
Λαγκ Μπα’όμερ 

Το Lag Ba'omer είναι μια  μικρή, χαρούμενη γιορτή  που γιορτάζεται  την 33η ημέρα του 

Omer, (Omer είναι  η περίοδος των 49 ημερών μεταξύ του Πάσχα και του Shavuot.) 

Τι γιορτάζουμε 

Υπάρχουν μερικοί λόγοι  γιατί γιορτάζουμε το Lag Ba’omer, αλλά καμία δεν είναι οριστική. 

Το Omer είναι μια περίοδος ημι-πένθους, όπου  οι γάμοι και άλλες γιορτές απαγορεύονται, 

και ως ένδειξη θλίψης, οι θρησκευόμενοι Εβραίοι δεν κόβουν τα μαλλιά τους. 

Οι ανθρωπολόγοι λένε ότι πολλοί λαοί έχουν παρόμοιες περιόδους λύπης στις αρχές της 

άνοιξης για να συμβολίσουν τις ανησυχίες τους για την ανάπτυξη των καλλιεργειών τους. 

Αλλά η πιο συχνά αναφερόμενη εξήγηση για την εβραϊκή θρησκεία  προέρχεται από το 

Ταλμούδ, το οποίο μας λέει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πανούκλα σκότωσε 

χιλιάδες μαθητές του Ραβίνου Ακίβα επειδή δεν συμπεριφέρονταν ο ένας στον άλλο με 

σεβασμό. Η πένθιμη συμπεριφορά είναι πιθανώς στη μνήμη αυτών των μαθητών και της 

αυστηρής τιμωρίας τους. 

Σύμφωνα με μια μεσαιωνική παράδοση, η πανώλη σταμάτησε το Lag Ba’omer, την 33η ημέρα 

του Omer. Ως αποτέλεσμα, το Lag Ba’omer έγινε μια χαρούμενη  μέρα, που διακόπτει  τη 

θλίψη της περιόδου  για 24 ώρες. 

Έθιμα του Lag Ba’omer 

Ορισμένες πηγές αποδίδουν τη χαρά του Lag Ba'omer στην πεποίθηση ότι το μάννα που 

έτρεφε τους Ισραηλίτες στην έρημο εμφανίστηκε για πρώτη φορά την ημέρα αυτή. 

Αν και η προέλευσή του είναι αβέβαιη, το Lag Ba'omer έχει γίνει ήσσονος σημασία γιορτή . 

Μαθητές κάνουν πικνίκ και παίζουν σε εξωτερικούς χώρους με τόξα και βέλη - μια πιθανή 

υπενθύμιση των πολεμικών μαχών των μαθητών του Akiva - και στο Ισραήλ φυτεύουν 

δέντρα. 

Είναι συνηθισμένο να ανάβουμε φωτιές, να συμβολίζουμε το φως που  φέρνουν  στον κόσμο     

οι γραφέα. Και κάθε χρόνο πολλά ζευγάρια παντρεύονται αυτή την ευτυχισμένη στιγμή. 



Η γιορτή  του Λαγκ Μπα’όμερ στη Ρόδο. 

Τη νύχτα αυτής της γιορτής  οι συναγωγές ήταν καλά φωτισμένες. Τα βάζα γέμισαν με Κρίνα 

Κάλλα, το λουλούδι κατάλληλο για αυτές τις γιορτές. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έθαβαν τα παλιά ιερά βιβλία που δεν 

χρησιμοποιούνταν. Οι άντρες περιφέρονταν στους δρόμους διακηρύσσοντας αυτό το 

γεγονός. Τα βιβλία τα  τοποθετούσαν  σε σάκους και όλοι μαζευόντουσαν  στην « La Kay 

Ancha” στο σπίτι του Joseph Shemaria. 

Μάζευαν  τα παιδιά και έδιναν στον καθένα δύο πέτρες που  τις χτυπούσαν μαζί για να 

συνοδεύσουν την ακόλουθη ψαλμωδία, τραγουδισμένη στα εβραϊκά 

Shiru lo  

Zameru lo  

Gayo mayiko   

Mayo mayiko  

 

Καθώς πλησίαζαν στο νεκροταφείο, οι πύλες ήταν ήδη ανοιχτές. Οι άνθρωποι 

προσευχόντουσαν  με σεβασμό στους νεκρούς συγγενείς τους και  έθαβαν τους γεμάτους με 

βιβλία σάκους.   

Μετά την ταφή, έκαναν πικνίκ εκεί στο νεκροταφείο με μουσική και ποτά, ενώ η ρακή ήταν 

το πιο δημοφιλές ποτό μεταξύ των ανδρών. 

 

Από το βιβλίο “I Remember Rhodes” της Rebecca Amato Levy  

 


