
ΠΟΥΡΙΜ 

Πουρίμ, το εβραϊκό καρναβάλι του Φεβρουαρίου χρονικά τοποθετείται κοντά στις Απόκριες.   

Εβραϊκή εορτή, σε ανάμνηση της απελευθέρωσης των Εβραίων από τον ζυγό των Περσών. η 

οποία πανηγυρίζεται, με χαρμόσυνες τελετές, την ημέρα που επρόκειτο να εξοντωθούν δια 

κλήρου (πουρίμ). ». Αναφέρεται στις μηχανορραφίες  του βεζύρη (πρωθυπουργού) Αμάν  

που σχεδίαζε να σκοτώσει όλους τους Εβραίους και τις εβραίες της Περσίας,  βάζοντας κλήρο 

για να αποφασίσει ποια μέρα θα όριζε τη σφαγή τους. Ιδιαίτερα αντιπαθούσε  τον βασιλικό 

σύμβουλο Μαρδοχαίο, που ήταν εξάδελφος της βασίλισσας των Περσών .Ο βασιλιάς 

Ασουήρος (πιθανώς ο Αρταξέρξης A’ ή o Ξέρξης Α’) ανακάλυψε τη συνωμοσία χάρη στη 

μεσολάβηση  της βασίλισσας Εσθήρ. Το ιστορικό της υπόθεσης, που συνέβη τον 5ο π.Χ 

αιώνα, αναφέρεται στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης «Εσθήρ». Μεταμφιέσεις, γλέντια, 

χοροί, τραγούδια, θεατρικές παραστάσεις είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά του Πουρίμ. 

Ομάδες παιδιών γυρνούσαν στους εβραϊκούς μαχαλάδες γυρεύοντας τα «πουριμιάτικα» 

φιλέματα.  Ο επίσημος εορτασμός συνδέεται με την ανάγνωση του βιβλίου της Εσθήρ στις 

συναγωγές, με ανταλλαγή δώρων, με δωρεές προς τους φτωχούς και με χαρμόσυνες τελετές, 

από τις οποίες ξεχωρίζουν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις. 

 

Το Πουρίμ στη Ρόδο 

 

« Για δυο μέρες και νύχτες στην εβραϊκή  συνοικία Kay 

Ancha γινόταν  ένα ατέλειωτο πανηγύρι. Οι μικροπωλητές 

με τους πάγκους τους γεμάτους shish kebab, bourekas, 

γλυκά, φρούτα, λεμονάδες, ζαχαρωτά και ότι άλλο 

μπορείς να φανταστείς διαλαλούσαν τα εμπορεύματα 

τους. 

Παίζονταν παιχνίδια τύχης, τα τραπέζια ήταν γεμάτα 

βραβεία γλυκών και χρημάτων. 

Μια σειρά από καροτσάκια με άλογα, διακοσμημένα με 

λουλούδια και στολίδια  πήγαιναν τους επισκέπτες για μια 

βόλτα στην Puerta de la Mar, Θαλασσινή Πύλη. Ο οδηγός 

φώναζε «Ir I venir un grosh»( Ένα γρόσι να πας και να 

έρθεις). Άλλα καροτσάκια πήγαιναν μέχρι  το «Zimbouli» 

Πάρκο του Ροδινιού  για να πιούν το περίφημο νερό. Άλλοι 

πήγαινα στον Κήπο των Λεμονιών στην τουρκική συνοικία 

για να αγοράσουν λεμόνια. Αυτά τα δύο πάρκα ήταν 

ανοιχτά αποκλειστικά για τους Εβραίους στις 

θρησκευτικές γιορτές  τους. 

Τα παιδιά ντυμένα με τα κοστούμια και τις μάσκες τους  

μάζευαν χρήματα τα  «πουριμλίκια» από  τους γονείς και  
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τους συγγενείς τους και έτρεχαν στο πανηγύρι για να τα ξοδέψουν. 

Όπως και σε άλλες Σεφαραδίτικες  κοινότητες, οι οικογένειες αντάλλαζαν  μεταξύ τους πιάτα 

με γλυκά, τα λεγόμενα «πλατίκος». Με αυτό τον τρόπο ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ των 

φίλων και δίνονταν  η ευκαιρία για ευχάριστες συναντήσεις και ανταλλαγές ευχών.  

Ήταν το έθιμο την πρώτη μέρα να  στρώνουν ένα τραπέζι  με κάθε λογής φαγητά και άφθονο 

κρασί "Seuda de Purim"». 

Πηγή: “I remember Rhodes” by Rebecca Amato-Levy 


