
Πάσχα στη Ρόδο 

Για τους Σεφαραδίτες της Ρόδου, το Πάσχα  ήταν μια χαρούμενη γιορτή  και μια ευκαιρία  για  

συγκέντρωση  της οικογένειας και των φίλων. Kανένας στην εβραϊκή συνοικία δεν έμενε 

μόνος ή πεινασμένος.  Ήταν γνωστή η έκφραση «todo el ke tiene hambre, venga y koma» 

που σημαίνει «όποιος πεινάει ας έρθει να φάει μαζί μας». Οι πόρτες όλων των σπιτιών ήταν 

ανοιχτές για όλους.  

Τα νεαρά κορίτσια είχαν μια άλλη αγαπημένη έκφραση «De Purim a Pesah major ke mi 

madre no me pariera» που σημαίνει από το Πουρίμ ως το Πάσχα, εύχομαι να μην είχα 

γεννηθεί. Εξαιτίας όλης της δουλειάς που έπρεπε να κάνουν για να βοηθήσουν τις μητέρες 

τους. 

Η προετοιμασία ξεκινούσε έξι 

έως οκτώ εβδομάδες πριν 

από τις αργίες του Πάσχα. Η 

πρώτη φάση περιελάμβανε το 

λεπτομερή καθαρισμό του 

σπιτιού. Οι εσωτερικοί και 

εξωτερικοί τοίχοι ασπρίζον-

ταν. Ό, τι  ήταν από ξύλο στο 

σπίτι γυαλίζονταν  με ένα 

μείγμα κηροζίνης και λαδιού 

και αυτό έκανε το ξύλο  

πραγματικά να λάμπει. Τα 

δάπεδα που ήταν φτιαγμένα  

από μικρά βότσαλα που ονομάζονται «sheshicos» τρίβονταν με μια βούρτσα μέχρι να γίνουν 

απόλυτα καθαρά και γυαλιστερά. 

Στις αρχές του 1900, έριχναν τα λύματα στους δρόμους μπροστά από τα σπίτια. Οι αρχές της 

πόλης  αποφάσισαν να το απαγορεύσουν αυτό. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 

του Πάσχα, επέτρεπαν στους Εβραίους να ρίχνουν τα λύματα τους στο δρόμο, μπροστά από 

τα σπίτια τους, λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού που χρησιμοποιούσαν εκείνες τις μέρες. 

Τα σπίτια είχαν αυτό που αποκαλούσαν «posa» ή δεξαμενή για την απόρριψη του βρώμικου 

νερού. Οι δεξαμενές αυτές   αδειάζονταν και καθαρίζονταν περίπου δύο φορές το χρόνο. 

Περίπου ένα μήνα πριν από το Πάσχα, η κοινότητα  ενοικίαζε έναν από τους δημόσιους 

φούρνους για το  Πάσχα. Προσλάμβανε  άτομα να ετοιμάσουν  τους φούρνους και να 

βοηθήσουν στο ψήσιμο των άζυμων. Όλα τα άζυμα ψήνονταν  σε αυτούς τους φούρνους και 

στη συνέχεια τα πουλούσαν  στις οικογένειες. Το αλεύρι για το Πάσχα, που χρησιμοποιούσαν  

για άλλες παρασκευές ,το  αγόραζαν από την κοινότητα. Ό,τι κέρδος προέκυπτε  από αυτό το 

διέθεταν  για την αγορά τροφίμων για τους οικονομικά αδύναμους. 

Πριν από το Πάσχα όλοι πήγαιναν  στο δημόσιο λουτρό για να ετοιμαστούν για την γιορτή. 

Καινούργια ρούχα για όλους ήταν απλωμένα  στον καναπέ. Τα παιδιά  μετρούσαν με 

ανυπομονησία  τις ημέρες πριν από το Πάσχα για να φορέσουν τα καινούργια τους ρούχα. 

Οι δρόμοι της Εβραϊκής γειτονιάς, αντηχούσαν από  τραγούδι,  γέλιο,  χαρά και  ευτυχία  σε 

όλα τα σπίτια και αυτό το ζεστό συναίσθημα της συνύπαρξης είναι μια ανάμνηση που δεν  

ξεχνιέται ποτέ. 



Το πρωί της τελευταίας ημέρας του Πάσχα, πολλοί ετοίμαζαν μεσημεριανό για πικνίκ. 

Ξεκινούσαν σε ομάδες περπατώντας αρκετά μίλια για το πάρκο «Ζιμπουλί» Ροδίνι. 

Δεδομένου ότι το Πάσχα  γιορτάζεται την άνοιξη, που όλα είναι καταπράσινα και   τα 

λουλούδια ανθισμένα, κατά την επιστροφή από τη Ροδίνι, όλοι μάζευαν αγκαλιές από 

λουλούδια και πρασινάδες   για να τα φέρουν στα σπίτια τους. Στόλιζαν   όλο το σπίτι και την 

πόρτα τους. Έφερναν ειδικά  έναν είδος ιτιάς που ονομάζεται «Arava». Τα κλαδιά της ιτιάς   

στο σπίτι σήμαιναν το τέλος του Πάσχα. 

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


