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Για πάρα πολλά χρόνια στην πρώτη σελίδα της πρωτοχρονιάτικης ατζέντας μου έγραφα  

«Όταν κάτι μπορείς να το ονειρευτείς σίγουρα μπορείς και να το πραγματοποιήσεις». 

To όνειρο που είχε στο μυαλό του ο πρόεδρος Μαιρ Μάισης   να γράψει ένα βιβλίο για το 

αρχαιότερο εβραϊκό νεκροταφείο της πατρίδας του της Χαλκίδας κατόρθωσε να το κάνει 

πραγματικότητα. 

Χωρίς να είναι ο ίδιος ιστορικός αλλά με μελέτη, με τους κατάλληλους συνεργάτες και με την 

επιμονή και υπομονή του κατόρθωσε να μας παρουσιάσει σήμερα αυτό το τόσο σημαντικό 

βιβλίο.  

Τα ευρήματα του αρχαίου νεκροταφείου Χαλκίδος χρονολογούνται από τους ελληνιστικούς 

χρόνους. Αποτελούν αδιάψευστα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι στην πόλη της Χαλκίδας 

είχε εγκατασταθεί η πρώτη εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδας και ασφαλώς του υπολοίπου 

κόσμου.  

Η κοινότητας της Χαλκίδας είναι η μόνη κοινότητα στην Ελλάδα που συνεχίζει να υπάρχει ως 

οργανωμένη κοινότητα από το 586 π.Χ. μέχρι σήμερα. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 

γεωγραφική της θέση γιατί πάντα ήταν ένα σπουδαίο εμπορικό και ναυτικό Κέντρο. 

Έτσι όταν το 702 η Τύρος της Φοινίκης κατεστράφη  οι Εβραίοι της Ιουδαίας ήταν οι μόνοι οι 

οποίοι  κατόρθωσαν να συνεχίσουν τις εμπορικές συναλλαγές των Φοινίκων με τη Χαλκίδα 

πράγμα που συνέβαλε και στην μεγαλύτερη μετοίκιση Εβραίων  στην Χαλκίδα.  

Από των αρχαιοτάτων χρόνων η κοινότητα αυτή είχε τα Ρωμανιώτικα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα και το Ρωμανιώτικο τυπικό.  

Με την πάροδο των αιώνων οι Ρωμανιώτες βέβαια διευρύνθηκαν και από τους Σεφαρδίτες 

μετά τον διωγμό τους από την Ισπανία όπως αυτό αποδεικνύεται από τα αδιαμφισβήτητα 

ευρήματα    και τις επιγραφές του νεκροταφείου. 

Η έρευνα αυτή  του συγγραφέα  για την ιδιαίτερη πατρίδα του με οδηγεί στο τέλος αυτού 

του  σύντομου  χαιρετισμού μου  να  κλείσω με μια ευχή για τον αγαπητό μου συγγραφέα 

Μάιση. 

 

Πρόεδρε Μάιση. 

Να έχεις για πολλά-πολλά χρόνια υγεία και δύναμη για να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι  και να 

πραγματοποιείς τα όνειρα σου για την ανάδειξη της ιστορικής μας Κοινότητας, και ιδιαίτερης 

πατρίδας σου. 

 

Μ.ΜΑΤΣΑΣ 


