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ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, εξέδωσε το
ακόλουθο ψήφισμα, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση της απώλειας της
ΡΟΖΙΝΑΣ ΑΣΣΕΡ
κόρης του Χαΐμ και της Ευγενίας Πάρδο, κρυμμένο παιδί της Κατοχής που με
δύναμη και θέληση κατόρθωσε να επιβιώσει. Σύζυγος του Δαυίδ Ασσέρ και μητέρα
των Σόνυ, Βίκτωρ, τέως αντιπροέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου και Τζίνας,
ανέθρεψε τα παιδιά της με μοναδική αγάπη και φροντίδα και ευτύχησε να χαρεί
10 εγγόνια τα οποία της έδιναν χαρά και ιδιαίτερη περηφάνια.
Υπήρξε αφοσιωμένη σύζυγος, μητέρα και γιαγιά, προσηλωμένη στις παραδόσεις,
δραστήρια, ένα φωτεινό παράδειγμα δυναμισμού και θέλησης για τις επόμενες
γενιές. Συμμετείχε ενεργά στις Γυναικείες Οργανώσεις της Κοινότητάς μας και
ήταν για πολλά χρόνια μέλος και πρόεδρος της οργάνωσης WIZO.
Μέσα από το ντοκιμαντέρ «Φιλιά εις τα παιδιά» αλλά και το βιβλίο της «548 ημέρες
με άλλο όνομα - Θεσσαλονίκη 1943 μνήμες πολέμου» έγινε ευρύτερα γνωστή η
συγκινητική ιστορία εκείνης και της οικογένειάς της κατά την διάρκεια της κατοχής
στη Θεσσαλονίκη, τραγικό παράδειγμα του τρόμου και του αποκλεισμού που
βίωσαν τα παιδιά εκείνη την ζοφερή περίοδο.
Τα τελευταία χρόνια ακούραστα και γεμάτη ενέργεια, διηγούταν την ιστορία της
σε εκδηλώσεις και σχολεία, καθώς θεωρούσε υποχρέωση και ευθύνη της να
αποτελέσει η μαρτυρία της παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.
Η Ρόζα Ασσέρ αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για κάθε γυναίκα της Κοινότητάς μας,
ένα σύμβολο αλτρουισμού και αφοσίωσης στις επιταγές της θρησκείας μας.
Σήμερα την αποχαιρετούμε που φεύγει παίρνοντας μαζί της ένα κομμάτι της
ιστορίας μας, το πιο τραγικό του περασμένου αιώνα.

Μελιδόνη 8, 105 53 Αθήνα | T: 210 3252823, 210 3252875 | F: 210 3220761 | E-mail: sec@athjcom.gr | www.athjcom.gr

1

Το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού εξήρε τη φυσιογνωμία της εκλιπούσης
ΨΗΦΙΖΕΙ
1.
2.
3.

Να εκπροσωπηθεί στην κηδεία της,
Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένειά της και
Να δημοσιευθεί το ψήφισμα στον Εβραϊκό Τύπο.
Ο Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας
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