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Η γυναίκα του Καίσαρα   
 

Η περασσά Βαγιγκάσς αφηγείται τη 
δραματική ιστορία στην οποία ο Ιωσήφ 
αποκαλύπτει την ταυτότητά του στους 
αδελφούς του και έπειτα τους καλεί να 
επιστρέψουν στη Χαναάν και να φέρουν 
στην Αίγυπτο τον πατέρα τους, Ιακώβ. 
Εκείνη την εποχή ολόκληρη η περιοχή, 
συμπεριλαμβανομένης της Χαναάν, είχε 
χτυπηθεί από σοβαρή ξηρασία και έλλειψη 
τροφίμων και η Αίγυπτος ήταν η μόνη χώρα 
στην οποία υπήρχε σιτάρι, χάρη στις 
προνοητικές κινήσεις του αντιβασιλέα 
Ιωσήφ. Κάλεσε λοιπόν τον πατέρα και τα 
αδέρφια του να εγκατασταθούν κοντά του 
στην Αίγυπτο, όπου, χάρη στο αξίωμά του, 
θα μπορούσε εύλογα να υποστηρίξει 
εκείνους και τις οικογένειές τους. 

Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί γιατί ο 
Ιωσήφ αποφάσισε να καλέσει τον πατέρα 

και τα αδέρφια του στην Αίγυπτο αντί απλά να φροντίσει να τους στέλνει σε τακτά 
χρονικά διαστήματα πακέτα τροφίμων στη Χαναάν. Ο Ιακώβ ήταν πια ηλικιωμένος 
και σίγουρα δεν θα ήταν εύκολο να μετοικήσει σε άλλο τόπο σε αυτό το στάδιο της 
ζωής του. Σίγουρα ο Ιωσήφ είχε τη δυνατότητα, χάρη στην εξουσία που 
απολάμβανε στην Αίγυπτο, να στέλνει τρόφιμα στον πατέρα του στη Χαναάν. Γιατί, 
λοιπόν, ανάγκασε τον Ιακώβ να μετεγκατασταθεί στην Αίγυπτο, αντί απλά να τον 
στηρίζει όσο χρειάζεται μέσω της συχνής αποστολής τροφίμων; 

Ο μεγάλος ραββίνος Ραμπάν (Ναχμανίδης, Ισπανία 1194-1270) μας εξηγεί ότι ο 
Ιωσήφ ανησυχούσε για το πώς μια τέτοια ρύθμιση θα φαινόταν στον αιγυπτιακό 
λαό. Ως ανώτατος διαχειριστής της οικονομίας της χώρας σε εποχή κρίσης, δεν 
επιθυμούσε να εγείρει τις οποιεσδήποτε υποψίες - καλοπροαίρετες και μη - του 
λαού, στέλνοντας καραβάνια με τρόφιμα εκτός Αιγύπτου. Πιθανόν να νόμιζαν ότι 
έχει κάποιου είδους απόρρητες και «μη νόμιμες» επιχειρηματικές δραστηριότητες 
έξω από τα σύνορα της χώρας. Ο Ιωσήφ δεν ήταν διατεθειμένος να διατρέξει αυτόν 
τον κίνδυνο, συνεπώς αποφάσισε να καλέσει την οικογένεια του κοντά του στην 
ξένη χώρα, όπου απολάμβανε υψηλότατα προνόμια. 

Η σχολαστικότητα του Ιωσήφ να διαφυλάσσει την ηθική ακεραιότητα του ονόματός 
του δεν πέρασε απαρατήρητη. Όταν ο Φαραώ άκουσε ότι οι αδελφοί του Ιωσήφ 
είχαν έρθει στην Αίγυπτο, τους διέταξε να πάρουν άμαξες και προμήθειες τροφίμων 
για τον πατέρα τους, ώστε να είναι σε θέση να ταξιδέψουν με άνεση πίσω στην 
Αίγυπτο. Μάλιστα, όπως τονίζει ο Ραμπάν, ο Φαραώ εξέδωσε σχετική εντολή, ένα 
βασιλικό διάταγμα. Ο λόγος, όπως μας εξηγεί περαιτέρω ο Ραμπάν, είναι ότι ο 
Φαραώ γνώριζε καλά τον Ιωσήφ και ήξερε ότι ουδέποτε θα ήθελε να επωφεληθεί 
της θέσης που κατείχε για την αποστολή εμπορευμάτων ακόμα και στον ίδιο του τον 
πατέρα, τον Ιακώβ. Διέταξε λοιπόν ο Φαραώ τους αδελφούς του Ιωσήφ να φέρουν 



στον πατέρα τους όλα τα απαραίτητα για το ταξίδι στην Αίγυπτο, επειδή κατάλαβε 
ότι διαφορετικά, ο Ιωσήφ δεν θα τους επέτρεπε να πάρουν τίποτα εκτός Αιγύπτου, 
εξαιτίας της άψογης τιμιότητας που τον διέκρινε. 

Εξετάζοντας τους χειρισμούς του Ιωσήφ, 
δεν μπορούμε παρά να παρατηρήσουμε 
κάτι ιδιαίτερα αξιόλογο και εξαιρετικά 
σπάνιο. Ο Ιωσήφ είχε καταφέρει 
μοναχός του να σώσει την Αίγυπτο από 
την οικονομική καταστροφή και τον 
πληθυσμό της από την πείνα. Αυτός ήταν 
που προέβλεψε την παρατεταμένη 
περίοδο ξηρασίας και άξια σχεδίασε και 
επέβλεπε το πρόγραμμα αποθήκευσης 
σιτηρών, το οποίο όχι μόνο έσωσε τη 
χώρα, αλλά την κατέστησε την 
πλουσιότερη χώρα της γης, καθώς όλα 
τα γύρω έθνη κατέφευγαν εκεί για να 

αγοράσουν τροφή. Άραγε δεν θα δικαιούταν κάποιο, έστω μικρό, προσωπικό 
όφελος; Δεν θα ήταν δικαιολογημένο για αυτόν να στέλνει μικρές ποσότητες 
τροφίμων για να αντιμετωπιστεί η πείνα που έπληττε την οικογένειά του στη 
Χαναάν; 

Ο Ιωσήφ όμως είχε ενστερνιστεί τη σημασία όχι μονάχα των τίμιων πράξεων, αλλά 
των απολύτως διαφανών και «καθαρών», εκείνων δηλαδή που δεν επιτρέπουν να 
διατυπωθεί η παραμικρή επιφύλαξη για πιθανή παρατυπία. Από τη στιγμή που 
βρέθηκε στην Αίγυπτο και ανέλαβε τη διαχείριση του σπιτιού του αφέντη του 
Ποτιφάρ, ο Ιωσήφ ζούσε ενάρετα με καθαρές σκέψεις και τίμιες πράξεις, τιμώντας 
με τον τρόπο αυτό το όνομά του και δοξάζοντας και καθαγιάζοντας το Όνομα του 
Θεού (κιντούς ασσέμ), μέσω της ακεραιότητας και της τιμιότητας του χαρακτήρα 
του. Και η συμπεριφορά του αυτή δεν άλλαξε ούτε μέσα στη φυλακή ούτε όταν 
ανέβηκε στην ανώτατη εξουσία. 

Στην εποχή μας τα μέσα ενημέρωσης είναι πολύ απασχολημένα με ιστορίες πιθανής 
διαφθοράς και σκανδάλων, που εμπλέκουν υψηλού προφίλ ανθρώπους. Σε αυτήν τη 
συγκυρία, οι αρχές και η συμπεριφορά του Ιωσήφ είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο 
παράδειγμα, που μπορεί να μας καθοδηγεί. Το παράδειγμα του Ιωσήφ είναι 
σημαντικό για όλους, ιδιαίτερα όμως για εκείνους που κατέχουν σημαντικές θέσεις 
στην κοινωνία (πολιτικά και οικονομικά), καθότι τα δημόσια πρόσωπα είναι πάντα 
υπό το άγρυπνο βλέμμα του λαού και συχνά αποτελούν πρότυπα συμπεριφοράς. 

Είναι σημαντικό λοιπόν να δείχνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις οικονομικές μας 
συναλλαγές. Όχι απλά να είμαστε ειλικρινείς και τίμιοι, αλλά να φαινόμαστε κιόλας, 
αποφεύγοντας συστηματικά οτιδήποτε θα μπορούσε να εκληφθεί ως πράξη 
διαφθοράς. Οι οικονομικές μας κινήσεις πρέπει να σταθμίζονται προσεκτικά για να 
διασφαλίζεται ότι δεν φαίνονται παράνομες ή έστω παράτυπες στους συνανθρώπους 
μας. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να επιβάλουμε τιμή και σεβασμό στο 
όνομά μας και στην καταγωγή μας. 
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