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ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΗΣ  ΤΕΤΑΡΤΗΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δαυίδ Σαλτιέλ, Λάζαρος Σεφιχά, Χάνα Πίντο, Πίγχας Παρέντε, 

Ερρίκος Κοέν. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανένας 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης 

συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση 

του θανάτου του τέως Προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας 

 

ΜΩΥΣΗ (ΜΩΡΙΣ) ΜΑΓΡΙΖΟΥ 

 

O Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου κ. Δαυίδ Σαλτιέλ αναφέρει ότι ο 

αείμνηστος Μώρις Μαγρίζος ήταν επιτυχημένος επιχειρηματίας και άξιος 

Εβραίος οικογενειάρχης που εμπνέονταν από τα εβραϊκά ιδεώδη και τη φλόγα 

του εθελοντισμού.  

 

Έδινε πάντα o ίδιος πρώτος το παράδειγμα, ακούραστος, δραστήριος και 

φυσικά ενεργός στα Κοινοτικά δρώμενα στα οποία ενεπλάκη από πολύ μικρή 

ηλικία. Υπηρέτησε την Κοινότητα της γενέτειρας του από διάφορες θέσεις, 

φτάνοντας με τη διαχρονική υποστήριξη των συμπολιτών του,  σε αυτή του 

Προέδρου της,  όπου παρέμεινε για 18 χρόνια.  

 

Παράλληλα βέβαια, όποτε και όπου χρειάστηκε, υπερασπίστηκε με τόλμη και 

αποφασιστικότητα τα συμφέροντα του Ελληνικού Εβραϊσμού από διάφορες 

θέσεις, με κορυφαία αυτή του Α΄ Αντιπρόεδρου του Κεντρικού Ισραηλιτικού 

Συμβουλίου Ελλάδος.  

 

Με τον Μώρις, τονίζει ο κ. Σαλτιέλ, συνεργαστήκαμε στενά για πολλά χρόνια 

στα θέματα της Κοινότητας Λάρισας, της Κοινότητας Ρόδου, του Κεντρικού 

Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος. Ήταν άνθρωπος ζεστός, με διορατικότητα 

και ευθυκρισία. Συνεργάτης, συνοδοιπόρος … καλός φίλος, πάνω από όλα. Η 

απώλειά του αδόκητη και σημαντική. Θα τον θυμόμαστε για πάντα με 

σεβασμό και αγάπη.  

 

Marcel
Typewriter
593



κατόπιν το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος και 

την συμμετοχή του στο πένθος της. 

 

2. Να δωρίσει στη μνήμη του εκλιπόντος, συμμεριζόμενο την επιθυμία της 

οικογένειας του, το ποσό των €1.000 υπέρ της αποπεράτωσης των 

εργασιών αποκατάστασης της Συναγωγής της Κοινότητας Λάρισας. 

 

3. Να συμμετάσχει στην κηδεία. 

 

4. Να επιδώσει το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος. 

 

5. Να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα στον Εβραϊκό τύπο. 

………………………………………………………………………………....... 

 

 

 

 

 




