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Από μικρά παιδιά μαθαίνουμε ότι η γιορτή του Χανουκά συνδέεται με τη νίκη των Ιουδαίων επί των 
Ελλήνων της Συρίας. Από τα αρχαία ιστορικά βιβλία (Ιώσηππος και βιβλία των Μακκαβαίων) 
γνωρίζουμε ότι ο πόλεμος εκείνος ξεκίνησε ως εμφύλια σύρραξη, ως αδελφοκτόνος πόλεμος 
μεταξύ Ιουδαίων. Το αντικείμενο της εμφύλιας διαμάχης ήταν η μελλοντική κατεύθυνση που 
έπρεπε να πάρει ο ιουδαϊσμός και ο εβραϊκός λαός. Για το σκοπό αυτό οι αφομοιωμένοι, 
ελληνίζοντες Ιουδαίοι συγκρούστηκαν με τους χασιντίμ, τους παραδοσιακούς Ιουδαίους, που ήταν 
αφοσιωμένοι στην Τορά και τις πατροπαράδοτες αξίες. 
Με την προσπάθεια και τη νίκη των Μακκαβαίων, οι παραδοσιακοί Ιουδαίοι επικράτησαν σε αυτήν 
τη σύγκρουση. Όμως, μετά τη νίκη τους, δεν απέρριψαν τον ελληνικό πολιτισμό, όπως θα περίμενε 
κανείς, απαγορεύοντάς του να περάσει τις ιερές πύλες της Ιουδαίας. Αν και απέρριπταν τον 
ελληνικό τρόπο ζωής με τις υπερβολές του της ελληνιστικής εποχής, οι παραδοσιακοί Εβραίοι είχαν 
τη σοφία να εκτιμήσουν την αξία του ελληνικού πνεύματος και του ελληνικού πολιτισμού, και να 
εμπλουτίσουν και να ενισχύσουν την εβραϊκή κουλτούρα, εντάσσοντας σε αυτήν ελληνικά 
στοιχεία. Έτσι, χιλιάδες ελληνικές λέξεις (και μέσω αυτών ελληνικές ιδέες) εισχώρησαν στην 
εβραϊκή γλώσσα, κυρίως μέσω του Ταλμούδ. Επίσης, η ελληνική φιλοσοφία, επιστήμη και 
αισθητική έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την εβραϊκή σκέψη και λογοτεχνία, κυρίως μέσω του 
Ταλμούδ αλλά και μεγάλων σχολιαστών του και νομοθετών, όπως ο Μαϊμονίδης. 

Ένα σύντομο σχόλιο στο μιντράσς Σσάχαρ μαρτυρεί τη μεγάλη επιρροή που άσκησε ο ελληνικός 
πολιτισμός στον ιουδαϊκό. Το σχόλιο εξηγεί ότι η λέξη «Τσιγιόν» (ציון, Ιερουσαλήμ) χωρίζεται σε δύο 
τμήματα. Το πρώτο γράμμα, «τσαντικ» (δίκαιος), αναφέρεται στον άγιο, δίκαιο Εβραίο, 
αφοσιωμένο στη μελέτη της Τορά και την τήρηση των εντολών της. Το δεύτερο τμήμα της λέξης 
αποτελείται από τα τρία επόμενα γράμματα, που σχηματίζουν τη λέξη «γιαβάν» (יון, Ελλάδα). Το 
μιντράσς αυτό μας λέει ουσιαστικά ότι στην καρδιά του ιερότερου και ισχυρότερου συμβόλου του 
ιουδαϊσμού βρίσκεται η ομορφιά του ελληνισμού, η οποία πρέπει να συντίθεται αρμονικά με τη 
δικαιοσύνη, την αλήθεια και τις άλλες αξίες του Ισραήλ. 

Το Ταλμούδ επίσης αναφέρει σχετικά το στίχο της Τορά «Είθε ο Θεός να επεκτείνει τον Γιαφεθ και είθε αυτός 
να κατοικήσει στις σκηνές του Σσέμ» (Γένεσις 9.27), ως απόδειξη ότι η Τορά δεν πρέπει να μεταφραστεί σε 
καμία γλώσσα εκτός της ελληνικής. Πρόκειται για την ευχή του Νώε στους δύο γιους του, Γιάφεθ 
και Σσέμ, για το σεβασμό με τον οποίο του συμπεριφέρθηκαν, σε 

αντιδιαστολή με την προσβλητική 
συμπεριφορά του αδελφού τους, Χαμ. Η 
ερμηνεία του στίχου από το Ταλμούδ ανάγει 
τον Σσέμ και τον Γιάφεθ σε σύμβολα: Ο 
Σσέμ είναι ο πρόγονος του Ισραήλ, ο Γιάφεθ 
ο γενάρχης των Ελλήνων. Η «επέκταση» του 
Γιάφεθ είναι η όμορφη ελληνική γλώσσα, που 
«κατοικεί στις σκηνές του Σσέμ» αφ' ότου η 
Τορά μεταφράστηκε στα ελληνικά. Το 
μιντράσς συνεχίζει: «Ας ενσωματωθεί η 
ομορφά του Γάφεθ στις σκηνές του Σσέ/.», 
προτρέπει δηλαδή να εντοπιστούν οι θετικές 
πλευρές και αξίες της ελληνικής κουλτούρας 
και να συντεθούν δημιουργικά με την αιώνια 
Τορά μας. 

 

Είναι ενδιαφέρον ότι η γιορτή του Χανουκά συμπίπτει πάντα με την ανάγνωση των εδαφίων της 
Τορά που διηγούνται τη διαμάχη ανάμεσα στον Ιωσήφ και τα αδέλφια του. Υπάρχει άραγε 



 

κάποια συσχέτιση ανάμεσα στη διαμάχη αυτή και τη σύγκρουση του παραδοσιακού ιουδαϊσμού με 
τον ελληνισμό; 
Οι ρίζες του Ιωσήφ είναι νομαδικές, οι πρόγονοί του είναι βοσκοί. Η νομαδική ζωή προσφέρεται 
ιδιαίτερα για την καλλιέργεια της ψυχής, καθώς ο βοσκός έχει το χρόνο να συνθέτει μουσική και 
ποίηση, να διαλογίζεται και να επικοινωνεί με τα θεία. Ακόμα και στα λιβάδια όπου βόσκει, όμως, ο 
Ιωσήφ ονειρεύεται ένα νέο κόσμο. Τα όνειρά του εστιάζονται στη γεωργία - την κατ' εξοχήν 
αιγυπτιακή απασχόληση που είναι μεταγενέστερη της κτηνοτροφίας. Σύμφωνα με μια ερμηνεία, 
αυτό που κυρίως αναστατώνει τους αδελφούς του δεν είναι απλά μια λεπτομέρεια του ονείρου (ότι 
τα δεμάτια σταχιού όλων προσκυνούν το δεμάτι του Ιωσήφ), αλλά η ίδια η εμφάνιση στο όνειρο 
των δεματιών, στοιχείων ξένων προς τον τρόπο ζωής τους. Τα δεμάτια συμβολίζουν όχι μόνο τη 
γεωργία αλλά και το μοντερνισμό - τη ρήξη με την παράδοση. 
Στο δεύτερο όνειρο του Ιωσήφ, με τον ήλιο, το φεγγάρι και τα άστρα, τα αδέλφια του θα 
αποδέχονταν μια εικόνα του κόσμου με τον Θεό στο κέντρο του, όπως στο παλιότερο όνειρο του 
Ιακώβ με τη σκάλα. Αυτό όμως που τους σκανδαλίζει είναι ότι στο κέντρο βρίσκεται όχι ο Θεός αλλά 
ένας άνθρωπος (λιγότερο σημαντικό είναι ότι αυτός είναι ο Ιωσήφ), γεγονός που συμφωνεί με την 
ελληνική ανθρωποκεντρική αντίληψη («Πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπο(,») ότι ο άνθρωπος αποτελεί 
μέτρο της αλήθειας και της γνώσης. Είναι όμως σε διάσταση με την εβραϊκή διδασκαλία του Αβραάμ 
και του Ισραήλ. 

Επιπλέον, η Τορά γράφει ότι ο Ιωσήφ ενδιαφερόταν για την εξωτερική του εμφάνιση, καθώς «ήταν 
όμορφος στο σώμα και στο πρόσωπο» (Γέν. 39.6). Η λατρεία του ωραίου είναι κατ' εξοχήν ελληνική αρχή. 
Για τον εβραϊσμό η ομορφιά δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά προκύπτει ως αποτέλεσμα άλλων αρετών. 
Όπως έγραψε ο μεγάλος Γερμανοεβραίος ποιητής Heinrich Heine: «Για τους Έλληνες η ομορφιά είνα 
αλήθεια, για τους Εβραίους η αλήθεια είναι ομορφιά». 

Όλοι αγαπούν τον Ιωσήφ, που είναι 
όμορφος, έξυπνος, ικανός, με καλούς 
τρόπους, που εντυπωσιάζει με τη 
γνώση διαφόρων γλωσσών, 
συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας 
των ονείρων. Με τα προσόντα αυτά ο 
Ιωσήφ γίνεται ο κοσμοπολίτης 
αντιβασιλέας της Αιγύπτου. Είναι ένας 
πολίτης του κόσμου, πιο κοντά στο 
πρότυπο του Γιάφεθ, παρά του Σσέμ, 
πιο κοντά στον ελληνισμό παρά στον 
εβραϊσμό του Αβραάμ. 

 

Ο Ιωσήφ όμως ωριμάζει και, όταν 
έλθει η στιγμή να σταθεί μπροστά 
στον Φαραώ, έχει ήδη μάθει να 
βλέπει τον Θεό στο κέντρο των 
πάντων: «Όχι εγώ! Ο Θεός θα 
απαντήσει προς ικανοποίηση του 

Φαραώ» (Γέν. 41.16). Αργότερα, ο αδελφός του, Ιούδας, θα υπενθυμίσει στον Ιωσήφ την αξία 
της οικογενείας του και των πατρικών του παραδόσεων. Οι νεωτεριστικές αξίες και ικανότητες 
του Ιωσήφ θα συντεθούν αρμονικά με τις παραδοσιακές αξίες που αντιπροσωπεύει ο Ιούδας, 
καθώς τα δύο αδέλφια θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη δόξα του Ισραήλ. 
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