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Άκαιρη δημοκρατία 

Αρκετά με σάς! Όλη η κοινότητα, όλοι είναι άγιοι και ο Κύριος βρίσκεται ανάμεσά τους. 
Γιατί λοιπόν εξυψώσατε τους εαυτούς σας πάνω από τη συνάθροιση του Κυρίου; 
(Αριθμοί 16.3) 
Με το σύνθημα αυτό ο Κόραχ και οι οπαδοί του αμφισβήτησαν ανοιχτά την εξουσία του Μωυσή και 
του Ααρών, κατηγορώντας τους για οικογενειοκρατία και οικειοποίηση ταυτόχρονα της πολιτικής 
και της θρησκευτικής εξουσίας. Η Τορά διηγείται την εξέγερση του Κόραχ και πώς αυτή, με θεία 
παρέμβαση, κατέληξε σε τραγωδία για τον ίδιο, την οικογένειά του και τους 250 διακεκριμένους 
υποστηρικτές του. 

Η εξέγερση του Κόραχ αποτελεί την κορύφωση μιας σειράς 
αντιδράσεων και διαμαρτυριών που εκδηλώθηκαν από τη 
στιγμή που ο λαός του Ισραήλ αναχώρησε από το Όρος 
Σινάι. Αν λάβει κανείς υπόψη το χρόνο και τις συνθήκες υπό 
τις οποίες εκδηλώθηκε, δεν προκαλεί έκπληξη, ήταν μάλλον 
μια εξέλιξη αναμενόμενη. Πράγματι, η εξέγερση εκδηλώθηκε 
σε μια στιγμή βαθιάς κρίσης, όπου το έθνος του Ισραήλ 
ζητούσε εναγωνίως λύσεις, χωρίς να διαφαίνεται καμία στον 
ορίζοντα. Ο λαός είχε μόλις ακούσει τη θεϊκή απόφαση ότι η 
«επιστροφή» του στη Γη της Επαγγελίας επρόκειτο να 
καθυστερήσει για πολλές δεκαετίες, μέχρις ότου όλοι (οι 
άνω των 20 ετών) πεθάνουν στην έρημο, μια απόφαση που 
σφραγίστηκε και με μια βαριά στρατιωτική ήττα. Ο στόχος 
που κρατούσε μέχρι τότε το λαό ενωμένο σε μια κοινή 
πορεία φάνταζε τώρα μακρινό όνειρο. Η ιστορία διδάσκει 
ότι, σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές, η αμφισβήτηση των ηγετών 
και η ανάδειξη δημαγωγών είναι συχνό φαινόμενο. Μέσα 
στη σύγχυσή τους, οι Ισραηλίτες ήταν εύκολο να ξεχάσουν 
ότι ο λόγος αυτής της φοβερής αλλαγής της θείας βούλησης 

ήταν η δική τους δειλία και απιστία στο Θεό και να χρεώσουν στο Μωυσή την αποτυχία να φέρει 
σε πέρας το έργο που είχε αναλάβει - να τους οδηγήσει στη Γη Χαναάν. Αυτή τη δυσαρέσκεια 
του λαού εκμεταλλεύτηκε έντεχνα ο Κόραχ, για να προβάλει προσωπικές φιλοδοξίες. 

Οι ραββίνοι μας έχουν ασχοληθεί εκτενώς με την προσωπικότητα του Κόραχ. Το Μιντράσς 
παρουσιάζει σε μεγάλη έκταση τις αρετές του και την εξέχουσα θέση του στην κοινότητα: πρώτος 
ξάδελφος του Μωυσή και του Ααρών, ένας από τους ηγέτες της φυλής του Λευί, μεταφορέας της 
Κιβωτού, ο πλουσιότερος άνθρωπος του Ισραήλ. Εκ πρώτης όψεως, ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος 
φαίνεται να υπολείπεται ελάχιστα του Μωυσή και του Ααρών. Η διεκδίκηση της εξουσίας εκ μέρους 
του ήταν αρκετά πειστική πρόταση ώστε να κερδίσει την υποστήριξη 250 προεστών. Υπήρχε ωστόσο 
μια σημαντική διαφορά. Όπως διδάσκουν οι σοφοί μας, αυτό που έλειπε από τον Κόραχ ήταν η 
μετριοφροσύνη. Ο Κόραχ ποτέ δεν αμφέβαλε για την αγιότητά του, ήταν υπερήφανος για τη αρετή 
του και βέβαιος για την κρίση του και έφτασε να θεωρεί τον εαυτό του σχεδόν αλάνθαστο. Ήταν 
σίγουρος ότι ο Θεός θα ακολουθούσε τα δικά του σχέδια, πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά; 
Ήταν τόσο πεπεισμένος για την ορθότητα των σχεδίων του που εξέλαβε την εσωτερική φωνή του, 
που τον ωθούσε να διεκδικήσει την εξουσία, ως φωνή του Θεού, που τον καλούσε ένα εξεγερθεί 
ενάντια στην εξουσία του Μωυσή. Αυτή του η ύβρις ήταν που τον κατέστρεψε. Σε αντιδιαστολή, ο 
Μωυσής, όπως μάθαμε πριν δύο εβδομάδες, ήταν «ο ταπεινότερος από όλους τους ανθρώπους 
πάνω στη γη» (Αριθμοί 12.3), ένας ηγέτης που δεν εξέφραζε τη δική του άποψη αλλά 
ακολουθούσε πιστά τις εντολές του Θεού. Αν υπήρχε ένα πάθος που τον χαρακτήριζε, αυτό ήταν η 
υπέρμετρη αγάπη για το λαό του. 

Υπάρχουν ωστόσο δύο σημεία που προκαλούν προβληματισμό: Το πρώτο είναι ότι ο Κόραχ, ως 
γνήσιος δημαγωγός, δεν πρόβαλε ανοιχτά απαιτήσεις εξουσίας για τον εαυτό του, αλλά μίλησε για 
ισότητα και δημοκρατία («Όλη η κοινότητα είναι άγιοι»). Όσο και αν η συμπεριφορά αυτή ήταν 
υποκριτική και υστερόβουλη, οι αξίες που πρόβαλλε φαίνονται θεωρητικά σωστές, δίκαιες και 
ελκυστικές, και τα επιχειρήματά του είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Για το λόγο αυτό ο Κόραχ 
ασκεί έλξη σε πολλούς κύκλους (μέχρι και στην εποχή μας) ως πρότυπο και σύμβολο του 
επαναστάτη και του αναρχικού. 



 

Το δεύτερο σημείο που προκαλεί έκπληξη είναι η αντίδραση του Μωυσή. Όπως διηγείται η Τορά, ο 
Μωυσής αντιδρά επιθετικά, με αποφασιστικότητα και χωρίς καμία προσπάθεια συνδιαλλαγής. 
Προκαλεί τον Κόραχ και τους οπαδούς του σε ένα είδος «ιερής μονομαχίας» και ταυτόχρονα 
«απαιτεί» από τον Θεό την παραδειγματική τιμωρία όλων των στασιαστών. Μια τόσο δυναμική 
αντίδραση φαίνεται εκ πρώτης όψεως ασύμβατη με το χαρακτήρα του «ταπεινότερου από όλους 
τους ανθρώπους», ενός ανθρώπου με απέραντη υπομονή και ανοχή. Φυσικά ο Μωυσής δεν 
προσπαθούσε να προασπίσει τη δική του εξουσία. Κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο για κάποιον που 
μόλις λίγο ενωρίτερα είχε ομολογήσει στο Θεό με απόγνωση την αδυναμία του να κυβερνήσει 
(Έξοδος 11.14-15). Πώς εξηγείται η καθόλου χαρακτηριστική αυτή αντίδραση του Μωυσή; 
Πιθανότατα ο Μωυσής συνειδητοποίησε τον κίνδυνο που ενέκλειε το ανεύθυνο κήρυγμα του Κόραχ 
για δημοκρατία. Ο λαός του Ισραήλ δεν είχε καμία εμπειρία δημοκρατικών θεσμών. Μέχρι πριν ένα 
χρόνο περίπου ζούσε κάτω από την τυραννία του Φαραώ, με την οποία δεν είχε καταφέρει ακόμα να 
κόψει τον ομφάλιο λώρο, καθώς πολλοί ακόμη αναπολούσαν τη ζωή στην Αίγυπτο. Επιπλέον, στις 
δύσκολες στιγμές που περνούσε (μέσα στην έρημο, χωρίς δική του χώρα, με έλλειψη 
προσανατολισμού και καθαρού στόχου, και περικυκλωμένος από εχθρικά έθνη), χρειαζόταν όσο 
ποτέ μια ισχυρή ηγεσία. Το σημαντικότερο είναι ότι ο λαός μόλις είχε παραλάβει ένα νομοθετικό 
σύστημα (την Τορά) και ήταν ακόμα πολύ μακριά από το να το αποδεχθεί και να το εφαρμόσει. Ο 
Μωυσής κατανοούσε ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, ένα δημοκρατικό σύστημα θα οδηγούσε σε 
αναρχία και αποσύνθεση του λαού του Ισραήλ. Συνεπώς, εκτός από την αντιμετώπιση του 
δημαγωγού, ήταν απαραίτητο κάθε σχετική συζήτηση να πάψει οριστικά. Ο λαός του Ισραήλ θα 
γευόταν τη δημοκρατία - και, σε κάποιο βαθμό, την αναρχία - αρκετές δεκαετίες αργότερα, μετά την 
εγκατάστασή του στη Γη του Ισραήλ και την οργάνωση της ζωής του σύμφωνα με τις επιταγές της 
Τορά. 
Η δημοκρατία, όπως γνωρίζουμε σήμερα, είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη μορφή 
διακυβέρνησης - αλλά δεν είναι κατάλληλη για όλα τα έθνη και σε όλες τις στιγμές. Για να 
λειτουργήσει σωστά πρέπει ο λαός να έχει φτάσει ένα επίπεδο πολιτικής και κοινωνικής ωριμότητας 
και να έχει λειτουργήσει για κάποιο διάστημα με κάποιους δημοκρατικούς θεσμούς (π.χ. αιρετή 
τοπική αυτοδιοίκηση ή άλλοι άρχοντες), ώστε να μπορεί να αποδεχθεί την ευθύνη της κυβέρνησης, 
που ουσιαστικά έχει ο ίδιος. Διαφορετικά η δημοκρατία είναι ευάλωτη σε δημαγωγούς και 
«χαρισματικούς» ηγέτες, και μπορεί εύκολα να εκτραπεί είτε σε αναρχία είτε σε φασισμό ή άλλες 
μορφές δικτατορίας. Η σύγχρονη ιστορία είναι γεμάτη από σχετικά παραδείγματα. Ιδιαίτερα στην 
Ευρώπη του 20ού αιώνα, ο ξαφνικός και χωρίς κατάλληλη προετοιμασία εκδημοκρατισμός χωρών 
με προηγούμενα αυταρχικά καθεστώτα (όπως η Γερμανία και η Ρωσία) αμέσως μετά την τραυματική 
εμπειρία του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, μετέτρεψε γρήγορα τις νέες δημοκρατίες στις χειρότερες 
δικτατορίες όλων των εποχών και οδήγησε συνολικά όλη την ήπειρο στην απόλυτη καταστροφή του 
Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Αντίστοιχα αναρωτιέται κανείς για τη σκοπιμότητα πρόσφατων 
προσπαθειών να επιβληθεί η δημοκρατία δια της βίας σε λαούς χωρίς καμία δημοκρατική παράδοση 
και επιπλέον διχασμένους ή σε εμπόλεμη κατάσταση ή και χωρίς πατρίδα. 
Σε μια βαθύτερη εξέταση, φαίνεται ότι η εξέγερση του Κόραχ δεν αφορούσε τον Μωυσή και την 
εξουσία του αλλά την ίδια τη φύση του εβραϊσμού. Ο Κόραχ προσπάθησε να δώσει στην Τορά και 
τον εβραϊσμό το χαρακτήρα μιας «δημοκρατικής» πίστης που εφευρέθηκε από τους ανθρώπους, 
αντί μιας θρησκείας που σχεδιάστηκε στον Ουρανό και αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους, όπως την 
αντιλαμβανόταν ο Μωυσής. Σε αυτήν τη θεμελιώδη αμφισβήτηση της πραγματικής ουσίας του 
εβραϊσμού, ο Μωυσής δεν έβλεπε κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης. 
Το Ταλμούδ μάς διδάσκει ότι η διαμάχη που προκάλεσε ο Κόραχ, όπως κάθε φιλονικία που 
προκαλείται από προσωπικές φιλοδοξίες, δεν προορίζεται να διαρκέσει αιώνια. Ωστόσο, με την 
παραπάνω έννοια, η διένεξη αυτή έχει διαρκέσει μέχρι τις μέρες μας. Πράγματι, υπάρχουν κινήσεις 
και δόγματα στον εβραϊσμό που προσπαθούν να αφαιρέσουν από την εβραϊκή θρησκεία και την 
Τορά το χαρακτήρα της θείας αποκάλυψης, που αναγνωρίζει ο ορθόδοξος εβραϊσμός. Ταυτόχρονα 
αρνούνται στο λαό του Ισραήλ την ιδιότητα του «εκλεκτού λαού», την αποστολή που συνεπάγεται 
αυτή η ιδιότητα και εν γένει κάθε διαφορετικότητα. Και η κραυγή «Ας επιστρέψουμε στην 
Αίγυπτο!» σημαίνει στην πραγματικότητα: «.Ας είμαστε όπως όλα τα άλλα έθνη!» Η 
θεμελιώδης αυτή διαμάχη μεταξύ των δύο διαφορετικών αντιλήψεων του εβραϊσμού 
επαναλαμβάνεται σε όλες σχεδόν τις γενιές του Ισραήλ. 

Δαυΐδ Μωυσής, Ραβ. Ισαάκ Μιζάν
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