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Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος
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Ελληνικό Τμήμα

Τι είναι το Μίκβε;
Το Μίκβε (mikveh) είναι το τελετουργικό λουτρό εμβάπτισης στο οποίο προσέρχονται οι γυναίκες πρώτη
φορά πριν από το γάμο τους και στην συνέχεια κάθε μήνα με το τέλος του έμμηνου κύκλου τους, αλλά και
μετά τον τοκετό, με σκοπό την σωματική, αλλά και ψυχική κάθαρση. Σπανιότερα, το χρησιμοποιούν και
οι άντρες το Σσαμπάτ και πριν από τις μεγάλες γιορτές, για να ανακτήσουν πνευματική αγνότητα.
Επίσης, οι Εβραίοι το χρησιμοποιούν παραδοσιακά για την εμβάπτιση και τον καθαρισμό των ιερών,
οικιακών και θρησκευτικών, σκευών συνήθως πριν από το εβραϊκό Πάσχα (Πέσσαχ).

Εκπαιδευτικά προγράμματα για
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Το τελετουργικό λουτρό πραγματοποιείται συνήθως σε μια μικρή πισίνα (ή κοιλότητα) με τρεχούμενο
νερό όπου χωράει ένα άτομο και μπορεί να βυθιστεί εντελώς στο νερό, ενώ στην αρχαιότητα συνήθιζαν
να πηγαίνουν εφόσον υπήρχε η δυνατότητα ακόμα και στη θάλασσα. Στο Ταλμούδ ορίζεται η ποσότητα
νερού σε ένα Μίκβε, η πηγή του, καθώς και οι συνθήκες στις οποίες πρέπει να ρέει.

Γενική άποψη
υστερορωμαϊκού Μίκβε
© Biblical Archaeological
Society – Assaf Perez.

Στις κοινότητες των Ρωμανιωτών και σε μερικές σεφαραδίτικες κοινότητες της Ελλάδας, το
Μίκβε υπήρχε στο υπόγειο κατοικιών όπως συνέβαινε στα Ιωάννινα ή ήταν ένα κοινόχρηστο
κτίριο δίπλα στη συναγωγή όπως στην συναγωγή Ετς Χαϊμ στα Χάνια, Ιωάννινα και Βέροια.
Μεγάλη σημασία αποκτούσαν τα αντικείμενα της τέλεσης του λουτρού, τα οποία αποτελούσαν
παραδοσιακά δώρα που έστελνε ο γαμπρός στο σπίτι
της νύφης την παραμονή του γάμου. Ανάμεσα σε αυτά,
τα οποία τοποθετούσαν στον Μποχτσά, ένα τετράγωνο
δηλαδή ύφασμα, ήταν και μια Πεστεμάλ , μια
χειροποίητη υφαντή πετσέτα, με την οποία τύλιγαν το
σώμα μετά το λουτρό. Ειδικό μεταλλικό σκεύος, το
Τας, χρησιμοποιούνταν για τη ρίψη νερού στο σώμα
κατά τη διαδικασία του λουτρού. Η νύφη συχνά φόραγε
Τακούνια ή Τάκος, δηλαδή ξύλινα τσόκαρα
διακοσμημένα συχνά με ένθετο χρυσό σύρμα και
δερμάτινο λουράκι. Μαζί της έφερε και χτένι,
καμωμένο από ελεφαντόδοντο και ασήμι για να
χτενίσει τα μαλλιά της πριν και μετά το λουτρό, ενώ
μετά το λουτρό συνήθιζε να σκεπάζει το κεφάλι της με
τη λεγόμενη Μπενίκα, έναν κεφαλόδεσμο κεντημένο
με πολύχρωμα νήματα σε σταυροβελονιά, με
γεωμετρικά σχέδια, ο οποίος έφερε κροσσωτή πλέξη
Γενική άποψη του εσωτερικού του Μίκβε της
από την οποία κρέμονταν πούλιες.

Συναγωγής Ετς Χαγίμ στα Χανιά, Κρήτη © Etz
Hayim, Crete.

Απόσπασμα μαρτυρίας
“Θα θυμάμαι την ημέρα του Μίκβε μου για πάντα. Η ημέρα του γάμου μου πλησίαζε και ήρθε σε
επαφή μαζί μου η εθελοντική γυναικεία ομάδα της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών “Μπατέλ”
για να με ενημερώσει σχετικά με το τελετουργικό λουτρό που κάνουν οι νύφες πριν από το γάμο
τους. Ανέλαβαν επίσης την επίβλεψη της σωστής διαδικασίας αλλά και μια μικρή γιορτή που
οργάνωσαν στον χώρο για τις γυναίκες της οικογένειας.
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Ήταν μια πολύ χαρούμενη στιγμή όλες οι αγαπημένες γυναίκες της ζωής μου ήταν μαζεμένες
εκεί στο Μίκβε της κοινότητας με δώρα, γλυκά και ποτά. Προετοιμάστηκα σωματικά και ψυχικά
για το λουτρό μέσα από γέλια, τραγούδια, χορό αλλά και αναμνήσεις τελετουργικών λουτρών,
γάμων και αφηγήσεις οικογενειακών ιστοριών. Η διαδικασία που ακολουθείται ήταν να βυθιστώ
στο λουτρό τρεις φορές λέγοντας τη σχετική προσευχή. Ολοκληρώθηκε με ευχές από όλους για
έναν ευτυχισμένο γάμο”.
Βρες τα παρακάτω αντικείμενα και προσπάθησε να γράψεις το
όνομα και τη χρήση του καθενός. Τις πληροφορίες θα τις βρεις στο
εισαγωγικό κείμενο.
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Παρατήρησε τα παραπάνω αντικείμενα και προσπάθησε να περιγράψεις την
χρήση τους.

----------------------------------------------------------Έχεις δει αντίστοιχα αντικείμενα σε άλλες συλλογές σε μουσεία;
Κάνε σχετική έρευνα ακόμα και στο σπίτι σου, στη γιαγιά σου ή στη θεία σου
και προσπάθησε να συλλέξεις πληροφορίες για τα δικά σου αντίστοιχα.

----------------------------------------------------------Γράψε μια ιστορία με αφορμή τα αντικείμενα.

----------------------------------------------------------Ερεύνησε αντίστοιχες διαδικασίες σωματικής και ψυχικής κάθαρσης σε άλλες
θρησκείες.

-----------------------------------------------------------

Τι είναι το Νετιλάτ Γιαντάϊμ;
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Ο τελετουργικός καθαρμός του σώματος και των σκευών παίζει κεντρικό ρόλο στην
διαμόρφωση του εβραϊκού θρησκευτικού χαρακτήρα, ο οποίος επηρέασε σε μεγάλο βαθμό
τόσο την χριστιανική, όσο και την μουσουλμανική θρησκεία, ενώ η ίδια η πρακτική απαντά
σχεδόν σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς. To εικονιζόμενο ασημένιο δοχείο είναι ένα από
τα ελάχιστα σωζόμενα αντικείμενα από το κτίριο της Ταλμούδ Τορά στη Θεσσαλονίκη, που
σώθηκε κατά τη «Μεγάλη Πυρκαγιά» του 1917.
Το συγκρότημα της Ταλμούδ Τορά Αγκαντόλ περιελάμβανε μία συναγωγή, σχολεία και
κοινοτικά ιδρύματα. Σύμφωνα με την επιγραφή στο σώμα του δοχείου στα λαντίνο, ο
Μπαρούχ Νατάν Αμαράτζι το αφιέρωσε το 5665 (1905) στην Ταλμούδ Τορά, που είχε τότε
πρόσφατα εγκαινιαστεί. Αυτό το δοχείο μεταφοράς νερού πολύ πιθανόν να
χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση του νετιλάτ γιαντάϊμ, δηλαδή του τελετουργικού
καθαρμού των χεριών. Η ιερή αυτή τελετουργική πρακτική του πλυσίματος των χεριών
λαμβάνει χώρα κατά το πρωϊνό ξύπνημα, πριν το φαγητό, μετά το φαγητό, πριν την
προσευχή, σε περίπτωση που ακουμπήσει κανείς κάποιο μέρος του σώματος ή αντικείμενο
το οποίο μπορεί να φέρει μικρόβια, συμβολίζοντας αλλά και υπενθυμίζοντας στους πιστούς
την ανάγκη για πνευματική και σωματική κάθαρση και υγιεινή.

Το ασημένιο δοχείο της φωτογραφίας όπως
παρατηρείς φέρει στο σώμα του μια επιγραφή στα
λαντίνο, δηλαδή στην ισπανο-εβραϊκή γλώσσα, που
μιλούν οι Σεφαραδίτες Εβραίοι για αιώνες.
Η ισπανο-εβραϊκή γλώσσα έχει ως γλωσσική βάση
της την ισπανική γλώσσα και συχνά γράφεται με
εβραϊκά γράμματα.

Το εβραϊκό αλφάβητο έχει 22 γράμματα ενώ η
γραφή διαβάζεται από τα δεξιά προς τα
αριστερά και τα φωνήεντα υπογράφονται ή
υπονοούνται.
Προσπάθησε να γράψεις και εσύ το όνομά
σου στα εβραϊκά με τη βοήθεια του πίνακα
στα αριστερά. Θυμήσου ότι η λέξη πρέπει να
ξεκινάει από τα δεξιά προς τα αριστερά.
Καλή επιτυχία!

Ποιες άλλες γλώσσες από την αρχαιότητα
έως σήμερα διαβάζονταν ή και
διαβάζονται από τα δεξιά προς τα
αριστερά;

----------------------------------------------------------Γνωρίζεις αντίστοιχα τελετουργικά σε άλλες θρησκείες;

----------------------------------------------------------Ζωγράφισε το δικό σου δοχείο. Τι επιγραφή θα του έβαζες;

Κάνε μια έρευνα για τα σύγχρονα δοχεία νερού και κατέγραψε κάποια που έχεις στο σπίτι
σου.

----------------------------------------------------------Πόσο σημαντική και επίκαιρη είναι η πρακτική πλυσίματος των χεριών σήμερα για την
αντιμετώπιση του Κορωνοϊού;

----------------------------------------------------------Εκπαιδευτικά προγράμματα για
Ε΄ και ΣΤ΄τάξη του Δημοτικού και Α΄και Β΄ τάξη του Γυμνασίου

