ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ από το 586 π.Χ. έως

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος και το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος διοργάνωσαν
στις 20.5.2019 στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Κ. Αθηνών την παρουσίαση του βιβλίου «Η
ιστορία της Εβραϊκής Κοινότητας Χαλκίδας από το 586 π.Χ. έως το 2001 μ.Χ. - ΤΟ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ» του Μάριου Μάιση, στο οποίο καταγράφεται η ιστορία και τα έθιμα των
Εβραίων της Χαλκίδας, μετά από μελέτη των επιτύμβιων πλακών του εβραϊκού
νεκροταφείου της πόλης.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ&nbsp; κ.&nbsp; Δαυίδ Σαλτιέλ , ο
οποίος συνεχάρη το συγγραφέα για το πολύτιμο έργο του – συμβολή στη διάσωση
ιστορικών στοιχείων για την εβραϊκή παρουσία στη Χαλκίδα, και υπογράμμισε το σημαντικό
ρόλο των νεκροταφείων σαν άλλη μια πηγή ιστορικών πληροφοριών. Με αφορμή το βιβλίο
του κ. Μάιση,

ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Σαλτιέλ επισήμανε το σημαντικό έργο που επιτελούν οι μικρές
Κοινότητες αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Θέλω ιδιαίτερα να τονίσω το πόσο σημαντικό
-και πόσο δύσκολο- είναι το έργο που υλοποιείται στις μικρές εβραϊκές κοινότητες, όπως εν
προκειμένω στη Χαλκίδα, αλλά και σε άλλες, όπως στα Τρίκαλα, στα Γιάννενα, στην
Κέρκυρα. Είναι κάτι που δεν γίνεται κατανοητό από τις μεγάλες εβραϊκές κοινότητες, που
λειτουργούν με μία δεδομένη οργανωμένη υπηρεσιακή δομή. Στις μικρές Κοινότητες το
έργο -είτε πρόκειται για συντήρηση μνημείων και νεκροταφείων, είτε για εκδόσεις βιβλίων ή
για πολιτιστικές δράσεις- επιτελείται με ανυπολόγιστη προσωπική εργασία και ελάχιστα
μέσα, ενώ βασίζεται αποκλειστικά στο μεράκι και τον κόπο των ανθρώπων. Τους αξίζουν
τα συγχαρητήρια και ο θαυμασμός μας». Στη συνέχεια προέτρεψε τους παρευρισκόμενους
να αγοράσουν το βιβλίο, καθώς τα έσοδα από τις πωλήσεις ο συγγραφέας ευγενώς
προσέφερε για τη στήριξη της Κοινότητάς του.

«Κάτι που μπορείς να το ονειρευτείς, μπορείς και να το πραγματοποιήσεις», είπε
χαρακτηριστικά στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΕΜΕ κ. Μάκης Μάτσας,
αναφερόμενος στη συστηματική εργασία του συγγραφέα για τη συγγραφή του βιβλίου για
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το νεκροταφείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Χαλκίδας, μιας από τις αρχαιότερες
κοινότητες της Ελλάδος.

Το βιβλίο παρουσίασαν η διευθύντρια του ΕΜΕ, αρχαιολόγος κα Ζανέτ Μπαττίνου, η
οποία αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά των τάφων του εβραϊκού νεκροταφείου Χαλκίδας,
τονίζοντας ότι αποτελούν σημαντικό σημείο ταφικής μνημόνευσης και ο συγγραφέας –
ιστοριοδίφης κ.
Θρασύβουλος Παπαστρατής
, ο οποίος αναγνώρισε το βαθμό δυσκολίας που απαιτεί ένα τέτοιο έργο με τόσο πλήθος
ευρημάτων και επαίνεσε το συγγραφέα για την επιμονή και υπομονή του για τη
συγκέντρωση των στοιχείων

Τέλος, το λόγο πήρε ο συγγραφέας κ.&nbsp;Μάριος Μάισης , ο οποίος αναφέρθηκε
εν συντομία στα κεφάλαια που περιλαμβάνει το έργο του και ευχαρίστησε όλους όσους
συνέβαλαν στη δημιουργία του, λέγοντας πως το επόμενο βιβλίο του- που όπως είπε έχει
ήδη ξεκινήσει- θα αφορά στην ιστορία της Συναγωγής της Χαλκίδας.

Το συντονισμό της εκδήλωσης χειρίστηκε με αριστοτεχνικό τρόπο ο κ. Λέων Γαβριηλίδης
που βοήθησε και στην έκδοση αυτού του βιβλίου.
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