
Ρωσς α'Σσανά (Η Εβραϊκή Πρωτοχρονιά) 

Για τους Ροδίτες Εβραίους, ο συνηθισμένος χαιρετισμός για το νέο έτος είναι «Renova sovre 

nostros anyada Buena I klara skritas en livros de vida» « Να είμαστε πάλι ευλογημένοι με μια  

ευτυχισμένη  Νέα χρονιά  και να εγγραφούμε  στο βιβλίο της ζωής» ή πιο απλά «Anyada 

alegre ” « Χαρούμενη Χρονιά». 

 

 

Κατά τη διάρκεια του μήνα πριν από το Rosh Hashanah , απαγγέλλονταν σελιχόθ (προσευχές 

που ζητούσαν συγχώρεση), γενικά στα σπίτια εκείνων που πενθούσαν. 

Την προηγούμενη μέρα του Rosh Hashanah, οι άνδρες πήγαιναν  στο νεκροταφείο για να 

επισκεφτούν τους τάφους των αγαπημένων τους. 

Πρόσφεραν φαγητό με γλυκιά γεύση , για να έχουν μια καινούργια χρονιά γεμάτη χαρά και 

αφθονία και συμπεριλάμβαναν σπιτικά αμυγδαλωτά – marzipan ( φοντάν με ασπρισμένο 

αμύγδαλο και άρωμα λεμονιού ) που είναι σύμβολο αγνότητας. 

Μερικοί Σεφαραδίτες αποφεύγουν να τρώνε ξινά ή πικρά φαγητά ή αυτά που έχουν μαύρο 

χρώμα, όπως ελιές, σταφίδες και μελιτζάνες καθώς συνδέεται με το πένθος.  

Δοκίμαζαν τα καινούργια εποχιακά φρούτα λέγοντας μια προσευχή ευχαριστίας και 

ευλογίας, Shehecheyanu. Αρκετά φαγητά γίνονται σε στρογγυλεμένο σχήμα, συμβολίζοντας 

τη συνέχεια και την ολότητα, συμπεριλαμβανομένου του εορταστικού ψωμιού σε σχήμα 

δαχτυλιδιού. Έτρωγαν  γεμιστά λαχανικά, αλμυρές πίτες και  τηγανητά κεφτεδάκια  

κολοκύθας και πράσου .  Ήταν  σύνηθες  να τοποθετείτε ζάχαρη στο τραπέζι αντί για αλάτι 

για μια γλυκιά χρονιά. Αυτή τη ζάχαρη την διατηρούσαν σε ένα μέρος και την 

χρησιμοποιούσαν   όλο το χρόνο για να κάνουν ένα  διάλυμα ζάχαρης και νερού  (Αυτό το 

διάλυμα νερού και ζάχαρης το έδιναν σε περιπτώσεις που κάποιος έπεφτε ή φοβόταν 

“spanto”). 

Ήταν  επίσης έθιμο να φυλάσσουν  το τραπεζομάντηλο που χρησιμοποιούσαν  την πρώτη 

νύχτα με όλα τα ψίχουλα διπλωμένα μέσα. Όταν ξημέρωνε  η πρώτη μέρα της Πρωτοχρονιάς 

Mahzor leRosh Hashanah, Σεφαραδίτικο βιβλίο προσευχών για τον καινούργιο 
χρόνο, Livorno 1860. Ανήκε στον Aher Varon, που έμενε στο Κεϊπ Τάουν ,Ν.Αφρική.  



έπαιρναν  το τραπεζομάντιλο με τα ψίχουλα στη θάλασσα με κάποιον που είχε αρρωστήσει. 

Εάν κανείς στην οικογένειά δεν ήταν άρρωστος, το δάνειζαν   σε μια οικογένεια που το 

χρειαζόταν. Το τραπεζομάντιλο το τίναζαν πάνω από το κεφάλι του άρρωστου λέγοντας  

προσευχές. Αυτό ονομαζόταν  "Olas a la mar" ή δημιούργησε  κύματα στον ωκεανό και 

υποτίθεται ότι θεράπευε τους ασθενείς. 

 Ένα άλλο έθιμο ήταν να μη φοράνε κάτι καινούργιο στα πόδια τους, όπως παπούτσια, 

κάλτσες ή παντόφλες την Πρωτοχρονιά .  

 

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


