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Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Ισραηλιτικής  Κοινότητας  Λάρισας  συνήλθε
έκτακτα σήμερα Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 19:30, ύστερα από το
θλιβερό άγγελμα του θανάτου του

ΜΙΧΑΛΗ ΛΕΒΗ

Επιτίμου Προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας

Ο  Πρόεδρος  κ.  Ηλίας  Καμπελής  σκιαγράφησε  την  προσωπικότητα  του
εκλιπόντος, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους αξιολογότερους ηγέτες της
Κοινότητάς μας.  Ο Μιχάλης Λεβής, γιος του Μπένιου και  της Αλίκης Λεβή,
γεννήθηκε στη Λάρισα στα μαύρα χρόνια της κατοχής και από μικρός έδειξε
πως ήταν άνθρωπος δραστήριος, εργατικός και φιλοπρόοδος. Παράλληλα με
την επιτυχημένη επαγγελματική του πορεία, καθώς διατήρησε μέχρι σήμερα
ένα από τα πιο γνωστά και ονομαστά εμπορικά καταστήματα της πόλης και
παράλληλα με τη δημιουργία μιας όμορφης οικογένειας, με την άξια σύζυγό
του Αλέγρη, ασχολήθηκε από τη νεαρή του ηλικία και με την Κοινότητά μας και
την  υπηρέτησε  με  ιδιαίτερη  αφοσίωση  επί  δεκαετίες.  Από  το  1975,  που
εξελέγη  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  ως  Γεν.Γραμματέας,  συνέχισε  δυναμικά,
αναλαμβάνοντας τη θέση του Προέδρου το 1984 και διατηρώντας την για 12
χρόνια, στη διάρκεια των οποίων δεν έλειψε από το γραφείο της Κοινότητας
ούτε μία ημέρα. Πραγματοποίησε σπουδαίο έργο σε κάθε τομέα της κοινοτικής
ζωής και με την εξωστρέφειά του συνέχισε το έργο των προκατόχων του στην
καθιέρωση  της  Κοινότητας  Λάρισας  ως  έναν  από  τους  σημαντικότερους
φορείς της πόλης, αλλά και του Ελληνικού Εβραϊσμού γενικότερα. Αξίζει να
αναφερθεί ενδεικτικά ότι επί των ημερών του έγιναν τα αποκαλυπτήρια του
Μνημείου  Ολοκαυτώματος  στην  Πλατεία  Εβραίων  Μαρτύρων  Κατοχής.  Σε
αναγνώριση του έργου του, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε ειδική τελετή τον Μάιο
του 1997, του απένειμε τον τίτλο του Επιτίμου Προέδρου, τίτλο που ο εκλιπών
τίμησε με τη μετέπειτα στάση του, αφού παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής
του  δίπλα  σε  όλα  τα  επόμενα  συμβούλια,  με  σύνεση,  μαχητικότητα  και
διορατικότητα,  προσφέροντας  την  πολύτιμη  εμπειρία  του  για  το  καλό  της
Κοινότητάς μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε και συζήτησε όλα τα παραπάνω

Ψηφίζει :

1.  Να παραστεί  ο  Πρόεδρος και  τα  μέλη του Δ.Σ.  στην κηδεία του και  να
εκφραστούν  τα  συλλυπητήρια  στη  σύζυγό  του  Αλέγρη  και  στα  παιδιά  του
Αλίκη και Μπένιο.

2. Να εκδοθεί η άδεια κηδείας και ταφής του δωρεάν, τιμής ένεκεν.

3.  Να  διατεθεί  στη  μνήμη  του  ποσό  1.000€  για  την  αναστήλωση  της
Συναγωγής Λάρισας.



4. Να επιδοθεί το ψήφισμα αυτό στην οικογένειά του και να δημοσιευθεί στον
τοπικό και εβραϊκό τύπο.

Ο Πρόεδρος: Ηλίας Καμπελής

Η Γ. Γραμματέας: Βεατρίκη Μαγρίζου

Τα  τακτικά  μέλη  του  Δ.Σ.: Μωυσής  Μανουάχ,  Σίμων  Μαγρίζος,  Νίνα
Ταραμπουλούς, Ισαάκ Φρανσές


