ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «Η ΕΒΡΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔ

Στις 19.5.2022 έγινε στο Ιωνικό Κέντρο, στην Πλάκα, η παρουσίαση της γερμανόφωνης
έκδοσης του βιβλίου του Μαΐρ Μάιση «Η εβραϊκή κοινότητα της Χαλκίδας», παρουσία της
πρέσβεως της Αυστρίας στην Αθήνα κας Ποπέλερ, η οποία έκανε χαιρετισμό.

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε η πρόεδρος του Συλλόγου Αυστριακών στην Ελλάδα
κα Ελφρίντε Δαμαλά, καθώς και η κα Μάριον Χόφμαν, η οποία σε συνεργασία με την κα
Δαμαλά έκαναν την μετάφραση του βιβλίου στα γερμανικά. Το έργο υλοποιήθηκε με την
οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος «Zukunftsfonds», της Δημοκρατίας της Αυστρίας και
της κας Αριάνε Κοντέλλη.

Ακολούθησε ο χαιρετισμός του γενικού γραμματέα του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρα Ελιέζερ, ο
οποίος συνεχάρη όλους όσους συνέβαλαν στην έκδοση του βιβλίου και αναφέρθηκε στην
σημασία του τονίζοντας ότι «είναι ένα

εύληπτο, περιεκτικό βιβλίο που συνοψίζει την παράδοση, τη ζωή, την ιστορία των Εβραίων
της Χαλκίδας, καθώς και στοιχεία για τη Συναγωγή, το νεκροταφείο, τα Μνημεία και το
Μουσείο. Ένα βιβλίο που προάγει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ρωμανιώτικης κοινότητας
της Χαλκίδας, η ιστορία της οποίας έχει τις ρίζες της στον 3ο π.Χ. αιώνα».

Στη συνέχεια ο συγγραφέας του βιβλίου Μαΐρ Μάισης στην ομιλία του αναφέρθηκε
στη συνεχή και δημιουργική παρουσία των εβραίων στην Χαλκίδα, στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των τάφων στο εβραϊκό νεκροταφείο Χαλκίδας, που είναι ένα από τα
αρχαιότερα της Ευρώπης, που διασώζεται ακέραιο από π.Χ., στην περίοδο του Πολέμου
και ολοκλήρωσε την ομιλία του με την ευχή: «Να δω κάποτε τους ανθρώπους να σέβονται
τα πιστεύω των άλλων, χωρίς πάθος, χωρίς μίσος και να χαθούν από το λεξιλόγιό μας για
πάντα οι λέξεις φανατισμός, αντισημιτισμός, μισαλλοδοξία. Η ελπίδα πάντα θα υπάρχει».

Στη συνέχεια η ιστορικός κα Μαρία Ευθυμίου μίλησε για την ετυμολογία των λέξεων
των περιοχών της Εύβοιας και της Βοιωτίας, αναφέροντας ότι το πρόθεμα «Ευ» της
Εύβοιας χαρακτηρίζει έναν τόπο εύφορο με πλούσιο φυσικό κάλος. Επεσήμανε επίσης ότι η
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Ισραηλιτική Κοινότητα Χαλκίδας διατήρησε τη Ρωμανιώτικη παράδοσή της ανά τους αιώνες
διατηρώντας τα ήθη και τα έθιμά της, τα οποία δεν αλλοιώθηκαν από την παρουσία
πλήθους σεφαραδιτών εβραίων, όπως έγινε σε άλλες ρωμανιώτικες κοινότητες και αυτό
δείχνει πόσο ισχυροί δεσμοί υπήρχαν μεταξύ των μελών της, αλλά και με την τοπική
κοινωνία. Συμπερασματικά ανέφερε ότι η συγκεκριμένη κοινότητα αποτελεί ιστορικό
υπόδειγμα εβραϊκής παρουσίας σε όλη την Ευρώπη.

Ο δικηγόρος και ιστορικός Θρασύβουλος Παπαστρατής μίλησε για την ιστορία των
Εβραίων της Χαλκίδας, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «η περίοδος του μεσοπολέμου
υπήρξε η χρυσή εποχή της Ισραηλιτικής Κοινότητας Χαλκίδας», καθώς και για τον
συγγραφέα του βιβλίου τονίζοντας ότι «Τα βιβλία του Μάριου Μάιση εξετάζουν όλο το
χρονικό φάσμα της εβραϊκής παρουσίας στη Χαλκίδα και όλο το εύρος των δραστηριοτήτων
της. Την ιστορία της Κοινότητας, τη Συναγωγή, τα μνήματα, με επίκεντρο τους αρχαίους
ρωμανιωτικούς τάφους με το ιδιαίτερο σχήμα και την κρύπτη τους. Στην τρισχιλιόχρονη
ιστορία των Εβραίων της Χαλκίδας, συγκαταλέγεται η παρουσία πολλών σπουδαίων
ραββίνων και μελετητών των ιερών κειμένων, γεγονός που αποδεικνύει την ξεχωριστή
σημασία της Κοινότητας και παρουσιάζεται αναλυτικά από τα βιβλία του Μάιση».

Στη συνέχεια ο Λέων Γαβριηλίδης ευχαρίστησε τους «διοργανωτές για την εξαιρετική
και σημαντική πρωτοβουλία τους να θέσουν στην διάθεση του γερμανόφωνου κοινού το
βιβλίο αυτό» και επεσήμανε ότι «τέτοιες ενέργειες συμβάλλουν παραδειγματικά στην
επικοινωνία μεταξύ κοινωνικών ομάδων, μέσω της μετάδοσης γνώσεων, που τελικά
συντελεί στην ανάπτυξη καλών φιλικών σχέσεων και αντιτίθενται στις μισαλλόδοξες και
ρατσιστικές συμπεριφορές».
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