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Τον Νταβιτσόν Εφέντη Λεβή (1832–
1913) τον πρωτογνωρίσαμε μέσα από
τις φωτογραφίες του γιου του στη
βραβευμένη από την Ακαδημία Αθηνών
έκδοση «Το Πανόραμα του Νισήμ Λεβή,
1898–1944».
Γεννημένος στα Γιάννενα, μεγάλωσε σε μια ελληνόφωνη, ρωμανιώτικη
εβραϊκή οικογένεια, ενώ ξεκινούσε μια περίοδος ραγδαίων αλλαγών που θα
μετέβαλε τον ρου της Ιστορίας.
Η εποχή του επέτρεψε στον Νταβιτσόν να σταδιοδρομήσει στο οθωμανικό
δημόσιο και να συνδεθεί με τις μεταρρυθμίσεις του κράτους το β΄ μισό του
19ου αιώνα. Διετέλεσε βουλευτής στο Οθωμανικό Κοινοβούλιο και μέλος του
ανώτατου δικαστηρίου. Η παρουσία του στα κοινά εντός και εκτός Ιωαννίνων
υπήρξε έντονη. Αναδείχθηκε σε έμπιστο του σουλτάνου και
παρασημοφορήθηκε από τον βασιλέα της Ελλάδας Γεώργιο Α΄.
Όμως, την οθωμανική μεταρρύθμιση ακολούθησε ο διαμελισμός της
Αυτοκρατορίας. Η δύση της ζωής του Νταβιτσόν σημαδεύεται από τις όλο και
εντονότερες εθνοτικές εντάσεις ανάμεσα στους υπηκόους του σουλτάνου, έως
ότου η απελευθέρωση των Ιωαννίνων από τον ελληνικό στρατό το 1913 θα
αλλάξει άρδην τη ζωή της ρωμανιώτικης κοινότητας της πόλης.
Μέσα από σπάνιες εφημερίδες του 19ου αιώνα, αρχειακό υλικό και
αδημοσίευτες φωτογραφίες αντικρίζουμε την ταραγμένη εποχή του τέλους της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τα Γιάννενα από μια άλλη οπτική γωνία: την
πορεία της ολιγάριθμης αλλά υπερήφανης ρωμανιώτικης εβραϊκής κοινότητας
της πόλης και ενός εξέχοντος μέλους της.

*Ο Αλέξανδρος Μωυσής μεγάλωσε στην Αθήνα, κοντά στη ρωμανιώτικη
εβραϊκή οικογένεια του πατέρα του και την ορθόδοξη χριστιανική οικογένεια

της μητέρας του. Αφού αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών, φοίτησε στο
Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (το ΜΙΤ), όπου απέκτησε τέσσερα
πτυχία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Διοικητικής Επιστήμης. Έπειτα εγκαταστάθηκε στην Καλιφόρνια και τη Σίλικον
Βάλεϊ, όπου συνέβαλε στην επιτυχία αρκετών γνωστών πλέον σήμερα
εταιρειών επιχειρηματικού λογισμικού. Ενδιάμεσα, κατοίκησε και εργάστηκε
για ένα διάστημα στο Παρίσι. Στις μέρες μας διαμένει στην Πορτό λα Βάλεϊ της
βόρειας Καλιφόρνιας, όπου εργάζεται στην αγγλική, διαβάζει στη γαλλική και
πολλαπλασιάζει στην ελληνική γλώσσα. Αν θελήσετε, βάσει αυτού του
βιογραφικού, να τον κατατάξετε σε κάποιο συγκεκριμένο στερεότυπο
(Έλληνας;
Εβραίος;
Αμερικάνος;
γαλλόφιλος;
τεχνοκράτης;),
θα
δυσκολευτείτε.
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