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Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης1

Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ησλ γπλαηθώλ ζηελ
Παιαηά Γηαζήθε είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ άθξσο ελδηαθέξνπζα, θαζώο ε Παιαηά
Γηαζήθε,2 όρη κόλν πξνβάιεη έληνλα ηε γπλαηθεία παξνπζία κε πξσηαγσληζηηθό ξόιν
ζηε ζενινγία ηεο, αιιά θαη έρεη δώζεη ζε κεξηθά βηβιία ηεο γπλαηθεία νλόκαηα,
θαζώο γπλαίθεο πξσηαγσληζηνύλ ζε απηά θαη πξνεηνηκάδνπλ κε ηνλ ηξόπν ηνπο ην
δξόκν γηα λα έξζεη ν Μεζζίαο. Παξαηεξνύκε πξάγκαηη πσο γπλαηθεία νλόκαηα
θνζκνύλ αθόκα θαη ηίηινπο ησλ βηβιίσλ ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, όπσο ηεο Ρνύζ, ηεο
Ἰνπδίζ θαη ηεο Ἐζζήξ, όπσο έρνπκε θαη ηα νκώλπκα βηβιία.
Ίζσο ην πην γλσζηό πξόζσπν ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο πνπ δεζπόδεη θαη ζηα 49
ηεο βηβιία, θαη ζηελ Καηλή Γηαζήθε, αιιά θαη ζηνλ κεηέπεηηα βπδαληηλό πνιηηηζκό
είλαη ε Δύα. ύκθσλα κε ηελ παζίγλσζηε δηήγεζε ηεο Γελέζεσο θαη ηνπ
πξνπαηνξηθνύ ακαξηήκαηνο, ν Θεόο, όηαλ είδε πσο δελ ήηαλ σξαίν ν Αδάκ λα είλαη
κόλνο ηνπ, έθηηαμε από ηελ πιεπξά ηνπ, ηνλ ώκν ηνπ, ηελ ώξα πνπ θνηκόηαλ, ηελ Δύα
γηα λα είλαη ηζάμηα κε ηνλ Αδάκ. Μέζα ζε έλα αλδξνθξαηνύκελν θόζκν, ν
ζπγγξαθέαο εμπςώλεη ηδηαίηεξα ηελ γπλαίθα θαζώο ηελ παξνπζηάδεη ηζάμηα κε ηνλ
άλδξα. Γεκηνπξγείηαη από ηελ πιεπξά ηνπ Αδάκ, θαηά ην 2ν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ
Γέλεζηο3 (πέξα από ην γεγνλόο όηη ε πξώηε δηήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ αλζξώπνπ,
ζην 1ν θεθάιαην ηνπ ίδηνπ βηβιίνπ, αλαθέξεη πσο ν Θεόο δεκηνύξγεζε ηα δύν θύια,
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Ζ Παιαηά Γηαζήθε δελ είλαη θπζηθά έλα βηβιίν, όπσο θαίλεηαη ζηα ζεκεξηλά κάηηα, αιιά κία ζεηξά

ρηιηάδσλ ρεηξνγξάθσλ πνπ ηα βξήθακε κε πνιιέο δπζθνιίεο ζην δηάβα ησλ αηώλσλ, θαη είλαη
αλακθηζβήηεηα ην πην γλσζηό ζηελ παγθόζκηα θηινινγία.
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ην αλδξηθό θαη ην γπλαηθείν, κε ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν4), γηα λα ηνλίζεη πσο ε Δύα
είλαη ηζάμηα ηνπ Αδάκ, θαη όρη από θάπνην ρακειό ζεκείν ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο,
π.ρ. ηα πόδηα ηνπ. Βέβαηα παξαηεξνύληαη θάπνηα ζεκάδηα θαησηεξόηεηαο ηεο
γπλαίθαο, αιιά δελ ήηαλ λνεηό ηελ επνρή εθείλε απηά ηα ζεκεία λα κελ ππάξμνπλ.
Π.ρ. πξώηα πέθηεη ζηελ ακαξηία ε Δύα θαη απηή παξαζέξλεη ηνλ Αδάκ. Πξάγκαηη,
όπσο ζρνιηάδνπλ ζύγρξνλνη εξεπλεηέο ησλ θεηκέλσλ ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, ζα ήηαλ
πνιύ βαξύ γηα ηελ επνρή εθείλε λα θαλεί ζηε δηήγεζε πσο ν άλδξαο παξέζπξε ζην
θαθό ηε γπλαίθα, ελώ ην αληίζεην θάληαδε πνιύ πην θπζηνινγηθό. Σειηθά μέξνπκε
πσο απηή ε ζθελή επηθξάηεζε. Ζ Δύα έθνςε πξώηα ηνλ θαξπό θαη απηή παξέζπξε
ηνλ άλδξα.
Όκσο παξόηη ε Δύα πξώηε έθνςε ηνλ θαξπό δελ θαίλεηαη θαηώηεξε από ηνλ
άλδξα θαζώο ν Αδάκ δηαηεξεί ζην αθέξαην ηελ επζύλε ηνπ. Από ην δηάινγν κέζα
ζηνλ θήπν κε ηνλ ίδην ην Θεό εθείλν ην πξώην απόγεπκα κεηά ηελ πηώζε, θαίλεηαη
θαζαξά πσο ν Αδάκ δελ έρεη θακία δηθαηνινγία αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνλ
παξέζπξε ε Δύα. Έπξεπε λα πξνζέμεη θαη λα κείλεη καθξηά από ην ζπγθεθξηκέλν
δέληξν.
Σν πξνπαηνξηθό ακάξηεκα ην πξνζέιαβε ε ιεηηνπξγηθή δσή ηεο Δθθιεζίαο
ζε πνιιέο εθθξάζεηο ηεο θαη θπξίσο ζηελ πνίεζε ηεο. Έλα από ηα πην
ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη αλακθηζβήηεηα ην ηξνπάξην ηεο Καζζηαλήο πνπ
αθνύγεηαη ζε όιεο ηηο εθθιεζίεο θάζε Μεγάιε Σξίηε, εδώ θαη 1200 ρξόληα πεξίπνπ
από ηόηε πνπ γξάθηεθε, ιέγεη πσο εθείλε ε γπλαίθα πνπ ζθνύπηζε κεηαλνεκέλε κε ηα
καιιηά ηεο ηα πόδηα ηνπ Χξηζηνύ, απηή ε γπλαίθα ζθνύπηζε αθξηβώο ηα ίδηα πόδηα
πνπ άθνπζε ε Δύα ην κνηξαίν απόγεπκα ζηα Αλαηνιηθά ηεο Δδέκ, ζηνλ θήπν ηνπ
παξαδείζνπ:
«Καηαθηιήζσ ηνπ αρξάληνπο ζνπ πόδαο…
ὧλ ἐλ ηῷ παξαδείζῳ Δὔα ηὸ δεηιηλὸλ
θξόηνλ ηνῖο ὠζὶλ (ἐλ) ἠρεζεῖζα
ηῷ θόβῳ ἐθξύβε».5
Σν ηξνπάξην ηνλίδεη ηελ εθθιεζηαζηηθή ζενινγία, όπνπ ν Χξηζηόο είλαη ν
άζαξθνο Λόγνο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο πνπ θσηίδεη ηνπο Παηξηάξρεο,6 κε ηελ
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παξνπζία ηξηώλ γπλαηθώλ. Γπλαίθα έγξαςε ην ηξνπάξην, ε Καζζηαλή, γπλαίθα
παξέζπξε ηνλ Αδάκ ζηελ πηώζε θαη θξύθηεθε εθείλν ην κνηξαίν δεηιηλό, ε Δύα, θαη
γπλαίθα κε πιήξε κεηάλνηα πξνζεγγίδεη ηνλ Κύξην ιέγνληαο ην ἤκαξηνλ. ύλδεζε
Παιαηάο θαη Καηλήο Γηαζήθεο κε ηξεηο γπλαίθεο. Πάιη ε γπλαίθα εμαίξεηαη.
Μία άιιε γπλαίθα πνπ μερσξίδεη ζηελ Παιαηά Γηαζήθε είλαη ε Ρνπζ, ην
όλνκα ηεο νπνίαο, όπσο ήδε πξναλαθέξακε, θνζκεί έλα από ηα 49 βηβιία ηεο Π.Γ.
θαη ζπγθεθξηκέλα ην 8ν. Ζ ηζηνξία ηεο είλαη κία απιή ηζηνξία πνπ ζπκβάιεη ζηνλ
θεληξηθό ζενινγηθό άμνλα ηεο Αγίαο Γξαθήο. Ζ Ρνπζ πξέπεη λα έδεζε ηελ επνρή ησλ
Κξηηώλ, όπσο γξάθεη ην ίδην ην βηβιίν, θαη ήηαλ Μσαβίηηζζα, θαηαγόηαλ δειαδή από
ηε Μσάβ, κία πόιε αλαηνιηθά ηεο Νεθξήο Θάιαζζαο, όπνπ θαη θαηνηθνύζε. Όια
μεθίλεζαλ όηαλ κία νηθνγέλεηα κεηαθόκηζε ζηελ Μσάβ από ηε Βεζιεέκ γηαηί ζηε
Βεζιεέκ έπεζε κεγάινο ιηκόο. Ζ Ρνπζ γλσξίζηεθε κε ηνλ Μααιώλ, γην απηήο ηεο
νηθνγέλεηαο, θαη ηνλ παληξεύηεθε, όκσο ζε ιίγν θαηξό ρήξεςε θαη απηή θαη ε πεζεξά
ηεο ε Νσεκίλ. Ζ πεζεξά ηεο αλαγθάδεηαη λα γπξίζεη πίζσ ζηε Βεζιεέκ θαη ε Ρνπζ
απνθαζίδεη λα ηελ αθνινπζήζεη, παξόηη ε πεζεξά ηεο ηελ πξνηξέπεη λα παξακείλεη
ζηελ παηξίδα ηεο. ηε Βεζιεέκ γηα λα δήζεη ε Ρνπζ δνπιεύεη ζηα ρσξάθηα ηνπ Βνόδ,
ν νπνίν ήηαλ θαη καθξηλόο ζπγγελήο ηεο. Ο Βνόδ ηελ εξσηεύεηαη, ηελ παληξεύεηαη,
θαη από ην γάκν ηνπο γελληέηαη ν Ωβήδ, ν νπνίνο ήηαλ παππνύο ηνπ Γαπίδ, από ηελ
γεληά ηνπ νπνίνπ ζα πξνέιζεη ν Ηεζνύο Χξηζηόο.7 Ξέξνπκε από ηελ έξεπλα πσο ην ελ
ιόγσ βηβιίν γξάθηεθε από θάπνηνλ πνπ αλήθε ηνλ θύθιν ηνπ πξνθήηε ακνπήι, 8 ν
νπνίνο έρξηζε γηα πξώηε θνξά βαζηιείο ζηελ ηζηνξία ησλ Ηνπδαίσλ, θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνπο ανύι θαη Γαπίδ, από ηελ γεληά ηνπ νπνίνπ ζα πξνέιζεη ν
Χξηζηόο. Γηα λα αλαθεξζεί ην βηβιίν ζηελ πξντζηνξία ηνπ Μεζζία δελ
ρξεζηκνπνίεζε ηα όλνκα θάπνηνπ από ηνπο άλδξεο ηεο ππόζεζεο, όπσο ηνπ Βνόδ ή
ηνπ Ωβίδ, αιιά ην όλνκα κηαο γπλαίθαο, ηεο Ρνπζ. Δίλαη εύινγν πσο ην όλνκα ηεο
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Ρνπζ βξίζθεηαη θαη ζηε γελεαινγία ηνπ Ηεζνύ Χξηζηνύ, όπσο καο ηελ παξαδίλεη ν
επαγγειηζηήο Μαηζαίνο ζηελ πξώηε ζειίδα ηνπ επαγγειίνπ ηνπ γξάθνληαο
ραξαθηεξηζηηθά : «…αικὼλ δε ἐγέλλεζε ηὸλ Βνὸδ ἐθ ηῆο Ραράβ» ν δεύηεξνο
άλδξαο ηεο Ρνπζ, «Βνὸδ δὲ ἐγέλλεζε ηὸλ Ὠβὴδ ἐθ ηῆο ‘Ρνπζ, Ὠβὴδ δὲ ἐγέλλεζε
ηὸλ Ἰεζζαί, Ἰεζζαὶ δὲ ἐγέλλεζε ηὸλ Γαπεὶδ ηὸλ βαζηιέα…»9. Μία απιή γπλαίθα πνπ
ππό άιιεο ζπλζήθεο ζα πεξλνύζε εληειώο απαξαηήξεηε θαζώο ε δσήο ηεο δελ έρεη
ηίπνηα ην ζπγθινληζηηθό ζηελ ηζηνξία ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο – παληξεύηεθε θάπνηνλ
από άιιν κέξνο (ηε Βεζιεέκ) – απνθηά κεγίζηε ζεκαζία θαζώο ζα γελλήζεη ηνλ
παππνύ ηνπ Γαπίδ, δειαδή ζα απνηειέζεη κέξνο ηεο πξντζηνξίαο ηνπ Ηεζνύ Χξηζηνύ.
Γη’ απηό δελ ζπγθαηαιέγεηαη κόλν ζηα γλσζηά νλόκαηα ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, αιιά
θαη ηεο πξώηεο πξώηεο ζειίδαο ηεο Καηλήο.
Δίλαη πνιύ ραξαθηεξηζηηθό πσο γπλαίθεο γίλνληαη θαη Κξηηέο, πξόζσπα πνπ
πξσηαγσληζηνύλ θαη θαηεπζύλνπλ ηε δσή ηνπ Ηζξαήι κεηαμύ ηνπ 12νπ σο ηε κέζε
πεξίπνπ ηνπ 11νπ αηώλα, δειαδή από ηόηε πνπ πέζαλε ν Ηεζνύο ηνπ Ναπή κέρξη ηνλ
πξνθήηε ακνπήι. Μία γπλαίθα πνπ θαηαηάζζεηαη κεηαμύ ησλ Κξηηώλ είλαη ε
πξνθήηηζζα Γεββώξα. Ζ Παιαηά Γηαζήθε ζην βηβιίν ησλ Κξηηώλ 5,7 γξάθεη ηα εμήο
γηα ηε Γεββώξα :
«Ἐμέιηπνλ νἱ δπλαηνὶ ἐλ Ἰζξαήι, ἐμέιηπνλ,
ἕσο νὗ ἀλαζηῇ Γεββώξα,
ἕσο νὗ ἀλαζηῇ κήηεξ ἐλ Ἰζξαήι».
Δπίζεο

πνιύ

ραξαθηεξηζηηθή

αλ

αλαινγηζηνύκε

θαη

εδώ

ηελ

αλδξνθξαηνύκελε θνηλσλία κέζα από ηελ νπνία βγήθε : «Έιεηςαλ νη δπλαηνί από ηνλ
Ηζξαήι, κέρξη λα θαλεί ε Γεββώξα, κέρξη λα θαλεί σο κεηέξα ηνπ Ηζξαήι».
Μία άιιε γπλαίθα πνπ αλαθέξεηαη ζην 6ν βηβιίν ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο πνπ
ιέγεηαη Ιεζνύο ηνπ Ναπή θαη ζα γίλεη αληηθείκελν ζεηηθώλ ζρνιηαζκώλ από ηελ Καηλή
Γηαζήθε θαη ηε κεηέπεηηα βπδαληηλή ζενινγία είλαη ε πόξλε Ραάβ πνπ κέλεη ζηελ
Ηεξηρώ. Βξηζθόκαζηε ηελ επνρή πνπ νη Ηζξαειίηεο έρνπλ επηζηξέςεη ζηε γε Χαλαάλ
από ηελ Αίγππην, αιιά αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα εγθαηάζηαζεο θαζώο πνιιέο
πόιεηο ηνπο έρνπλ θαηαιεθζεί από ηνπο Ακνξξαίνπο βαζηιηάδεο. Μία από απηέο είλαη
θαη ε Ηεξηρώ, όπνπ δηακέλεη ε Ραάβ.
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Ο Ηεζνύο ηνπ Ναπή ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα θαηαιάβεη ηελ Ηεξηρώ, ζηέιλεη
αλζξώπνπο ζηελ πόιε γηα λα θαηαζθνπεύζνπλ ηελ θαηάζηαζε. Όηαλ νη θαηάζθνπνη
ησλ Ηζξαειηηώλ ζα κπνπλ ζηελ Ηεξηρώ γηα λα βνιηδνζθνπήζνπλ ηελ πόιε, ε πόξλε
Ραάβ ζα δερηεί θαινπξναίξεηα λα ηνπο θηινμελήζεη ζην ζπίηη ηεο. Όηαλ ζα
θηλδπλέςνπλ εθείλε, ζεβόκελνη ηε θηινμελία ηεο, δελ ζα ηνπο θαηαδώζεη, αληηζέησο
ζα ηνπο θπγαδέςεη θαηεβάδνληαο ηνπο από ην παξάζπξν κε έλα θόθθηλν ζρνηλί. Οη
θαηάζθνπνη Ηζξαειίηεο ηε ζπκβνπιεύνπλ λα αθήζεη ην ζρνηλί ζην παξάζπξν, θαη
εθείλε αθνινπζεί πηζηά ηελ ζπκβνπιή ηνπο. Όηαλ αξγόηεξα ζα θπξηέςνπλ αγξίσο ηελ
Ηεξηρώ, βιέπνληαο ην θόθθηλν ζρνηλί ζα θαηαιάβνπλ πσο απηό ην ζπίηη ηνπο είρε
πξνζθέξεη θηινμελία θαη θάιπςε, θαη έηζη δελ ζα ζθνηώζνπλ νύηε ηελ Ραάβ, νύηε
ηνπο ζπγγελείο ηεο.10 Ζ Ραάβ ζα γίλεη ην ζύκβνιν ηεο πιήξνπο εκπηζηνζύλεο.
Άθνπζε ηνπο θαηαζθόπνπο ησλ Ηζξαειηηώλ θαη ζώζεθε. Ο Απόζηνινο Παύινο ζην
11ν θεθάιαην ηεο Πξνο Δβξαίνπο επηζηνιήο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε Ραάβ :
«Πίζηεη ηὰ ηείρε Ἱεξηρὼ ἔπεζε θπθισζέληα ἐπὶ ἑπηὰ ἡκέξαο. Πίζηεη Ῥαὰβ ἡ πόξλε
νὐ ζπλαπώιεην ηνῖο ἀπεηζήζαζη, δεμακέλε ηνὺο θαηαζθόπνπο κεη’ εἰξήλεο».11 Ο
Ησάλλεο Χξπζόζηνκνο, πνιινύο αηώλεο κεηά, ζα πεη πσο ε Ραάβ είλαη ε εηθόλα ηεο
Δθθιεζίαο, ε νπνία Δθθιεζία δελ δέρηεθε ηνπο θαηαζθόπνπο ηνπο Ηεζνύ ηνπ Ναπή,
αιιά ηνπο καζεηέο ηνπ Χξηζηνύ.12
Βέβαηα νη γπλαίθεο δελ θέξλνπλ κόλν ην θαιό ζηελ Παιαηά Γηαζήθε, αιιά
θαη ηε ζπκθνξά, ζπλδένληαο πνιιέο θνξέο ην όλνκα ηνπο κε απηήλ. Χαξαθηεξηζηηθή
είλαη ε πεξίπησζε ηεο Ιεδάβει, πξόζσπν πνπ δεη πεξίπνπ ην 875 π.Χ. ζηα ρξόληα ηνπ
πξνθήηε Ζιία. Ζ Ηεδάβει, πνπ πξνέξρεηαη από ηε βαζηιηθή νηθνγέλεηα ησλ Φνηλίθσλ,
είλαη ε ζύδπγνο ηνπ βαζηιηά ηνπ Ηζξαήι Αραάβ, θαη ζέιεη λα επηβάιεη ηε ιαηξεία ηνπ
ςεύηηθνπ Θενύ Βάαι. Ζ Ηεδάβει κε δηαηαγή ηεο ζθνηώλεη πνιινύο πξνθήηεο πνπ
δηδάζθνπλ ηελ πίζηε ζηνλ αιεζηλό Θεό θαη ν Ζιίαο δεη θξπκκέλνο θαη
πεξηπιαλώκελνο ζε δηάθνξα κέξε. Μάιηζηα ε Γξαθή καο πιεξνθνξεί πσο δνύζε
ηξεθόκελνο θαη θξέαο θαη ςσκί πνπ έθεξλαλ ηα θνξάθηα αιιά θαη κε ηε βνήζεηα κηα

10

Ηεζνύο ηνπ Ναπή, 2,3,6.

11

Πξνο Ἐβξαίνπο, 11, 30 – 32.
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Βι. Νίθνπ Μαηζνύθα, Παιαηάο θαη Καηλήο Γηαζήθεο, ζεκεία, λνήκαηα, απνηππώκαηα, Π.

Πνπξλαξάο, Θεζζαινλίθε 2002, ζει. 60, όπνπ ππάξρεη θαη ε αλαθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν ρσξίν ηνπ
Ησάλλνπ Χξπζνζηόκνπ (Ἰσάλλνπ Χξπζνζηόκνπ, Λόγνο πεξὶ κεηαλνίαο PG 49, 330).

6
ρήξαο από ηε εξεπηά ηεο ηδώλαο έλα θνξάθη ηνπ θέξλεη ηξνθή.13 Πξνβιέπεη ηξηεηή
μεξαζία ζηε ρώξα. Ο βαζηιηάο Αραάβ θαη ε γπλαίθα ηνπ δελ ην δέρνληαη θαη
απνθαζίδνπλ λα θαηαθύγνπλ ζε έλα πείξακα γηα λα απνδείμνπλ ηε δύλακε ηνπ δηθνύ
ηνπο Θενύ. πγθεληξώζεθαλ 450 ςεπδνπξνθήηεο ηνπ Βάαι καδί κε 300 πξνθήηεο
ηεο Αζηάξηεο, κίαο άιιεο ςεύηηθεο ζεάο, ζην όξνο Κάξκεινλ. Δθεί ήηαλ θαη ν Ζιίαο
καδί κε νιόθιεξν ηνλ ιαό. Έθηηαμαλ έλα ζπζηαζηήξην, έβαιαλ επάλσ έλα κνζράξη
θαη ν Ζιίαο πξόηεηλε λα παξαθαιέζνπλ ηνλ Θεό Βάαι ξίμεη κε ζαπκαηνπξγηθό ηξόπν
θσηηά από ηνλ νπξαλό γηα λα αλάςεη θσηηά, θαη ην ίδην ζα έθαλε θαη εθείλνο.14 Οη
πξνθήηεο παξαθαινύζαλ έληνλα ηνλ ςεύηηθν Θεό, όκσο ε Παιαηά Γηαζήθε ιέγεη
θαηά ιέμε πσο από ηνλ νπξαλό δελ αθνπγόηαλ νύηε θσλή, νύηε αθξόαζηο, «νὐθ ἦλ
θσλὴ θαὶ νὐθ ἦλ ἀθξόαζηο», θαηά ηελ πνιύ γλώζηε έθθξαζε πνπ έκεηλε
παξνηκηώδεο15. Ο Ζιίαο δηέηαμε ακέζσο λα θαηαβξέμνπλ ηα μύια θαη ζην δηθό ηνπ
ζπζηαζηήξην. Δπηθαιέζηεθε ην δηθό ηνπ Θεό θαη ακέζσο θσηηά από ηνλ νπξαλό
θαηέθαςε ηα πάληα. Σν πεξηζηαηηθό ζπλδέεηαη αλακθηζβήηεηα κε ην πξόζσπν ηεο
Ηεδάβει, ε νπνία όκσο ζπλδέεηαη κε αξλεηηθά γεγνλόηα θαη όρη κε ζεηηθά. ηελ
Παιαηά Γηαζήθε νη γπλαίθεο δελ θέξλνπλ κόλν ηα θαιά. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο
κπνξεί λα βάινπλ ζε κπειάδεο κεγάινπο πξνθήηεο ή αθόκα θαη έλαλ νιόθιεξν ιαό.
Πνιιά πεξηζηαηηθά πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξνπζία γπλαηθώλ είλαη απηά πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε δσή ηνπ βαζηιηά νινκώληα. Κάπνηε ζηελ επηθξάηεηα ηνπ
νινκώληα ζπλέβεθε ην εμήο πεξηζηαηηθό. Μία γπλαίθα, πόξλε, ηελ ώξα πνπ
θνηκόηαλ θαηά ιάζνο έπλημε ην λενγέλλεην παηδί ηεο. Μέζα ζηε δάιε ηεο απνθαζίδεη
λα θιέςεη ην παηδί κίαο άιιε γπλαίθαο πόξλεο πνπ έκελε ζην ίδην ζπίηη κε εθείλε, θαη
είραλ γελλήζεη ηελ ίδηα κέξα.16 Σα βξέθε ήηαλ λενγέλλεηα θαη δελ ήηαλ επδηάθξηηεο
νη δηαθνξέο κεηαμύ ηνπο. Έθιεςε θξπθά ην μέλν βξέθνο πνπ ήηαλ δσληαλό θαη ζηε
ζέζε ηνπ έβαιε ην δηθό ηεο πνπ ήηαλ λεθξό. Όηαλ ε πξαγκαηηθή κεηέξα ηνπ
θιεκκέλνπ βξέθνπο αληηιήθζεθε πσο ην παηδί ηεο δελ ππήξρε ζηε ζέζε ηνπ, άξρηζε
λα ςάρλεη αιιόθξσλ. Ωο κάλα ακέζσο θαηάιαβε πνην ήηαλ ην δηθό ηεο παηδί θαη πνηα
είρε πάξεη ην παηδί ηεο – άιισζηε ζύκθσλα κε ην θείκελν ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο δελ

13

Βαζηιεηώλ Γ΄, 17, 6. Βι. θαη Νίθνπ Μαηζνύθα, Παιαηάο θαη Καηλήο Γηαζήθεο, ζει. 93.

14

Α΄ Βαζηιέσλ (ή Βαζηιεηώλ Γ΄) 18.

15

Α΄ Βαζηιέσλ (ή Βαζηιεηώλ Γ΄)18, 26.

16

Α΄ Βαζηιέσλ (ή Βαζηιεηώλ Γ΄) 3, 16 – 20.
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έκελε άιινο ζην ίδην παξά απηέο ηηο δύν γπλαίθεο.17 Ζ ςεύηηθε κάλα πνπ ην είρε
πάξεη άξρηδε λα θσλάδεη ππνθξηηηθά πσο ην παηδί ήηαλ δηθό ηεο, κε ζέινληαο λα
απνθαιύςεη πσο ην έθιεςε θαζώο θαλεξώλνληαλ ε αλνκία ηεο θαη ε ζπδήηεζε
έθηαζε ζην αδηέμνδν. Σόηε ε πξαγκαηηθή κάλα ζθέθηεθε πσο ζα έπξεπε λα
παξνπζηαζηνύλ ζην βαζηιηά νινκώληα θαη λα θξίλεη εθείλνο ηελ ππόζεζε.
Όηαλ ν νινκώλ βξέζεθε κπξνζηά ζηηο δπν γπλαίθεο, ηνπ ήηαλ αδύλαηνλ λα
μερσξίζεη πνηα ήηαλ ε πξαγκαηηθή κάλα, θαζώο θαη νη δύν πεηζηηθά ππνζηήξηδαλ πσο
ην παηδί ήηαλ δηθό ηνπο. Σόηε ν νινκώλ, πνπ έκεηλε γλσζηόο ζηελ ηζηνξία γηα ηε
ζνθία ηνπ, δειαδή γηα ην όηη είρε ζειπθό κπαιό, απνθάζηζε λα δώζεη ηε δηθή ηνπ
ιύζε. Σνπο απαληάεη πσο αθνύ ε θαζεκία ζαο ιέγεη πσο ην παηδί είλαη δηθό ηεο, ζα ην
θόςνπκε ζηε κέζε θαη ζα δώζνπκε ζηε θάζε από ην κηζό γηα λα κελ αδηθήζνπκε
θακία. Δθείλε ηελ ώξα ε γπλαίθα πνπ έιεγε ςέκαηα απάληεζε θπληθά : «Μνηξάζηε
ην, έηζη δελ ζα αλήθεη ζε θακία καο»,18 θαζώο δελ ηελ έλνηαμε ηδηαίηεξα ν ζάλαηνο
ελόο μέλνπ παηδηνύ. Ζ πξαγκαηηθή κάλα ακέζσο ζπάξαμε κόιηο άθνπζε πσο ζα
ζθνηώζνπλ ην παηδί ηεο θαη παξαθάιεζε ην βαζηιηά πξνθεηκέλνπ λα κελ ράζεη ην
παηδί ηεο, λα ην πάξεη ε άιιε γπλαίθα ώζηε λα ην βιέπεη, ηνπιάρηζηνλ, δσληαλό από
καθξηά. «Κύξηε κνπ, δώζηε ζε απηήλ ην παηδί θαη κελ ην ζθνηώλεηαη» ήηαλ ηα
αθξηβή ιόγηα ηεο θαηά ην θείκελν ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο. 19 Ο νινκώλ κόιηο είδε ην
ελδηαθέξνλ ηεο κίαο γπλαίθαο θαη ηελ πιήξε αδηαθνξία ηεο άιιεο θαηάιαβε ακέζσο
πνηα έιεγε ηελ αιήζεηα θαη έδσζε ην βξέθνο ζηελ πξαγκαηηθή κάλα. Οη γπλαίθεο
πξσηαγσληζηνύλ ζην ζπγθεθξηκέλν επεηζόδην αιιά δελ θαηαθέξλνπλ λα μεγειάζνπλ
ην Βαζηιηά.
Μία άιιε γπλαίθα πνπ αλακθηζβήηεηα έξρεηαη ζε ππνδεέζηεξε ζέζε ζε
ζρέζε κε ηνλ πάλζνθν νινκώληα είλαη ζίγνπξα ε βαζίιηζζα ηεο αβά. Αθνύγνληαο
ηόζν θαηξό ηηο θήκεο γηα ηε ζνθία ηνπ νινκώληα, έξρεηαη ε ίδηα ζηα Ηεξνζόιπκα
γηα λα εμαθξηβώζεη από θνληά ηηο θήκεο. Μαδί ηεο έρεη κία ηεξάζηηα αθνινπζία από
θακήιεο θνξησκέλεο αξώκαηα, ρξπζάθη θαη πνιύηηκα πεηξάδηα.20 Ο νινκώλ
απάληεζε ζε όιεο ηηο δύζθνιεο εξσηήζεηο ηεο βαζίιηζζαο, ε βαζίιηζζα ηεο αβά
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20

Α΄ Βαζηιεηώλ, 10, 1 – 2. Β΄ Χξνληθώλ ή Παξαιεηπνκέλσλ Β΄, 9, 1.
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ζαύκαζε ηηο ζνθέο παξνηκίεο ηνπ θαη νκνιόγεζε ζην νινκώληα πσο : «Ζ ζνθία ζνπ
θαη ηα αγαζά ζνπ, μεπεξλνύλ θαζεηί πνπ άθνπζα γηα ζέλα». 21
Βέβαηα νη γπλαίθεο παίδνπλ θαη έληνλα αξλεηηθό ξόιν ζηε δσή ηνπ
νινκώληα, θαζώο γπλαίθεο είλαη απηέο πνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζηε ιαηξεία κία
ςεύηηθεο ζεάο, ηεο ζηδώληαο Αζηάξηεο, θαζώο θαη ηνλ Μηιθώκ ησλ Ακκσληηώλ.22 Ό
ίδηνο ν νινκώλ θαηά ηα θείκελα ήηαλ ηδηαίηεξα θηινγύλαηνο, δειαδή γπλαηθάο κε ηε
ζύγρξνλε γιώζζα.23 Αλακθηζβήηεηα ν παξάγνληαο πνπ παξέζπξε ηνλ νινκώληα
είλαη ηδηαίηεξα κεηξήζηκνο, όκσο εθείλν πνπ έρεη ηδηαίηεξε βαξύηεηα είλαη ε επζύλε
ηνπ ίδηνπ νινκώληα, θαζώο είλαη ειεύζεξνο θαη ππεύζπλνο άλζξσπνο. Σν ίδην
παξαηεξείηαη θαη κε ηνλ Αδάκ θαη ηελ Δύα. Ζ Δύα παξέζπξε ηνλ Αδάκ, αιιά ε
επζύλε είλαη θαηεμνρήλ ηνπ Αδάκ. Σα θείκελα ην δείρλνπλ ξεηώο.24
Έλα άιιν ζεκείν ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο πνπ δείρλεη ηε ζεκαληηθή παξνπζία
ηεο γπλαίθαο είλαη αλακθηζβήηεηα ην βηβιίν ηεο Ινπδίζ. Άιισζηε είλαη έλα αθόκα
βηβιίνπ πνπ θέξεη γπλαηθείν όλνκα. Ο ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ πνπ δεη ηνλ 2ν π.Χ.
αηώλα, (ζπλεπώο ηόηε γξάθηεθε ην βηβιίν) θάλεη ην εμήο ζπλαξπαζηηθό. Δλώ ε
πξσηαγσλίζηξηα ηνπ έξγνπ ηνπ, Ηνπδίζ, δεη ηνλ 4ν π.Χ. αηώλα, ηελ ηνπνζεηεί λα δεη
ζηε Βαβπιώληα αηρκαισζία δειαδή ηνλ 6ν αηώλα, πξνθαλώο γηαηί ήηαλ κηα
ζπλαξπαζηηθή γη’ απηόλ επνρή, από όπνπ ζα κπνξνύζε λα αληιήζεη πνιιά
ζπλαξπαζηηθά ζηνηρεία.25
ύκθσλα ινηπόλ κε ηε δηήγεζε ηνπ βηβιίνπ ν βαζηιηάο Ναβνπρνδνλόζνξαο
κε ην ζηξαηεγό ηνπ Οινθέξλε, πξηλ θαηαζηξέςεη εληειώο ηα Ηεξνζόιπκα, πνιηνξθεί
ην νρπξό ησλ Ηζξαειηηώλ ην θάζηξν Βαηηπινύα. Ζ πνιηνξθία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ηεξνύ ζήκαηλε απηνκάησο θαη άλεηε πνιηνξθία ησλ Ηεξνζνιύκσλ. Πξάγκαηη νη
Ηζξαειίηεο ζξελνύλ θαη νδύξνληαη γηα ηελ επηθείκελε θαηαζηξνθή πνπ ηελ βιέπνπλ
λα βξίζθεηαη επί ζύξαηο. Μόιηο έπεζε ην νρπξό ν ζπλεξγάηεο ηνπ Οινθέξλε Αρηώξ,
21
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ζηξαηεγόο ησλ Ακκσληηώλ, αλ θαη ερζξόο ησλ Ηζξαειηηώλ ιέγεη κε έκθαζε πσο
θαλείο δελ κπνξεί λα ληθήζεη ηνπο Ηζξαειίηεο, θαζώο ν Θεόο ηνπο είλαη αλίθεηνο
θαηά πάληα. Ζ κόλε πεξίπησζε λα ληθεζνύλ είλαη κόλν όηαλ παξαβνύλ ηηο εληνιέο
ηνπ Θενύ ηνπο. Ο Οινθέξλεο ζην άθνπζκα απηήο ηεο άπνςεο αγαλαθηεί ζθόδξα
θαζώο δελ κπνξεί λα δερηεί πσο ππάξρεη θάπνηνο, έζησ θαη Θεόο, πνπ ζα κπνξνύζε
λα ληθήζεη ηνπο παλίζρπξνπο Βαβπιώληνπο. Γηαηάδεη λα δέζνπλ ηνλ ζηξαηεγό
Οινθέξλε θαη λα ηνλ πεηάμνπλ ζην θάζηξν ηεο Βαηηπνύια, έηζη ώζηε λα δεη ν ίδηνο
κε ηα κάηηα ηνπ ηελ άιιε κέξα ηελ πιήξε θαηαζηξνθή ησλ Ηζξαειηηώλ.
Δθείλε ηε ζηηγκή ε Ηνπδίζ κηα ήζπρε, αμηνπξεπήο, αιιά θαη πνιύ σξαία ρήξα
δίλεη ηε δηθή ηεο ιύζε. Βγάδεη ηα πέλζηκα ξνύρα, ζηνιίδεηαη όζν κπνξεί θαιύηεξα,
θαη κε πξνθιεηηθή εκθάληζε κπαίλεη ζην ζηξαηόπεδν ηνπ Οινθέξλε. Ο Οινθέξλεο
γνεηεύεηαη ακέζσο από ηελ νκνξθηά ηεο θαη πηάλεη θνπβέληα καδί ηεο. Ζ Ηνπδίζ δελ
θξύβεη ην πνηα είλαη θαη ηνπ εμνκνινγείηαη πσο όλησο νη ζπκπαηξηώηεο ηεο αλ
παξαβνύλ ηε ιαηξεία ζηνλ αιεζηλό Θεό ζα εηηεζνύλ θαη από ηνπο ερζξνύο ηνπο θαη
απηή ηε ζηηγκή είλαη έηνηκνη λα ηηο παξαβνύλ, θαζώο πεζαίλνπλ από ηελ πείλα θαη ηε
δίςα.26 Ο Οινθέξλεο γνεηεπκέλνο ζθόδξα πξνθεηκέλνπ λα ηελ θάλεη δηθή ηνπ ηεο
πξνηείλεη λα ηε θηινμελήζεη ηξεηο κέξεο ζηε ζθελή ηνπ. Ζ Ηνπδίζ δέρεηαη θαη ηελ
ηέηαξηε κέξα ηνλ κεζάεη θαη κε ην ζπαζί ηνπ, ηνπ θόβεη ην θεθάιη. Παίξλεη ην θεθάιη
ηνπ, πεγαίλεη ζηελ πόιε ησλ Ηεξνζνιύκσλ θαη θξεκάεη ην θεθάιη ηνπ έμσ από ηα
ηείρε. Όπσο ήηαλ αλακελόκελν ε εηθόλα ηνπ θξεκαζκέλνπ θεθαιηνύ ηνπ ίδηνπ ηνπ
αξρηζηξαηήγνπ πξνθαιεί παληθό ζηνπο Βαβπιώληνπο ζηξαηηώηεο, νη νπνίνη
αιινπαξκέλνη δελ μέξνπλ πνπ λα απεπζπλζνύλ. Δύθνια ηώξα νη Ηζξαειίηεο νξκνύλ
θαη απνκαθξύλνπλ ηνπο έληξνκνπο Βαβπιώληνπο. Ζ Ηνπδίζ αλαθεξύζζεηαη αξρεγόο
ησλ Ηζξαειηηώλ θαη αξρίδνπλ όινη λα πκλνύλ ηνλ Εσληαλό Θεό.27
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό πσο ν άγλσζηνο ζπγγξαθέαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
βηβιίνπ,28 (ην νπνίν ζεκεησηένλ δελ ζώδεηαη ζην πξσηόηππν εβξατθό θείκελν αιιά
κόλν ζηελ κεηάθξαζε σλ Ο΄), πνπ δεη ηνλ 2ν π.Χ. αηώλα, ρξεζηκνπνηεί έλα ηζηνξηθό
πξόζσπν, ηελ Ηνπδίζ, πνπ όλησο έδεζε, θαηά πάζα πηζαλόηεηα ζηα ρξόληα ηνπ
26

Ο Νίθνο Μαηζνύθαο παξαηεξεί πσο ηειηθά ν Αρηώξ είλαη απόιπην δίθην. Νίθνπ Μαηζνύθα,

Παιαηάο θαη Καηλήο Γηαζήθεο, ζει. 135 : «θαη ζ’ απηό ην ζεκείν έρεη δίθην ν Αρηώξ!».
27

Ηνπδίζ, 10 – 16.

28

Σν πην πηζαλό πσο είλαη Ηνπδαίνο ηεο Παιαηζηίλεο πνπ ην έγξαςε ζε εβξατθή ή αξακατθή γιώζζα.

Βι. ηαύξνπ Δ. Καιαληδάθε, Δηζαγσγή ζηελ Παιαηά Γηαζήθε, (επηκέιεηα Αζ. Παπαξλάθεο Γξ. Θ.), Π.
Πνπξλαξά, ζει. 505.
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Αξηαμέξμε Ώρνπ, δειαδή 4ν αηώλα (359 – 338),29 ηελ ηνπνζεηεί δύν αηώλεο πην πξηλ,
ζηε Βαβπιώληα αηρκαισζία θαη ηειηθά ηε βάδεη όρη κόλν ην θαηαιπηηθό πξόζσπν
ηνπο έξγνπ ηνπ, αιιά θαη ηελ αξρεγό ησλ Ηζξαειηηώλ. ε κία θαζαξά
αλδξνθξαηνύκελε θνηλσλία κία γπλαίθα γίλεηαη αξρεγόο ελόο έζλνπο, έζησ θαη
κηθξνύ. Σν εμόρσο αμηνπξόζεθην είλαη πσο ην θείκελν πνπ καο ζώδεηαη είλαη κόλν
ηεο κεηαθξάζεσλ ησλ εβδνκήθνληα πνπ είραλ έληνλε ειιεληθή παηδεία. Καη έηζη κία
θαζαξά αλδξνθξαηνύκελε λννηξνπία, όπσο απηή ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, ηελ νπνία
γλώξηδαλ άξηζηα νη κεηαθξαζηέο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, κεηαθξάδνπλ από ην
Δβξατθό θείκελν ζηα ειιεληθά πσο κία γπλαίθα θέξλεη ηε λίθε θαη γίλεηαη ε αξρεγόο
ησλ Ηζξαειηηώλ.
Μία άιιε γπλαίθα πνπ επίζεο παίδεη ζε θάπνηα θάζε πνιύ ζεκαληηθό ξόιν
ζηε κνίξα ησλ Ηζξαειηηώλ είλαη ε Δζζήξ. Ζ ηζηνξία ηεο ζπλδέεηαη κε ηνπο Ηνπδαίνπο
ηεο δηαζπνξάο θαζώο ε Δζζήξ δελ δεη ζηα Ηεξνζόιπκα, αιιά ζηε δηαζπνξά θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηα νύζα, ηελ πξσηεύνπζα ησλ Πεξζώλ, ηελ επνρή ηνπ βαζηιηά
Ξέξμε Α΄, ν νπνίνο έγηλε βαζηιηάο ην 486 – 464 π.Χ., (4 ρξόληα κεηά ηελ ήηηα ησλ
Πεξζώλ ζηε κάρε ηνπ Μαξαζώλα από ην ζηξαηεγό Μηιηηάδε). ύκθσλα κε ην
θείκελν ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, ν βαζηιηάο Ξέξμεο Α΄ ζε κεγάιε γηνξηή πνπ έθαλε
ζηα αλάθηνξα ηνπ, θάιεζε ηελ γπλαίθα ηνπ Αζηίλ λα παξνπζηαζηεί κπξνζηά ζηνπο
θαιεζκέλνπο ηνπ, γηα λα δνπλ όινη ηελ νκνξθηά ηεο. Δθείλε αξλήζεθε, θαη ν
βαζηιηάο ληώζνληαο κεγάιε ληξνπή, ηελ δηώρλεη από ην παιάηη. Γηα λα βξεη ινηπόλ
θαηλνύξηα γπλαίθα, ηελ νπνία ζα θαηαζηήζεη θαη βαζίιηζζα, δηαηάδεη λα
παξνπζηαζηνύλ κπξνζηά ηνπ, όιεο νη σξαίεο θνπέιεο ηεο επηθξάηεηαο ηνπ,
αλεμαξηήησο εζληθόηεηαο. Πξνζέξρεηαη ινηπόλ θαη ε Δζζήξ, κία πνιύ όκνξθε
Ηνπδαία, πνπ δελ δεη κόληκα ζηα Ηεξνζόιπκα, αιιά ζηα νύζα. Ο Ξέξμεο
θαηαγνεηεύεηαη θαη ηελ παληξεύεηαη θαζηζηώληαο επίζεκε γπλαίθα ηνπ. Έηζη από
εδώ θαη ζην εμήο βαζίιηζζα ηεο ηζρπξήο απηνθξαηνξίαο ησλ Πεξζώλ είλαη κία
Ηζξαειίηηζζα, ε Δζζήξ.
Ζ Δζζήξ έρεη έλαλ ζείν, ηνλ Μαξδνραίν, ν νπνίνο είλαη απιηθόο ηνπ βαζηιηά
αλαθαιύπηεη κία ζπλνκσζία ελαληίνλ ηνπ Ξέξμε. Σνλ ελεκεξώλεη εγθαίξσο, νη
έλνρνη ηηκσξνύληαη θαη ν Ξέξμεο ζώδεηαη, ληώζνληαο βαζηά επγλσκνζύλε γηα ηνλ
Μαξδνραίν. Ο Μαξδνραίνο όκσο αξλείηαη θαηεγνξεκαηηθά λα πξνζθπλήζεη ηνλ
Ακάλ, ηνλ πξσζππνπξγό ηνπ βαζηιηά, όπσο απαηηνύζε ε βαζηιηθή δηαηαγή γηα όινπο
29

Πξβι. Νίθνπ Μαηζνύθα, Παιαηάο θαη Καηλήο Γηαζήθεο, ζει. 134.
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ηνπο ππνηειείο ηεο ρώξαο, θαη ν Ακάλ απνθαζίδεη λα ηνλ βγάιεη από ηελ κέζε. Σνλ
δηαβάιεη ζηνλ Ξέξμε, ν Ξέξμεο κε δίλνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζπγθαηαλέβεη, θαη κε
ην βαζηιηθό δηάηαγκα πνπ θπζηθά δελ ην πιεξνθνξείηαη αθόκα θαλείο, νξίδεηαη ε
εκέξα εμόλησζεο ησλ Ηνπδαίσλ νιόθιεξεο ηεο απηνθξαηνξίαο. Ζ εκέξα απηή
βγαίλεη κε θιήξν, θαη είλαη ε 14ε ηνπ κελόο Αδάξ,30 πνπ είλαη κεηαμύ Φεβξνπαξίνπ
θαη Μαξηίνπ.31 ηε δηαηύπσζε ηνπ δηαηάγκαηνο είλαη εκθαλήο ε πξνζσπηθή
ζθξαγίδα ηνπ Ακάλ, ρσξίο ηελ πιήξε γλώζε ηνπ Ξέξμε.
Ο Μαξδνραίνο πιεξνθνξείηαη ηα γεγνλόηα θαη ηξέρεη λα ελεκεξώζεη ηε
βαζίιηζζα αληςηά ηνπ Δζζήξ, πνπ είλαη Δβξαία, γηα λα ηνπο γιηηώζεη. Ζ Δζζήξ, αλ
θαη δηζηάδεη ζηελ αξρή, πείζεηαη ελ ηέιεη θαη απνθαζίδεη λα βάιεη κπξνζηά ην
γπλαηθείν ζρέδην ηεο. Δηνηκάδεη έλα ιακπξό ζπκπόζην θαη θαιεί ηνλ βαζηιηά θαη ηνλ
πξσζππνπξγό ηνπ. Πάλσ ζην γιέληη, ζαγελεπκέλνο ν βαζηιηάο, ηεο ππόζρεηαη πσο ζα
ηθαλνπνηήζεη θάζε επηζπκία ηεο, θαη ε Δζζήξ κόιηο ιακβάλεη ηελ αλδξηθή ηνπ
ππόζρεζε, ηνπ απνθαιύπηεη πιήξσο ην ζαηαληθό ζρέδην ηνπ Ακάλ ζρεηηθό κε ην
πεξηώλπκν βαζηιηθό δηάηαγκα. Νεπξηαζκέλνο ν Ξέξμεο δηαηάδεη ηνλ ζάλαην ηνπ
πξσζππνπξγνύ, δηα απαγρνληζκνύ, θαη θπζηθά αλαθαιεί ην ζρεηηθό δηάηαγκα, θαη ν
Μαξδνραίνο γίλεηαη ν λένο πξσζππνπξγόο ηεο ρώξαο. Όκσο ζπκβαίλεη θαη θάηη άιιν.
Οη Ηνπδαίνη δέρνληαη επίζεζε από ερζξνύο ηνπο, θαη πξέπεη λα ακπλζνύλ. Βαζηιηθό
δηάηαγκα, θαη πάιη κε ηε βνήζεηα ηεο Δζζήξ, είλαη κε ην κέξνο ησλ Ηνπδαίσλ ζηελ
επίζεζε πνπ πξόθεηηαη λα δερζνύλ από ηνπο ερζξνύο ηνπ. Πξάγκαηη ληθνύλ θαη
εκθαλίδνληαη ηώξα σο νη ηζρπξνί ηεο πεξζηθήο απηνθξαηνξίαο.32 Δίλαη πξνθαλέο πσο
όιεο απηέο νη επηηπρίεο δελ ζα είραλ ζπκβεί, αλ δελ ππήξρε κία γπλαίθα ε Δζζήξ,33 ε
νπνία όρη κόλν έγηλε βαζίιηζζα, αιιά είρε θαηαθέξεη λα απνθηήζεη θαη ηελ πιήξε
εκπηζηνζύλε ηνπ ζπδύγνπ ηεο. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε γπλαίθα εμαίξεηαη πνπ

30

Δζζήξ 3, 7.

31

Γεκεηξίνπ Κατκάθε, Οη ζεζκνί ηεο Παιαηάο Γηαζήθε (Παλεπηζηεκηαθέο παξαδόζεηο), εθδ. Simbo

Θεζζαινλίθε 1995, ζει. 132.
32

Ο αλαγλώζηεο κπνξεί λα πάξεη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην πξναλαθεξζέλ έξγν ηνπ ηαύξνπ Δ.

Καιαληδάθε, Δηζαγσγή ζηελ Παιαηά Γηαζήθε, ζει. 515, θαζώο θαη ζην θείκελν ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο
Δζζήξ 2 – 10.
33

Πξβι. Γεκεηξίνπ Κατκάθε, ύληνκε εηζαγσγή ζηελ Παιαηά Γηαζήθε (κεηάθξαζε επηινγήο ελνηήησλ

από ηε Βίβιν ηεο Ιεξνπζαιήκ), εθηππσηηθή Δ.Π.Δ. «Uniprint Hellas», Θεζζαινλίθε 1991, ζει. 73 :
«Σν βηβιίν ηεο Δζζήξ δηεγείηαη, όπσο αθξηβώο θαη ην βηβιίν ηεο Ηνπδίζ, κηα αθόκε πεξίπησζε
ζσηεξίαο ηνπ έζλνπο, ε νπνία νθείιεηαη ζε κία γπλαίθα»
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παίξλεη ηελ εμέρνπζα ζέζε ηεο ζην ιαό ηνπ Ηζξαήι, θαη ηεο δηαζπνξάο θπζηθά, από
ηνλ νπνίν ζα βγεη θάπνηα κέξα ν Μεζζίαο.
Ύζηεξα από απηά ηα γεγνλόηα θαζηεξώλεηαη ε ενξηή ησλ Πνπξίκ, πνπ ζα πεη
ε ενξηή ησλ Κιήξσλ, θαηά ηελ νπνία νη Ηζξαειίηεο παλεγπξηθά γηόξηαδαλ απηήλ ηελ
επεξγεζία ηνπ Θενύ. Πήξε ηελ νλνκαζία ε ενξηή ησλ θιήξσλ αθξηβώο γηαηί ν Ακάλ
είρε ξίμεη θιήξνπο γηα λα νξίζεη ηελ εκέξα εμόλησζεο ησλ Ηζξαειηηώλ.34
Οη γπλαίθεο θαη ε ζεκαζία ηνπο παξνπζηάδνληαη θαη ζε άιια ζεκεία ηεο
Γξαθήο. Όηαλ ν Ηζξαήι ρσξίζηεθε ζε δύν βαζίιεηα κεηά ην ζάλαην ηνπ νινκώληα,
ην βόξεην θαη ην λόηην, γλσξίδνπκε πσο ην βόξεην βαζίιεην θαηαζηξάθεθε ην 722
π.Χ. θαη ην λόηην ην 587 π.Χ. Σν 587 κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ λόηηνπ βαζηιείνπ νη
Ηζξαειίηεο κεηαθέξζεθαλ αηρκάισηνη ζηε Βαβπιώλα, όπνπ δνύζαλ θάησ από ηελ
ηπξαλληθή παξνπζία ηνπ Ναβνπρνδνλόζνξα. Καζώο πεξλνύζαλ ηα ρξόληα
κεηαθέξζεθαλ ζηγά – ζηγά όινη νη Ηζξαειίηεο. Έηζη πνιύ ιίγα ρξόληα αξγόηεξα ην
605 π.Χ. κεηαθέξζεθε θαη ν λεαξόο Γαληήι κε ηνπο ηξεηο θίινπο Ἀλαλία, Μηζαήι θαη
Ἀδαξία, νη νπνίνη ζα κείλνπλ ζηελ ηζηνξία γλσζηνί σο νη ηξεηο παίδεο ἐλ θακίλῳ,
γηαηί ζα κπνπλ ζην θακίλη λα θανύλ δσληαλνί θαη βγνπλ αλέπαθνη θαη ν Γαληήι γηαηί
ζα κπεη ζην ιάθθν ησλ ιεόλησλ όηαλ ζα αξλεζεί λα ζηακαηήζεη ηελ πξνζεπρή ηνπ
ζηνλ αιεζηλό Θεό θαη ηειηθά θαη απηόο ζα βγεη αλέπαθνο θαη δσληαλόο από ηνλ
ιάθθν κε ηα ζεξία. Βέβαηα θαη νη ηέζζεξηο απηνί θίινη ζα αιιάμνπλ νλόκαηα από
ηνπο Βαβπιώληνπο θαη ζα κεηνλνκαζηνύλ ν Γαληήι ζε Βαιηάζαξ θαη νη ηξεηο παίδεο
αληίζηνηρα ζε εδξάρ, Μηζάρ θαη Ἀβδελαγώ.35 Οη ηέζζεξηο απηνί θίινη δνπλ επί
βαζηιεηώλ Ναβνπρνδνλόζνξα, ηνπ Βαιηάζαξ πνπ ήηαλ γηνο ηνπ Ναβνπρνδνλόξα θαη
ηνπ Μήδνπ βαζηιηά Γαξείνπ. Ο Γαληήι πεζαίλεη ην 536, 40 πεξίπνπ ρξόληα από ηελ
εμνξία ηνπ ζηε Βαβπιώλα. Ύζηεξα από 70 πεξίπνπ ρξόληα από ηε Βαβπιώληα
αηρκαισζία, ην 515 π.Χ., όηαλ νη Βαβπιώληνη θπξηεύζεθαλ από ηνπο Πέξζεο, ν
βαζηιηάο Γαξείνο ζύκθσλα κε ην δηάηαγκα ηνπ Κύξνπ απνθάζηζε λα επηηξέςεη έλα
κέξνο ησλ Ηζξαειηηώλ, κε αξρεγό ηνλ Ενξνβάβει, λα γπξίζνπλ ζηα Ηεξνζόιπκα θαη
λα μαλαρηίζνπλ ην λαό ηνπο. Πξηλ ηελ ηζηνξηθή επηζηξνθή ηνπο έγηλε ζην παιάηη ηνπ
βαζηιηά ν εμήο δηαγσληζκόο. Μεηά από έλα ζπκπόζην ηνπ βαζηιηά Γαξείνπ, όπνπ
κεηείραλ όζνη ήηαλ ζηελ ππεξεζία ηνπ, πήγαλ όινη λα μεθνπξαζηνύλ. Σόηε νη ηξεηο
λεαξνί ζσκαηνθύιαθεο ηνπ βαζηιηά ζπκθώλεζαλ κεηαμύ ηνπο λα γξάςνπλ ζε ηξία
34

ηαύξνπ Δ. Καιαληδάθε, Δηζαγσγή ζηελ Παιαηά Γηαζήθε, ζει. 525 – 526.

35

Γαληήι 1, 6 – 7.
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ζεκεηώκαηα πνην πξάγκα ζηνλ θόζκν ζεσξνύλ σο ην πην ζεκαληηθό. Καηόπηλ ζα
ζθξάγηδαλ ηα ζεκεηώκαηα ηνπο, ζα ηα έβαδαλ θάησ από ην πξνζθέθαιν ηνπ βαζηιηά
θαη όηαλ ν βαζηιηάο ζα ζεθώλνληαλ ζα ηα δηάβαδε θαη ζα βξάβεπε εθείλνλ πνπ ζα
έγξαθε ηελ επθπέζηεξε απάληεζε.36
Ο πξώηνο είπε πσο ην πην ηζρπξό πξάγκα ζην θόζκν είλαη ην θξαζί. Ο
δεύηεξνο πσο ην πην ηζρπξό πξάγκα είλαη ε δύλακε ηνπ βαζηιηά θαη ν ηξίηνο
ζσκαηνθύιαθαο πνπ ήηαλ ν Ενξνβάβει ησλ Ηζξαειηηώλ, είπε πσο ην πην ζεκαληηθό
πξάκα ζηνλ θόζκν είλαη νη γπλαίθεο! (νη γπλαίθεο γελλνύλ ηνπο ζεκαληηθνύο άλδξεο,
νη γπλαίθεο ξάβνπλ ηα ξνύρα ησλ αλδξώλ θαη νη γπλαίθεο ηηκνύλ ηνπο άλδξεο37).
Δπεηδή, όκσο, θαη ε γπλαίθα ράλεηαη κέζα ζηε καηαηόηεηα, ην ζεκαληηθόηεξν πξάγκα
ηειηθά ζηνλ θόζκν είλαη ε αιήζεηα γηαηί απηή δεη αηώληα, δελ ιακβάλεη ππόςε ηεο
πξόζσπα ή δηαθνξέο θαη θάλεη πάληνηε ην ζσζηό θαη πνηέ ην άδηθν. 38 Ο Γαξείνο
ελζνπζηάζηεθε κε απηήλ ηελ απάληεζε θαη σο έπαζιν άθεζε ηνλ Ενξνβάβει θαη
κεξίδα ηνπ ιανύ ηνπ λα επηζηξέςνπλ ηελ άιιε κέξα ζηελ παηξίδα ηνπο. Ο
ελδηαθέξνλ απηόο δηαγσληζκόο είλαη γξακκέλνο ζηελ Παιαηά Γηαζήθε θαη
ζπγθεθξηκέλα ζην βηβιίν Ἔζδξαο Α΄. 39
Οη γπλαίθεο ζηελ Παιαηά Γηαζήθε ζπλδένληαη θαη κε ζαπκαηνπξγηθά
γεγνλόηα, όπσο ε γλσζηή άξξα. Ζ άξξα γέλλεζε ζε κεγάιε ειηθία κε
ζαπκαηνπξγηθό ηξόπν ηνλ Ηζαάθ. Καζώο από ηνλ Ηζαάθ, γην ηνπ Αβξαάκ γελληνύληαη
όινη νη κεγάινη πξνθήηεο θαη βαζηιείο, Γαπίδ θαη νινκώλ, από ηε γεληά ησλ νπνίσλ
ζα πξνέιζεη ν Μεζζίαο, ε άξξα κε ηελ αηεθλία ηεο θαη ηνλ ζαπκαηνπξγηθό ηξόπν
γέλλεζεο, θαζίζηαηαη θεληξηθό πξόζσπν ζηελ Παιαηά Γηαζήθε. Σν ίδην ζπκβαίλεη
θαη κε κία άιιε γπλαίθα ηελ Άλλα, ζύδπγν ηνπ Διθαλά, πξόζσπν πνπ αλαθέξεηαη
ζην Α΄ Βαζηιείσλ ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο. Πξάγκαηη ε Άλλα ζα γελλήζεη γην κε
ζαπκαηνπξγηθό ηξόπν, ζε κεγάιε ειηθία, ηνλ ακνπήι,40 ν νπνίνο ζα γίλεη ν πην
ζεκαληηθόο πξνθήηεο ηνπ ιανύ όηαλ ζα γπξίζνπλ από ηελ αηρκαισζία ηεο Αηγύπηνπ.
Απηόο ζα ρξίζεη θαη ηνλ πξώην βαζηιηά ηνπ Ηζξαήι, ηνλ ανύι, παξά ηελ έληνλε,
αξρηθή ηνπ, αληίδξαζε θαζώο ε εγθαηάζηαζε βαζηιηά, θαηά ην πξόηππν ησλ
γεηηνληθώλ ιαώλ, ζα ζήκαηλε έιιεηςε εκπηζηνζύλεο ζην Θεό. Ο ανύι ζα απνδεηρζεί
36

Έζδξαο Α΄, 3, 8 – 9.
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Έζδξαο Α΄, 4, 13 – 17.

38

Έζδξαο Α΄, 4, 34 – 40.

39

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο Νίθνπ Μαηζνύθα, Παιαηάο θαη Καηλήο Γηαζήθεο, ζει. 116 – 117.
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Α΄ ακνπήι (Βαζηιεηώλ Α΄) 1 – 2.
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αθαηάιιειν γη’ απηή ηε ζέζε θαη ηειηθά ζα εγθαηαζηήζεη βαζηιηά ηνλ Γαπίδ,
πξνπάηνξα ηνπ Μεζζία. Έηζη κία αθόκα γπλαίθα, ε Άλλα ηνπ Διθαλά, γίλεηαη
ζεκαληηθό πξόζσπν ζηελ ηζηνξία ηνπ Ηζξαήι, ε νπνία ζπλδέεηαη, θαη ζηα 49 βηβιία
ηεο Π.Γ., άκεζα κε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εξρνκνύ ηνπ Μεζζία. Με ζαπκαηνπξγηθό
ηξόπν γελληέηαη θαη ν θξηηήο ακςώλ θαζώο είλαη γηνο ηνπ Μαλσέ θαη «ηεο ζηείξαο
γπλαίθαο ηνπ από ηε αξαά».41
Γπλαηθεία πξόζσπα πξσηαγσληζηνύλ ζε κεγάιν βαζκό θαη ζηελ Καηλή
Γηαζήθε. Γελ αλαθεξόκαζηε θπζηθά ζηελ Παλαγία, πνπ ηε ζεσξνύκε ην δεδνκέλν
πξόζσπν πνπ θαηέρεη θεληξηθόηαην ξόιν θαη ζηελ Αγία Γξαθή θαη ζηε κεηέπεηηα
βπδαληηλή ζενινγία, αιιά ζε πιείζηεο όζεο γπλαίθεο, όπσο ε Μαξία ε Μαγδαιελή
πνπ θαηάιαβε ακέζσο πνηνο ήηαλ πξαγκαηηθά ν Μεζζίαο, ε Μαξία ηνπ Κισπά, ε
Διηζζάβεη, ε κεηέξα ηνπ Πξνδξόκνπ, πνπ κε ην δηθό ηνπο ηξόπν βάδνπλ ην δηθό ηνπο
ιηζαξάθη ζηελ λέα πξαγκαηηθόηεηα πνπ έθηαζε, θαη απηή είλαη θπζηθά ν Ηεζνύο
Χξηζηόο. Ίζσο κία από ηηο πην επγεληθέο γπλαηθείεο κνξθέο ηεο Καηλήο Γηαζήθεο λα
είλαη ε γπλαίθα ηνπ Πηιάηνπ. Σελ ώξα πνπ όινη, Ηνπδαίνη θαη Ρσκαίνη, δεηνύζαλ λα
ζθνηώζνπλ έλα αζών, ε γπλαίθα ηνπ Πηιάηνπ ήηαλ ε κόλε από ην ξσκατθό
πεξηβάιινλ πνπ αξληνύληαλ. Δίρε δεη ζηνλ ύπλν ηεο πσο ν Ηεζνύο είλαη αζώνο. Ο
Μαηζαίνο γξάθεη ην εμήο ραξαθηεξηζηηθό ζην επαγγέιην ηνπ : «Καζεκέλνπ δὲ αὐηνῦ
ἐπὶ ηνῦ βήκαηνο (ελλνείηαη ν Πηιάηνο) ἀπέζηεηιε πξὸο αὐηὸλ ἡ γπλὴ αὐηνῦ
ιέγνπζα˙ κεδὲλ ζνη θαὶ ηῷ δηθαίῳ ἐθείλῳ˙ πνιιὰ γὰξ ἔπαζνλ ζήκεξνλ θαη’ ὄλαξ
δη’ αὐηόλ.»42 Μέζα ζε εθείλε ηελ θαθνήζεηα ησλ ζηεκέλνπ δηθαζηεξίνπ, ησλ
ςεπδνκαξηύξσλ αιιά θαη ηεο αλαλδξείαο ηνπ Πηιάηνπ κε ην λίπησ ηα ρείξαο κνπ43,
κόλν κία γπλαίθα ζέιεη ηελ αζώσζε ηνπ Ηεζνύ Χξηζηνύ, θαη απηή είλαη ε γπλαίθα
ηνπ ζηξαηησηηθνύ δηνηθεηή.
Έλαο ζύγρξνλνο ζηνραζηήο, ν Νίθνο Μαηζνύθαο, αλαθεξόκελνο ζηελ
παξνπζία ησλ γπλαηθώλ ζηελ Παιαηά Γηαζήθε ιέγεη πσο «ν κεηξνθεληξηθόο
πνιηηηζκόο δελ είλαη θαζαξό πξντόλ ηεο γπλαηθείαο θύζεο, αιιά κηαο αλζξώπηλεο
πξνόδνπ, κίαο ζπκθηιίσζεο, όζν είλαη εθηθηό, κεηαμύ ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο,

41

Νίθνπ Μαηζνύθα, Παιαηάο θαη Καηλήο Γηαζήθεο, ζει. 66

42

Μαηζ. 27, 19.

43

Μαηζ. 27, 24 – 25 : «ιαβὼλ ὕδσξ ἀπελίςαην ηὰο ρεῖξαο ἀπέλαληη ηνῦ ὄρινπ ιέγσλ˙ ἀζῷὸο εἰκη ἀπὸ

ηνῦ αἵκαηνο ηνῦ δηθαίνπ ηνύηνπ˙ ὑκεῖο ὄςεζζε».
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δειαδή κηαο άξζεο ησλ αληαγσληζηηθώλ ζέζεσλ». 44 Πξάγκαηη ζηελ Αγία Γξαθή δελ
ππάξρεη θακία αληαγσληζηηθόηεηα κεηαμύ άλδξα θαη γπλαίθαο, όπσο ηνπιάρηζηνλ
εκθαλίζηεθε ζηηο κεηέπεηηα ηερλνθξαηηθέο θνηλσλίεο, αιιά πνξεία πνπ νδεύεη ζε κία
ηειείσζε θαη ζεξαπεία ηεο αλζξώπηλεο θύζεσο. Σειείσζε πνπ θνξπθώλεηαη ζηελ
ελαλζξώπηζε, ε νπνία είλαη θαη ε ηέιεηα ζενθάλεηα, θαη ζπλερίδεηαη δπλακηθά ζηελ
παξνύζα θάζε ηεο εθθιεζίαο, ηελ νπνία δηαλύνπκε ηώξα, νδεύνληαο πξνο ηα έζραηα.
Σα πνιηηηθά ζπζηήκαηα ελδηαθέξνληαη, θαη πνιύ ζσζηά πξάηηνπλ, γηα ηα δηθαηώκαηα
ηνπ άλδξα θαη ηε γπλαίθαο κέζα ζηελ θνηλσλία, ελώ ε ζενινγία γηα ηε ζεξαπεία ηεο
αλζξώπηλεο θύζεσο πνπ είλαη θνηλή ζηνλ άλδξα θαη ζηελ γπλαίθα. Βέβαηα ε
ζεξαπεία ηνπ αλζξώπνπ έρεη θαη αληίθηππν ζην θνηλσληθό θαη πνιηηηθό ζύζηεκα,
θαζώο ζεξαπεπκέλνη άλζξσπνη έρνπλ θαη ζσζηή παξνπζία κέζα ζηα θνηλσληθά
ζπζηήκαηα. Οη γπλαίθεο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο δελ δηεθδηθνύλ θνηλσληθή ζέζε ή
εμύςσζε (θαινδερνύκελα βέβαηα θαη απηά όπνπ ππάξρνπλ), αιιά κεηνρή ζηελ θνηλή
πνξεία ηεο θνηλόηεηαο πνπ αλακέλεη ηνλ εξρνκό ηνπ Μεζζία.
Σα γπλαηθεία πξόζσπα όπσο ε Δύα, ε Γεββώξα, ε Ηαήι, ε Αβηγαία, ε άξξα,
ε Ρεββέθα, ε Ραάβ, ε Γαιίδα, πνπ ζα θέξεη ηειηθά κία θαηαζηξνθή παξαπιαλώληαο
ηνλ Κξηηή ακςώλ, ε Ρνπζ, ε Ηνπδίζ, ε Δζζήξ, ε Άλλα ηνπ Διθαλά, ζπλζέηνπλ έλαλ
πςειό κεηξηαξρηθό πνιηηηζκό, όπνπ ε γπλαίθα είλαη απηή πνπ θπξηαξρεί θαη
θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκό πνιιά πξάγκαηα ηεο ηζηνξίαο ηεο ζείαο νηθνλνκίαο πνπ
ηειηθά δελ είλαη άιιε από ηελ ηζηνξία όιεο ηεο αλζξσπόηεηαο.45

44

Νίθνπ Μαηζνύθα, Η Δύα ηεο ζενινγίαο θαη ε γπλαίθα ηεο ηζηνξίαο, δεκνζηεπκέλν ζην Μπζηήξηνλ ἐπὶ

ηῶλ ἱεξῶο θεθνηκεκέλσλ θαὶ ἄιια κειεηήκαηα, εθδ. Π. Πνπξλαξά 1992, ζει. 286.
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Πξβι. γηα ην πώο εθιακβάλεηαη ε ζενινγία ηελ ηζηνξία ηεο ζείαο νηθνλνκίαο ζην πξναλαθεξζέλ

έξγν ηνπ Νίθνπ Μαηζνύθα, Η Δύα ηεο ζενινγίαο θαη ε γπλαίθα ηεο ηζηνξίαο, ζει. 273.

