Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ της ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΡΑΣΣΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 100 ΧΡΟΝΙΑ

Στις 8.7.2018, στην εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» δημοσιεύτηκε το παρακάτω άρθρο
της Αννης Καρολίδου για την επιστοφή της οικογένειας Καράσσο στη
Θεσσαλονίκη.

Ένας από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους του Ισραήλ, που γεννήθηκε στο μικρό
κατάστημα αποικιακών του Χαΐμ Καράσσο, στην οθωμανική Θεσσαλονίκη.

Εκατό χρόνια μετά, 20 μέλη της οικογενείας Καράσσο μαζί με δύο παιδιά και ένα μωράκι
τεσσάρων μηνών, ήρθαν από το Ισραήλ στη Θεσσαλονίκη, σε ένα ταξίδι μνήμης και
επανασύνδεσης του ομίλου Καράσσο με την επιχειρηματική του μήτρα, εδώ που ο
πατριάρχης της οικογενείας, Χαΐμ του Δαυίδ, γεννημένος το 1853, έκανε τα πρώτα του
βήματα στο εμπόριο, με ένα μικρό κατάστημα αποικιακών ειδών.

Η σημερινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΒΕΘ,
ήταν ίσως μία από τις πιο όμορφες, τις πιο ζεστές και ανθρώπινες που έχουμε
παρακολουθήσει, στα πολλά χρόνια δημοσιογραφικής κάλυψης του ρεπορτάζ του
Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κι’ αυτό, γιατί πίσω από την
επιχειρηματική διαδρομή της πόλης και μέσα από τη συστηματική ερευνητική δουλειά που
έγινε στο ιστορικό αρχείο του ΕΒΕΘ, ήρθαν στο φως σημαντικά κομμάτια της ιστορίας της
Θεσσαλονίκης και των ανθρώπων της, που εχθές εδώ και σήμερα αλλού, δημιούργησαν και
συνεχίζουν να δημιουργούν σαν Greek Jews, όπως συνεχίζουν να τους αποκαλούν στο
σύγχρονο Ισραήλ.

Το όνομα Καράσσο έχει αφήσει το επιχειρηματικό του αποτύπωμα στη Θεσσαλονίκη και
οικογένειες Καράσσο συνεχίζουν να δημιουργούν και να αναπτύσσονται στην πόλη μας,
έχοντας με επιτυχία ξαναπιάσει το νήμα από εκεί που προσωρινά, βίαια, το είχε κόψει ο Β’
Παγκόσμιος Πόλεμος, η γερμανική κατοχή και ο διωγμός των Εβραίων.

Αυτό το νήμα, τον δρόμο, που κάποτε είχε οδηγήσει τα παιδιά του Χαίμ Δ. Καράσσο, μετά
την μεγάλη πυρκαγιά του 1917, στον Πειραιά και στη συνέχεια, το 1926, στην Παλαιστίνη,
ακολούθησαν σε μία αντίστροφη πορεία τα δισέγγονα και τρισέγγονά του, δέκα ζευγάρια,
νέοι άντρες και νέες γυναίκες, η 4η γενεά των Καράσσο που ετοιμάζεται να πάρει στα
χέρια της τις οικογενειακές επιχειρήσεις, την Carasso Motors Ltd, την μεγαλύτερη και
παλαιότερη εταιρεία του κλάδου στο Ισραήλ όπως και την Carasso Real Estate Ltd.
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«Η Ελλάδα και ειδικά η Θεσσαλονίκη έχει ένα μεγάλο και ξεχωριστό ρόλο στην ιστορία
της οικογενείας μας γιατί της επέτρεψε να αναπτυχθεί και να ευημερίσει. Η σημερινή
εκδήλωση ήταν αποκαλυπτική γιατί μέσα από στοιχεία και την λεπτομερή έρευνα που έγινε
με ευθύνη του Επιμελητηρίου, διαπίστωσα το πόσο σημαντική ήταν η παρουσία της
εβραϊκής κοινότητας για τη Θεσσαλονίκη», δήλωσε σε δημοσιογράφους εκπροσωπώντας
τους Καράσσο που συμμετείχαν στην εκδήλωση η κ. Daphna Carasso, σύμβουλος ακινήτων
και μέλος του Δ.Σ. της Carasso Real Estate.

Σε τούτη τη φάση, που η 4η γενιά ετοιμάζεται να πάρει τη διοίκηση των επιχειρήσεων
Carasso στο Ισραήλ (σ.σ. περίπου 60 άτομα μέλη της οικογένειας δραστηριοποιούνται στις
επιχειρήσεις του oμίλου) η κα Καράσσο υποστήριξε ότι στον σύγχρονο κόσμο των business
οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν παρόν και μέλλον, «αρκεί να βρεθεί ο τρόπος
διαχείρισης της οικογένειας, παράλληλα με τη διοίκηση των εταιρειών».

Η σημερινή εκδήλωση στο ΕΒΕΘ, σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων από την
εμπορική Στοά Καράσσο -που όπως είπε η κα D. Carasso, ήταν δημιούργημα της
οικογενείας της- αποκάλυψε μέρος του πλούτου που κρύβουν τα αρχεία του Επιμελητηρίου,
μετά από την συστηματική έρευνα, αποκατάσταση και ψηφιοποίηση των 18 από τους 64
τόμους του ιστορικού αρχείου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο Ισραήλ, ορισμένες από τις πλέον γνωστές οικογένειες
Ελλήνων Εβραίων, πέραν των Carasso, είναι οι Recanati, Philosoph και Matalon. Μάλιστα οι
Moshe Carasso και Leon Recanati, μαζί με τον Yosef Albo, είχαν ιδρύσει το 1935 την
Discount Bank (I.D.B.) η οποία κρατικοποιήθηκε το 1983.

Στην εκδήλωση, τους προσκεκλημένους επισκέπτες χαιρέτισε ο αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ
κ. Εμ. Βλαχογιάννης και ο τέως πρόεδρος κ. Δημ. Μπακατσέλος, επί της προεδρίας του
οποίου άρχισε και η προσπάθεια συντήρησης, ψηφιοποίησης, αλλά και αξιοποίησης των
πληροφοριών του ιστορικού αρχείου.

Στο βήμα ανέβηκε και ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ
Σαλτιέλ ο οποίος τόνισε ότι «είμαστε σήμερα εδώ, δεν κατόρθωσαν ούτε να μας
εξοντώσουν, ούτε και να σβήσουν το αποτύπωμά μας στη ζωή της πόλης, όπως
προσπάθησαν», αναφερόμενος στους διωγμούς κατά των Εβραίων στη διάρκεια του Β’
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Παγκοσμίου Πολέμου, όπως και στη διαταγή να σβηστούν τα ονόματα Εβραίων,
επιχειρηματιών, επαγγελματιών, επιχειρήσεων από όλα τα αρχεία συλλόγων,
επιμελητηρίων, φορέων της πόλης. Το 1943, υποχρεωτικά με διαταγή της γερμανικής
διοίκησης διαγράφηκαν από το αρχείο του ΕΒΕΘ 1.088 επιχειρήσεις Εβραίων.

Πληροφορίες για την παρουσία της επιχειρηματικής εβραϊκής κοινότητας στη
Θεσσαλονίκη, την ακμή της στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, τη συμβολή της στην
οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία της πόλης και, στη συνέχεια, της συρρίκνωσής της
λόγω μεγάλων ιστορικών γεγονότων και καταστροφικών διώξεων, έδωσε ο κ. Γιάννης
Καρατζόγλου, ιστορικός μελετητής και συγγραφέας του λευκώματος για τα 100 χρόνια του
ΕΒΕΘ.

Ειδικότερα στοιχεία που προκύπτουν από τη μελέτη των εγγραφών επιχειρήσεων
Ισραηλιτών στα αρχεία του ΕΒΕΘ, παρουσίασε ο ιστορικός ερευνητής και εξωτερικός
συνεργάτης του Επιμελητηρίου κ. Νικόλαος Τσιλικίδης.

ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα voria.gr
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