
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ο Nahama Sadicaris γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 8-3-1894. O 

πατέρας ήταν ο Isaac Sadicaris και η μητέρα του ήταν η Rachelle Tavette. 

Μετανάστευσε στο Παρίσι το 1920 και υπηρέτησε στη Λεγεώνα των Ξένων 

από τις 28-1-1920  έως τις 28-4-1925 Το 1925-1926 έκανε τη στρατιωτική 

του θητεία στην Ελλάδα.  

Στις 20-4-1929 παντρεύτηκε με την Esther Abou (γεννημένη στην 

Κωνσταντινούπολη 5-4-1904). Ο πατέρας ήταν ο Rachel Abou και η μητέρα 

της η Suzanne Tchiprout. H Esther Abou από 1-12-1925 ήταν 

πολιτογραφημένη Γαλλίδα. 

Ο Nahama Sadicaris  και η Esther Abou έκαναν 6 παιδιά: 

1. Jacques (γεν.4-6-1930) 

2. Rachel (γεν. 8-2-1932) 

3. Suzanne (γεν. 24-1-1934) 

4. Julie (γεν. 17-5-1936)- το παιδί αυτό πέθανε 2 μήνες μετά τη γέννηση 

29-7-1936 

5. Sarah (γεν. 26-3-1940) 

6. Helene (γεν. 16-5-1943) 

Στις 26-11-1930 o Nahama Sadicaris πολιτογραφήθηκε Γάλλος πολίτης. 

Το επάγγελμα του ήταν πλανόδιος πωλητής. Το 1928 εργάστηκε στο La 

Tolerie Industrielle. Ως το 1930 έμενε στο Παρίσι στην οδό: 127, Rue de 

Bulets Μετά το γάμο του η οικογένεια έμενε στην οδό: Rue Charles Lauth 

18, Paris 18eme 

Στις 22-2-1943 το υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκινάει τον έλεγχο  

νομιμότητας της πολιτογράφησης του. Στις 17-8-1943 πάρθηκε η απόφαση 

ότι δεν είναι ανεπιθύμητος στη χώρα και ότι η πολιτογράφησή του ως 

Γάλλου πολίτη είναι νόμιμη.  

 



Στις 7-7-1944 συλλαμβάνεται στην οδό rue de Sedaine (11ο διαμέρισμα) 

στο Παρίσι και μεταφέρεται στο στρατόπεδο του Drancy  και από εκεί στο 

Auschwitz, όπου και πεθαίνει στις 5-8-1944. 

Στις 29-7-1948 υπάρχει έγγραφο που δείχνει ότι η Esther  Αbou δεν ξέρει 

να υπογράψει τη δήλωση εξαφάνισης του συζύγου της.  

Την 1-10-1956 βγαίνει απόφαση απόδοσης του χαρακτηρισμού της 

μετακίνησής του ως «πολιτικής απέλασης», deporte politique (εγγρ.75) 

Στις 20-12-1956 αποδίδεται το ποσό των 12.000 φράνκων στη σύζυγό του 

ως αποζημίωση για τον χαμό του συζύγου της. 

Η σύζυγος του, Esther Abou πεθαίνει στις 28-2-1993 

Μετά από αίτηση της κόρης του, Rachel Sadicaris του αποδόθηκε ο 

χαρακτηρισμός mort en deportation στις 13-3-1995. Η διεύθυνση 

κατοικίας της Rachel Sadicaris είναι:  

8, Rue Francois Couperin 

95320 Saint Leu La Foret 

H Rachel Sadicaris πέθανε στις 30- 5-2009.  

Ο γιος της Rachel Sadicaris ζει στο Βέλγιο καθώς και αρκετά μέλη της 

οικογένειας Sadicaris. Η Helene βρίσκεται εν ζωή, αλλά δυστυχώς δεν 

είναι σε θέση να μας δώσει επιπλέον πληροφορίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIOGRAPHY 

 

 

Nahama Sadicaris was born in Thessaloniki on 8-3-1894. His 

father was Isaac Sadicaris and his mother was Rachelle Tavette. 

He emigrated to Paris in 1920 and served in the Foreign Legion 

from 28-1-1920 to 28-4-1925. In 1925-1926 he did his military 

service in Greece. 

On 20-4-1929 he married Esther Abou (born in Istanbul 5-4-1904). 

Her father was Rachel Abou, and her mother was Suzanne 

Tchiprout. Esther Abou from 1-12-1925 was a naturalized French 

citizen. 

Nahama Sadicaris and Esther Abou had 6 children: 

1. Jacques (born 4-6-1930) 

2. Rachel (born 8-2-1932) 

3. Suzanne (born 24-1-1934) 

4. Julie (born 17-5-1936) - this child died 2 months after birth 29-

7-1936 

5. Sarah (born 26-3-1940) 

6. Helene (born 16-5-1943) 

On 26-11-1930 he became a French citizen. 

His profession was a street vendor. In 1928 he worked at La 

Tolerie Industrielle. His home address in France until 1930 was 

“Rue de Bulets,127”. After his marriage the family lived to Rue 

Charles Lauth 18, Paris 18eme. 

On 22-2-1943 The Ministry of Justice checks the legality of its 

naturalization. On 17-8-1943 Decision of the Ministry of Justice 

that he is not undesirable in the country and that his 

naturalization is legal. 



On 7-7-1944 he was arrested in rue de Sedaine, Paris and he was 

transferred to Drancy's camp and from there to Auschwitz where 

he died on 5-8-1944.  

His wife died on 28-2-1993. At the request of his daughter Rachel 

Sadicaris, he was awarded the designation “mort en deportation” 

on 13-3-1995.  

Rachel Sadicaris's address was: 

Rue Francois Couperin, 8 

95320 Saint Leu La Foret 

Rachel Sadicaris died on 30-5-2009  

Rachel Sadicaris' son lives in Belgium as well as several members 

of the Sadicaris family. Helene is alive, but unfortunately, she is 

not able to give us any more information. 


