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Με αφορμή τα 20 χρόνια από 
την έναρξη των εργασιών 
αναστήλωσης της Συναγω-

γής Χανίων και την επιτυχημένη πο-
ρεία της μέχρι σήμερα ως πυρήνα πολι-
τισμού, το προσωπικό της Συναγωγής 
δημιούργησε μια ενδιαφέρουσα έκθεση 
αφιερωμένη στην ιστορία της Συναγω-
γής, την ανακαίνισή της και στον διευ-
θυντή της Νίκο Σταυρουλάκη, εμπνευ-
στή, υποκινητή, πρωτεργάτη και ακού-
ραστο εργάτη της Ετζ Χαγίμ.

Ο Νίκος Σταυρουλάκης απεβίωσε 
όταν το τεύχος αυτό ήταν υπό έκδο-
ση. Εφυγε από τη ζωή στα αγαπημένα 
του Χανιά, στις 19.5.2017, σε ηλικία 88 
ετών.

Το παρακάτω αφιέρωμα, βασισμέ-
νο στο υλικό της έκθεσης της Ετζ Χα-
γίμ και σε κείμενα του ίδιου του Νίκου 
Σταυρουλάκη, παρουσιάζει το χρονι-
κό αναστήλωσης της Συναγωγής και 
τη σημερινή της οντότητα. Παράλλη-
λα αποτελεί φόρο τιμής στον αείμνη-
στο Νίκο Σταυρουλάκη και στο πολύτι-
μο έργο του.

Το έργο της αναστήλωσης της Συ-
ναγωγής Ετζ Χαγίμ -που ξεκίνησε το 
1996 και ολοκληρώθηκε το 1999- υπο-
στηρίχθηκε από το ΚΙΣΕ, ωστόσο, ήταν 
η δέσμευση και η αφοσίωση του Νίκου 
Σταυρουλάκη που της έδωσαν ζωή αλ-
λά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που 
την καθιστά μοναδικό παγκόσμιο πα-
ράδειγμα εβραϊκού μνημείου και τόπου 
προσευχής με τόσο έντονη δραστηριό-
τητα λειτουργώντας σε μια πόλη χωρίς 
εβραϊκή κοινότητα. Σήμερα, μετά από 
μια εικοσαετία, η Συναγωγή έχει εν-
σαρκώσει το όραμα του εμπνευστή της: 
Η Ετς Χαγίμ να μην είναι μόνον ένα 
απορφανισμένο μνημείο, να μην θρηνεί 
τα χαμένα μέλη της μόνο μέσα από μνη-
μόσυνα, αλλά να δημιουργήσει μια νέα, 
δική της κοινότητα, έναν κύκλο δυνα-
μικών φίλων που να μοιράζονται τις 
κοινές αξίες του αλληλοσεβασμού και 
της συμφιλίωσης μέσω της προαγωγής 
του πολιτισμού.

20 χρόνια από την
επαναλειτουργία
της Ετζ Χαγίμ
Αποχαιρετισμός στον 
Νίκο Σταυρουλάκη

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

ΣΥΝΑΓΩΓΉ ΧΑΝΊΩΝ 
Ένας Ζωντανός Πυρήνας Πολιτισμού και Συμφιλίωσης

Η Ιστορία του Κτιρίου

Το κτίσμα της Συναγωγής Ετζ Χαγίμ χρονο-
λογείται από τον 15ο αιώνα. Αρχικά ήταν 
Καθολική Εκκλησία που χτίστηκε από τους 
Ενετούς στο σημείο που βρισκόταν τότε η 

εβραϊκή συνοικία των Χανίων. Οι γοτθικές αψίδες και ο 
καμπυλωτός φεγγίτης στο κεντρικό αέτωμα του κτίσμα-
τος πιστοποιούν την Ενετική προέλευση (τα ημι-αψιδωτά 
παράθυρα αποτελούν μεταγενέστερη προσθήκη). Στα 
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Από τα μέσα του 1950 έως την αναστή-
λωση της Ετζ Χαγίμ τα αρχικά όρια του κτί-
σματος καταπατήθηκαν κατά περίπου 40 
τ.μ. κυρίως από γειτονικά κτίσματα. Το Μικ-
βέ και η βορεινή αυλή χρησιμοποιήθηκαν ως 
αποθήκες για μπάζα και άλλα σκουπίδια.

Το 1995 διοργανώθηκε στη Νέα Υόρ-
κη ένα ειδικό σεμινάριο, υπό την αιγί-
δα του World Monuments Fund (Παγκό-
σμιου Ταμείου Μνημείων). Οργανωτής 
ήταν η International Survey of Jewish Art 
και το θέμα του ήταν “Endangered Jewish 
Monuments” («Εβραϊκά Μνημεία σε Κίνδυ-
νο»). Ο Νίκος Σταυρουλάκης συμμετείχε και 
παρουσίασε την κατάσταση της Συναγω-
γή των Χανίων. Λίγο μετά το τέλος του σε-

μέσα του 16ου αιώνα, κατά 
τη διάρκεια της Οθωμα-
νικής πολιορκίας των Χα-
νίων, το κτίριο βομβαρδί-
στηκε σοβαρά και εγκα-
ταλήφθηκε χωρίς οροφή.

Στα μέσα του 17ου αι-
ώνα, έπειτα από την ορι-
στική Οθωμανική κατο-
χή της Κρήτης, αυτή η 
κατεστραμμένη εκκλη-
σία πέρασε στα χέρια της 
εβραϊκής κοινότητας των 
Χανίων, η οποία επισκεύ-
ασε την οροφή και πραγ-
ματοποίησε σημαντικές 
δομικές αλλαγές στο κτί-
ριο. Στα τέλη του 19ου αι-

ώνα, με την οικονομική βοήθεια της Alliance Israelite 
Universelle, στρώθηκε μαρμάρινο πάτωμα στο εσωτε-
ρικό της Συναγωγής. Αργότερα, μετά από έναν μεγάλο 
σεισμό, σειρά επισκευών έγιναν σε όλο το κτίριο και ει-
δικά στην κεντρική πύλη οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν 
από τον Albert Rothchild της Βιέννης.

Κατοχή: Κατά τη διάρκεια του Γερμανικού βομβαρδι-
σμού των Χανίων, τον Μάιο του 1944, ο γυναικωνίτης 
(Εζρά Νασίμ) καταστράφηκε. Έπειτα από τη σύλληψη 
και την εκτόπιση ολόκληρης της εβραϊκής κοινότητας 
των Χανίων, στις 21 Μαΐου του 1944, η Συναγωγή λε-
ηλατήθηκε και βεβηλώθηκε από τάγματα της Βέρμαχτ 
μαζί με τα θρησκευτικά και τελετουργικά αντικείμενα, 
τα βιβλία και όλα τα αρχεία της εβραϊκής κοινότητας. 
Από εκείνη τη στιγμή και μετά το κτίριο έπαψε να λει-
τουργεί ως Συναγωγή.

Μεταπολεμική καταστροφή κι εγκατάλειψη: Μέχρι 
τα μέσα του 1950 διάφοροι καταληψίες κατασκεύασαν 
αυτοσχέδια διαχωριστικά και προκάλεσαν εκτεταμένες 
ζημιές στο κτίριο, ύστερα από αυθαίρετες παρεμβάσεις 
στους τοίχους. Οι ως τότε ακόμα ορατοί ραβινικοί τά-
φοι, στη νότια αυλή, σπάστηκαν και ανοίχτηκαν καθώς 
οι καταληψίες έχτισαν με τούβλα το Μικβέ, ένα από τα 
παλαιότερα τελετουργικά λουτρά στην Ελλάδα.
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υσής Κωνσταντίνης, από κοινού ενέκριναν 
τις εργασίες, που ξεκίνησαν αμέσως. Ο Νικό-
λας Σταυρουλάκης ορίστηκε διευθύνων και συντονι-
στής του έργου, καθώς και υπεύθυνος για την εξεύ-
ρεση χορηγών. Η αρχική χρηματοδότηση του έργου 
αναστήλωσης της Ετζ Χαγίμ δόθηκε από τον Λόρδο 
Jacob Rothschild και τον Ronald Lauder.

μιναρίου ανακοινώθηκε ότι η Ετζ Χαγίμ εί-
χε επιλεγεί να χαρακτηριστεί ως ένα από τα 
100 μνημεία σε κίνδυνο παγκοσμίως κι ότι 
έχρηζε άμεσης συντήρησης από το World 
Monuments Fund. Ο τότε πρόεδρος του Κε-
ντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλά-
δας, Νισήμ Μαΐς, και ο διάδοχός του Μω-

Μικβέ

Στο ξεκίνημα του έργου αναστήλω-
σης της Συναγωγής, αρκετά από 
τα κύρια δομικά στοιχεία του κτι-
ρίου ήρθαν στο φως υποδεικνύ-

οντας το σημείο από το οποίο θα έπρεπε να 
ξεκινήσουν οι εργασίες. Αποφασίστηκε να 
ξεκινήσουμε από το Μικβέ της Συναγωγής 
το οποίο αποτελούσε το αντικείμενο δυσφο-
ρίας για πολλούς γείτονες μιας και ανέδιδε 
μια πολύ άσχημη μυρωδιά, σαν βόθρος. Για 
αυτό το λόγο δόθηκε προτεραιότητα στον 
καθαρισμό και στην αποκατάσταση του τε-
λετουργικού λουτρού.

Σε πρώτη φάση έπρεπε να σπάσου-
με ένα τσιμεντένιο κάλυμμα που είχε το-
ποθετηθεί πάνω από το Μικβέ το 1960 με 
τη συγκατάθεση του ΚΙΣ. Έπειτα από αρ-
κετούς μήνες απομάκρυνσης στρωμάτων 
από σκουπίδια και μπάζα και την απόφρα-
ξη του σωλήνα εισόδου της πηγής στο κά-
τω μέρος των σκαλοπατιών, το νερό άρχισε 
σιγά-σιγά να ρέει ξανά. Τότε αποκαλύφθη-
κε και ο σωλήνας εξόδου που επέτρεπε στο 
νερό μία σταθερή ροή, πράγμα απαραίτη-
το για τη σωστή λειτουργία του τελετουργι-
κού λουτρού όπως υπαγορεύεται από τους 
νόμους της Εβραϊκής θρησκείας. Οι τοίχοι 
σοβατίστηκαν και βάφτηκαν ενώ το πάτω-
μα και τα σκαλιά (που χρονολογούνται από 
τον 17ο αιώνα που χτίστηκε το Μικβέ), κα-
θαρίστηκαν συστηματικά και με μεγάλη 
προσοχή.

Η αρχή των εργασιών αναστήλωσης: Nότιο τμήμα της αυλής



34 ΧΡΟΝΙΚΑ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Ριμονίμ

Στο νότιο τμήμα της αυλής, βρέθη-
καν θαμμένα σε ένα βαθύ λάκκο και 
σκεπασμένα με χώμα διάφορα τελε-

τουργικά αντικείμενα. Πιθανότατα ο χώρος 
αποτελεί κνιζά (σημείο ταφής θρησκευτικών 
αντικειμένων που δεν χρησιμοποιούνται). 
Εκεί ανασύρθηκαν επίσης και μέρη από μια 
χρυσοκέντητη γιρλάντα κι ένα πράσινο με-
ταξωτό ατλάζι. Έπειτα από προσεχτική απο-
μάκρυνση αρκετών στρωμάτων χώματος 
αποκαλύφθηκαν και μέρη από δύο ριμονίμ 
–διακοσμητικά στοιχεία του άνω μέρους των 
Κυλίνδρων της Τορά. Tα ριμονίμ αποτελού-
νται από μία μπρούτζινη βάση ενώ το πάνω 
μέρος διακοσμεί ένα περίτεχνο ξυλόγλυπτο 
σχέδιο βαμμένο σε βαθύ πράσινο χρώμα και 
περασμένο με φύλλο χρυσού. Μονάχα ένα 
από τα δύο ζευγάρια ριμονίμ βρέθηκε εντε-
λώς ανέπαφο.

Αργότερα, ακριβή αντίγραφα αυτών των 
ριμονίμ παραγγέλθηκαν σε ντόπιους τεχνί-
τες. Το καινούργιο ζευγάρι έχει τοποθετηθεί 
στις δύο πλευρές του Εχάλ (στο ιερό που φυ-
λάσσεται η Τορά) μαζί με ακόμα ένα ζευγά-
ρι ασημένιων ριμονίμ που χρησιμοποιούνται 
τακτικά στις λειτουργίες.

Μνημείο

Κατά τη διάρκεια της αναστήλωσης 
στήθηκε ένα μνημείο στη μνήμη της 
Εβραϊκής κοινότητας της Κρήτης που 

εξοντώθηκε το 1944. Βρίσκεται απέναντι από 
την είσοδο της Βιβλιοθήκης. Το μνημείο πε-
ριλαμβάνει μία εσοχή με ένα καντήλι και δύο 
μπρούτζινες πλάκες με τα ονόματα όλων των 
εβραϊκών οικογενειών του νησιού που συνε-
λήφθησαν το 1944 και απελάθηκαν επιβιβα-
ζόμενοι στο πλοίο Τάναϊς που θα τους μετέ-
φερε στον Πειραιά και από εκεί στα ναζιστικά 
στρατόπεδα εξόντωσης. Από τότε που ξεκίνη-
σε η επαναλειτουργία της Ετζ Χαγίμ πραγμα-
τοποιείται επιμνημόσυνη τελετή κάθε Ιούνιο 

Τάφοι

Το σκάψιμο του νότιου τμήματος της αυλής κατά 
τη διάρκεια της αναστήλωσης έφερε στο φως τα 
χαλάσματα τριών τάφων ραβίνων του 19ου αιώ-

να – Ιωσήφ Μπεν Σαλόμ (1821), Μπαρούχ Μπεν Σα-
λόμ (1841) και Αβραάμ Ζ. Χαμπίμπ από την Καλλίπολη 
(1858). Η τοποθεσία των τριών τάφων αναφέρεται και 
στα απομνημονεύματα του τελευταίου Αρχιραβίνου της 
Κρήτης, Αβραάμ Ευλαγών. Ο Ευλαγών αναφέρει επίσης 
έναν τέταρτο «χαμένο» τάφο του ραβίνου Χιλέλ Εσκε-
νάζυ (1710), ο οποίος ήταν γνωστός μέσα από την πα-
ράδοση ενώ δεν ήταν γνωστή η ακριβής του τοποθεσία. 
Αυτός ο τέταρτος τάφος ανακαλύφθηκε αργότερα κάτω 
από τα πέτρινα σκαλοπάτια που είχαν ενσωματωθεί στον 
τοίχο που στήριζε τον γυναικωνίτη (Εζρά Νασίμ) της Συ-
ναγωγής. Τα οστά των ραβίνων που βρέθηκαν θάφτηκαν 
ξανά στο μπροστινό μέρος του πιο μακρινού τάφου και 
καλύφθηκαν με μία λευκή πέτρινη πλάκα.
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Η Πύλη 
Rothschild - 
Βορεινή Αυλή

Σήμερα, η Πύλη Roth-
schild, με το εντυπω-
σιακό αέτωμα στο 

πάνω μέρος, αποτελεί την 
κεντρική είσοδο της Συνα-
γωγής Ετζ Χαγίμ. Οι πέτρες 
που έχουν χρησιμοποιηθεί 
βρέθηκαν ανάμεσα στα μπά-
ζα με τα οποία οι καταληψίες 
είχαν καλύψει το αψιδωτό 
παράθυρο του βοηθητικού 
γυναικωνίτη επάνω από το 
σημερινό γραφείο της διεύ-
θυνσης (παλαιότερα κατά-

λυμα του επιστάτη της Συναγωγής). Αρκετές από αυτές 
τις πέτρες, που είχαν χρησιμοποιηθεί ως υλικό σφρα-
γίσματος του παραθύρου, ήταν προσεκτικά κομμένες 
και φαίνονταν να ταιριάζουν μεταξύ τους. Κάποιες, που 
αποτελούσαν μέρος από το αρχικό αέτωμα, ήταν σπα-
σμένες ή ραγισμένες. Από τη στιγμή που καταλάβαμε 
ότι αρκετές από αυτές ήταν δυνατόν να ενωθούν μεταξύ 
τους, αρχίσαμε την προσπάθεια ανασυναρμολόγησης 

στη μνήμη των οικογενειών που βρήκαν τρα-
γικό θάνατο με την βύθιση του Τάναϊς. Μέχρι 
το 2013 αυτή ήταν η μοναδική τελετή τέτοιου 
είδους που λάμβανε χώρα σε ολόκληρη την 
Κρήτη. Από το 2014, εκτός από το μνημόσυνο 
στη Συναγωγή, πραγματοποιείται τελετή και 
στο Μνημείο θυμάτων του Τάναϊς, στην Πύλη 
της Άμμου, στα Χανιά.
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Η κρήνη

Μία μικρή πέτρινη κρήνη είναι 
χτισμένη στον δυτικό τοίχο της 
βορεινής αυλής. Η κρήνη χρησι-

μοποιείται για να πλένουν οι πιστοί τα χέρια 
τους πριν την προσευχή με ένα τελετουργικό 
κύπελο που λέγεται νετιλά γιαντάγιμ.

Η αρχική βρύση αποξηλώθηκε από κα-
ταληψίες που είχαν καταλάβει το κτίριο κα-
τά την περίοδο 1944-1955. Η νέα κρήνη εί-

ναι δομημένη με κομμάτια 
από σκαλισμένες πέτρες που 
βρέθηκαν στην οροφή της 
Συναγωγής όταν αφαιρέθη-
κε κατά τη διάρκεια της ανα-
στήλωσης.

Η Αναστήλωση 
του εσωτερικού 
της Συναγωγής - ΣΤΕΓΗ

Όταν ξεκίνησε η ανα-
στήλωση της Συνα-
γωγής, η στέγη, που 

αρχικά ήταν επίπεδη και στη-
ριζόταν με ξύλινα δοκάρια, 
κάποια εκ των οποίων καρ-
φωμένα μεταξύ τους, αντιμε-
τώπιζε σοβαρά τον κίνδυνο 
κατάρρευσης. Έγινε σαφές ότι 

του αετώματος -που έμοιαζε με γιγάντιο παζλ στα τυ-
φλά- μέχρι που καταφέραμε να το επανατοποθετήσουμε 
στην αρχική του θέση.

H βοτσαλωτή αυλή

Πριν την αναστήλωση της Συναγωγής, το δά-
πεδο της βορεινής αυλής ήταν καλυμμένο με 
τσιμέντο, αν και κάποια κυκλικά μοτίβα ήταν 

ορατά. Το αρχικό δάπεδο της βορεινής αυλής απομα-
κρύνθηκε καθώς αναζητούσαμε μία μικρή κρήνη που 
χρησίμευε για να πλένουν οι πιστοί τα χέρια τους πριν 
την προσευχή.

Στη συνέχεια σπάσαμε το τσιμέντο για να ανακαλύ-
ψουμε ένα στρώμα άμμου που υπερκάλυπτε ένα καλο-
διατηρημένο μωσαϊκό από βότσαλα, ένα κοινό χαρα-
κτηριστικό πολλών σύγχρονων κατοικιών στα Χανιά. 
Το στρώμα της άμμου είχε στην πραγματικότητα προ-
στατέψει το βοτσαλωτό δάπεδο και απομακρύνθηκε με 
ευκολία για να αποκαλύψει το μωσαϊκό που κρυβόταν 
από κάτω. Αυτό το δάπεδο είναι φανερό ότι έχει λειαν-
θεί και τα βότσαλα έχουν φθαρεί από τη χρήση και την 
κίνηση που είχε η Συναγωγή κατά τη διάρκεια των ετών 
από τα μέλη της και άλλους επισκέπτες.
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πάνω από το Βήμα στο βόρειο και το νότιο 
άκρο που έβλεπε κάτω στον κυρίως χώρο. Σή-
μερα, όλοι όσοι παραβρίσκονται στις λειτουργίες κάθο-
νται μαζί κατά τη διάρκεια της προσευχής στον κυρί-
ως χώρο.

Ο κύριος (και παλαιότερος) γυναικωνίτης ήταν προ-
σκολλημένος στη νότια αυλή και καταστράφηκε από 
τους Γερμανούς όταν βομβάρδισαν τα Χανιά το 1944. 
Το 2008 ανοικοδομήθηκε και μετατράπηκε σε Βιβλιοθή-
κη που αφιερώθηκε στη μνήμη της Jennifer Stein.

Ένας δεύτερος, μικρότερος γυναικωνίτης προστέθη-
κε τον 19ο αιώνα στον δεύτερο όροφο που βρισκόταν το 
κατάλυμα του επιστάτη πάνω από τη βορεινή αυλή. Ο 
τούβλινος τοίχος, που είχε χτιστεί από τους καταληψί-
ες, κατεδαφίστηκε μόλις ανακαλύφθησαν κομμάτια του 
από το αέτωμα. Σήμερα ο δεύτερος Εζρά Νασίμ χρησι-
μοποιείται ως αίθουσα που φιλοξενεί μικρές εκθέσεις 
και περιέχει και μια μικρή βιβλιοθήκη.

Eχάλ (Η Κιβωτός της Τορά)

Μετά τον αφανισμό της Κοινότητας το 1944, το 
αυθεντικό Εχάλ (Κιβωτός της Τορά) εξαφα-
νίστηκε στη 

λεηλασία της Συναγω-
γής. Κατά την αναστή-
λωση, η τοποθεσία και 
οι διαστάσεις του Εχάλ 
καθώς και του διπλα-
νού βήματος, προσδιο-
ρίστηκαν από τη χαρα-
κτηριστική διάταξη των 
μαρμάρινων πλακών 
του εδάφους.

Τηρώντας την πα-
ράδοση, το Εχάλ απο-
τελείται από ένα πα-
λιό ξύλινο ντουλάπι το 
οποίο στο επάνω μέρος 
φέρει ένα σκάλισμα για 
την εξυπηρέτηση του 
νέου σκοπού λειτουρ-
γίας. Είναι φτιαγμένο 
από ξύλο τικ της Ινδο-
νησίας ενώ η περίτεχνη 

ο βομβαρδισμός του 1941 δεν είχε προκαλέ-
σει μόνο ζημιά στην οροφή αλλά και στον 
γυναικωνίτη που βρισκόταν πάνω από τη 
νότια αυλή. Η οροφή είχε αρχίσει να υποχω-
ρεί στις αρχές περίπου της δεκαετίας του ’50 
όταν και αποχώρησε η τελευταία οικογένεια 
καταληψιών εξαιτίας μιας διαρροής νερού 
από τη νοτιοανατολική γωνία της οροφής 
στο κυρίως κτίσμα.

Ο σεισμός που ακολούθησε το 1995 εξα-
σθένησε περισσότερο τη στέγη και την ξύ-
λινη οροφή εσωτερικά και παρουσιάστηκαν 
ρωγμές που προκλήθηκαν από την πίεση 
των ξύλινων δοκαριών ανάμεσα στις στα-
θερές ενετικές-γοτθικές αψίδες και στα γε-
μισμένα με μπάζα διάφορα ανοίγματα. Τό-
τε αποφασίστηκε να αφαιρεθεί ολόκληρο το 
κατεστραμμένο ξύλινο ταβάνι. Εκεί αντιλη-
φθήκαμε ότι η οροφή, στην αρχική της μορ-
φή, είχε στο κέντρο της ένα διακοσμητικό 
ξυλόγλυπτο, το οποίο είχε βρεθεί νωρίτερα 
πεσμένο σε άλλο σημείο.

Εζρά Νασίμ - Γυναικωνίτης

Στις συναγωγές, οι άντρες και οι γυ-
ναίκες προσεύχονται κατά παρά-
δοση χωριστά, με τους άντρες στον 

κυρίως ναό και τις γυναίκες σε χωριστούς 
εξώστες- τους γυναικωνίτες.

Στην Ετζ Χαγίμ, μέχρι το 1944, οι γυναί-
κες κάθονταν χωριστά στους δύο εξώστες 
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Βήματος είναι εμπνευσμένο από άλλες Ρω-
μανιώτικες (Ελληνικές) Συναγωγές και είναι 
τοποθετημένο απέναντι από το Εχάλ στον 
δυτικό τοίχο. Αντίθετα, στις Εσκεναζίτικες 
και Σεφαραδίτικες Συναγωγές το Βήμα εί-
ναι συνήθως μία μικρή έδρα μπροστά από 
το Εχάλ ή στο κέντρο του χώρου. Οι διαστά-
σεις για το Βήμα της Ετζ Χαγίμ είναι όμοιες 
με αυτές από το Βήμα που βρέθηκε στη νεο-
κλασσική Συναγωγή της Πάτρας που κατε-
δαφίστηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Εγκαίνια κι επαναλειτουργία

Τα εγκαίνια της Ετζ Χαγίμ έγιναν στις 
10 Οκτωβρίου του 1999 σε μία τε-
λετή που παρεβρέθησαν 300 άτομα 

ανάμεσα στα οποία αρκετοί από τους δωρη-
τές που κατέστησαν το έργο της αναστήλω-
σης εφικτό. Επίσης, παρόντες ήταν ραβίνοι, 
πρόεδροι κι εκπρόσωποι Εβραϊκών Κοινοτή-
των της Ελλάδας, αλλά και προσωπικότητες 
από το εξωτερικό και την Ελλάδα. Ο πρώην 
Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτά-

κης, ο τότε πρόεδρος του ΚΙΣ 
Νισήμ Μαΐς, ο οποίος κατά τη 
διάρκεια της προεδρίας του 
στήριξε σθεναρά το έργο της 
αναστήλωσης, ο Πρέσβης της 
Γερμανίας και εκπρόσωποι του 
διπλωματικού σώματος, ο τότε 
Μητροπολίτης των Χανίων 
Ειρηναίος, εκπρόσωπος του 
WMF.

Παρά το ενθουσιώδες και 
θετικό κλίμα για την ολοκλή-
ρωση του έργου αναστήλω-
σης, τα εγκαίνια της Συναγω-
γής στιγματίστηκαν από διά-
φορα δυσάρεστα περιστατι-
κά όπου γείτονες εξέφρασαν 
την αντίθεσή τους, ενώ αντιρ-
ρήσεις διατυπώθηκαν και από 
τοπικούς παράγοντες για την 
επαναλειτουργία της Ετζ Χα-

σκαλιστή διακόσμηση πάνω στο ξύλο απεικονίζει ένα 
λουλουδάτο μοτίβο και είναι φτιαγμένη από έναν καλ-
λιτέχνη στην Τζακάρτα.

Σήμερα, το Εχάλ διαθέτει δύο Σέφερ Τορά: η πρώ-
τη Τορά κληροδοτήθηκε ως δώρο στον Νίκο Σταυρου-
λάκη και την Ετζ Χαγίμ από τη Συναγωγή του David 
Ibn Zimrah στο Κάιρο, και η δεύτερη είναι αυθεντική 
από την ανατολική Ευρώπη και είναι δανεισμένη από 
το Westminster Memorial Scrolls Trust του Λονδίνου.

Το αιώνιο φως (Νερ Ταμίντ) που περικλείεται από 
ένα Άστρο του Δαυίδ βρίσκεται κρεμασμένο πάνω από 
τη μικρή έδρα μπροστά από το Εχάλ. Το Άστρο του Δαυ-
ίδ είναι ακριβές αντίγραφο ενός αντίστοιχου που βρέθη-
κε επικολλημένο στην πύλη του παλιού νεκροταφείου 
της κοινότητας στα δυτικά της παλιάς πόλης. Το αυθε-
ντικό αποτελεί έκθεμα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλά-
δος, στην Αθήνα. Οι μεταλλικές αλυσίδες με τις οποίες 
είναι κρεμασμένο το Άστρο του Δαυίδ προέρχονται από 
τη Συναγωγή της Πάτρας κατά την Ενετική περίοδο του 
17ου αιώνα. Πάνω από το Εχάλ, σε ένα ξύλινο ταμπλό 
έχουν τοποθετηθεί τα γράμματα του εβραϊκού αλφαβή-
του, τα οποία αντιστοιχούν στους αριθμούς από το ένα 
έως το δέκα και συμβολίζουν τις Δέκα Εντολές.

Το Βήμα

Το Βήμα 
είναι μια 
υπερυψω-

μένη εξέδρα από 
την οποία είθισται 
να διαβάζεται η 
Τορά κατά τη λει-
τουργία. Κατά την 
αναστήλωση ανα-
καλύφθηκαν τρύ-
πες στον δυτικό 
τοίχο που υπέδει-
ξαν κατά προσέγ-
γιση το μέγεθος και 
την ακριβή θέση 
που βρισκόταν 
αρχικά το Βήμα. 
Όπως το Εχάλ, έτσι 
και το σχέδιο του 
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Χαγίμ γρήγορα προ-
κάλεσε το ενδιαφέρον 
του κόσμου. Οι πρώτες επισκέ-
πτριες ήταν ηλικιωμένες Χρι-
στιανές κυρίες από τη γειτονιά, 
οι οποίες αναρωτιούνταν αν θα 
μπορούσαν να ανάψουν μερι-
κά κεριά στη μνήμη των Εβραί-
ων φιλενάδων τους, με τις οποί-
ες είχαν πάει μαζί σχολείο πριν 
από αρκετές δεκαετίες, και χά-
θηκαν όταν βυθίστηκε το Τάνα-
ϊς, στις 9 Ιουνίου του 1944.

Στην προσωπική του προ-
σπάθεια να φέρει ξανά νόημα 
και ζωή στην Ετζ Χαγίμ, ο Νί-
κος Σταυρουλάκης ξεκίνησε να 
απαγγέλει καθημερινά πρωινές 
και απογευματινές προσευχές. 
Σύντομα, άρχισαν να τις ακο-
λουθούν ενδιαφερόμενοι ντό-
πιοι και λιγοστοί εβραίοι κάτοι-
κοι οι οποίοι τελικά σχημάτισαν 
μία ιδιόμορφη παρέα.

Είκοσι χρόνια μετά από την 
αναστήλωσή της, είναι ασφα-
λές να πούμε ότι η Συναγωγή 
Ετζ Χαγίμ έχει καθιερωθεί ως 
μια σταθερά στην πολιτισμι-
κή ζωή των Χανίων, ως ένας 
τόπος προσευχής, μνήμης και 
συμφιλίωσης. Δεν είναι μόνον 
ένας χώρος όπου γιορτάζονται 
οι εβραϊκές γιορτές και γίνο-
νται πολιτιστικές εκδηλώσεις 
αλλά είναι και η μόνη ενεργή 

και ζωντανή υπόμνηση της πολυ-πολιτισμικής κοινω-
νίας που ήταν κάποτε τα Χανιά και η Κρήτη. Αυτή η 
πολυποίκιλτη κοινωνία έφτασε στο τέλος της αρχικά 
με την αποχώρηση των Μουσουλμάνων της Κρήτης, 
όταν τελέσθηκε η περιβόητη ανταλλαγή πληθυσμών 
μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και τελικά με την εξό-
ντωση της Εβραϊκής Κοινότητας στον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο.

γίμ ως τόπο λα-
τρείας. Χαρα-
κτηριστικά, ο 
τότε Μητροπο-
λίτης των Χα-
νίων Ειρηναίος 
προειδοποίη-
σε ότι η επανα-
λειτουργία της 
Συναγωγής θα 
προκαλέσει τα-
ραχές και δια-
μάχες στα Χα-
νιά, ενώ ο τό-
τε Νομάρχης 
Γ. Κατσανεβά-
κης, διαμαρτυ-
ρήθηκε με επι-
στολή του προς 
το  ΚΙΣΕ τονί-
ζοντας ότι η Ετζ 
Χαγίμ θα πρέ-
πει να «καταρ-
γήσει τις θρησκευτικές τελετές», διερωτώ-
μενος για τη χρήση και τη λειτουργία της 
Συναγωγής. Ο δε Μητροπολίτης είχε επι-
καλεστεί έναν νόμο του 1938 που προέβλε-
πε ότι για να λειτουργήσει ένας χώρος θρη-
σκευτικής λατρείας θα πρέπει να έχει την 
άδεια του τοπικού Μητροπολίτη.

Μετά την επαναλειτουργία της, η Ετζ 
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Γιορτές

Από τη στιγμή της επαναλειτουργίας 
της η Ετζ Χαγίμ είναι μία ενεργή Συ-
ναγωγή. Η λειτουργία του Καμπαλάτ 

Σαμπάτ γίνεται κάθε Παρασκευή με τη δύση 
του ηλίου, και πλαισιώνεται από την Χαβουρά 
αλλά και από επισκέπτες, τουρίστες και φί-
λους ανεξαρτήτως καταγωγής ή θρησκείας. Η 
τελετή περιλαμβάνει και το κιντούς, την ευλο-
γία με ψωμί και κρασί. Εδώ και πολλά χρόνια, 
ο Νίκος Σταυρουλάκης τελούσε το Καμπαλάτ 
Σαμπάτ, παρουσίαζε την εβδομαδιαία Περα-
σά (εδάφιο της Τορά) και προετοίμαζε μία ιδι-
αιτέρως νόστιμη χαλά (το ψωμί του Σαμπάτ).

Επίσης, στη Συναγωγή γίνονται λειτουρ-
γίες για τις μεγάλες εβραϊκές γιορτές του Ρος 
Ασανά και του Γιομ Κιπούρ, καθώς και το 
Πέσαχ, το Σουκότ, το Χανουκά, το Του Μπι-
σβάτ και το Πουρίμ. Τα μέλη της Χαβουρά 
ετοιμάζουν παραδοσιακά σεφαραδίτικα και 
ρωμανιώτικα γιορτινά πιάτα που βασίζονται 
σε συνταγές από το βιβλίο του Νίκου Σταυ-
ρουλάκη «Cookbook of the Jews of Greece». 
Ειδικά για το Πέσαχ και τις μεγάλες γιορτές 
καλούνται φίλοι της Ετζ Χαγίμ από το εξω-
τερικό, που συμμετέχουν και βοηθούν στην 
τέλεση των λειτουργιών, μια και δεν υπάρ-
χει μόνιμος ραβίνος στα Χανιά. Επίσης, η Ετζ 
Χαγίμ έχει τη δική της Αγκαντά (πασχαλι-
νή διήγηση), η οποία έχει συνταχθεί και ει-
κονογραφηθεί από τον Νίκο Σταυρουλάκη. 
Το κείμενο είναι στα Ελληνικά και τα Αγγλι-
κά και αντανακλά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα 
της Ετζ Χαγίμ. Στην Συναγωγή έχουν επίσης 
τελεστεί αρκετοί γάμοι και τελετές ενηλικίω-
σης -Μπαρ και Μπατ Μιτσβά- νεαρών από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Συναγωγή Ετζ Χαγίμ σήμερα

Χαβουρά

Αν και μεταπολεμικά δεν υπάρχει επίσημη εβρα-
ϊκή κοινότητα στην Κρήτη, από την επανεγκαι-
νίασή της, το 1999, η Συναγωγή έχει συμβάλει 

στη δημιουργία μίας δικής της κοινότητας, που έχει εξε-
λιχθεί σε μία Χαβουρά, μία αδελφότητα ανθρώπων, που 
μοιράζονται συγκεκριμένες κοινές αξίες, αν και έχουν 
διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις. Ο όρος «χαβου-
ρά» πηγάζει από τη λέξη ‘χαβέρ’, στα εβραϊκά «φίλος». 
Έχει όμως και τη σημασία του κύκλου, της ένωσης. Έτσι 
η Χαβουρά είναι ένας κύκλος φίλων που ενώνονται υπό 
μία κοινή αντίληψη ή αναζήτηση, που στην περίπτωση 
της Ετζ Χαγίμ είναι η αναζήτηση μιας αυθεντικής πνευ-
ματικής ζωής.

Η Χαβουρά της Ετζ Χαγίμ συναντιέται τακτικά για 
τις γιορτές και διάφορες κοινωνικές και πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις.

Παράλληλα με την τοπική Χαβουρά, η Ετζ Χαγίμ δια-
θέτει και μία ευρύτερη διεθνή κοινότητα φίλων και υπο-
στηρικτών, οι οποίοι όχι μόνον προσφέρουν εθελοντι-
κή και οικονομική βοήθεια αλλά επισκέπτονται συχνά 
την Κρήτη για να παραστούν στον εορτασμό των μεγά-
λων γιορτών. Η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών αδελ-
φοποιήθηκε με την Ετζ Χαγίμ το 2010, σε ένδειξη αλλη-
λεγγύης μετά τις δύο εμπρηστικές επιθέσεις και ο Ραβί-
νος Αθηνών Γκαμπριέλ Νεγρίν συνεργάζεται και συμ-
βουλεύει την Ετζ Χαγίμ σε θέματα θρησκευτικά και τε-
λετουργικά και τελεί την ετήσια τελετή μνήμης.



41ΧΡΟΝΙΚΑ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Π
Ο
Λ
Ι
Τ
Ι
Σ
Μ
Ο
Σ
-
Α
Ν
Α
Σ
Υ
Γ
Κ
Ρ
Ο
Τ
Η
Σ
Η

μιας ιστορικής διαδρομής που ανέρχεται στον 4ο αιώνα 
π.X. Είναι ένα ζωντανό μνημείο της τελευταίας εβραϊκής 
κοινότητας που εξοντώθηκε στο Ολοκαύτωμα. Κάθε Ιού-
νιο, τελείται η ετήσια Ασκαβά (τελετή μνήμης) για τους 
Εβραίους της Κρήτης που βρήκαν τραγικό θάνατο στις 
9 Ιουνίου του 1944, όταν το πλοίο Τάναϊς, που τους με-
τέφερε στα Ναζιστικά στρατόπεδα θανάτου, βυθίστηκε 
στα νερά του Αιγαίου. Την τελετή κάνει ο Ραββίνος της 
Αθήνας Γκαμπριέλ Νεγρίν, και περιλαμβάνει την ανά-
γνωση των ονομάτων όλων των θυμάτων και το άναμμα 
κεριών για καθέναν ξεχωριστά.

Επισκέπτες

Οι πύλες της Ετζ Χαγίμ είναι πάντα ανοικτές 
στους επισκέπτες. Κάθε χρόνο, περίπου 25.000 
Εβραίοι αλλά και μη Εβραίοι τουρίστες από 

όλον τον κόσμο, επισκέπτονται τη Συναγωγή, κυρίως την 
περίοδο μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου. Για αρκετούς 
από τους μη Εβραίους επισκέπτες, η Ετζ Χαγίμ τυχαίνει 
να είναι και η πρώτη φορά που επισκέπτονται μία Συνα-
γωγή. Οι δωρεές των επισκεπτών αποτελούν τεράστια 
συνεισφορά στη συντήρηση της Συναγωγής. Αρκετοί 
από τους επισκέπτες συνηθίζουν να τοποθετούν μικρά 

Εμπρησμοί

To 2010, δύο απόπειρες εμπρησμού, 
που συνέβησαν σε διάστημα 10 
ημερών, προκάλεσαν σοβαρή κατα-

στροφή στους δύο γυναικωνίτες που φιλοξε-
νούσαν μέρος της συλλογής των αντικειμέ-
νων της Συναγωγής καθώς και στο γραφείο 
της διεύθυνσης. Σημαντικό μέρος του αρχεί-
ου της Συναγωγής -αλλά και βιβλίων- χάθη-
κε μαζί με σχεδόν ολόκληρο το αρχείο της 
αλληλογραφίας και σημειώσεις που κατέ-
γραφαν στοιχεία του έργου της ανακαίνισης 
και της λειτουργίας της Συναγωγής από το 
1996 μέχρι το 2010.

Έπειτα από αυτήν την μεγάλη καταστρο-
φή που προκλήθηκε από τις δύο εμπρηστι-
κές ενέργειες έγινε ξανά αποκατάσταση της 
Ετζ Χαγίμ με χορηγίες που συγκεντρώθη-
καν από δωρεές και διεθνείς υποστηρικτές.

Ασκαβά

Η Ετζ Χαγίμ αποτελεί την μοναδική 
παρακαταθήκη και συνέχεια της 
εβραϊκής παρουσίας στην Κρήτη, 
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Κάποιες εκδηλώσεις έχουν απόλυτη σχέση 
με Εβραϊκά θέματα, όπως για παράδειγμα συ-
ναυλίες παραδοσιακής σεφαραδίτικης μουσι-
κής, ταινίες μικρού μήκους για τη μοίρα της 
εβραϊκής κοινότητας της Ελλάδος κατά την 
Γερμανική Κατοχή, διαλέξεις για βιβλικά και 
φιλοσοφικά θέματα, απαγγελίες ποιημάτων 
εβραίων ποιητών και παρουσιάσεις βιβλίων 
σχετικά με ιστορίες εβραϊκών οικογενειών. 
Αρκετές άλλες εκδηλώσεις έχουν πιο ευρεία 

θεματολογία, όπως συ-
ναυλίες παραδοσιακής 
μουσικής από ολόκλη-
ρη τη Μεσόγειο, μου-
σική Ρομά, ακόμα και 
μουσική από τις Ινδίες 
και την Ασία με παρα-
δοσιακά όργανα όπως 
το Σιτάρ και το Ταρ-
χού. Επίσης, το 2015 
παρουσιάσαμε μία έκ-
θεση φωτογραφίας με 
τίτλο «Διαπολιτισμική 

Συνάντηση» σε συνεργασία με την Πρεσβεία 
της Αυστρίας στην Αθήνα. Επιπλέον, ο Νίκος 
Σταυρουλάκης έχει μοιραστεί τις εξειδικευ-
μένες γνώσεις του με μία σειρά ομιλιών γύρω 
από την Οθωμανική κουζίνα, την αρχιτεκτο-
νική αλλά και την αρχιτεκτονική κήπων.

χαρτάκια με ευχές και προσευχές ανάμεσα στα διακο-
σμητικά ξυλόγλυπτα του Εχάλ, μιμούμενοι ένα παρόμοιο 
έθιμο, όπου ανάλογα σημειώματα τοποθετούνται μέσα 
στις ρωγμές του Τείχους των Δακρύων στην Ιερουσαλήμ.

Παράλληλα, η Ετζ Χαγίμ δέχεται έναν ολοένα αυξα-
νόμενο αριθμό μαθητών από σχολεία της Κρήτης αλλά 
και ολόκληρης της Ελλάδας, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων όπου μαθαίνουν για την ιστορία και τις 
παραδόσεις του Ιουδαϊσμού, την ιστορία της Συναγω-
γής, καθώς και την εβραϊκή ιστορία της Κρήτης και της 
Ελλάδας. Επίσης, η Ετζ Χαγίμ δέχεται συχνά επισκέψεις 
από ομάδες φοιτητών διεθνών Πανεπιστημίων.

Κέντρο Ερευνών και Βιβλιοθήκη

Η Ετζ Χαγίμ λειτουργεί και ως κέντρο ερευνών. 
Στο Ινστιτούτο Εβλαγών για Εβραϊκές Σπουδές 
στην Κρήτη, (που πήρε το όνομά του από τον 

τελευταίο αρχιραβίνο της Κρήτης, Αβραάμ Εβλαγών), 
διεξάγονται έρευνες για την μακρά ιστορία των Εβραίων 
της Κρήτης. Το Ινστιτούτο συντονίζει ερευνητικά προ-
γράμματα, κοινοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσματα και 
συγκεντρώνει υλικό για τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
της Συναγωγής. Ταυτόχρονα, εμπλουτίζει συστηματικά 
το υπάρχον αρχείο της Κρητικής Εβραϊκής Ιστορίας. Δια-
θέτει επίσης μία εκτενή συλλογή μεγάλης ποικιλίας θεμά-
των που αφορούν -μεταξύ άλλων- στον Ιουδαϊσμό, στην 
Εβραϊκή ιστορία της Κρήτης, στους Εβραίους της Ελλά-
δας και της Μεσογείου, στον Εβραϊσμό της Ευρώπης και 
στο Ολοκαύτωμα. Σε συνεργασία με τη βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο, το εκτενές αρχείο 
της βιβλιοθήκης της Ετζ Χαγίμ είναι διαθέσιμο στον δια-
δικτυακό κατάλογο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου. 
Η βιβλιοθήκη και το αρχείο της Ετζ Χαγίμ είναι ανοικτά 
και προσβάσιμα στο κοινό και σε πανεπιστήμια.

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Η Ετζ Χαγίμ έχει καθιερωθεί ως χώρος ποικίλων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως ομιλίες, συ-
ναυλίες, εκθέσεις, και παρουσιάσεις βιβλίων. 
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Αυτός ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
έχει φιλανθρωπική δράση και, επειδή η Ετζ 
Χαγίμ δεν λαμβάνει κρατικές επιχορηγήσεις, αναζητά 
οικονομικούς πόρους για την διατήρηση της Συναγω-
γής αλλά και για τις διάφορες θρησκευτικές και πολιτι-
στικές εκδηλώσεις που εξασφαλίζουν τη μακρά και συ-
νεχή παρουσία της.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού του 
μη-κερδοσκοπικού οργανισμού είναι Εβραίοι και μη-
Εβραίοι, ακαδημαϊκοί και επιχειρηματίες από την Ελλά-
δα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τη Δα-
νία, και είναι άρρηκτα συνδέδεμένοι με την Ετζ Χαγίμ.

Η Συναγωγή στα ΜΜΕ

Το εγχείρημα του Νίκου Σταυρουλάκη για την 
αναστήλωση και αναβίωση της Ετζ Χαγίμ, κα-
θώς και ο ξεχωριστός ρόλος που έχει σήμερα η 

Συναγωγή ως τόπος πολιτισμού και θρησκείας, τράβηξε 
την προσοχή δημοσιογράφων και παραγωγών ταινιών 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Για την Ετζ Χαγίμ έχουν γραφτεί 
αναρίθμητα άρθρα τόσο σε ελληνικές όσο και σε διεθνείς 
εφημερίδες.

Το 2005, η ανθρωπολόγος, Δρ Βασιλική Γιακουμά-
κη (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), δημιούργησε ένα ντο-
κιμαντέρ με τίτλο «Ετζ Χαγίμ -Το Δέντρο της Ζωής: 
Ήχοι που περιβάλλουν μία Συναγωγή». Η κοινωνιολό-
γος Sandra Barty, και ο σκηνοθέτης ταινιών Ken Ross, 
ετοιμάζουν την παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ με τίτλο 
“Etz Hayyim:The Art of Repair” που περιγράφει το έργο 
της αναστήλωσης της Συναγωγής από τον Νίκο Σταυ-
ρουλάκη, καθώς και τη δημιουργία της τόσο ιδιαίτερης 
και ανοικτής κοινότητας της Ετζ Χαγίμ. Πρόσφατα, η 
Ετζ Χαγίμ συμπεριλήφθηκε στο εγχείρημα του Πανεπι-
στημίου της Κολούμπια “Shared Sacred Spaces and the 
Politics of Pluralism”, του οποίου επικεφαλής βρίσκεται 
η Dr Karen Barkey.

Η Ετζ Χαγίμ διατηρεί ιστοσελίδα με πληροφορίες και 
σελίδα στο Facebook. Με χορηγία της Πρεσβείας του 
Καναδά στην Αθήνα, και τη συνεργασία της Πρεσβεί-
ας του Ισραήλ δημιουργήθηκε πρόσφατα μια εφαρμογή 
για κινητά τηλέφωνα με τίτλο “Etz Hayyim and Jewish 
Legacy in Crete” που παρέχει λεπτομερή πληροφόρηση 
σχετικά με ό,τι αφορά στην Ετζ Χαγίμ και στην ιστορία 
των Εβραίων της Κρήτης.

Η Ετζ Χαγίμ αποτελεί έναν ανοικτό χώ-
ρο ανταλλαγής απόψεων και συζητήσε-
ων, ντόπιων και διεθνών καλλιτεχνών αλ-
λά και φοιτητών, στον οποίο συνεχώς επε-
κτείνει το εύρος των δραστηριοτήτων της. 
Στο περιβάλλον έμπνευσης που προσφέρει 
η αυλή της Συναγωγής έχουν δημιουργηθεί 
και αναπτυχθεί αρκετές συνεργασίες μετα-
ξύ καλλιτεχνών.

Προσωπικό κι εθελοντές

Η Ετζ Χαγίμ στελεχώνεται από μία 
μικρή ομάδα αφοσιωμένων ατό-
μων διαφόρων εθνικοτήτων που 

παίζουν τον ρόλο ξεναγών αλλά και ερευ-
νητών. Το προσωπικό παράλληλα εκδίδει το 
Jottings, ένα newsletter που εκδίδεται δύο 
φορές το χρόνο για τα μέλη της κοινότητας, 
τη Χαβουρά και τους διεθνείς υποστηρικτές 
της Ετζ Χαγίμ.

Το προσωπικό της Ετζ Χαγίμ συμπληρώ-
νεται κάθε χρόνο από έναν νεαρό Αυστρι-
ακό εθελοντή που απασχολείται στην Ετζ 
Χαγίμ για δώδεκα μήνες. Από το 2013, η Ετζ 
Χαγίμ συνεργάζεται με τον Αυστριακό μη-
κερδοσκοπικό οργανισμό Gedenkdiest που 
στέλνει εθελοντές σε διάφορες τοποθεσίες 
παγκοσμίως για να βοηθήσουν στην έρευ-
να για το Ολοκαύτωμα, να μνημονεύσουν 
τα θύματα του Ναζισμού και να φροντίσουν 
τους επιζώντες του Ολοκαυτώματος. Αυτή 
η δραστηριότητα γίνεται εναλλακτικά της 
υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας στην 
Αυστρία.

Η συντήρηση της Ετζ Χαγίμ

Την Ετζ Χαγίμ διαχειρίζεται ένας 
μη-κερδοσκοπικός οργανισμός σε 
συνεργασία με το Κεντρικό Ισραη-

λιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣ). Το κτίριο 
ανήκει στο ΚΙΣ από το 1950 όταν η εγκα-
ταλελειμμένη περιουσία της αφανισμένης 
εβραϊκής κοινότητας παραδόθηκε στο ΚΙΣ 
από το ελληνικό κράτος.
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Για τον Νικόλα Σταυρουλάκη
Δαυίδ Σαλτιέλ
Πρόεδρος ΚΙΣΕ

Είναι τόσες οι σκέψεις που κατακλύ-
ζουν το μυαλό όταν κάποιος πρέπει 
να μιλήσει για τον Νίκο Σταυρουλάκη 

που χρειάζεται λίγος χρόνος να τις ταξινομή-
σει πριν ξεκινήσει. Διότι ο Νικόλας Σταυρου-
λάκης υπήρξε μια προσωπικότητα με πολλές 
αρετές και ικανότητες και διότι στη δική μου 
περίπτωση η σχέση που μας ενώνει ανέρχε-
ται σε αρκετές δεκαετίες φιλίας, αλλά και 
πολλών ετών συνεργασίας σε μια πληθώρα 
έργων για τη διατήρηση της Ελληνοεβραϊκής 
κληρονομιάς.

Άνθρωπος των Γραμμάτων, μελετητής, 
ερευνητής, καλλιτέχνης, συγγραφέας, φι-
λόσοφος, ο Νίκος δεν αφιέρωσε απλώς τον 
εαυτό του σε αυτούς τους τομείς αλλά έγι-
νε αυθεντία στον καθέναν από αυτούς χω-
ριστά. Ένας ενάρετος οραματιστής με βαθιά 
πίστη στο Θεό και ταυτόχρονα με ακλόνη-
τη πεποίθηση σε ένα δημιουργικό διαθρη-
σκειακό διάλογο που θα φέρει κοντά όλους 
τους ανθρώπους μέσα σε πνεύμα αλληλοσε-
βασμού.

Μέσα από τα ζωγραφικά έργα και τα σκί-
τσα του, τις μελέτες, την έρευνα για τους Έλ-
ληνες Εβραίους, για τις Συναγωγές και κυ-
ρίως για την Κρήτη, μέσα από τα βιβλία του 
για τη μαγειρική, ο Νίκος Σταυρουλάκης κα-
τέγραψε, προέβαλε και διέσωσε ένα μεγάλο 
μέρος της ελληνοεβραϊκής παράδοσης.

Μα πάνω απ΄ όλα, ο Νίκος είναι ταυτι-
σμένος με τρία από τα σπουδαιότερα έργα 
της μεταπολεμικής περιόδου αναβίωσης της 
εβραϊκής ζωής στην Ελλάδα: Το Εβραϊκό 
Μουσείο Ελλάδος, τη Συναγωγή των Χανί-
ων και το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’70, οπό-
τε ξεκίνησε να συλλέγει παλαιά αντικείμε-
να, κεντήματα και τελετουργικά σκεύη από 

Νίκος Σταυρουλάκης 
(1929 – 2017)

Ο Νίκος Σταυρουλάκης γεννήθηκε το 1929 
στο Λονδίνο από Αγγλίδα Εβραία μητέρα, 
με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, 

και Χριστιανό Ορθόδοξο πατέρα από την Κρήτη.
Ο Ν. Σταυ-

ρ ο υ λ ά κ η ς 
υπήρξε ένας 
διεθνούς φή-
μης αναγνω-
ρισμένος ιστο-
ρικός τέχνης, 
σ υ γ γραφέας, 
ζωγράφος και 
έφορος τέχνης. 
Ήταν ιδρυ-
τής του Εβρα-
ϊκού Μουσεί-
ου Ελλάδος, τη 
δεκαετία του 
΄70, και Διευ-
θυντής του για 
16 χρόνια, από 
το 1977 έως το 
1993. Ήταν επί-
σης υπεύθυνος 

αναστήλωσης της Συναγωγής Ετζ Χαγίμ των Χα-
νίων και Διευθυντής της μέχρι τον θάνατό του, στις 
19.5.2017, καθώς και ο γενικός υπεύθυνος της δη-
μιουργίας των Εβραϊκών Μουσείων στη Θεσσαλο-
νίκη και τη Ρόδο. Έχει γράψει αρκετά βιβλία σχετι-
κά με την Ελληνική Εβραϊκή ιστορία και γαστρονο-
μία που συνθέτουν το πολιτισμικό υπόβαθρο πολ-
λών διαφορετικών Ελληνοεβραϊκών κοινοτήτων. 
Έχει διδάξει σε πληθώρα Πανεπιστημίων στις ΗΠΑ, 
την Ελλάδα και το Ισραήλ, ενώ ταυτόχρονα ασχο-
λήθηκε επαγγελματικά με τη ζωγραφική. Aπό την 
πρώτη του ατομική έκθεση το 1959 και μετά, έργα 
του έχουν παρουσιαστεί στην Αθήνα, το Λονδίνο, 
την Οξφόρδη και το Τελ Αβίβ.

IN MEMORIAM
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Νισήμ Μαΐς
Πρόεδρος ΚΙΣΕ (1991-1998)

Στο πρόσωπο του Νίκου Σταυρουλάκη είδα τι 
σημαίνει πραγματικά άνθρωπος της Τέχνης και 
αγάπη για τα πολύτιμα απομεινάρια της εβραϊ-

κής κουλτούρας. Η ομιλία του σε συνέπερνε, τον ενθου-
σιασμό του τον μετέδιδε.

Η εμπιστοσύνη τόσο του ΚΙΣΕ όσο και των διεθνών 
οργανισμών που στήριξαν την αναστήλωση της Συνα-
γωγής ήταν ακλόνητα βασισμένη πάνω στην προσωπι-
κότητά του, στη σοβαρότητα, τον επαγγελματισμό και 
το πάθος για τη δουλειά του. Αν δεν ήταν ο Ν. Σταυρου-
λάκης σήμερα δεν θα υπήρχε Συναγωγή Ετζ Χαγίμ και 
μαζί της θα είχε χαθεί ένα κομμάτι της ιστορίας και της 
κληρονομιάς της Κρήτης και των Ελλήνων Εβραίων.

Με τον θάνατο του Ν. Σταυρουλάκη, ο Ελληνικός 
Εβραϊσμός έχασε μια μεγάλη φυσιογνωμία, ένα σύγχρο-
νο φιλόσοφο.

Μωϋσής Κωνσταντίνης
Πρόεδρος ΚΙΣΕ (1998-2010 & 2015-2016)

Με τον Νίκο Σταυρουλάκη μοιραστήκαμε πολ-
λά από τότε που αναζητούσαμε οικογενειακά 
κειμήλια στις αποδεκατισμένες εβραϊκές οι-

κογένειες, για να συγκεντρώσουμε την πρώτη «μαγιά» 
της συλλογής του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος.

Είχα τη χαρά να δεθώ μαζί του ακόμη περισσότε-
ρο στη διάρκεια της αναστήλωσης της Ετζ Χαγίμ, που 
ήμουν γ.γ. του ΚΙΣΕ, καθώς και στα μετέπειτα χρόνια της 
λειτουργίας της. Είναι στιγμές που δεν ξεχνιούνται.

Τι ήταν η Συναγωγή Χανίων πριν τον Σταυρουλά-
κη; Θυμάμαι καλά. Ήταν αρχές της δεκαετίας του ’90. 
Ήμουν στα Χανιά σε επαγγελματικό ταξίδι όπου συνό-
δευα τον Πρόεδρο των ΕΛΤΑ. Του πρότεινα να επισκε-
φθούμε τη Συναγωγή. Κανόνισα να μας ανοίξουν και 
βρεθήκαμε μπροστά σε κότες και ακαθαρισίες… Ντρά-
πηκα! Φεύγοντας, ένας νεαρός μας σταμάτησε: «Εσείς 
οι κουστουμάτοι, εάν γνωρίζετε τον πρωθυπουργό, να 
του πείτε να τη φτιάξει. Είναι ντροπή», μας είπε. Ντρά-
πηκα για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Ν. Σταυ-
ρουλάκης μετέτρεψε την ντροπή σε υπερηφάνια για την 
εβραϊκή κληρονομιά και στολίδι για την πόλη.

εβραϊκές οικογένειες απ’ όλη την Ελλάδα, 
μέχρι τα εγκαίνια του Εβραϊκού Μουσείου 
Ελλάδος, το 1979, ο Νίκος ήταν η ψυχή του 
έργου. Το ίδιο και στην περίπτωση της ανα-
στήλωσης της Συναγωγής Χανίων. Από την 
ιδέα μέχρι την υλοποίηση, από το στάδιο της 
αναζήτησης χορηγών και της επίβλεψης των 
εργασιών ανοικοδόμησης, ο Νίκος έκανε τα 
πάντα… Κάθε ξεχωριστό πράγμα στη Συ-
ναγωγή Ετζ Χαγίμ αποτελεί δικό του σχέ-
διο και δική του έμπνευση. Η αγάπη των αν-
θρώπων που την υποστήριξαν και έδωσαν 
ζωή στη Συναγωγή Χανίων, οι χιλιάδες των 
τουριστών που την επισκέπτονται κάθε χρό-
νο και την έχουν καταστήσει ένα από τα δι-
ασημότερα εβραϊκά αξιοθέατα στον κόσμο, 
όλα αυτά υπήρξαν η μεγαλύτερη πηγή ικα-
νοποίησης για τον Νίκο.

Υπό την ιδιότητά μου ως πρόεδρος της 
Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης εί-
χα την ευκαιρία να συνεργαστώ στενά με 
τον Νίκο κατά τη διάρκεια της δουλειάς 
του στο Εβραϊκό Μουσείο της Θεσσαλονί-
κης, ένα ακόμη εγχείρημα που ο Νίκος πρό-
θυμα και ολόψυχα υποστήριξε, συμμετέχο-
ντας στην ίδρυση, τον χαρακτήρα του και τη 
λειτουργία του.

Ο Νίκος άφησε το δυναμικό αποτύπωμά 
του στην πολιτιστική και πνευματική παρα-
γωγή της σύγχρονης ελληνοεβραϊκής κοι-
νότητας, συμβολή για την οποία έχει την αι-
ώνια αναγνώριση και την ευγνωμοσύνη μας.

Δαυίδ Σαλτιέλ
Μάιος 2017

*   Από τον πρόλογο του Προέδρου του ΚΙΣΕ 
στον υπό έκδοση κατάλογο της έκθεσης με 
τίτλο «Ο Νίκος Σταυρουλάκης και η Ανα-
στήλωση της Ετζ Χαγίμ».
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4 In an attempt to explore antisemitism and its expressions in 
Greece, we publish a series of essays that track down the phe-

nomenon from different angles: The Rabbi of Larissa Elias Sabetai, 
in his research “Anti-Judaism: Myths and slander” reviews the 
origins of anti-Semitic slur from the 1st c.e. century, through the medi-
aeval blood libels until the 30’s when the judicial case of the “Protocols 
of the Elders of Zion” concluded that the so called “Protocols” are false.

4 Professor Dionyssis Drossos, of the University of Ioannina, in his 
essay “Antisemitism: extremity and banality. Thoughts on 

remembrance and the responsibility of the genocide”, deals with 
the denial and the trivialization of the Holocaust and confronts related 
stratagems as anti-Semitism triggering factors. The paper was pre-
sented at the Holocaust remembrance event in Ioannina (on January 
28, 2017), by Professor Drossos who was the key speaker of the event.

4 Anti-Semitic incidents in Evia are presented by Thrasyvoulos 
Papastratis. The research examines two incidents that occurred 

in 1891 and in 1951. The author underlines the fact that anti-Semitic 
feelings were a reality even in the immediate post-War period, and 
stresses the importance of the prompt reaction of the public authori-
ties, as in the case presented here, that thanks to the timely interven-
tion of the Prefect of Evia and the Metropolitan Bishop, the outburst 
of anti-Semitic violence was prevented.

4 This issue’s insight on anti-Semitism closes with up-to-date 
initiatives to better understand and combat the phenomenon: 

A) the publication of the Definition of Antisemitism, and its ex-
planatory directives, as adopted by IHRA in 2016. B) The publication 
of the survey “Anti-Semitism in Greece today” (ed. Heinrich Boel 
Foundation Greece, Thessaloniki 2017), which presents the results 
of two opinion surveys conducted in Greece, in 2014 and 2015, that 

measure anti-Semitic attitudes in the Greek society and correlate 
them with factors such as gender, age, political opinion, education, 
church affiliation but also trust, cosmopolitanism, belief in conspiracy 
theories and victimhood. The research was conducted by Giorgos An-
toniou (Associate Professor of Jewish Studies, University of Thessa-
loniki), Spyros Kosmidis (Lecturer, University of Oxford), Elias Dinas 
(Associate Professor in Comparative Politics, University of Oxford) and 
Leon Saltiel (PhD candidate Contemporary Greek History, University of 
Macedonia). C) The publication of the book “The role of the Media 
and the journalists in the rise of neonazism, fascism and racism 
in Greece, in Europe and in the world” (ed. Educational Foundation 
of ESIEA, the Journalist’s Union of Athens Daily Newspapers, Athens 
2017). It includes the papers presented at the Conference under the 
same title organized in Athens in 2014 by ESIEA with the cooperation 
of the International Federation of Journalists.

4 The Etz Hayyim Synagogue of Chania in Crete is a remark-
able example of what commitment can achieve in preserving 

and promoting cultural heritage. On the occasion of the 20th anniver-
sary since the beginning of the restoration works at the Synagogue, we 
publish a chronicle on the history of the building, its restoration and 
its rich program of religious services, innovative activities and research 
work, that have turned the Etz Hayyim Synagogue into a major land-
mark of the city. We also publish a tribute to Nicolas Stavroulakis, 
the Synagogue’s director and project manager of its restoration, who 
passed away while this issue was in print. The chronicle is based on 
Stavroulakis’ texts, as well as on the material of the exhibition “Nikos 
Stavroulakis and the Reconstruction of Etz Hayyim” created by the 
Synagogue’s personnel.

4 The issue closes with the index of contents of Chronika issues 
2014 – 2016, and book reviews.

Cover illustration: The names of the Jews of Chania (Crete) who perished in the sinking of Tanais in 1944 –detail from a painting 
by Nicolas Stavroulakis- overlap the façade of the Etz Hayyim Synagogue of Chania, in an artistic approach of this issue’s special 

feature on the 20th anniversary of the restoration of Etz Hayyim and the late Nicolas Stavroulakis.
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