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Ελληνικό Τμήμα

“ἐν ἀγγείῳ ὀστρακίνῳ”:
Οικιακά σκεύη νερού και οι λειτουργίες τους
στην καθημερινή ζωή
Στην λαϊκή παράδοση όλων των πολιτισμών από τη αρχαιότητα έως σήμερα, αλλά και
θρησκειών, η οικία κατείχε και συνεχίζει να κατέχει σημαντική θέση στην καθημερινή ζωή
των ανθρώπων. Έτσι και στις οικίες των Εβραίων, όπως ακριβώς και στις άλλες θρησκείες,
πολλές δραστηριότητες θρησκευτικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα λάμβαναν και λαμβάνουν
χώρα μέσα στο σπίτι, συνοδευόμενες πολλές
φορές από χαρακτηριστικά αντικείμενα.
Στην εβραϊκή παράδοση, το καντήλι το συναντά
κανείς σε χώρους θρησκευτικής λατρείας, αλλά
και στο σπίτι. Παραδοσιακά ανάβεται την
Παρασκευή με την δύση του ηλίου για την τελετή
υποδοχής του Σαββάτου (Καμπαλάτ Σαμπάτ) και
περιέχει νερό και λάδι.

Ασημένια, κρεμαστή λυχνία λαδιού (καντήλι), 19ος –
20ός αιώνας από την Ισραηλιτική Κοινόητα της
Αθήνας, Συλλογή Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος.

Στην συναγωγή, το Νερ Ταμίντ, ένα κρεμαστό
δηλαδή καντήλι και το οποίο μεταφράζεται ως “το
αιώνιο φως”, διατηρείται διαρκώς αναμμένο
μπροστά από την Αγία Κιβωτό (Εχάλ ή Αρόν
Ακόντεσς). Υπενθυμίζει, έτσι, στους πιστούς τη
σημασία της Τορά (Πεντατεύχου) και την διαρκή
παρουσία του Θεού στη συναγωγή.
Στο σπίτι παραδοσιακά ανάβονται καντήλια, άλλοτε
περίτεχνα άλλοτε απλά διακοσμημένα, για την
τελετή υποδοχής του Σαββάτου (Καμπαλάτ Σαμπάτ)
την Παρασκευή με την δύση του ηλίου και συνήθως
περιέχουν νερό και λάδι.

Το Νερ Ταμίντ, η κρεμαστή δηλαδή λυχνία ή καντήλι,
μπροστά από την Αγία Κιβωτό (Εχάλ) από τη Συναγωγή
της Πάτρας, όπως εκτίθεται σήμερα στο Εβραϊκό
Μουσείο της Ελλάδος.
Εκπαιδευτικά προγράμματα για
Ε΄ και ΣΤ΄τάξη του Δημοτικού και Α΄και Β΄ τάξη του Γυμνασίου

Αγία Κιβωτός (Εχάλ):
O χώρος στην συναγωγή όπου φυλάσσεται η Τορά.

Τορά (Πεντάτευχος):
Το ιερό κείμενο για τους Εβραίους διαβάζεται στην συναγωγή αποτελείται από τα πέντε βιβλία
του Μωυσή: Γένεσις, Έξοδος, Λευϊτικόν, Αριθμοί, Δευτερονόμιο.

Κιντούσς:
σημαίνει αγιότητα. Eίναι η προσευχή για το κρασί (ή χυμό σταφυλιού) κατά τον εορτασμό του
Σαμπάτ (Σάββατο). Παραδοσιακά, το Κιντούσς διαβάζεται την Παρασκευή το βράδυ στην
τελετή υποδοχής του Σαββάτου (Καμπαλάτ Σαμπάτ) και στο μεσημεριανό γεύμα του Σαββάτου.
Για την τελετουργία χρησιμοποιούνται ειδικά κύπελα, όπως τα παρακάτω εικονιζόμενα
αντικείμενα από τη Συλλογή του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος.
Προσπάθησε να περιγράψεις τα δύο κύπελλα.
Από τι υλικό μπορεί να είναι φτιαγμένα;
Τι σχήμα έχουν;
Τι διακόσμηση φέρουν;
Μπορείς να διακρίνεις γράμματα ή λέξεις και αν ναι, σε ποια γλώσσα;

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

Στη συλλογή αλλά και στην μόνιμη έκθεση του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος φυλάσσονται πολλά
αντικείμενα καθημερινής και θρησκευτικής χρήσης που σχετίζονται με το νερό. Προσπάθησε να
αντιστοιχίσεις τις λέξεις που σου δίνονται μέσα στην παρένθεση με το αντικείμενο που ταιριάζει.
(κανάτα, κύπελλο (κιντούσς), εμφιαλωμένο δοχείο (γυάλινο μπουκάλι), καντήλι, τσαγιέρα και γαλατιέρα)
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Ποια είναι η χρήση των αντικειμένων;
Έχεις αντίστοιχα στο σπίτι σου;
Μπορείς να αναγνωρίσεις από ποια υλικά είναι φτιαγμένα;

Έχεις δει αντίστοιχα αντικείμενα σε άλλα μουσεία;
Κάνε τη δική σου έρευνα και σύγκρινέ τα με αντικείμενα νερού που χρησιμοποιείς.
Τι διαφορές εντοπίζεις;

Πόσες διαφορετικές λέξεις μπορείς να αναγνωρίσεις που να
περιγράφουν αντικείμενα για το νερό;
Μπορείς να συμπληρώσεις τα κενά;

Κ_ _ _ _ _
Σ_ _ _ _ _
Π_ _ _ _ _
Σ_ _ _ _ _
Μ_ _ _ _ _ _ _
Κ_ _ _ _
Τ_ _ _ _ _ _ _
Δ_ _ _ _ _

κανάτα, ποτήρι, στάμνα, μπουκάλι, δοχείο,
κούπα, φλιτσάνι, τσαγιέρα

Μπορείς να εντοπίσεις τις ομοιότητες και διαφορές στα παρακάτω εικονιζόμενα αντικείμενα;

Οινοχόη των γεωμετρικών χρόνων από το Ιερό του Διός στον
Υμηττό, 9ος αι. π.Χ., Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης ©
Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός

Μεταλλική κανάτα για νερό ή κρασί για τη γιορτή του Πέσσαχ από
τη Ζάκυνθο © Συλλογή του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος.

Σχεδίασε ή ζωγράφισε το δικό σου καθημερινό αγαπημένο αντικείμενο που να σχετίζεται με το νερό.

