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Η γιορτή και η σημασία της 

Σκοπός του Γιομ Κιπούρ, της Ημέρας του 
Εξιλασμού, είναι η Μετάνοια, η ειλικρινής 
επιθυμία μας να αναγνωρίσουμε τα 
αμαρτήματά μας, να τα ομολογήσουμε, να 
εκφράσουμε τη μεταμέλειά μας για αυτά και να 
επιστρέψουμε στο καλό μονοπάτι της ζωής. 
Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Τορά («θα 
ταπεινώσετε τις ψυχές σας», Λευιτ. 23,23-32) 
δεν τρώμε ούτε πίνουμε τίποτα από το 
ηλιοβασίλεμα της παραμονής του Κιπούρ μέχρι 
τη νύχτα της ημέρας αυτής. 

Οι μέρες ανάμεσα στο Ροσς Ασσανά και το Γιομ 
Κιπούρ ονομάζονται ημέρες δέους (Γιαμίμ 
Νοραΐμ). Πρόκειται για μέρες φορτισμένες, 
μέρες ενδοσκόπησης, κατά τις οποίες 
συντελείται η διαδικασία της Επιστροφής 
(τεσσουβά). Καθώς το καινούργιο φεγγάρι του 
Ροσς Ασσανά μεγαλώνει και δίνει τη θέση του 
στο σχεδόν γεμάτο φεγγάρι του Κιπούρ, η 
στιγμή της ανανέωσης δίνει σιγά-σιγά την θέση 
της στην εξέλιξη, στην πιο συνειδητή ύπαρξη. 
Γιατί μόνον έτσι μπορεί να γίνει δυνατή η 
συνεύρεση με τον Θεό, η συμπόρευση μαζί 
Του.  

Η διαδικασία της τεσσουβά 
αφορά ακριβώς στην 
επιστροφή του ανθρώπου στην 
Πηγή του, στις ρίζες του. Όσο 
έντονη και φυσιολογική είναι η 
θέληση της ζωής να 

αναπτυχθεί και να φτάσει 
σε ψηλότερα 

επίπεδα, τόσο 
έντονη είναι 
και η ανάγκη 

της 
ανακάλυψης και της επιστροφής στην πηγή, 
στην αρχική κατάσταση της ολότητας και της 
ολοκλήρωσης, της ενότητας του ανθρώπινου με 
το θείο. 

Υπάρχουν πολλές πύλες που οδηγούν στον 
ουρανό. Στην εποχή μας όμως είναι όλες 
κλειστές. Όλες εκτός από μία: Την Πύλη των 
Δακρύων. Όταν  κάποιος προσεύχεται στον 
Θεό, με μάτια δακρυσμένα, οι προσευχές τους 
περνούν κατ’ ευθείαν μέσα από την Πύλη των 
Δακρύων.  Η Πύλη των Δακρύων δεν είναι ποτέ 
κλειστή γι’ αυτόν.  

Αν είναι έτσι τότε γιατί χρειαζόμαστε την πύλη 
αυτή;  

Το Γιομ Κιπούρ είναι μια μέρα που θα έπρεπε 
να προσευχόμαστε με δάκρυα στα μάτια. Θα 
έπρεπε να κλαίμε γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει 

Κάποιος εκεί για να μας απαντήσει. Ότι υπάρχει 
ένας Πατέρας, ένας Κριτής που θα ασχοληθεί  
μαζί  μας με ευσπλαχνία και καλοσύνη, αν 
αφεθούμε στη μεγαλοψυχία Του. 

Υπάρχει όμως κι ένα άλλο  είδος  δακρύων. Τα 
ψεύτικα δάκρυα, των υποκριτών,  εκείνων που 
δεν επιζητούν τη βοήθεια του Θεού, γιατί δεν 
πιστεύουν ότι Αυτός μπορεί να τους βοηθήσει ή 
ακόμα χειρότερα γιατί δεν πιστεύουν  στην  
ύπαρξή Του. 

Γι’ αυτό υπάρχει η πύλη των δακρύων και αυτή 
η πύλη είναι κλειστή στα δάκρυα αυτών των 
ανθρώπων. Αυτών που δεν πιστεύουν. 

 

Κανόνες και έθιμα 
 Απαγορεύσεις: Το Κιπούρ 

απαγορεύεται κάθε εργασία, όπως το Σάββατο. 
Επιπλέον υπάρχουν άλλες πέντε ειδικές 
απαγορεύσεις: να τρως, να πίνεις, να φοράς 
αρώματα, οι συζυγικές σχέσεις, το πλύσιμο (για 
ευχαρίστηση) και να φοράς δερμάτινα 
παπούτσια ή ρούχα. 

 Η νηστεία του Κιπούρ (ταανίτ) 
αρχίζει την παραμονή της δέκατης μέρας του 
Τισσρί, το σούρουπο, και τελειώνει με το τέλος 
της δέκατης μέρας, όταν πέσει η νύχτα. 

 Καπαρότ: Νωρίς το πρωί της 
παραμονής του Γιομ Κιπούρ τελείται το έθιμο 
της «καπαρά». Οι γυναίκες χρησιμοποιούν μια 
κότα, οι άνδρες ένα κόκορα, ενώ πολλοί αντί γι’ 
αυτά χρησιμοποιούν χρήματα. Κατά τη διάρκεια 
της τελετής γυρίζουμε απαλά και κυκλικά γύρω 
από το κεφάλι το κοτόπουλο ή τα χρήματα τρεις 
φορές συνολικά. Μετά από αυτό το 
τελετουργικό, το κοτόπουλο δωρίζεται σε 
κάποιον φτωχό, ως πράξη φιλανθρωπίας εκ 
μέρους μας. Αυτοί που χρησιμοποιούν 
χρήματα, μετά το τελετουργικό, τα προσφέρουν 
ως δωρεά είτε σε φτωχούς απευθείας είτε σε 
φιλανθρωπικά ιδρύματα. 



 
 Εορταστικά γεύματα: Την παραμονή 

του Γιομ Κιπούρ πριν τη μετάβασή μας στη 
Συναγωγή, συνηθίζεται να τρώμε οικογενειακά 
γιορτινά γεύματα και να ανταλλάσσουμε ευχές 
με συγγενείς, γνωστούς και φίλους. 

 Άναμμα κεριών: Την παραμονή του 
Κιπούρ ανάβουμε τα κεριά της γιορτής και λέμε 
την προσευχή: Μπαρούχ ατά Αντονάι 
ελοένου μέλεχ αολάμ ασσέρ κιντεσσάνου 
μπεμιτσβοτάβ βετσιβάνου λεαντλίκ νέρ  
σσελ γιόμ ακιπουρίμ. 
Ευλογητός Εσύ Κύριε, Θεέ μας, βασιλιά του 
κόσμου, που μας ευλόγησες με τις εντολές σου 
και μας πρόσταξες να ανάβουμε τα κεριά του 
Γιομ Κιπούρ. 

Η λήξη της νηστείας αποτελεί άλλη μια ευκαιρία 
για ένα γιορτινό οικογενειακό γεύμα. 

 Γονική ευλογία: Η ευλογία του 
πατέρα προς τα παιδιά του δίνεται αμέσως μετά 
το γιορταστικό γεύμα και πριν την έναρξη της 
νηστείας. Η γονική ευλογία είναι η ίδια που 
απαγγέλλουν οι Κοανίμ στη Συναγωγή: 
Ας σε ευλογεί ο Θεός και ας σε φυλάει. Ας 
φωτίσει ο Θεός το πρόσωπό Του επάνω σου 
και ας δείξει τη χάρη Του προς εσένα. Ας 
στρέψει ο Θεός το πρόσωπο Του προς εσένα 
και ας σου χαρίσει ειρήνη. 

Λειτουργίες στη Συναγωγή 
Το Κιπούρ γίνονται πέντε λειτουργίες: Καλ 
Νιντρέ, Πρωινή, Πρόσθετη, Απογευματινή και 
Νεϊλά. 

 Καλ Νιντρέ: Πριν από την εσπερινή 
λειτουργία της μέρας του εξιλασμού ψάλλεται το 

Καλ  Νιντρέ που  
σημαίνει  κατά λέξη: 
«Όλα τα τάματα». Η 
προσευχή αυτή 
διαβάζεται τρεις φορές 
και είναι μια τυπική 
απαλλαγή από τις 
υποσχέσεις που 
δώσαμε και δεν 
κρατήσαμε τον 
περασμένο χρόνο. Αυτό 
αφορά μόνο τις 
υποσχέσεις προς τον 

Θεό και όχι κι’ εκείνες που έχουμε αναλάβει 
απέναντι στους ανθρώπους. Η ιστορία του 
κειμένου και η μελωδία του καλύπτονται από 
μυστήριο. Μερικοί μελετητές των ιερών 
κειμένων πιστεύουν πως προέρχονται από την 
εποχή των διωγμών της Ισπανίας, στις αρχές 
του Μεσαίωνα.  

 Ομολογία: 
Ένα χαρακτηριστικό 
της λειτουργίας του 
Κιπούρ είναι οι συχνές 
παρακλήσεις μας στον 
Θεό να συγχωρέσει τις 
αμαρτίες μας. Επίσης 
διαβάζεται μια σειρά 
από ομολογίες 
μετάνοιας και πολλές 
άλλες κατανυκτικές 
δεήσεις συγνώμης, 
από το Βιβλίο  των  
Προσευχών. Σύμφωνα με την εβραϊκή 
παράδοση, την Ημέρα του Εξιλασμού 
συγχωρούνται μόνον τα αμαρτήματά μας 
απέναντι στον Θεό. Αν έχουμε βλάψει ή 
αδικήσει άλλον άνθρωπο, πρέπει πρώτα να 
ζητήσουμε και να λάβουμε πρώτα από εκείνον 
συγχώρεση και κατόπιν να ζητήσουμε 
συγγνώμη από τον Θεό.  

 Αβοντά: 
Αυτή η τελετή 
αποτελεί μέρος του 
Μουσάφ (της 
πρόσθετης 
λειτουργίας). Είναι 
μια αναλυτική 
περιγραφή των 
επιβλητικών λειτουρ-
γιών της ημέρας του 
Εξιλασμού την 
εποχή του Ιερού 
Ναού, όταν στο 
άδυτο έμπαινε μόνο ο Αρχιερέας. 

 Νεϊλά: Η 
λειτουργία του 
απογεύματος 
ακολουθείται από τη 
Νεϊλά, μια συλλογή 
προσευχών με 
ιδιαίτερη σημασία 
και βαρύτητα. Σε 
όλη τη διάρκεια της 
Νεϊλά το Εχάλ (το 
ερμάριο των Ιερών 
Περγαμηνών) μένει 
ανοιχτό. Στο τέλος 
της προσευχής ηχεί 
το σσοφάρ, σημαίνοντας το τέλος της γιορτής. 


