
  
 

 

 

 

 



Η   Γ Ι Ο Ρ Τ Η   Τ Ο Υ   Σ Ο Υ Κ Ο Τ  

 

Οι συμβολισμοί της γιορτής 
Γιορτάζουμε το Σουκότ για να θυμόμαστε τις 
περιπλανήσεις των Εβραίων στην Έρημο, μετά 

την απελευθέρωση τους από την Αίγυπτο, όταν 
ήταν αναγκασμένοι να ζουν σε σκηνές, καλύβες ή 
παραπήγματα (Σουκά = παράπηγμα, σκηνή, 
Λευιτικόν 23,42). Επειδή η γιορτή πέφτει την 
περίοδο της συγκομιδής των φρούτων, είναι 
ταυτόχρονα και γιορτή ευχαριστιών για τα άφθονα 
δώρα που έδωσε η φύση στον άνθρωπο τον 
περασμένο χρόνο. 

Η διπλή σημασία της γιορτής, ιστορική και 
γεωργική, τη συνδέει με τις άλλες δύο μεγάλες 
εβραϊκές γιορτές, το Πέσαχ και το Σσαβουότ, που 
έχουν αντίστοιχες ιστορικές και γεωργικές 
σημασίες. 
Η Σουκά, σαν προσωρινή κατοικία, μας θυμίζει το 

πρόσκαιρο της ζωής μας στη γη. Μας θυμίζει την 
προστασία του εβραϊκού λαού από τον Δημιουργό, 
όχι μονάχα στην έρημο αλλά και σε όλες τις 
ερήμους της Διασποράς. 

Η Σουκά αντιπροσωπεύει την κατάργηση της 
υλικής δύναμης και απληστίας. Όσο ευκατάστατος 
και να είναι κάποιος υποχρεώνεται να 

εγκαταλείψει τον κόσμο του πλούτου, το σπίτι 
του και όλα τα σύμβολα της δύναμής του και 
της θέσης του - όλα εκείνα που τον κάνουν να 
σκέφτεται ότι ο κόσμος είναι δικός του - και να 
ζήσει σε μια προσωρινή κατοικία. 
Μέσα στη σουκά, ο άνθρωπος αισθάνεται πόσο 
πολύ έχει ανάγκη την προστασία του Θεού, 
πόσο η δική του δύναμη δεν μετράει. 
Κατοικώντας σε μια προσωρινή κατοικία 
συνειδητοποιεί πόσο προσωρινή είναι η 
παραμονή του στον κόσμο αυτό. Οι σκέψεις 
αυτές κάνουν τον άνθρωπο να νοιώθει 
ευάλωτος και ασταθής, συναισθήματα που 
κυριαρχούν σε κάποιον εξόριστο. Και είναι 
ακριβώς το αίσθημα αυτό της εξορίας που 
ενώνει τον εβραϊκό λαό και μειώνει τον εγωισμό 
και το μίσος που ήταν εξαρχής η αιτία της 
καταδίκης του στην εξορία. Ο εξόριστος νοιώθει 
ότι δεν έχει ρίζες, νοιώθει ξεκρέμαστος. Νοιώθει 
την ανάγκη της ενότητας 
και της αλληλεγγύης με 
τους άλλους ανθρώπους. 
Αναπόφευκτα, η απληστία 
χάνεται και αντικαθίσταται 
από  το συναίσθημα της 
αδελφοσύνης. «Μπορεί να 
έχω λίγα αλλά είμαι 
πρόθυμος να τα μοιραστώ μαζί σου. Ίσως έτσι 
μοιραστούμε και τη μοναξιά μας». Με αυτό τον 
τρόπο η εξορία εξαλείφει τους διαχωρισμούς 
μεταξύ των ανθρώπων. 

Ονομασίες της γιορτής 
Η γιορτή κρατάει εννέα μέρες (οκτώ στο 
Ισραήλ) και αρχίζει στις δεκαπέντε του μήνα 
Τισσρί. Εκτός από τις δύο πρώτες και τις τρεις 
τελευταίες μέρες, που κάθε μια έχει τις δικές της 
εορταστικές εκδηλώσεις, οι τέσσερις ενδιάμεσες 
(από την τρίτη έως την έκτη) είναι γνωστές ως 
Χολ Αμοέντ, δηλαδή «οι καθημερινές της 
γιορτής». 

 Χαγκ Ασουκότ: 
Γιορτή της σκηνοπηγίας 
(Λευιτικόν 23,34). 

 Χαγκ Αασίφ: Γιορτή 
της συγκομιδής (Έξοδος 
23,16) 

 Ζεμάν Σιμχατένου: Η εποχή της 
χαράς μας. Η χαρά το Σουκότ είναι υποχρέωση 
(μιτσβά), που αναφέρεται ρητά στην Τορά 
(Δευτερονόμιον 16,14). 

 Χαγκ: Η Γιορτή (Λευιτικόν 23,41) 
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 Οι δύο πρώτες μέρες λέγονται Σουκότ. Η 
έβδομη μέρα λέγεται Ωσσανά Ραμπά δηλαδή η 
Μεγάλη Ικεσία. Η όγδοη λέγεται Σσεμινί 
Ατσέρετ, δηλαδή η όγδοη μέρα της ιερής 
συνάθροισης. 

 Η ένατη μέρα λέγεται Σιμχάτ Τορά, 
δηλαδή η Χαρά του Νόμου. (Αυτή η μέρα είναι 
στην πραγματικότητα η δεύτερη μέρα του Σσεμινί 
Ατσέρετ). 

Έθιμα του Σουκότ 

 Σουκά: Η Σουκά είναι μια πρόχειρη σκηνή, 
σαν καλύβα, που στήνεται στο προαύλιο, στον 
κήπο ή στην ταράτσα του σπιτιού. Η σκεπή της 
δεν είναι από σανίδια, αλλά από κλαδιά, που 
τοποθετούνται χωρίς να στερεωθούν ή να δεθούν 
μεταξύ τους. Είναι έθιμο να βάζουμε το πρώτο 
καρφί ή το πρώτο παλούκι της Σουκά στο τέλος 
του Γιομ Κιπούρ. Μ’ αυτό τον τρόπο ο ευσεβής 
Εβραίος δείχνει την αγάπη του προς στον 
ιουδαϊσμό, που του γεμίζει τη ζωή με συνεχή 
θρησκευτική δραστηριότητα. 

Όλα τα γεύματα κατά τη διάρκεια του Σουκότ 
τρώγονται μέσα στη σουκά. 

 Άναμμα κεριών: Τα δύο πρώτα βράδια 
όπως σε όλες τις γιορτές, ανάβουμε τα κεριά, 
λέγοντας την προσευχή: 
Μπαρούχ ατά Αντονάι ελοένου μέλεχ αολάμ 
ασσέρ κιντεσσάνου μπεμιτσβοτάβ βετσιβάνου 
λεαντλίκ νερ σσελ (σσαμπάτ βε) γιομ τοβ. 
 

ΚΙΝΤΟΥΣ 
Για τις δύο πρώτες βραδιές του Σουκότ 

(Με πλάγια μπλε γράμματα σημειώνονται όσα λέμε 
επί πλέον την πρώτη βραδιά - 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 ελοήμ 
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 
σσαμπατότ λιμνουχά ουμοαντίμ λεσιμχά χαγκίμ 
ουζμανίμ λεσασόν, ετ γιόμ ασσαμπάτ αζέ βεέτ 
γιόμ χαγκ ασουκότ αζέ βεέτ γιόμ τοβ μικρά 
κόντεσς αζέ, ζεμάν σιμχατένου μπεααβά μικρά 
κόντεσς ζέχερ λιτσιάτ μιτσράγιμ. Κι βάνου 
βαχάρτα βεοτάνου κιντάσστα μικόλ ααμίμ 
σσαμπατότ ουμοαντέ κοντσσέχα μπεααβά  
ουβρατσόν μπεσιμχά ουβσασόν ινχαλτάνου. 
Μπαρούχ ατά Αντονάι μεκαντέσς ασσαμπάτ 
βεγισραέλ βεαζεμανίμ. 
Η μπεραχά αυτή λέγεται κάθε φορά που καθόμαστε 
στη σουκά, σε όλη τη διάρκεια του Σουκότ: Μπαρούχ 
ατά Αντονάι ελοένου μέλεχ αολάμ ασσέρ 
κιντεσσάνου μπεμιττσβοτάβ βετσιβάνου λεσσέβ 
μπασουκά. 

Μπαρούχ ατά Ανονάι ελοένου μέλεχ αολάμ 
σεεχεγιάνου βεκιγεμάνου βεϊγκιάνου λαζεμάν 
αζέ. 
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 Λουλάβ: Σύμφωνα με την εντολή της 
Βίβλου (Λευιτικόν 23,40), χρησιμοποιούμε γι’ αυτή 
τη γιορτή τέσσερα φυτά (αρμπά μινίμ): 

 ένα κλαδί φοίνικα Λουλάβ 

 τρία κλαδιά μυρτιάς, Αντασίμ 

 δύο κλαδιά ιτιάς, Αραβότ   και 

 ένα κίτρο, Ετρόγκ. 

Αυτά τα τέσσερα φυτά τα 
κάνουμε ένα μπουκέτο, 
που το λέμε για συντομία 
Λουλάβ. Το Λουλάβ το 
μεταχειριζόμαστε τις εφτά 
πρώτες μέρες εκτός από το 
Σσαμπάτ. Επειδή 
συμβολίζει τη χαρά, όταν 
γίνεται η λειτουργία στη 
Συναγωγή και ψάλλεται η 
προσευχή Αλέλ, ο χαζάν 
(ψάλτης) κουνάει αυτή τη 
δέσμη με τα κλαδιά της 
γιορτής προς όλες τις 
κατευθύνσεις, ανατολή, 
νότο, δύση, βορρά, επάνω 

και κάτω, δείχνοντας έτσι την κυριαρχία του Θεού 
σ’ ολόκληρο το σύμπαν. Γύρω από το Βήμα 
γίνονται περιφορές (ακαφότ) του Λουλάβ με επί 
κεφαλής τον χαζάν, ενώ συγχρόνως ψάλλεται το 
Ωσσανά, όπως γινόταν στο Ναό. Η λέξη 
«Ωσσανά» σημαίνει «ικεσία» και δείχνει το 
χαρακτήρα των δεήσεων μας προς τον Θεό για 
λύτρωση. Με το Λουλάβ τις επτά πρώτες μέρες 
της γιορτής διαβάζονται οι ανάλογες ευχές και στο 
σπίτι και στη Συναγωγή. 

Ωσσανά Ραμπά 
Το πρωί του Ωσσανά 
Ραμπά (έβδομη μέρα του 
Σουκότ) χρησιμοποιούμε 
ένα σύμπλεγμα από 
πέντε μικρά κλαδάκια 
ιτιάς, που τα δένουμε με 
φοινικόφυλλα ή με 
λουρίδες από το φλοιό 
της ιτιάς. Γίνονται επτά 
περιφορές στη 
συναγωγή, γύρω από την 
Τεβά. Στον έβδομο γύρο, 
την ώρα που διαβάζεται η 

δέηση για την άφεση των αμαρτιών μας, κάθε 
πιστός χτυπάει τα κλαδιά του πέντε φορές στο 
δάπεδο, ώσπου να πέσουν μερικά φύλλα. Στο 
τέλος τα βάζει στη μεζουζά του σπιτιού του ή τα 

πετάει στη σκεπή της σουκά. Αυτό συμβολίζει 
την αναγέννηση της φύσης, αφού έρχεται μια 
εποχή που τα γυμνά κλαδιά ενός δένδρου 
αποκτούν ξανά καινούργιο φύλλωμα. 
Διαβάζονται επίσης ύμνοι, ανάμεσα τους 
μάλιστα είναι ένας που εκφράζει τέλεια τις 
ελπίδες για τον ερχομό του Μεσσία. Σύμφωνα 
με μια παράδοση, με τη λήξη του Ωσσανά 
Ραμπά - και της γιορτής του Σουκότ - τελειώνει 
και η εορταστική περίοδος που άρχισε με το 
Ροσς Ασσανά. Έτσι, κατά τις μέρες της χαράς 
για την εορτή του Σουκότ παρακαλούμε για τη 
σωτηρία μας. 

Σσεμινί Ατσέρετ 
Πριν από το Μουσάφ απευθύνουμε μια 
προσευχή για τη Βροχή (Γκέσσεμ) που 
διαβάζεται την όγδοη μέρα της Ιερής 
Συνάθροισης. Αυτή την εποχή ο λαός στην Άγια 
Γη περιμένει με αγωνία να βρέξει, γιατί χωρίς 
βροχή η χρονιά δεν θα είναι παραγωγική. Οι 
δεήσεις των Εβραίων της Διασποράς είναι 
σημάδι αδιάσπαστης ενότητας με τη Γη του 
Ισραήλ.



 

 

 


