
Σουκότ –Γιορτή της Σκηνοπηγίας. 

 

Πέντε ημέρες μετά το Γιομ Κιπούρ, γιορτάζεται το Σουκότ . Οι μικροπωλητές  έρχονταν  στην 

εβραϊκή γειτονιά  λίγες μέρες πριν από το Σουκότ   για να πουλήσουν μυρτιές και φύλλα  

φοινικιάς. Τα φύλλα αυτά ήταν απαραίτητα για να φτιαχτεί η στέγη της Σουκά 

Τα παιδιά ανυπομονούσαν να διακοσμήσουν τη σουκά. Έφτιαχναν  χρωματιστά φανάρια και 

αλυσίδες από χαρτί. Βοηθούσαν με το κρέμασμα των φρούτων, των «roskitas»(τσουρεκάκια) 

και των  «biscochos» (στρογγυλά γλυκάκια). Οι τοίχοι σκεπάζονταν με   λευκά σεντόνια, 

διακοσμημένα με ανατολίτικα χαλιά , τσεβρέδες και  βελούδινα υφάσματα   κεντημένα με 

χρυσά νήματα. Οι πόρτες  πλαισιώνονταν  με κλαδιά φοίνικα και  φρέσκα λουλούδια. 

 Για οκτώ μέρες όλα τα γεύματα γινόντουσαν  

μέσα  στη σουκά . Όλοι στην εβραϊκή γειτονιά 

σταματούσαν κάποια στιγμή σε μια σουκά   για 

την ευλογία (beraha) του Lulav και του Etrog. Αυτά 

τα δύο αντικείμενα  είναι τα σύμβολα της 

περιόδου . Το βράδυ τοποθετούσαν  μια καρέκλα 

στο τραπέζι , ένα  ποτήρι με  νερό   και  ένα 

προσευχολόγιο. Πίστευαν ότι  ο Eliyahu Anavi θα 

κατέβαινε από τον ουρανό για να πιει νερό. 

Η έβδομη νύχτα ήταν η Vilada de Oshana Raba 

(μια νύχτα αφιερωμένη στη μελέτη). Τα ιερά 

κείμενα διαβάζονταν  είτε στη συναγωγή είτε στο 

σπίτι κάποιου που είχε πένθος και διαρκούσαν  

όλη τη νύχτα. Το επόμενο πρωί ήταν παράδοση να 

τρώνε  απλά μακαρόνια "alitrea" με τριμμένο τυρί 

και έπιναν  ένα ρόφημα με νερό, κανέλα και 

ζάχαρη. Αυτό σερβιριζόταν  μόνο σε σπίτι 

πενθούντων. Την παραμονή της όγδοης ημέρας, 

Shemini Hag Atseret (Los Sigundos), έβγαζαν 

όλους τους κύλινδρους της Τορά από το ιερό και 

παρελαύναν  επτά φορές  γύρω γύρω από τη 

συναγωγή. Τα τραγούδια που τραγουδούσαν  σε 

αυτήν την περίσταση διέφεραν από αυτά που 

τραγουδούσαν για το  Simhat Torah. 

 

Η γιορτή του Simhat Torah  που στα ελληνικά αποδίδεται ως η γιορτή της Χαράς της Τορά( 

Παλαιάς Διαθήκης), γιορτάζουμε το τέλος του ετήσιου κύκλου ανάγνωσης της Τορά που 

διαιρείται σε 52-54 εβδομαδιαία κομμάτια, (περασσά), που διαβάζονται κάθε βδομάδα στη 

συναγωγή. Η ανάγνωση του τελευταίου κομματιού αποτελεί την αφορμή για μια μεγάλη 

γιορτή στην συναγωγή. Όλοι πηγαίνουν στη συναγωγή και όλοι οι κύλινδροι της Τορά 

πήγαιναν  από τη μια συναγωγή στην άλλη με πολύ χαρά και τραγούδι.  Κάθε συναγωγή 

επέλεγε τρεις άνδρες για να υπηρετήσουν ως « χατάνιμ» - γαμπροί της Τορά. Κάποτε 

δημοπρατείτο  η τιμή  να γίνεις  «χατάν». Αργότερα, ωστόσο, έγινε συνηθισμένο να 
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απονέμονται τιμές σε άξια άτομα. Ήταν εξαιρετικό να βλέπεις χιλιάδες Εβραίους ντυμένους 

με γιορτινά ρούχα, να χορεύουν και να τραγουδούν. Οι «χατανίμ» κάθε συναγωγής, 

συνοδευόμενοι από γονείς και φίλους, επισκέπτονταν και  τις άλλες συναγωγές. 

 

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

 


