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Η γιορτή και η σημασία της 

Το Ροσς Ασσανά είναι η εβραϊκή πρωτοχρονιά, η 
πρώτη μέρα του εβραϊκού έτους. Κατά παράδοξο 
τρόπο πρόκειται για την πρώτη ημέρα του έβδομου 
μήνα του εβραϊκού ημερολογίου. 

Το Εβραϊκό Νέο Έτος και η Ημέρα του Εξιλασμού 
διαφέρουν από τις άλλες γιορτές, γιατί το 
ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται κυρίως στο άτομο 
και έχουν μικρότερη εθνική ή ιστορική σημασία από 
άλλες γιορτές του εβραϊκού ημερολογίου. 

Ο Νέος Χρόνος φέρνει το 
άτομο ενώπιον του Θεού 
αλλά και ενώπιον του 
εαυτού του. Τα διδάγματά 
του αναφέρονται σε έννοιες 
όπως η αμαρτία, η 
μεταμέλεια και η ιδανική 
διαβίωση του ανθρώπου 
πάνω στη γη. Για να 

μπορέσουμε να εναρμονιστούμε με το πνεύμα και 
τη διάθεση αυτής της μεγάλης ημέρας, πριν από τη 
γιορτή υπάρχει μια περίοδος προπαρασκευής. 
Ολόκληρο το μήνα Ελούλ, που προηγείται του Ροσς 
Ασσανά, τις καθημερινές, μετά το τέλος της πρωινής 
λειτουργίας, ακούγεται το σσοφάρ για να θυμίζει 
στους πιστούς τον ερχομό της γιορτής, διαβάζονται 

ειδικά «σελιχότ» ή προσευχές μετανοίας για να μας 
εμπνεύσουν ανάλογα αισθήματα. 

Το Ροσς Ασσανά σαλπίζουμε επίσης το σσοφάρ και 
τραγουδάμε «Αγιόμ Αράτ Ολάμ»: Σήμερα είναι τα 
γενέθλια του κόσμου. Σήμερα ξεκινάμε. Σήμερα 
γιορτάζουμε έναν κόσμο ανοιχτό γεμάτο 
δυνατότητες. Σήμερα δεχόμαστε την ευθύνη να 
κινηθούμε και να βελτιώσουμε τον κόσμο. Σήμερα 
ανανεώνουμε τις προσδοκίες και τα ιδεώδη μας. 
Σήμερα είναι μια νέα μέρα που δεν έχουμε ξαναδεί 
και που δεν θα επαναληφθεί. 

Ονομασίες της γιορτής 
 Ροσς Ασσανά = Νέον Έτος (Η πιο 

συνηθισμένη ονομασία): Το Ροσς Ασσανά πέφτει 
την πρώτη και τη δεύτερη μέρα του εβραϊκού μήνα 
Τισσρί. Απ’ τα παλιά χρόνια κρατούσε δυο μέρες 
ακόμα και στο Ισραήλ. Αν και ο Τισσρί είναι ο 
έβδομος μήνας του χρόνου, εθεωρείτο ο πιο 
κατάλληλος για πνευματική συγκέντρωση γιατί στο 
Ισραήλ πέφτει φθινόπωρο. Η φύση έχει 
συμπληρώσει τον κύκλο του χρόνου. Η συγκομιδή 
έχει τελειώσει και ακολουθεί ένα μικρό διάστημα 
ανάπαυσης, πριν αρχίσουν οι εργασίες του νέου 
χρόνου. Υποστηρίζεται επίσης από μερικούς πως 
αυτή την εποχή άρχισε ο Θεός τη Δημιουργία του 
Σύμπαντος, είναι δηλαδή τα γενέθλια του Αντάμ, του 
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πρώτου ανθρώπου, η γιορτή για το ξεκίνημα όλης 
της ανθρωπότητας. 

 Γιομ Ατερουά = Ημέρα Σαλπίσματος 
του Σσοφάρ (Αριθμοί 29, 1): Αυτό είναι το αρχικό 
βιβλικό όνομα της γιορτής. 

 Γιομ Αντίν = Ημέρα της Κρίσης: Αυτή η 
γιορτή μας δίνει την ευκαιρία αυτοκριτικής, ώστε να 
εξετάσουμε τον εαυτό μας με βάση τα διδάγματα της 
θρησκείας μας. Η συνείδησή μας στέκεται γυμνή 
μπροστά στο Θεό, που μας κρίνει καθέναν χωριστά. 

 Γιομ Αζικαρόν = Ημέρα της 
Ανάμνησης: Στο βιβλίο των προσευχών 
αναφέρεται ότι ο Θεός θυμάται όλα τα πλάσματά 
του την Ημέρα αυτή. 

Έθιμα 
 Το σσοφάρ είναι το σημαντικότερο 

σύμβολο των ιερών διδαγμάτων αυτής της μέρας. 
Το σάλπισμα του ηχεί και τις δύο μέρες της γιορτής, 
όχι όμως το Σσαμπάτ. Μας θυμίζει την παράδοση 
του Νόμου στο όρος Σινά, όταν το σσοφάρ ήχησε 
για να σημειώσει τη Θεία Παρουσία και Αποκάλυψη. 
Μας φέρνει ακόμη στο νου τη θυσία του Ισαάκ, όταν 
παρουσιάστηκε ένα κριάρι με μεγάλα γυριστά 
κέρατα για να πάρει τη θέση του Ισαάκ στο βωμό. Η 
αφήγηση αυτής της θυσίας έπαιξε μεγάλο ρόλο στη 
διαμόρφωση της εβραϊκής σκέψης, καθώς 
συμβολίζει την προθυμία του Εβραίου να προσφέρει 
τον εαυτό του στην υπηρεσία του Θεού. Τέλος, το 
σσοφάρ μάς θυμίζει την Ημέρα της Κρίσης, τον 
ερχομό του Μεσσία. 

 Τασσλίχ: Το Τασσλίχ είναι μια πολύ 
ενδιαφέρουσα συνήθεια που άρχισε τον Μεσαίωνα. 
Το απόγευμα της πρώτης μέρας, ή τη δεύτερη μέρα 
αν η πρώτη είναι Σσαμπάτ, οι Εβραίοι πηγαίνουν 

στην όχθη ενός ποταμού, 
λίμνης ή θάλασσας και 
διαβάζουν σύντομες 
προσευχές κι ένα 
απόσπασμα από το βιβλίο 
του Προφήτη Μιχαίου, που 
αναφέρεται στον Θεό που 
συγχωρεί και «ρίχνει τις 
αμαρτίες μας στα βάθη της 
θάλασσας». 

 Άναμμα κεριών: Την παραμονή του Ροσς 
Ασσανά ανάβουμε τα κεριά της γιορτής και λέμε την 
προσευχή: Μπαρούχ ατά Αντονάι ελοένου μέλεχ 
αολάμ ασσέρ κιντεσσάνου μπεμιτσβοτάβ 
βετσιβάνου λεαντλίκ νερ σσελ σσαμπάτ βεγιόμ 
τοβ.  
Ευλογητός Εσύ Κύριε Θεέ μας, βασιλιά του κόσμου, 
που μας ευλόγησες με τις εντολές σου και μας 
πρόσταξες να ανάβουμε τα κεριά  του Σαββάτου και 
της γιορτής. 
 

 Κάρτες: τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει η 
συνήθεια να στέλνουμε ευχετήριες κάρτες. Η 

συνηθισμένη ευχή είναι לשנה  טובה תכתבו, δηλαδή 
«μακάρι να εγγραφείτε για μια καλή χρονιά». 

Σέντερ του Ροσς Ασσανά 
Το βράδυ της παραμονής του Ροσς Ασσανά, μετά 
το Κιντούσς, κάνουμε ένα «σέντερ» με φρούτα, 
λαχανικά και ψάρια, που συμβολικά οι λέξεις τους 
μας προδιαθέτουν για μια καινούργια χρονιά μακριά 
από κακίες και μίση. Το σέντερ αυτό επαναλαμβά-
νεται και το επόμενο βράδυ. 
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ΚΙΝΤΟΥΣ 
(Με πλάγια μπλε γράμματα σημειώνονται όσα λέμε 
επί πλέον όταν την πρώτη βραδιά είναι Παρασκευή 
βράδυ) 
Γιόμ ασσισσί βαϊχουλού ασσαμάγιμ βεαάρετς 
βεχόλ τσεβαάμ, βαϊχάλ ελοήμ μπαγιόμ ασσεβιί 
μελαχτό ασσέρ ασά, βαγισσμπότ μπαγιόμ 
ασσεβιί μικόλ μελαχτό ασσέρ ασά, βαϊβάρεχ 
ελοήμ ετ γιόμ ασσεβιί βαϊκαντέσς οτό κι βο 
σσαβάτ μικόλ μελαχτό ασσέρ μπαρά  ελοΐμ 
λαασότ. 
Σαβρί μαρανάν. Μπαρούχ ατά Αντονάι, ελοένου 
μέλεχ αολάμ μπορέ περί αγκέφεν. 
Μπαρούχ ατά Αντονάι ελοένου μέλεχ αολάμ 
ασσέρ μπαχάρ μπάνου μικόλ αμ βερομεμάνου 
μικόλ λασσόν βεκιντεσσάνου μπεμιτσβοτάβ, 
βατιτέν λάνου Αντονάι ελοένου μπεααβά ετ γιομ 
ασσαμπάτ αζέ βεέτ γιόμ αζικαρόν αζέ ετ γιομ 
τοβ μικρά κόντεσς αζέ, γιομ ζιχρόν τερουά 
μπεααβά μικρά κόντεσς ζέχερ λιτσιάτ μιτσράγιμ. 
Ουντβαρχά μαλκένου εμέτ βεκαγιάμ λαάντ. 
Μπαρούχ ατά Αντονάι μέλεχ αλ κολ αάρετς 
μεκαντέσς ασσαμπάτ βεγισραέλ βεγιόμ 
αζικαρόν. 
Μπαρούχ ατά Αντονάι ελοένου μέλεχ αολάμ 
σσεεχεγιάνου βεκιγεμάνου βεϊγκιάνου 
λαζεμάν αζέ. 

ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ 
Πλένουμε τα χέρια λέγοντας την ακόλουθη 
ευλογία: 
Μπαρούχ ατά Αντονάι ελοένου μέλεχ αολάμ 
ασσέρ κιντεσσάνου μπεμιτσβοτάβ βετσιβάνου 
αλ νετιλάτ γιαντάγιμ. 

ΨΩΜΙ 
Βουτάμε το ψωμί στο μέλι και λέμε: 
Μπαρούχ ατά Αντονάι ελοένου μέλεχ αολάμ 
αμοτσί λέχεμ μιν αάρετς. 

ΤΑΠΟΥΑΧ - ΜΗΛΟ 
Βουτώντας το μήλο στο μέλι λέμε: 

Γεή ρατσόν 
μιλεφανέχα 

Αντονάι ελοένου 
βελοέ αβοτένου 

σσετιτχαντέσς 
αλένου σσανά τοβά 
ουμτουκά μερεσσίτ 

ασσανά βεάντ αχαρίτ ασσανά.   (Καλή Χρονιά).  
Κατόπιν λέμε την μπεραχά: 

Μπαρούχ ατά Αντονάι ελοένου μέλεχ αολάμ 
μπορέ περί αέτς. 
ΚΑΡΤΙ - ΠΡΑΣΟ 
Γεή ρατσόν μιλεφανέχα Αντονάι ελοένου βελοέ 
αβοτένου σσεγικαρτού ογεβέχα βεσονεέχα 
βεχόλ μεβακσσέ ραατένου. ταρούμ γιαντέχα αλ 
τσαρέχα βεχόλ ογεβέχα γικαρέτου. (Να 
καταστραφούν οι εχθροί μας και όσοι ζητούν το 
κακό μας) 
Κατόπιν λέμε την μπεραχά: 
Μπαρούχ ατά Αντονάι ελοένου μέλεχ αολάμ 
μπορέ περί αανταμά. 

ΣΑΛΚΑ - ΦΥΛΛΑ ΑΠΟ ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ 
Γεή ρατσόν μιλεφανέχα Αντονάι ελοένου βελοέ 
αβοτένου σσεγισσταλεκού ογεβέχα βεσονεέχα 
βεχόλ μεβακσσέ ραατένου. σούρου μιμένι κολ 
ποαλέ άβεν κι σσάμα Αντονάι κολ μπιχγί. 
σούρου σούρου τσεού μισσάμ ταμέ αλ τιγκάου. 
τσεού μιτοχά ιμπαρού νοσεέ κελέ Αντονάι. (Να 
απομακρυνθούν οι εχθροί μας) 

ΤΕΜΑΡΙΜ - ΧΟΥΡΜΑΔΕΣ 
Γεή ρατσόν μιλεφανέχα Αντονάι ελοένου βελοέ 
αβοτένου σσεγιταμού ογεβέχα βεσονεέχα βεχόλ 
μεβακσσέ ραατένου. γιταμού χαταήμ μιν αάρετς 
ουρσσαήμ οντ ενάμ μπαρεχί ναφσσί ετ Αντονάι. 
ουβχασντεχά τατσμίτ ογεβάι βεααβαντετά κολ 
τσορερέ ναφσσί κι ανί αβντέχα.  (Να 
εξαλειφθούν οι εχθροί μας) 

ΚΑΡΑ - ΚΟΛΟΚΥΘΑ 
Γεή ρατσόν μιλεφανέχα Αντονάι ελοένου βελοέ 
αβοτένου σσετικρά ροά γκεζάρ ντινένου 
βεγικαρεού λεφανέχα ζαχιγιοτένου. (Να 
απαλειφθούν  οι καταδικαστικές αποφάσεις 
εναντίον μας και να ληφθούν υπόψη μόνον οι 
καλές μας πράξεις) 

ΝΤΑΓΚΙΜ - ΨΑΡΙΑ 
Γεή ρατσόν μιλεφανέχα Αντονάι ελοένου βελοέ 
αβοτένου σσεγιρμπού ζαχιγιοτένου κανταγκίμ.   
(Να πληθύνουν οι καλές μας πράξεις όπως τα 
ψάρια) 

ΡΟΣΣ ΝΤΑΓΚ / ΡΟΣΣ ΚΕΒΕΣ - ΚΕΦΑΛΙ 
ΨΑΡΙΟΥ Ή ΑΡΝΙΟΥ 

Γεή ρατσόν μιλεφανέχα Αντονάι 
ελοένου βελοέ αβοτένου σσενιγιέ 
λερόσς βελό λεζανάβ. (Να είμαστε 
κεφαλή και όχι ουρά). 


