
 

 
ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 

          Περασσά Μπεάρ 

25 Μαΐου 2019- 20 Iγιάρ 5779 

Μαθήματα πολιτικής οικονομίας 

 בהר
 קתיחר

Στη σημερινή περασσά παρουσιάζεται η νομοθεσία σχετικά με τη σσεμιτά (σαββατικά έτη) και 

κυρίως με το Ιωβηλαίο Έτος, στην οποία αποκρυσταλλώνεται η κοινωνική και οικονομική φιλοσοφία 

του εβραϊσμού. Κατά το Ιωβηλαίο έτος, που ανακηρύσσεται με τον ήχο του σσοφάρ την ημέρα του 

Εξιλασμού, κάθε πενήντα χρόνια, απελευθερώνονται όλοι οι εβραίοι δούλοι και η γη, που τυχόν είχε 

πουληθεί, επιστρέφει αυτομάτως στους αρχικούς ιδιοκτήτες της. 

Η αιτιολόγηση της νομοθεσίας αυτής (η «εισηγητική 

έκθεση» θα λέγαμε σήμερα) δίνεται επίσης στην 

περασσά. Σε ό,τι αφορά την επαναφορά της γης: «Η 

γη δεν πρέπει να πωλείται οριστικά, γιατί η γη 

ανήκει σε Μένα και εσείς είστε σαν ξένοι που τους 

δόθηκε η άδεια να την κατοικούν.» (Λευτ. 25.23). 

Θα σκεφτόταν κανείς ότι η παραπάνω αντίληψη θα 

οδηγούσε λογικά σε ένα σύστημα «θεοκρατικού 

κομουνισμού» (για να μιλήσουμε με σύγχρονους 

όρους), σε ένα είδος κολχόζ, όπου οι άνθρωποι δεν θα 

είχαν ιδιοκτησία και θα ήταν υποχρεωμένοι να 

καλλιεργούν τη γη, για λογαριασμό του Θεού ή αυτών 

που τον υπηρετούν άμεσα, δηλαδή μιας τάξης ιερέων. 

Αυτό ήταν πραγματικά το σύστημα που επικρατούσε σε 

πολλές άλλες κοινωνίες. 

Η Τορά όμως χαράσσει ένα δρόμο διαφορετικό. Ο Νομοθέτης της Τορά ζητεί να αποτρέψει τη 

συγκέντρωση της γης και του πλούτου στα χέρια λίγων και την ουσιαστική υποδούλωση των 

πολλών σε λίγους ισχυρούς, που είναι το προϊόν ενός ανεξέλεγκτου καπιταλισμού. Ταυτόχρονα 

όμως γνωρίζει ότι η κατάργηση της ιδιοκτησίας και η κοινοκτημοσύνη δεν είναι λύση που μπορεί να 

εφαρμοστεί πρακτικά σε μια μεγάλη κοινωνία, καθώς καταργεί ουσιαστικά το κίνητρο του ατόμου 

για οικονομική δραστηριότητα και συνεπώς για την παραγωγή πλούτου, που οδηγεί στην πρόοδο 

και ευημερία της κοινωνίας. Έτσι, σκοπεύοντας στο εφικτό και στην αποτελεσματικότητα, η Τορά 

καθιερώνει ένα κοινωνικοοικονομικό σύστημα που χαράσσει μια ευφυή μέση λύση ανάμεσα στα 

σύγχρονα συστήματα του καπιταλισμού και του κομουνισμού, αποφεύγοντας τις ακρότητες και των 

δύο. Δεν καταργεί την ιδιοκτησία, αντιθέτως την καθαγιάζει και της προσδίδει μόνιμο χαρακτήρα. 

Επιτρέπει εμπορικές πράξεις με την ιδιοκτησία, θέτει όμως χρονικούς περιορισμούς στην ισχύ αυτών 

των πράξεων. Έτσι, ουσιαστικά δεν μπορεί κανείς να πουλήσει τη γη που έχει στην ιδιοκτησία του. 

Μπορεί μόνο να τη νοικιάσει - ή, σωστότερα, να εκχωρήσει την εκμετάλλευσή της - για ένα χρονικό 

διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 50 χρόνια. Όταν έρθει το επόμενο Ιωβηλαίο, η γη επιστρέφει και 

πάλι υποχρεωτικά στον προηγούμενο ιδιοκτήτη της. 

Αντίστοιχη είναι η αιτιολόγηση της Τορά για την απελευθέρωση των δούλων: «Γιατί σε Μένα είναι 

τα παιδιά του Ισραήλ δούλοι. Δούλοι Μου είναι, που τους έβγαλα από τη γη της Αιγύπτου, 

Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους.» (Λευτ. 25.55). Ο Νομοθέτης επιθυμεί οι «δούλοι του Θεού» να 

είναι ουσιαστικά και τυπικά ελεύθεροι από την υποδούλωση σε άλλους ανθρώπους, από την 

εκμετάλλευση από άλλους ανθρώπους. Δεν βγήκαν από τη δουλεία της Αιγύπτου για να 

υποδουλωθούν στους συνανθρώπους τους. Έτσι, το κοινωνικοοικονομικό σύστημα που 

επιβάλλεται θεμελιώνεται πάνω στο υψηλό ιδανικό της ελευθερίας: «Θα καθαγιάσετε το 

πεντηκοστό έτος και θα κηρύξετε ελευθερία στη χώρα για όλους τους κατοίκους της. Θα 

είναι Ιωβηλαίο Έτος για σας...» (Λευιτ. 25.10). Η διακήρυξη αυτή είναι μοναδική και πολύ 

μπροστά από την εποχή της. Με εξαίρεση τους Ισραηλίτες και τους Έλληνες, η ελευθερία 

αποτελούσε κυρίαρχη πολιτική και κοινωνική αξία σε ελάχιστους άλλους αρχαίους λαούς και, στη 

σύγχρονη ιστορία, μόνο μετά από το Διαφωτισμό, τη Γαλλική Επανάσταση (τον 18ο αιώνα) και 

πολλούς άλλους αγώνες απέκτησε κάποια παγκοσμιότητα και κοινή αποδοχή ως θεμελιώδης αξία. 

Και εδώ, η Τορά δεν καταργεί τυπικά τη δουλεία, που αποτελούσε βασική κινητήρια δύναμη της 

οικονομίας του αρχαίου κόσμου, θέτει όμως χρονικό όριο στην εφαρμογή της και έτσι την καταργεί 

στην πράξη. Κανείς εβραίος δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να παραμείνει δούλος για πάνω από έξι 

χρόνια ('Εξ. 21.5). Ακόμα όμως και εκείνοι που, με τη δική τους θέληση, αποφάσισαν να 

παραμείνουν στην υπηρεσία του κυρίου τους κατά το σαββατικό έτος, απελευθερώνονται 

υποχρεωτικά με την έλευση του Ιωβηλαίου. Με τις παραπάνω διατάξεις, η δουλεία μεταξύ εβραίων 

μετατρέπεται ουσιαστικά σε μισθωτή εργασία ορισμένου χρόνου. Η απελευθέρωση στο Ιωβηλαίο 

είναι υποχρεωτική και απόλυτη για όλους τους εβραίους δούλους. 

 



Έτσι, το Ιωβηλαίο αποκαθιστά κατά κάποιον τρόπο την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, 

διορθώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις ανισότητες που έχουν δημιουργηθεί στη διάρκεια των 

τελευταίων 50 ετών. Επιπλέον, η νομοθεσία αυτή εξασφαλίζει τη δικαιοσύνη και ισότητα 

ευκαιριών μεταξύ των γενεών. Αν ο πατέρας, λόγω ατυχίας ή ανικανότητας, αναγκάστηκε να 

πουλήσει την περιουσία του ή τον εαυτό του ως δούλο, η απελευθέρωση και η επαναφορά της 

γης στο Ιωβηλαίο διασφαλίζουν ότι ο γιος ή ο εγγονός δεν θα γεννηθεί δούλος ή άκληρος αλλά θα 

έχει τις ίδιες ευκαιρίες με τον πατέρα. Το ζητούμενο στην Τορά είναι, εκτός από την ελευθερία, η 

δημιουργία μιας κοινωνίας που διέπεται από αλληλεγγύη και σεβασμό μεταξύ των μελών της. Η 

κοινωνική αυτή φιλοσοφία ενισχύεται με άλλους νόμους που παρουσιάζονται στην ίδια περασσά: 

Θεσμοθετείται η καλή μεταχείριση των (προσωρινών) δούλων και δεν επιτρέπεται η καταπίεσή 

τους και η προσβολή της προσωπικότητάς τους. Επιβάλλεται η υποστήριξη αυτών που 

πτώχευσαν ή πρόκειται να πτωχεύσουν. Απαγορεύονται η απάτη και ο δανεισμός με τόκο. 

Ενθαρρύνεται η εξαγορά εβραίων που έχουν γίνει σκλάβοι ξένων. Κατά τη διάρκεια του 

σαββατικού έτους τα προϊόντα της γης είναι ελεύθερα διαθέσιμα σε όλους - και κυρίως στους 

φτωχούς και στα ζώα. Η αξιοπρέπεια όλων, πλούσιων και φτωχών, πρέπει να προασπίζεται με 

κάθε τρόπο. Η Τορά μάς διδάσκει ότι η αξία ενός ανθρώπου δεν εξαρτάται από την περιουσία του ή 

από το εισόδημά του. Αυτή είναι μια αρχή που οι σύγχρονες κοινωνίες - και δυστυχώς και 

πολλές εβραϊκές κοινωνίες - συχνά ξεχνούν. 

Η νομοθεσία αυτή συγκαταλέγεται στα στοιχεία εκείνα που κάνουν τον εβραϊσμό ένα μοναδικό 

κοινωνικοοικονομικό σύστημα, που μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης σε όλες τις εποχές, για 

τη συγκρότηση μιας ευνομούμενης κοινωνίας, με προοπτικές ανάπτυξης και προόδου. Στη 

σημερινή περασσά η Τορά παρουσιάζει στους Ισραηλίτες όλες τις ευλογίες και τα καλά που θα 

απολαμβάνουν εφ' όσον τηρούν τις εντολές και προειδοποιεί για τα δεινά που θα τους βρουν αν 

τις παραβούν, οπότε ο Θεός θα «αποσύρει την προστασία Του». Ειδικά σε ό,τι αφορά τη 

νομοθεσία που συζητήσαμε, αυτές οι ευλογίες και οι προειδοποιήσεις μπορούν να κατανοηθούν 

με βάση τις αρχές της κοινωνιολογίας. Ένας λαός ελεύθερων ανθρώπων, με αξιοπρέπεια και 

περιουσία, αναμένεται να εργάζεται συνειδητά για την πρόοδο της κοινωνίας που διασφαλίζει 

την ευημερία του και να την προασπίζει με σθένος απέναντι σε εξωτερικές απειλές. Αντίθετα, αν 

η μεγάλη μάζα του λαού περιέλθει σε εξαθλίωση, δεν θα ενδιαφέρεται ούτε για την κοινωνική 

πρόοδο ούτε για τυχόν υποδούλωσή της, αφού ουσιαστικά θα αντικατασταθεί μια εγχώρια 

δουλεία από μια ξένη. Αν οι παραπάνω νόμοι δεν τηρούνται και η κοινωνική δικαιοσύνη εκλείψει, 

πριν τους εγκαταλείψει ο Θεός, θα έχουν εγκαταλείψει οι ίδιοι την κοινωνία τους. Αυτό θα 

μπορούσε να είναι ένα μάθημα για τη σημερινή Ευρώπη, που φαίνεται να εγκαταλείπει σταδιακά 

τις πολιτικές κοινωνικής δικαιοσύνης που υιοθέτησε μετά το τέλος του πολέμου, προς όφελος της 

«ανταγωνιστικότητας». 

Οι μιτσβότ της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης έχουν διαποτίσει βαθιά όλους τους 

εβραίους σε όλες τις εποχές, ακόμα και αυτούς που δηλώνουν «φιλελεύθεροι» και δεν τηρούν 

την Τορά. Οι εβραίοι διακρίνονται για την ευαισθησία τους σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Έτσι εξηγείται ότι δυσανάλογα πολλοί εβραίοι είναι πρωτοπόροι σε όλους τους κοινωνικούς 

αγώνες της σύγχρονης εποχής. Έτσι εξηγείται ότι τόσο πολλοί εβραίοι βρίσκονταν μεταξύ των 

πρωτοπόρων του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού, του οποίου η ιδεολογία (άσχετα πώς 

εφαρμόστηκε) αποσκοπούσε στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και στην εξάλειψη της 

εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Οι σύγχρονες αυτές ιδεολογίες άσκησαν ισχυρή γοητεία 

στους εβραίους, ακριβώς επειδή ήταν κοντά στο πνεύμα της Τορά. Η ιστορική ειρωνεία είναι ότι η 

νομοθεσία της Τορά αποδείχτηκε ανώτερη και πιο εφαρμόσιμη στην πράξη από τις 

μεταγενέστερες αυτές ιδεολογίες, στις οποίες οι «φιλελεύθεροι» εβραίοι αναζήτησαν έμπνευση. 

Οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης που υπάρχουν στην Τορά, αλλά και στο 

σοσιαλισμό, επηρέασαν ισχυρά και το σιωνιστικό κίνημα. Ο Herzl, στο έργο του «Το εβραϊκό 

κράτος», περιγράφει ένα μοντέλο οργάνωσης της εργασίας εμφανώς σοσιαλιστικό. Τα 

κιμπουτσίμ, που ίδρυσαν εβραίοι άποικοι, είναι μέχρι σήμερα το πιο επιτυχημένο εφαρμοσμένο 

μοντέλο κοινοκτημοσύνης στον κόσμο. Όταν, το 1909, 66 εβραϊκές οικογένειες ίδρυσαν την 

πρώτη νέα εβραϊκή πόλη, το Τελ Αβίβ, σε γη που είχαν αγοράσει, έριξαν κλήρους για να 

προσδιορίσουν την ιδιοκτησία του καθενός, εμπνευσμένοι από ανάλογη βιβλική πρακτική και τις 

περί ιδιοκτησίας διατάξεις της Τορά. Και το Κράτος του Ισραήλ, επί τρείς περίπου δεκαετίες μετά 

την ίδρυσή του, κυβερνιόταν από κυβερνήσεις του εργατικού κόμματος. Επιπλέον, οι νόμοι οι 

σχετικοί με το Ιωβηλαίο - η αρχή ότι η γη ανήκει αιώνια με κληρονομικό δικαίωμα στο λαό του 

Ισραήλ - ήταν ένα από τα στοιχεία που συνέβαλαν στη διατήρηση της πίστης και της ελπίδας της 

επιστροφής στη γη των προγόνων μας. Για δεκάδες γενιές οι πρόγονοί μας περίμεναν το νέο 

«Ιωβηλαίο», το έτος που η γη του Ισραήλ θα επέστρεφε στα χέρια τους. Σύμφωνα με τους 

νόμους της Τορά, η σκλαβιά και η εξορία του Ισραήλ ήταν προσωρινή. Η κατοχή της γης από 

ξένους ήταν προσωρινή. Το «Ιωβηλαίο» αργούσε να έλθει, αλλά υπήρχε η πίστη ότι θα έλθει και 

οι πρόγονοί μας το περίμεναν με υπομονή. Χωρίς τη διατήρηση αυτής της πίστης επί δύο χιλιάδες 

χρόνια - φαινόμενο μοναδικό στην ιστορία -, η οποία στηρίχτηκε στους νόμους και τις αξίες της 

Τορά, δεν θα ήταν δυνατό να φτάσουμε στη δημιουργία του εβραϊκού κράτους, πριν από 63 

χρόνια. 
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