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πόλης. Επέλεξε όµως και έζησε µε κυρίαρχη 
µια ανθρωπιστική αξία. Βραβεύτηκε γι’ αυ-
τό και από τις δύο τότε αντίπαλες πλευρές 
και κατέθεσε ένα παράδειγµα οικουµενικής 
εµβέλειας. Σε κάθε περίπτωση εκείνο που 
έχει νόηµα είναι ο άνθρωπος και η ζωή του.

 Η Ιστορία είναι πάντοτε ένας διάλογος 
µε το παρελθόν. Γιατί το παρελθόν µπορεί 
να αξιοποιηθεί από τον άνθρωπο και για 
τον εντοπισµό των καταγωγικών µας ριζών, 
κυρίως όµως για τον καθορισµό του προ-
σανατολισµού µας στο µέλλον. Σε περίοδο 
µάλιστα κρίσης, όταν οι πεποιθήσεις των 
ανθρώπων ρευστοποιούνται, ο διάλογος 
αυτός είναι αναγκαίος. Πολύ περισσότερο 
σήµερα που τα προβλήµατα της συνύπαρξης 
γίνονται ολοένα και πιο σύνθετα, πιο δυσδι-
ερεύνητα, κυρίως όµως πιο οικουµενικά, αν 
όχι απολύτως οικουµενικά, όπως η κλιµατική 
αλλαγή, το Μεταναστευτικό, η πανδηµία, η 
διαρκώς παγκοσµιοποιούµενη οικονοµία, 
κ.λπ., για την όποια επίλυσή τους το µόνο 
κριτήριο που µπορεί να υποσχεθεί µια κάποια 
λύση είναι ο σεβασµός στον άνθρωπο. Στην 
αξία του ως ατόµου και στα δικαιώµατά του.

Η επίκληση του παρελθόντος µπορεί και 
πρέπει να δεσµεύει και την κατεύθυνση του 

Τ ο βιβλίο του Αλέξανδρου Μωυσή «Ντα-
βιτσόν Εφέντης, ένας ρωµανιώτης 
πασάς στα Γιάννενα» (εκδ. Καπόν), 
πέραν του γενικότερου ιστοριοδιφι-

κού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα για τον πολίτη 
της ηπειρωτικής πρωτεύουσας, αλλά και για 
κάθε Ηπειρώτη, παρουσιάζει ένα ειδικότερο: 
έχει ως κέντρο αναφοράς τη ζωή ενός Ρωµα-
νιώτη, του Νταβιτσόν (1832-1913), ουσιαστικά 
δηλαδή µιας περιόδου που εκτείνεται από τη 
σύσταση του νεοελληνικού κράτους, που δεν 
συµπεριελάµβανε την Ηπειρο, µέχρι και το 
1913, έτος απελευθέρωσης και των Ιωαννίνων. 
∆ηλαδή τα χρόνια που η Ηπειρος – και όχι µόνο 
– βίωνε το λυκόφως της Οθωµανικής Αυτοκρα-
τορίας αλλά και την ταυτόχρονη άνοδο στο 
προσκήνιο της Ιστορίας των εθνικών κρατών. 
Μια δηλαδή κρίσιµη µεταβατική περίοδο της 
πολυκύµαντης ιστορίας της.

Το βιβλίο γίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον για 
τον γιαννιώτη πολίτη, στον οποίο είναι και 
αφιερωµένο, γιατί ο συγγραφέας, παράλληλα 
µε την εξιστόρηση της ζωής του Νταβιτσόν, 
αν και µη ιστορικός, ανατρέχει και αξιοποιεί 
πλήθος πηγών και των δύο πλευρών και ανα-
σταίνει µε θαυµαστή ενάργεια και διαύγεια τα 
πριν από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων 
χρόνια. Χρόνια δηλαδή λιγότερο γνωστά στους 
πολλούς, που όµως συντήρησαν άσβηστη την 
ελπίδα της απελευθέρωσης. 

Η επιτυχής έκβαση της Ελληνικής Επανά-
στασης αλλά και η επέκταση του νεοσύστα-
του ελληνικού κράτους µε τους βαλκανικούς 
πολέµους συντελούνται σε µια ώρα που η 
τελευταία των αυτοκρατοριών αρχίζει να τρίζει 
εσωτερικά. «Οι γεωπολιτικές αλλαγές», κατά 
τον συγγραφέα, «που είχαν αρχίσει στη ∆ύση 
τουλάχιστον δύο αιώνες πριν, άγγιξαν και τα 
Γιάννενα. Οι αλλαγές αυτές προκλήθηκαν 
από την ανακάλυψη και ανάπτυξη από τους 
∆υτικοευρωπαίους καινούργιων θαλασσινών 
εµπορικών οδών προς την Απω Ανατολή και 
την Ινδία [...] και της οργάνωσης επιχειρήσεων 
µεγάλης κλίµακας. [...] Ολα αυτά οδήγησαν 
στη βιοµηχανική επανάσταση και σε µια άνευ 
προηγουµένου οικονοµική και τεχνολογική 
ηγεµονία της ∆ύσης δηµιουργώντας µια άνιση 
κατάσταση µεταξύ ∆ύσης και Ανατολής [...] Για 
την Οθωµανική Αυτοκρατορία όλα αυτά τα κο-
σµοϊστορικά γεωπολιτικά γεγονότα σήµαιναν 
την αρχή του τέλους της». Ηδη από τα τέλη 
του 18ου αι., µετά την ήττα των Οθωµανών 
από τη Ρωσία και τη Συνθήκη του Κιουτσούκ 
Καϊναρτζή το 1774, «οι ευρωπαίοι ηγέτες άρ-
χισαν πλέον να αντιµετωπίζουν την Τουρκία 
σαν τον µεγάλο ασθενή της Ευρώπης, έναν 
ασθενή τον οποίον επιχείρησαν, αργά αλλά 
σταθερά, να οδηγήσουν στο τέλος του µέσα 
στον επόµενο ενάµιση αιώνα». 

Αλλά και στο εσωτερικό της Αυτοκρατορίας 
συντελούνται αλλαγές, µε αποκορύφωση την 
περίοδο 1839-1878, ενώ καθοριστική σηµασία 
έχει το αυτοκρατορικό διάταγµα του 1839 µε 
το οποίο «αναγνωρίστηκε η ισότητα των δια-
φόρων λαών και εθνοτήτων της Οθωµανικής 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ

Αλέξανδρος 
Μωυσής
ΝΤΑΒΙΤΣΟΝ 
ΕΦΕΝΤΗΣ, ΕΝΑΣ 
ΡΩΜΑΝΙΩΤΗΣ 
ΠΑΣΑΣ ΣΤΑ 
ΓΙΑΝΝΕΝΑ 

Εκδ. Καπόν, 
σελ. 224
Τιµή 15,90 ευρώ

5
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 11-12 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

4 ιστορίαπεζά Βιβλιοδροµιο

Η ρωµανιώτικη ιστορία σε µικρογραφία
παρόντος, αλλά και του µέλλοντος, και κυρίως 
προς την κατεύθυνση του δυναµικά επερχο-
µένου, όπως θα έλεγε ο δικός µας Αξελός. 

Οφείλουµε τις ευχαριστίες µας στον συγ-
γραφέα του βιβλίου Αλέξανδρο Μωυσή που 
µε τις άοκνες συνεχείς προσπάθειές του 
στην άλλη όχθη του Ατλαντικού συµβάλλει 
καταλυτικά στην ανάδειξη αθέατων προσώ-
πων και γεγονότων της ιστορίας µας. Είµαι 
σίγουρος ότι θα συνεχίσει µε αµείωτη ένταση 
αυτή την προσπάθεια και σύντοµα θα µας 
δώσει καινούργια δείγµατα της δουλειάς 
του αξιοποιώντας γόνιµα και το πλούσιο 
φωτογραφικό αρχείο που του κληροδότη-
σε η οικογένεια, και κυρίως ο πατέρας του 
Ραφαήλ Μωυσής. 

Η κυκλοφορία πρόσφατα της αγγλικής 
µετάφρασης του βιβλίου θα συµβάλει ώστε οι 
χρήσιµες πληροφορίες του να γίνουν κτήµα 
περισσότερων συνανθρώπων µας, και κυρίως 
ιστορικών-ερευνητών, ανοίγοντας έτσι έναν 
δρόµο για τη διερεύνηση άγνωστων πτυχών 
της πολυκύµαντης ιστορίας της πόλης των 
Ιωαννίνων, της ρωµανιώτικης κοινότητάς 
της και βέβαια της Ηπείρου.

Ο Μωυσής Ελισάφ είναι δήµαρχος Ιωαννίνων 

Αυτοκρατορίας». «Το τέλος του Κριµαϊκού 
Πολέµου και η επακόλουθη Συνθήκη Ειρήνης 
του Παρισιού έγιναν αφορµή για ένα νέο κύµα 
µεταρρυθµίσεων στο Οθωµανικό κράτος. Το 
1858 [...] καθιερώθηκε ένας ποινικός κώδικας 
µε γαλλική έµπνευση, τον οποίο έµελλε να 
εφαρµόσει αργότερα κατά τη δικαστική θητεία 
του ο Νταβιτσόν».

Στα χρόνια αµέσως µετά την Ελληνική Επα-
νάσταση «αυξήθηκε και ο πληθυσµός των 
Ιωαννίνων. Με την ίδρυση του ελληνικού 
κράτους δεν παρατηρήθηκε µόνο πληθυ-
σµιακή ροή από οθωµανικά εδάφη προς την 
Ελλάδα, αλλά και αντίστροφα, από τον τότε 
ελλαδικό χώρο προς εδάφη που παρέµειναν 
οθωµανικά». Αρα και προς την Ηπειρο, και 
δη τα Ιωάννινα.

Στο νέο κλίµα που προέκυψε έζησε και 
έδρασε ο ήρωας του βιβλίου του Αλέξανδρου 
Μωυσή. Σε εφηµερίδα της Κωνσταντινού-
πολης τον Απρίλιο του 1871 διαβάζουµε τα 
εξής: «Κατά τα νενοµισµένα διωρίσθησαν 
και εφέτος ως µέλη του γενικού διοικητικού 
συµβουλίου Ιωαννίνων οι κύριοι Αβεδίν Βέης 
και Ταλιάτ Αγάς εκ των Οθωµανών, ο Πάνος 
Σακελλαρίου και ο Αλκιβιάδης Λιάµπεης εκ 
των χριστιανών και ο ∆αβιτσόν εφέντης εκ των 
Ισραηλιτών». Τα γεγονότα της περιόδου 1871-
1876 παίρνουν τη µορφή µιας χιονοστιβάδας: 
«Το 1875, η καταµέτρηση των οικονοµικών 
του κράτους έδειξε ότι οι συνολικές δαπάνες 
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Μέσα από την εξιστόρηση της ζωής του Ρωµανιώτη Νταβιτσόν Εφέντη από τα Γιάννενα αναβιώνει η ζωή της κοινότητας
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Ε νας σκύλος που βασανίζεται στο 
τραπέζι της ζωοτοµίας και αργό-
τερα γίνεται άγαλµα σε µια µικρή 
πόλη της Αγγλίας· ένας πίθηκος 

που διασώζεται από ένα εργαστήριο της 
Καλιφόρνιας χάρη στην παρέµβαση µελών 
του Animal Liberation Front για να δεχτεί 
τη φροντίδα µιας σπλαγχνικής κτηνιά-
τρου· µια αγελάδα που δρα-
πετεύει από την καρότσα του 
εκτροφέα της και διασχίζει 
τρέχοντας τη γενέτειρα του 
Αρθούρου Ρεµπώ προτού την 
ακινητοποιήσουν τελεσίδικα 
οι αστυνοµικές δυνάµεις. Αυ-
τοί είναι οι ήρωες των τριών 
ιστοριών του νέου βιβλίου 
του Ζοζέφ Αντράς, που κυ-
κλοφόρησε από τις Εκδόσεις 
του Εικοστού Πρώτου, σε 
µετάφραση του Γιώργου Κα-
ράµπελα.

Στο εξώφυλλο, πάνω από 
τις φιγούρες των τριών ζώ-
ων, διαβάζουµε τον τίτλο: 
«Ετσι τους κάνουµε πόλε-
µο». Οπως µας πληροφορεί 
ο συγγραφέας, η φράση πα-
ραπέµπει σε µια διατύπωση 
του γερµανού νοµικού του 
17ου αιώνα Σάµουελ φον 
Πούφεντορφ, σύµφωνα µε 
την οποία ο πόλεµος που δι-
εξάγει το ανθρώπινο είδος 
κατά των ζώων υπερβαίνει κατά πολύ σε 
αγριότητα τους ενδοανθρώπινους πολέ-
µους. Το στοιχείο της βίας και του πολέµου 
τίθεται λοιπόν στο επίκεντρο των τριών 
ιστοριών ευθύς εξαρχής. Ορίζει µάλιστα 
και το ύφος του βιβλίου, το οποίο είναι 
παθιασµένο και ενίοτε απόλυτο· όχι µόνο 
πόλεµος, αλλά και πολεµική.

Εχοντας γνωρίσει τον Αντράς από το 
µυθιστόρηµα «Για τα πληγωµένα µας 
αδέρφια», τη συγκλονιστική ιστορία ενός 
αλγερινού κοµµουνιστή που καταδικάζε-
ται άδικα σε θάνατο, ανυποµονούσα να 
διαβάσω τις ιστορίες που είχε να αφηγη-
θεί για το ζήτηµα των ζώων. Πράγµατι, 
στο νέο βιβλίο ξανασυναντάµε ορισµένα 
γνώριµα και γοητευτικά χαρακτηριστικά 
της γραφής του, όπως η ικανότητά του να 
συγκινεί µέχρι δακρύων και να συνδυάζει 
τα ορθά κοφτά σχόλια µε έναν ιδιότυπο 
λυρισµό. 

Την ίδια στιγµή, η πολιτική είναι παντα-
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Ζοζέφ Αντράς

Τρεις ιστορίες σε πολεµικό 
ύφος για την εκµετάλλευση 

των ζώων στο «Ετσι τους 
κάνουµε πόλεµο»

Η βία που 
συνηθίσαµε 
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χού παρούσα και στο «Ετσι τους κάνουµε 
πόλεµο». Ο Αντράς επιχειρεί επανειληµ-
µένα όχι µόνο να πολιτικοποιήσει την 
εκµετάλλευση των ζώων, εγγράφοντάς τη, 
άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο 
επιτυχηµένα, σε ένα ευρύτερο κοινωνι-
κοϊστορικό, διανοητικό και πολιτισµικό 
πλαίσιο, αλλά και να δείξει ότι στην κα-
ταπίεση των ζώων συµπυκνώνονται όλες 
οι µορφές καταπίεσης  –  η οικονοµική και 
ταξική, η ρατσιστική, η έµφυλη, η πολιτι-
κή. «Ο σκύλος σίγουρα δεν είναι εργάτης, 
σίγουρα δεν είναι η ενωµένη τάξη που θα 
καταργήσει τον νόµο του χρυσού, τον σκύ-
λο όµως δεν τον σφάζεις. Θα ήταν ψέµατα 
αν λέγαµε πως κάποιοι δεν χαµογελούσαν 
στα κρυφά […], γεγονός όµως είναι ότι στο 
Μπάτερσι διοργανώνεται µια συνάντηση 
υπέρ του σοσιαλισµού και του σκύλου […]. 
Θα ειπωθεί µάλιστα ότι το σκυλάκι αυτό 
είναι από µόνο του η πάλη των τάξεων». 
Ή, όπως το θέτει η Λιντ-αφ-Χάγκεµπι, 
φεµινίστρια και ακτιβίστρια υπέρ των 
ζώων, στην οποία στέκεται ο Αντράς, 
εντάσσοντάς τη σε όσους µίλησαν υπέρ 
των όντων που θεωρούνται άνευ φωνής, 
«η κοινωνική πρόοδος, η υπόθεση των 
γυναικών, η άρνηση της κρεατοφαγίας 
και η άρνηση του πολέµου µεταξύ των 
εθνών, όλα αυτά προχωρούν µαζί».

Η βία κατάµατα 
Το λογοτεχνικό «τρίπτυχο» του Αντράς, 
όπως το ονοµάζει ο ίδιος, είναι λοιπόν 
µια προσπάθεια να ειπωθούν ιστορίες 
που συνήθως δεν αντιµετωπίζονται ως 
ιστορίες, επειδή οι πρωταγωνιστές τους 
θεωρούνται ανάξιοι λόγου, µιας και «δεν 

είναι παρά µόνο ζώα», για 
να παραφράσουµε ένα διά-
σηµο ρητό του Αντόρνο που 
παραθέτει ο συγγραφέας. Ο 
Αντράς επιχειρεί να µας κά-
νει να κοιτάξουµε κατάµατα 
µια βία που έχουµε συνηθί-
σει να αποδεχόµαστε σιωπη-
ρά και να συγκαλύπτουµε, 
καθώς, κατά τη γνώµη του, 
αν την παίρναµε στα σοβαρά 
και τη θέταµε υπό αµφισβή-
τηση, «όλα θα κατέρρεαν […] 
η τάξη µας, οι νόµοι µας, τα 
µεγάλα λόγια µας». 

Σε αυτό του το διάβηµα, 
ο λογοτέχνης ξεδιπλώνει 
αναµφισβήτητα αρκετά από 
τα χαρίσµατά του  –  παρα-
δείγµατος χάρη, οι δύο πρώ-
τες ιστορίες τελειώνουν µε 
όµορφο και συγκινητικό 
τρόπο. Ωστόσο, θεωρώ πως, 
ακριβώς στο πλαίσιο του πο-
λεµικού ύφους, ο Αντράς σε 
κάποιες στιγµές παρουσιάζε-

ται υπερβολικά µονοκόµµατος, απόλυτος, 
ακόµη και απλουστευτικός, φέρ’ ειπείν 
όταν µας πληροφορεί ότι «ο Ντεκάρτ ήταν 
ένας µαλάκας» ή ότι «το εµείς είναι αντωνυ-
µία των ευηµερούντων», µια «λεξούλα που 
αγαπούν οι ανθρωπιστές». Αποφάνσεις 
σαν αυτές ζηµιώνουν το έργο όχι τόσο 
θεωρητικά – αυτό δεν θα αποτελούσε ιδι-
αίτερο πρόβληµα – όσο αισθητικά, καθώς 
δείχνουν µια πρόθεση να περισταλεί η 
περιπλοκότητα του πραγµατικού, ακριβώς 
τη στιγµή που η λογοτεχνία θα µπορούσε 
να την αναδείξει και να την εµπλουτίσει. 
Σε κάθε περίπτωση, η εκφραστική δύναµη 
του συγγραφέα φέρνει για µία ακόµη φορά 
στο προσκήνιο ερωτήµατα που πρέπει να 
µας απασχολήσουν – ακόµα κι αν τελικά 
τους δώσουµε µια απάντηση λιγότερο 
σαρωτική από εκείνη του Αντράς.

Ο Γιάννης Κτενάς είναι νοµικός, διδάκτορας Πολιτικής 
Φιλοσοφίας

ήταν 21% µεγαλύτερες από τα έσοδα». Από την 
άλλη πλευρά, «οι ξένοι πίεζαν την οθωµανική 
κυβέρνηση να κατοχυρώσει µε σαφήνεια τα 
δίκαια των µη Μουσουλµάνων, και ιδιαίτερα 
των Χριστιανών». Προφανής συνέπεια όλων 
αυτών ήταν η υιοθέτηση Συντάγµατος το 1876, 
στη δεύτερη κοινοβουλευτική περίοδο, της 
οποίας συµµετείχε και ο Νταβιτσόν Εφέντης 
από τα Γιάννενα.

Σηµειώνω δύο ακόµα γεγονότα που χαρα-
κτηρίζουν τόσο τον Νταβιτσόν όσο και την 
εποχή εκείνη στα Γιάννενα. 

Το πρώτο: Στις 13 Φεβρουαρίου 1878 µια 
οµάδα µερικών εκατοντάδων ατόµων, ανάµεσα 
στους οποίους «νέοι εις αρίστας ανήκοντες 
οικογενείας εν οις ο κ. Ζάππας [...] ο κ. Σπυρί-
δων Κοσκινάς [...] ο κ. Μίνος Αθ. Λάππας κ.ά. 
[...] ίνα κηρύξωσι την ελευθερίαν αυτών». Το 
κίνηµα απέτυχε και σύντοµα 130 νέοι βρέθη-
καν στα µπουντρούµια του κάστρου προς απο-
κεφαλισµό. Οι νέοι τελικά απελευθερώθηκαν, 
ο ρόλος δε του Νταβιτσόν ήταν καθοριστικός 
«ώστε να του απονείµει ο βασιλιάς Γεώργιος 
Α’ της Ελλάδας τον αργυρό σταυρό του Τάγ-
µατος του Σωτήρος του οµωνύµου Τάγµατος 
Αριστείας της Ελλάδας». Κατά τον συγγραφέα 
η κίνηση αυτή του Νταβιτσόν «είχε ανθρωπι-
στικό και όχι εθνικιστικό χαρακτήρα». Ετσι 
συνέβαλε καθοριστικά στην οµαλή συνύπαρξη 
των πολλών εθνοτικών και θρησκευτικών 
οµάδων, ιδιαίτερα σε αυτή την ταραγµένη 

περίοδο της προοδευτικής αποδόµησης της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και της ανόδου 
των εθνικών κρατών µε όλες τις συνέπειες 
που συνεπάγονταν αυτές οι µεταβολές στη 
ζωή των µειονοτήτων.

Το µαντείο της ∆ωδώνης
Και το δεύτερο: Επί αιώνες κανείς δεν γνώ-
ριζε πού βρίσκεται το αρχαιότερο και σπου-
δαιότερο µαντείο της ∆ωδώνης. Στη λύση του 
µυστηρίου «κεντρικό ρόλο έπαιξε ο παππούς 
του Ανδρέα Παπανδρέου (από τη µητέρα 
του), ο Σιγισµούνδος Μινέικο, µε οικονοµική 
στήριξη και από τον Νταβιτσόν Εφέντη». Σε 
εφηµερίδα της Κωνσταντινούπολης διαβά-
ζουµε: «Ο µηχανικός του νοµού Ιωαννίνων 
κ. Σιγισµούνδος Μινέικος ενταλείς να δια-
γράψη σχέδιον αµαξιτής οδού από Πρεβέζης 
εις Ιωάννινα [...] ανεκάλυψε [...] περιφανή 
ερείπια, αρχαίας πόλεις, τειχών θεµελίων 
ναών, σωρείαν αγαλµάτων...» κ.λπ.

Ο Νταβιτσόν έζησε και έδρασε στο λυκό-
φως µιας αυτοκρατορίας και στο λυκαυγές 
των εθνικών κρατών. Ανήκε όµως σε µια 
θρησκευτική µειονότητα την οποία και πι-
στά υπηρέτησε, αφού υπήρξε για πολλά 
χρόνια ο φυσικός της ηγέτης και συνέβαλε 
στην ανεξίτηλη επίδραση της ρωµανιώτικης 
εβραϊκής κοινότητας στην πολιτική, οικο-
νοµική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της 
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Ο Νταβιτσόν Εφέντης και η 
κυρά Χαννούλα Λεβή µε ένα 
από τα εγγόνια τους στη λίµνη 
Παµβώτιδα, γύρω στο 1904, σε 
φωτογραφία του Νισήµ Λεβή. 
Την οικογένεια πρωτογνωρίσα-
µε µέσα από τις φωτογραφίες 
του γιου του στη βραβευµένη 
από την Ακαδηµία Αθηνών έκ-
δοση «Το Πανόραµα του Νισήµ 
Λεβή: Οι στερεοσκοπικές φω-
τογραφίες και τα ταξίδια ενός 
Γιαννιώτη γιατρού. 1898-1944»


