
ΓΙΟΜ ΚΙΠΟΥΡ – Η Ημέρα του Εξιλασμού. 

Είναι η ημέρα της εξιλέωσης από τις αμαρτίες και αποκατάστασης στενών δεσμών με τον 

Θεό. 

 Η συγχώρηση των αμαρτιών από τον Θεό προϋποθέτει τη συμφιλίωση με τους 

συνανθρώπους, γι’ αυτό φίλοι, γνωστοί και συγγενείς ζητούν και δέχονται πρώτα αμοιβαία 

συγχώρηση για τις αδυναμίες και τα λάθη τους. 

Είναι η πιο μελαγχολική και γεμάτη δέος ημέρα στο εβραϊκό ημερολόγιο με μια 25ωρη 

νηστεία   για όλους τους ενήλικες άνω των 13 ετών και αποχή από δραστηριότητες αναψυχής 

από το ηλιοβασίλεμα μέχρι το ηλιοβασίλεμα. 

Στη Ρόδο, μία ή δύο μέρες πριν από τον Κιπούρ ένας σφαγέας (shohet) και ο επιστάτης 

(shamash) της Συναγωγής, πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι για να εκτελέσουν τις «καπαρότ». 

Όλοι είχαν έτοιμα τα κοτόπουλα δεμένα σε μια μεγάλη κατσαρόλα με στάχτη, ώστε  όταν 

έκοβαν το  λαιμό του κοτόπουλου, το αίμα έτρεχε στις στάχτες και δεν λέκιαζε το δοχείο. 

Έπειτα έβαζαν λίγο αίμα από το κοτόπουλο στο μέτωπο του ατόμου στο όνομα του οποίου 

το έσφαζαν. Αυτός ήταν ένας συμβολικός τρόπος επιδίωξης συγχώρεσης των αμαρτιών.  Τα 

κοτόπουλα τα έσφαζαν   ως υποκατάστατα των ανθρώπων, για να συγχωρεθούν οι ίδιοι από 

τις αμαρτίες τους.  

 

 

 

Κάθε οικογένεια δώριζε ένα κοτόπουλο σε μια φτωχότερη οικογένεια. Γενικά  έσφαζαν ένα 

κοτόπουλο για κάθε μέλος της οικογένειας , αν η οικογένεια είχε την οικονομική ευχέρεια. 

Εάν όχι, ένα κοτόπουλο σφαζόταν για κάθε 3-4 παιδιά. Στα παιδιά έδιναν ένα μικρό λευκό 

κοτόπουλο περίπου μια εβδομάδα νωρίτερα για να το φροντίσουν μέχρι να σφαγή. 

Εκείνες τις μέρες τα ζευγάρια αντάλλαζαν δώρα. Η νύφη έστελναν ένα λευκό κόκορα με το 

κεφάλι του πασπαλισμένο με χρυσά φύλλα και γλυκά και ο γαμπρός έστελνε ένα λευκό 

κοτόπουλο και γλυκά. 

Σοφάρ φτιαγμένο στο νησί της Ρόδου έναν αιώνα πριν.Από την οικογένεια του Edward και 
Susan Mizrahi. – Φωτογραφία από το  Rhodesli Jewish Calendar of 2014 του Aron Hasson, 
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Πριν ξεκινήσουν οι λειτουργίες της παραμονής του Κιπούρ, οι γυναίκες πήγαιναν  στη 

Συναγωγή για να ανάψουν τα καντήλια του λαδιού. 

Οι Ρόδιοι Εβραίοι είχαν ορισμένες προσευχές στη λειτουργία  για τις Μεγάλες γιορτές  που 

δεν βρέθηκαν σε  άλλες εβραϊκές κοινότητες. Ο Ραβίνος Hiyzkiah S.Kodron δημοσίευσε έναν 

τόμο, για να συμπληρώσει τα  κανονικά  βιβλία προσευχής της Πρωτοχρονιάς και του Κιπούρ. 

Περιέλαβε τις ειδικές  προσευχές που έλεγαν οι Ροδίτες Εβραίοι , συμπεριλαμβανομένης της  

επιμνημόσυνης προσευχής που έψελναν στη μνήμη των αποθανόντων Αρχιραβίνων  της 

πόλης, καθώς και σκέψεις και στοχασμούς  στα Εβραϊκά και Ισπανοεβραϊκά. 

Στη συναγωγή, τραγουδιέται  ο βαθύτατα συγκινητικός αρχαίος ύμνος  Kol Nidre, που 

ξεκίνησε  από τον 13ο αιώνα. Η Σεφαραδίτικη  λειτουργία περιλαμβάνει ποιήματα των 

Ισπανών  ποιητών του Μεσαίωνα, Shelomo Ibin Gabirol και Yehuda Ha-LEVY, όπου οι στίχοι 

τους τραγουδιούνται στα ισπανοεβραϊκά. Κατά τη διάρκεια των λειτουργιών του Κιπούρ , 

πριν οι «κοχανίμ» να σταθούν  μπροστά στο ιερό  για να δώσουν την ιερατική ευλογία, 

έπλεναν τα χέρια τους με ροδόνερο. Αυτό το έθιμο ήταν διαδεδομένο μεταξύ των 

Σεφαραδιτών  σε όλο το Λεβάντε. Πριν  τελειώσει το Κιπούρ με τη λειτουργία  της  Neilah, οι 

πιστοί  έβαζαν τα μαντήλια τους  μέσα σε ροδόνερο. Ολόκληρη η συναγωγή  μοσχοβολούσε  

από το γλυκό άρωμα καθώς ολοκληρώνονταν  οι προσευχές της Ημέρας του Εξιλασμού. 

Πριν τη λήξη, οι άντρες κάλυπταν τα κεφάλια τους με τα σάλια προσευχής , ενώ στη 

Συναγωγή   αντηχούσαν τα 30 σαλπίσματα του  σοφάρ (shofar). 

Το απόγευμα πριν από την έναρξη του  Κιπούρ   έτρωγαν ένα πολύ πλούσιο, χαλαρό γεύμα. 

Για να κόψουν τη νηστεία   μετά τον Κιπούρ, ξέπλυναν το στόμα τους και στη συνέχεια έπιναν  

ένα ποτήρι πιπιτάδα, ένα ποτό φτιαγμένο από σπόρους οποιουδήποτε πεπονιού. Αφού 

πρώτα ξεράνουν τους σπόρους του πεπονιού τους αλέθουν και  τους βάζουν σε  νερό όλη τη 

νύχτα και μετά τους στραγγίζουν. Το αποτέλεσμα είναι ένα γαλακτώδες υγρό  που σερβίρεται 

με ροδόνερο και ζάχαρη. Μετά στρωνόταν το τραπέζι. Βουτούσαν ψωμί μεσα σε λάδι και το 

έτρωγαν με αλάτι. Το δείπνο περιλάμβανε  τυρί, τηγανητά ψάρια , ρύζι με ντομάτα  και 

σούπα ρυζιού με κοτόπουλο και λαχανικά. 

 
 Πηγή: «I Remember Rhodes» από τη Rebecca Amato Levy 


