ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Αναμνήσεις 1940-1945» ΤΟΥ ΜΑΪΡ ΜΑΪΣΗ

Ο Μαΐρ Μάισης, γέννημα θρέμμα της Χαλκίδας, είναι ο θεματοφύλακας της εβραϊκής μνήμης
της πόλης του. Η Χαλκίδα έχει την αρχαιότερη εβραϊκή παροικία στην Ευρώπη και το
εβραϊκό νεκροταφείο, το οποίο φροντίζει σπιθαμή προς σπιθαμή σαν δεύτερο σπίτι του ο
Μαΐρ Μάισης, έχει παλαιότατους τάφους πολλών αιώνων. Eίναι ένας τόπος ποτισμένος με
ιστορίες που χάνονται στον χρόνο.

Ο ίδιος με πάθος ξεναγεί όποιον προσέρχεται να μάθει το παρελθόν της Χαλκίδας. Οταν
ο Μαΐρ Μάισης ήταν παιδί, γνώρισε τη θηριωδία της ναζιστικής κατοχής και έζησε
ανείπωτες τραγωδίες. Είναι ο κατεξοχήν μελετητής της εβραϊκής ιστορίας της πόλης του
και την έρευνά του την έχει αποτυπώσει σε βιβλία που είναι σημεία αναφοράς για τον
ελληνικό εβραϊσμό. Το νέο του βιβλίο το διάβασα με την ίδια συγκίνηση και τον μεγάλο
σεβασμό που αποπνέει το πρόσωπό του.

Ο Μαΐρ Μάισης είναι ο ίδιος ένα μέρος της ιστορίας της Χαλκίδας, γι’ αυτό και το νέο
βιβλίο του με τίτλο «Αναμνήσεις 1940-1945» είναι μια κατάθεση εκ βαθέων. Η οικογένειά
του εμφανίζεται στη Χαλκίδα ήδη από τον 16ο αιώνα και οι πρόγονοί του αναπαύονται στο
ιστορικό εβραϊκό νεκροταφείο. Αλλά το νέο βιβλίο του, που είναι συγκέντρωση διαφόρων
αναμνήσεων και μαρτυριών από τη σκοτεινή περίοδο του πολέμου, διασώζει τεκμήρια που
αφορούν ευρύτερα την ελληνική ιστορία, καθώς έρχονται στο φως όχι μόνο ιστορίες
μαρτυρίου, αλλά και η κατάσταση που επικρατούσε στη Χαλκίδα και στον ορεινό όγκο της
Δίρφης, στα χωριά της οποίας είχαν βρει καταφύγιο πολλοί Εβραίοι της πόλης.

Ο Μαΐρ Μάισης διακατέχεται από την αγωνία να παραδώσει στο κοινό σώμα της
ιστορικής μνήμης τους μάρτυρες Εβραίους της Χαλκίδας αλλά και να φέρει στη δική μας
γνώση τον σημαντικό εβραϊσμό της πόλης. Ενας αγώνας πολλαπλά σημαντικός καθώς
λιγοστεύουν οι έχοντες ζώσα μνήμη από τα τραγικά γεγονότα της Κατοχής και του
Εμφυλίου. Θα μείνουν στη μνήμη όσοι αναφέρει ο Μαΐρ Μάισης: ο τραγικός Σίμος, η άτυχη
Μέντη, η ατρόμητη Σαρρίκα…
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