
Η συνάντηση Η συνάντηση   

του Ιουδαϊσμούτου Ιουδαϊσμού    

με τον Ελληνισμόμε τον Ελληνισμό  



Το κράτος του Μεγάλου Αλεξάνδρου  

http://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&u=http://www.studylight.org/se/maps/&ei=plcLT4SCDsLGswa42PCTBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCQQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dbible%2Bmaps%26hl%3Del%26prmd%3Dimvns
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ayg0C3gCJXIJ:www.greekbiblos.gr/me70.htm+%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B9&cd=10&hl=el&ct=clnk&gl=gr


Οι κατακτήσεις του Μ. ΑλεξάνδρουΟι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου  

• Όλος ο κόσμος 
επηρεάζεται από τον 
πολιτισμό τον ελληνικό. 

• Το ίδιο και οι Ιουδαίοι 

• (δέχονται επιδράσεις 
στην πολιτική και 
κοινωνική ζωή, τα 
γράμματα και την 
παιδεία). 



«Ὁ γὰρ Ἀλέξανδρος... ἰδὼν μὲν τὸ πλῆθος ἐν ταῖς 

λευκαῖς ἐσθῆσιν, τοὺς δὲ ἱερεῖς προεστῶτας ἐν ταῖς 

βυσσίναις αὐτῶν, τὸν δὲ ἀρχιερέα ἐν τῇ ὑακίνθῳ καὶ 

διαχρύσῳ στολῇ καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἔχοντα τὴν 

κίδαριν καὶ τὸ χρυσοῦν ἐπ’ αὐτῆς ἔλασμα, ᾧ τὸ τοῦ 

θεοῦ ὄνομα, προσελθών μόνος προσεκύνησεν 

τὸ ὄνομα καὶ τὸν ἀρχιερέα πρῶτος ἠσπάσατο· 

τῶν δὲ Ἰουδαίων ὁμοῦ πάντων μιᾷ φωνῇ τὸν 

Ἀλέξανδρον ἀσπασαμένων καὶ κυκλωσαμένων 

αὐτόν, οἱ μὲν τῆς Συρίας βασιλεῖς καὶ οἱ λοιποὶ τοῦτο 

ποιήσαντος κατεπλάγησαν καὶ διεφθάρθαι τῷ 

βασιλεῖ τὴν διάνοιαν ὑπελάμβανον, Παρμενίωνος δὲ 

μόνου προσελθόντος αὐτῷ καὶ πυθομένου, τί 

δήποτε προσκυνούντων αὐτὸν ἁπάντων αὐτὸς 

προσκυνήσειεν τὸν Ἰουδαίων ἀρχιερέα; οὐ τοῦτον, 

εἶπεν, προσεκύνησα, τὸν δὲ θεόν, οὗ τὴν 

ἀρχιερωσύνην οὗτος τετίμηται· τὸῦτον γὰρ καὶ 

κατὰ τοὺς ὕπνους εἶδον ἐν τῷ νῦν σχήματι ἐν Δίῳ 

τῆς Μακεδονίας τυγχάνων, καὶ πρὸς ἐμαυτὸν 

διασκεπτομένῳ μοι, πῶς ἄν κρατήσαιμι τῆς Ἀσίας, 

παρεκελεύετο μὴ μέλλειν ἀλλὰ θαρσοῦντα 

διαβαίνειν· αὐτὸς γὰρ ἡγήσεσθαί μου τῆς στρατιᾶς 

καὶ τῶν Περσῶν παραδώσειν ἀρχἠν...    

Antiquitates Judaicae: Book 11 chapter 331-335 

Χαλκογραφία Γιόχαν Γκουστάβ Ντρόϋζεν  

Αμφισβητούμενη Αμφισβητούμενη 

αναφορά Ιώσηπουαναφορά Ιώσηπου  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:60vDg0axtysJ:www.tetraktys.org/greg/mid%2520gb01a.htm+%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82%2B%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5&cd=7&hl=el&ct=clnk&gl=gr&


Ο Αλέξανδρος φθάνει στην 

Ιουδαία και συλλαμβάνει 

τους κατασκόπους. 

Το ιερατείο των Ιουδαίων 

σπεύδει να προϋπαντήσει 

τον Αλέξανδρο.  

 
 

Ψηφιοποιημένο Αρχείο του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας  

Μικρογραφίες οι οποίες 

καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο 

μέρος της σελίδας που κοσμούν τον 

κώδικα του μυθιστορήματος του 

Αλεξάνδρου του 14ου αιώνα, ο 

οποίος αποτελείται από 193 φύλλα 

περγαμηνής ενωμένα σε 23 

τετράδια με διαστάσεις 0,32 x 0,24.  

http://194.177.217.107/gr/miniatures.asp?cursort=pic_docID&selectFieldValue=&vpage=11


Οι ιερείς των Ιουδαίων 

προσφέρουν στον 

Αλέξανδρο χρυσό και 

άργυρο. 

Ο Αλέξανδρος αφιερώνει 

τα δώρα των ιερέων 

στους θεούς του.  

http://194.177.217.107/gr/miniatures.asp?cursort=pic_docID&selectFieldValue=&vpage=11


ΚαισάρειαΚαισάρεια  



Το διαιρεμένο κράτος του Αλεξάνδρου Το διαιρεμένο κράτος του Αλεξάνδρου 275 275 π.Χ.π.Χ.  περίπου.περίπου.  
 

Μετά το θάνατό του το τεράστιο κράτος του χωρίστηκε σε βασίλεια και η Ιουδαία για 

περισσότερο από έναν αιώνα ανήκε στο βασίλειο των Πτολεμαίων της Αιγύπτου.   

http://www.swartzentrover.com/cotor/bible/bible/bible atlas/bible atlas.htm


Την εποχή των Πτολεμαίων, ο ελληνικός πολιτισμός 

επηρέασε κάθε πτυχή της ιουδαϊκής ζωής:  

α) διαδόθηκε η ελληνική γλώσσα,  

β) οι νέες πόλεις που χτίζονταν είχαν ελληνικά ονόματα,  

γ) αρκετοί Ιουδαίοι αντικαθιστούσαν τα ονόματά τους με 

ελληνικά π.χ. ο αρχιερέας Γιόσουα ονομάστηκε Ιάσων,  

δ) έγινε της μόδας ο ελληνικός τρόπος ζωής, κτίστηκαν 

γυμναστήρια, θέατρα, οι νέοι φορούσαν πέτασους, και οι ιερείς 

παρακολουθούσαν αγώνες πάλης και παραμελούσαν τα 

καθήκοντά τους.  

Οι «ευσεβείς» όμως Ιουδαίοι άρχισαν να αντιδρούν, γιατί 

φοβούνταν μήπως ο λαός ξεχάσει την πίστη στον αληθινό Θεό. 

Η επίδραση του Ελληνισμού Η επίδραση του Ελληνισμού   

στην καθημερινή ζωή των Ιουδαίωνστην καθημερινή ζωή των Ιουδαίων  



Η Ιουδαία κάτω από  

τους Πτολεμαίους  

http://www.swartzentrover.com/cotor/bible/bible/bible atlas/bible atlas.htm


Το βασίλειο των Σελευκιδών και ο Αντίοχος Γ '  

http://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&u=http://www.studylight.org/se/maps/&ei=plcLT4SCDsLGswa42PCTBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCQQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dbible%2Bmaps%26hl%3Del%26prmd%3Dimvns


Οι Ιουδαίοι αγωνίζονται για να διατηρήσουν την Οι Ιουδαίοι αγωνίζονται για να διατηρήσουν την 

ταυτότητά τους: ταυτότητά τους: η Μακκαβαϊκή εξέγερσηη Μακκαβαϊκή εξέγερση  
Μετά τους Πτολεμαίους, η Ιουδαία καταλήφθηκε από τους 

βασιλιάδες της Συρίας, τους Σελευκίδες, οι οποίοι θέλησαν να την 

εξελληνίσουν βίαια και ανάγκασαν τους λαούς που ανήκαν στο 

βασίλειο να εγκαταλείψουν τα έθιμά τους κ αι να τηρούν τα έθιμα των 

Σελευκιδών. Ειδικότερα ο Αντίοχος Δ΄ απαγόρευε την περιτομή, την 

αργία του Σαββάτου, την προσφορά θυσιών στο Ναό και διέταξε την 

προσφορά θυσιών, μέσα στο Ναό, στους ειδωλολατρικούς θεούς. Οι 

ποινές σε περιπτώσεις αντιρρήσεων έφταναν μέχρι το θάνατο. 

Έτσι ξεκίνησε η Μακκαβαϊκή επανάσταση, από την οικογένεια των 

Ασμοναίων που ήταν Ιουδαίοι ιερείς. Η εξέγερση ξεκίνησε με το 

Ματταθία και σιγά σιγά οι λόφοι της Ιουδαίας έγιναν το ορμητήριο των 

επαναστατών. Όταν πέθανε ο Ματταθίας, ο αγώνας συνεχίστηκε από 

τους γιους του Ιούδα, Ιωνάθαν και Σίμωνα. Τον Ιούδα τον 

χαρακτήρισαν Μακκαβαίο δηλαδή αυτόν που σφυροκοπά και γι’ 

αυτό η επανάσταση ονομάστηκε Μακκαβαϊκή.  



 

In 168 B.C. Antiochus 

IV Epiphanes (175-164 

B.C.) set up an altar to 

Zeus in the temple at 

Jerusalem. This led to a 

Jewish uprising under 

the leadership of the 

priest Mattathias of 

Modein and his five 

sons, the most 

prominent of whom was 

Judas Maccabaeus 

from whom the 

movement took its name. 

After more than two 

decades of fighting 

Judea achieved 

independence as a 

kingdom under Syrian 

rule. Its royal dynasty 

was known as 

Hasmonean alter 

Hasmon, the grandfather 

of Mattathias. 

The MaccabeesThe Maccabees  

http://www.swartzentrover.com/cotor/bible/bible/bible atlas/bible atlas.htm


Ο Ματταθίας σκοτώνει έναν 

αποστάτη Ιουδαίο,  

χαρακτικό του Ντορέ (19ος αι.)  

http://haggadahsrus.com/z.Art10.Mattathias.htm


Οι Ασμοναίοι κυβερνούν την Ιουδαία: Οι Ασμοναίοι κυβερνούν την Ιουδαία:   

μια περίοδος κρίσηςμια περίοδος κρίσης  

Οι Ασμοναίοι ή Μακκαβαίοι επικράτησαν των 

Σελευκίδων και κυβέρνησαν την Ιουδαία μέχρι την 

εποχή που την κατέλαβαν οι Ρωμαίοι.  

Ο εξελληνισμός των Ιουδαίων συνεχίστηκε, γι’ αυτό και 

υπήρχαν διαμάχες μεταξύ των εξελληνισμένων 

Ιουδαίων και των «ευσεβών».  

Στο λαό δημιουργήθηκε σύγχυση και δεν ήξεραν ποιον 

να εμπιστευθούν και να ακολουθήσουν γιατί οι 

εξελληνισμένοι απέρριπταν τις παραδόσεις τους, ενώ οι 

«ευσεβείς» τηρούσαν μεν τις παραδόσεις τους, αλλά 

απέρριπταν οτιδήποτε ξένο και εφάρμοζαν αυστηρά το 

Νόμο και τις ερμηνείες των γραμματέων. 



Εβραϊκή επέκταση  

κάτω από τη 

δυναστεία  

των Ασμοναίων 

http://www.swartzentrover.com/cotor/bible/bible/bible atlas/bible atlas.htm


Φανταστική επιστολή που στέλνει γύρω στο 

168 π.Χ. ένας κάτοικος της Ιερουσαλήμ  

στον αδελφό του που ζει  

στην ιουδαϊκή κοινότητα της Αλεξάνδρειας  
 

Αγαπημένε μου αδελφέ Ρουβήν, σε χαιρετώ, 

Σου γράφω για να περιγράψω την απελπισία μου. 

Δεν μπορώ να πιστέψω πως εκατό χρόνια ήταν αρκετά 

να ξεχάσουμε παραδόσεις τόσων αιώνων! Η αγία  

Ιερουσαλήμ μας έχει μετατραπεί σε μια κανονική ελληνική 

πόλη. Όλοι μιλούν ελληνικά. Θαρρείς και ντρέπονται να 

μιλούν τη γλώσσα μας. Αλίμονο, αδελφέ μου... Ιδρύθηκε 

και ελληνικό Γυμνάσιο, όπου οι νέοι μας όχι μόνο 

γυμνάζονται (και μάλιστα γυμνοί, όπως οι Έλληνες), αλλά 

μελετούν μόνον τα ελληνικά γράμματα. Αντί να 

μαθαίνουντη γλώσσα μας και να μελετούν τα ιερά μας 

κείμενα, το μόνο που τους νοιάζει είναι πώς θα γίνουν 

κανονικοί Έλληνες. Το χειρότερο όμως απ' όλα είναι ότι 

κάποιοι συμπατριώτες μας προσφέρουν θυσίες στο Δία! 

Και μάλιστα μέσα στον ίδιο το Ναό μας! Πάει, αδελψέ μου, 

η Διαθήκη των πατέρων μας. Ποιος ξέρει πόσα κακά θα 

μας βρουν. Εσείς ζείτε τόσο μακριά κι όμως φροντίζετε να 

μην ξεχνάτε τις παραδόσεις μας˙ ενώ εμείς εδώ δεν 

αφήσαμε τίποτε όρθιο. Εγώ βέβαια στέλνω τα παιδιά κάθε 

μέρα στη Συναγωγή. Και στο σπίτι φροντίζω να μιλάμε τη 

γλώσσα μας˙ Όμως δε φτάνει αυτό. 

Χαιρετισμούς στη Νωεμίν και στο μικρό μου 

ανηψιό Ζαχαρία. 

                                                     Ο αδελφός σου, Ιούδας 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A109/294/2068,7268/unit=425


Οι Ιουδαίοι της διασποράς ξεχνούν τη γλώσσα Οι Ιουδαίοι της διασποράς ξεχνούν τη γλώσσα 

τους: η μετάφραση των Εβδομήκοντατους: η μετάφραση των Εβδομήκοντα  
 Οι Ιουδαίοι της διασποράς επηρεάστηκαν περισσότερο και πολλοί 

μάλιστα, όπως οι Ιουδαίοι της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου 

είχαν ξεχάσει τη μητρική τους γλώσσα.  

 Κατά τη διάρκεια του 3ου αι. π.Χ., στα χρόνια του Πτολεμαίου του 

Φιλάδελφου, οι Ιουδαίοι της Αλεξάνδρειας δεν καταλάβαιναν το 

Νόμο που διαβάζονταν στη συναγωγή, γι’ αυτό και ήταν αναγκαίο 

να μεταφραστεί ο Νόμος στην ελληνιστική κοινή γλώσσα που 

ήταν η διεθνής γλώσσα της εποχής.  

 Ο ίδιος ο βασιλιάς φρόντισε να βρεθούν ικανοί μεταφραστές και 

σύμφωνα με την παράδοση, 72 ελληνιστές Ιουδαίοι 

μετέφρασαν την Παλαιά Διαθήκη στο νησάκι Φάρος της 

Αλεξάνδρειας. Η μετάφραση, ονομάστηκε Μετάφραση των 

Εβδομήκοντα (Ο΄) και  

 αποτελεί και σήμερα το επίσημο κείμενο που χρησιμοποιείται 

στην Εκκλησία. 



The Pharos island and the Pharos according to the Natural History 

Museum, New York and an image today (E. Bauer: Die sieben 

Weltwunder, p. 130) Alexandria from Space  

http://www.mlahanas.de/Greeks/Pharos.htm
http://www.mlahanas.de/Greeks/Cities/AlexandriaMap.html
http://www.mlahanas.de/Greeks/Cities/AlexandriaMap.html
http://www.mlahanas.de/Greeks/Cities/AlexandriaMap.html
http://www.mlahanas.de/Greeks/Cities/AlexandriaMap.html
http://www.mlahanas.de/Greeks/Cities/AlexandriaMap.html


Salvador Dali  

Aux abords de l'île Pharos en Alexandrie. 

Le phare mesurait environ 135 m de haut,  

en vue des touristes il arborait un paradis. 

Sa construction démarra vers  297 av J-C. 

http://cocarix1.blogspot.com/


Απόσπασμα από το κείμενο της Μετάφρασης των 

Εβδομήκοντα των εδαφίων Αββακούμ 2, 19-20, 

στο οποίο περιέχεται το Τετραγράμματο όνομα 

του Θεού με αρχαίους εβραϊκούς χαρακτήρες.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF

