ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΛΟΥΚΙΑ ΣΑΛΤΙΕΛ, ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΘ

Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 απεβίωσε η Λουκία Σαλτιέλ, το γένος Μαλλάχ, σύζυγος
του Προέδρου του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ.

Η κηδεία της εκλιπούσης θα γίνει την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12μ. στο
Εβραϊκό Νεκροταφείο Θεσσαλονίκης
(Σταυρούπ
ολη, Καραολή & Δημητρίου –έναντι του παλαιού εργοστασίου ΑΓΝΟ).

- ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ της ΛΟΥΚΙΑΣ ΣΑΛΤΙΕΛ [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ
ΨΗΦΙΣΜΑ]

- Ο ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΛΟΥΚΙΑΣ ΣΑΛΤΙΕΛ

ΕΘΝΟΣ, 21.12.2018: Η Εβραϊκή Κοινότητα Θεσσαλονίκης και η πόλη πενθούν τον χαμό
της Λουκίας Σαλτιέλ-Μαλλάχ, συζύγου του προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας της
πόλης Δαυίδ Σαλτιέλ, εξαδέλφη του πρώην προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Νικολά
Σαρκοζί.

Δραστήρια επιχειρηματίας και με έντονη προσωπικότητα n Λουκία Σαλτιέλ-Μαλλάχ
ασχολούνταν με την εμπορία επώνυμων ρούχων και κοσμημάτων, ενώ είχε και ενεργό
συμμετοχή στα κοινά της πολυπληθούς εβραϊκής κοινότητας. Ηταν εξαδέλφη του πρώην
προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, τον οποίο και είχε συναντήσει για πρώτη φορά τον
Ιούνιο του 2006 όταν είχε επισκεφθεί την Αθήνα ως υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας.

Η μητέρα του Σαρκοζί και ο πατέρας της Λουκίας Μαλλάχ ήταν τρίτα ξαδέλφια και κοινός
τους πρόγονος ήταν ο προπάππους του Σαρκοζί, Μορδοχάι Μαλλάχ που διατηρούσε μεγάλο
κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο παππούς του Σαρκοζί, Βενέδικτος
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Μαλλάχ εγκατέλειψε μικρός την πόλη για να σπουδάσει ιατρική στο Παρίσι και έτσι
εξαπλώθηκε το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας.

Η Λουκία Σαλτιέλ-Μαλλάχ έκανε για αρκετά χρόνια έρευνα και αναζητούσε τις ρίζες της
οικογένειάς της μέχρι που έπεσε πάνω στο όνομα του πρώην προέδρου της Γαλλίας και
μετά την πρώτη τους συνάντηση τα δύο ξαδέλφια διατήρησαν επαφή.

Η κηδεία της και η ταφή της θα γίνουν την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι από το εβραϊκό
νεκροταφείο.
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