν να 

αναγνωρίσουμε τα εργαστήρια στα οποία βιβλιοδέθηκαν τα χειρόγραφα. 

Κάποια χειρόγραφα του Σινά είναι υπέροχα έργα τέχνης, με επιχρυσωμένα 

γράμματα και καταπληκτικά σχέδια, φτιαγμένα στην Κωνσταντινούπολη το 10ο, 11ο 

και 12ο αιώνα, όταν η Πόλη ήταν στην ακμή της ως κέντρο πολιτισμού και 

ευσέβειας. 

Όμως και τα απλά και απέριττα χειρόγραφα που γράφτηκαν στο Σινά δεν υστερούν, 

καθόλου σε αξία. Συχνά γραμμένα σε μεταχειρισμένες περγαμηνές, 

προχειροδεμένα, με σελίδες λερωμένες από την μακροχρόνια χρήση, παραμένουν 

βουβοί μάρτυρες της στέρησης και του ασκητισμού του Σινά και όλων εκείνων των 

μοναχών που διατήρησαν τη ζωή της ευλάβειας και τον κύκλο των καθημερινών 

ακολουθιών σ’ αυτόν τον ιερό χώρο. Εκτός των χειρογράφων υπάρχουν και 5000 

έντυπα μερικά των οποίων ανάγονται στις πρώτες δεκαετίες της Τυπογραφίας. 

Υπάρχουν όμως και ιστορικής αξίας έγγραφα Αυτοκρατόρων, Πατριαρχών, 

Αρχιερέων, Ηγουμένων, όπως επίσης φιρμάνια Σουλτάνων, Αραβικά καί Τουρκικά.  

Αυτό το αρχειακό υλικό είναι πολύ πλούσιο και προγραμματίζεται η δημοσίευσή 

του. 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ο πολιτιστικός της χαρακτήρας και η φιλανθρωπική της δραστηριότητα έχουν 

προσδώσει στην Ιερά Μονή Σινά ιδιαίτερη ακτινοβολία, καθώς αποτελεί σημείο 

αναφοράς των πιστών όχι μόνο του Χριστιανικού κόσμου, αλλά και του Κόσμου των 

άλλων δύο μεγάλων θρησκειών της Βίβλου, του Ιουδαϊσμού και του 

Μωαμεθανισμού. 

Προσφάτως η Διεθνής κοινότητα δια της υΝΕ5^, του πολιτιστικού φορέα του 

Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, έχει εντάξει την Ιερά Μονή Σινά με όλα τα κινητά 

και ακίνητα μνημεία της, όπως επίσης και την ευρύτερή της περιοχή, στον κατάλογο 

των Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Οι Σιναΐτες Πατέρες, από την ύστερη αρχαιότητα έως σήμερα, διακονούν αδιάλειπτα 

μία παράδοση φιλανθρωπίας, ασκήσεως και προσευχής. Διαβιούν διακριτικά και 

ειρηνικά με τους βεδουίνους κατοίκους της περιοχής, τους προσκυνητές και τους 

επισκέπτες, αφιερωμένοι στην προστασία της μεγάλης Σιναϊτικής Παραδόσεως, των 

Προσκυνημάτων, των Μνημείων της και των Μετοχίων της στην Αίγυπτο και το 

διεθνή χώρο. 

Όπως είναι φυσικό το μεγαλείο και η συγκλονιστική εμπειρία του Σινά δεν άφησαν 

ανεπηρέαστο τον καλλιτεχνικό και λογοτεχνικό κόσμο που κατά καιρούς παρέλασε 

από τη Μονή. Πολυάριθμοι είναι οι ξένοι περιηγητές και από την Ελλάδα, όπως ο Ν. 

Καζαντζάκης και ο Π. Πρεβελάκης και ζωγράφοι όπως ο Γκρέκο και ο χαράκτης David 

Roberts. 

Από την άλλη μεριά η Μονή του Σινά δεν έπαψε ποτέ- και πολύ περισσότερο στις 

ημέρες μας- να τροφοδοτεί με πολυποίκιλο υλικό για μελέτη (θεολογικό, ιστορικό, 

παλαιογραφικό, εικαστικό, αρχαιολογικό) τους κατά συρροή προσερχομένους 

ερευνητές Έλληνες και Ξένους. 

Στα πλαίσια αυτού του ρόλου της Μονής ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο και μεγαλεπίβολο 

έργο που ευρίσκεται εν εξελίξει, οργανώνεται στη Τραγάνα της Φθιώτιδας, που 

Θεού Θέλοντος θα είναι ένα πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο, κέντρο Βυζαντινών 

μελετών και Συνεδρίων με ψηφιοποιημένους τους κώδικες της Μονής, καθιστώντας 

τους προσβάσιμους προς μελέτη. 
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