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Σκέψεις για τον πόλεμο 
 

יםשפט  

Στην περασσά Σσοφετίμ, που διαβάζουμε αυτή την εβδομάδα, η Τορά αναφέρεται 
μεταξύ άλλων σε θέματα που σχετίζονται με την πρακτική του πολέμου. 

Το πρώτο τμήμα που ασχολείται με το θέμα αυτό (Δευτ. 20.1-9) σχετίζεται με τις 
ανάγκες και τα δικαιώματα όλων των εν δυνάμει στρατιωτών στην καθημερινή 
τους ζωή ως πολίτες. Εκείνος ο πολίτης - εν δυνάμει στρατιώτης -  που έχει χτίσει 

ένα καινούριο σπίτι αλλά δεν πρόλαβε να κάνει τα εγκαίνιά του ή αυτός που έχει 
φυτέψει ένα αμπέλι αλλά δεν πρόλαβε να γευτεί ακόμα τους καρπούς του ή ακόμη 

αυτός ο οποίος έχει αρραβωνιαστεί μια γυναίκα και δεν έχει προλάβει να 
ολοκληρώσει τη σχέση του μαζί της έχει το δικαίωμα να γυρίσει στο σπίτι του και 
να μη συμμετέχει στη μάχη, βάσει του επιχειρήματος ότι, εάν σκοτωθεί στον 

πόλεμο, κάποιος άλλος πολύ πιθανόν θα εγκαινιάσει το νέο του σπίτι ή θα 
δοκιμάσει τους νέους καρπούς του αμπελιού του ή ακόμα θα πάρει για δική του την 

νέα του γυναίκα. 

Ομοίως, η Τορά εκφράζει κατανόηση για τον άντρα που είναι φοβισμένος και έχει 
χάσει το θάρρος του και τον καλεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση να 

συμμετάσχει στη μάχη, έτσι ώστε να μη γίνει αιτία να δειλιάσουν και οι άλλοι 
στρατιώτες. 

Παρά την προειδοποίηση των ραββινικών 
αρχών ότι οι εν λόγω νόμοι ισχύουν μόνο 
ως προαιρετικό δίκαιο και δεν εφαρμόζονται 

σε περίπτωση που απαιτείται αυτοάμυνα 
απέναντι στον εχθρό, αυτό που τονίζεται 

ιδιαίτερα εδώ είναι η ευαισθησία και η 
σαφής προτεραιότητα των καθημερινών 
καθηκόντων της πολιτικής ζωής – όπως το 

κτίσιμο ενός σπιτιού, οι αγροτικές εργασίες, 
ο γάμος – έναντι της στρατιωτικής 

δραστηριότητας. 

Σύμφωνα λοιπόν με τη διδασκαλία της 
Τορά, ο πόλεμος είναι μονάχα ένα μέσο και 

σε καμία περίπτωση αυτοσκοπός. Είναι ένα 
αναγκαίο κακό, δεδομένης της φιλοπόλεμης 

φύσης της ανθρώπινης ύπαρξης. Σε αυτό τόσο η βιβλική όσο και η μετέπειτα 
εβραϊκή προσέγγιση διαφέρουν ριζικά από εκείνη πολλών εθνικιστικών κινημάτων, 

σύμφωνα με τα οποία ο πόλεμος είναι η υπέρτατη έκφραση εθνικής δόξας και οι 
άνθρωποι βρίσκουν νόημα στη ζωή τους επιδιδόμενοι σε πράξεις ανδρείας και 
αυτοθυσίας στο πεδίο της μάχης. 

Η επόμενη ενότητα (Δευτ. 20.10-18) ομοίως εκφράζει σε ένα βαθμό την 
ανθρώπινη ευαισθησία για τον εχθρό και την ανάγκη αποφυγής άσκοπης 

αιματοχυσίας: Όταν οι Ισραηλίτες πλησιάζουν σε μια πόλη για να την 
κατακτήσουν, πρέπει πρώτα να στέλνουν σε αυτήν προτάσεις ειρήνης. Μόνον όταν 
οι κάτοικοι της πόλης δεν συμφωνούν με τους όρους της ειρήνης - οι οποίοι, 

σύμφωνα με τους στίχους που ακολουθούν, συνεπάγονται την άνευ όρων 
παράδοση ή την απόδοση φόρου υποτελείας στον κατακτητή - τότε και μόνο τότε 

επιτρέπονται οι πολεμικές επιχειρήσεις. 

Το ερώτημα που γεννάται με  την ανάγνωση αυτών των χωρίων στο σύγχρονο πια 
πλαίσιο, είναι αν υπάρχει χώρος για επανερμηνεία του εβραϊκού νόμου και της 
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θρησκευτικής πρακτικής (αλαχά), υπό το πρίσμα των εξαιρετικών αλλαγών και των 
επιπτώσεων που έχουν οι σύγχρονοι τρόποι διεξαγωγής πολέμου. 

Τα ερωτήματα είναι μεγάλα και βαθιά. Ο πόλεμος και η απειλή του πολέμου έχει 

γίνει μάστιγα της ανθρωπότητας. Ο σύγχρονος πόλεμος περιλαμβάνει βομβαρδισμό 
αμάχων, δολοφονίες γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων, ως αναπόφευκτες 

«παράπλευρες απώλειες». 

Υπάρχει μια τεράστια δυσαναλογία ανάμεσα στη μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να 

επενδυθεί για την οικοδόμηση μιας πόλης καθώς και για την καλλιέργεια και 
ανάδειξη των ανθρώπινων ταλέντων και στην αβάσταχτη ελαφρότητα και ευκολία 
με την οποία τα πάντα μπορούν να καταστραφούν από μία και μόνο βόμβα. 

Επιπλέον, στην πυρηνική εποχή όπου ζούμε, είναι ορατός ο κίνδυνος ένας αρχικά 
τοπικός πόλεμος να εξελιχθεί σε παγκόσμια ανάφλεξη και να επιφέρει, αν όχι το 

τέλος του ανθρώπινου πολιτισμού όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, τουλάχιστον ένα 
βαθύτατο πλήγμα για όλη την ανθρωπότητα, οδηγώντας σε ένα νέο μεσαίωνα. 

Σίγουρα, τέτοιες φρικαλεότητες δεν μπορούν να συμβιβαστούν με μια θρησκευτική 

θεώρηση του κόσμου, όπου οι άνθρωποι θεωρείται ότι δημιουργήθηκαν κατ' εικόνα 
του Θεού. 

Είναι αρκετά συνηθισμένο να κατηγορούνται εκείνοι που κηρύττουν τον πασιφισμό 
(ειρηνοφιλία) ως αφελείς. Αλλά ποιος πραγματικά ζει στη σφαίρα της φαντασίας 
και ποιος είναι ρεαλιστής; Ποιος είναι λογικός και ποιος παράλογος; 

Μια ιστορία από το Ταλμούδ της Ιερουσαλήμ διηγείται ότι μια ομάδα ραββίνων 
ταξίδευε από πόλη σε πόλη στη Γη του Ισραήλ, προκειμένου να βεβαιωθεί και να 

εξασφαλίσει ότι κάθε πόλη είχε «γραφείς και δασκάλους του προφορικού Νόμου», 
δηλαδή ανθρώπους που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν ένα υψηλό επίπεδο 
διδασκαλίας και μάθησης του Νόμου στη συγκεκριμένη πόλη. 

Όταν έφτασαν σε μια πόλη και ζήτησαν να δουν «τους φύλακες της πόλης», τους  
έδειξαν τους ένοπλους φρουρούς που στέκονταν στις πύλες της πόλης. Οι 

ραββίνοι, βλέποντάς τους, είπαν: «Αυτοί δεν είναι οι φύλακες της πόλης, αυτοί 
είναι οι καταστροφείς της πόλης!» Πρόσθεσαν ότι οι πραγματικοί φύλακες μιας 
πόλης είναι αυτοί που διδάσκονται και διδάσκουν την Τορά, καταλήγοντας με ένα 

στίχο από τους Ψαλμούς: «Αν ο Κύριος δεν προστατεύει μια πόλη, τότε οι 
φύλακές της στέκουν σε επαγρύπνηση μάταια.» 

Παραδοσιακά, την ιστορία αυτή επικαλούνται κυρίως εκείνες οι ομάδες πιστών που 
βλέπουν την αδιάκοπη μελέτη της Τορά ως την αποκλειστική διασφάλιση της 
ευημερίας του εβραϊκού λαού. Θα μπορούσαμε όμως να προτείνουμε την 

ανάγνωση αυτής της ιστορίας του Ταλμούδ λίγο διαφορετικά. Σίγουρα αποτελεί μια 
κριτική της εξάρτησης από τα οποιαδήποτε όπλα και διαχωριστικά τείχη. Η εμπειρία 

των τελευταίων δεκαετιών έχει δείξει ότι η δημιουργία ολοένα και ισχυρότερων 
όπλων, επιθετικών ή αμυντικών, ακόμα και το χτίσιμο υψηλότερων τειχών, κάνει 
τον κόσμο ολοένα και πιο επισφαλή. 

Η αληθινή ειρήνη και κατ’ επέκταση μια ζωή γεμάτη ασφάλεια και ηρεμία πρέπει να 
βασίζεται στις ειρηνικές κοινωνικές αρετές - που για μας τους εβραίους εκφράζει η 

Τορά. Αλλά σημαίνει επίσης και την οικοδόμηση της ειρήνης και της φιλίας μέσα 
από τον αμοιβαίο σεβασμό και την ανθρωπιά. 

Σκεπτόμενοι το μέλλον, ο μόνος τρόπος – αν θέλουμε τα εγγόνια μας και τα δικά 

τους εγγόνια να μπορούν να ζουν στον κόσμο αξιοπρεπώς – είναι να οικοδομούμε 

γέφυρες που καλλιεργούν και προάγουν τον ανθρώπινο σεβασμό, τη φροντίδα και 

την κατανόηση και σε καμία περίπτωση όλο και πιο υψηλά τείχη που αναπαράγουν 

μονάχα το μίσος και την καχυποψία. 
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