
Κ
άθε φωτογραφία και μια ιστορία. Ένα συγκινητικό φω-

τογραφικό οδοιπορικό, όπως αυτό αποτυπώθηκε σε πε-

ρισσότερες από πεντακόσιες γυάλινες στερεοσκοπικές πλά-

κες του γιατρού και φωτογράφου Νισήμ Λεβή, μέλους επι-

φανούς οικογένειας της ρωμανιώτικης εβραϊκής κοινότητας

των Ιωαννίνων. Οι φωτογραφίες βρέθηκαν τυχαία στην κα-

τοχή ενός μικροπωλητή που καλούσε τον κόσμο να σκύψει

στο ξύλινο κουτί και να δει — με το αζημίωτο: «Ένα φράγκο

το πανόραμα, κύριοι!».

Ένα γοητευτικό ταξίδι στο χρόνο, που ξεκινά από την τελευ-

ταία δεκαπε νταετία της οθωμανικής κυριαρχίας στα Ιωάννι-

να και διατρέχει όλα τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα της

εποχής, μια γοητευτική περιήγηση στα κοσμοπολίτικα κέν-

τρα του τότε κόσμου, κυρίως όμως ένας ελάχιστος φόρος

τιμής σε ένα πλήθος ανθρώπων που διαφορετικά θα παρέ-

μεναν απλά ονόματα στον κατάλογο θυμάτων στο Μουσείο

του Ολοκαυτώματος.

αλεξανδροσ μωυσησ

Πρόλογοs: Maρκ Mazaoυeρ

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΤΟΥ ΝΙΣΗΜ ΛΕΒΗ
Οι στερεοσκοπικές φωτογραφίες 

και τα ταξίδια ενός Γιαννιώτη γιατρού

Σχήμα: 24.5×27.5 εκ.  

Σελίδες: 240 
Εικόνες: 375 διτονικές φωτογραφίες

Βιβλιοδεσία: πανόδετο

ΙSBN: 978-618-5209-12-4

Γλώσσες: ελληνική και αγγλική (δίγλωσσο)

Τιμή: 46,53€ + ΦΠΑ (6%) = 49,50€⋹
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΠΟΝ

1898–1944

Ο Αλέξανδρος Μωυσής μεγάλωσε στην Αθήνα, κοντά στη ρωμανιώτικη

εβραϊκή οικογένεια του πατέρα του και την ορθόδοξη χριστιανική οικο-

γένεια της μητέρας του. Αφού αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών, φοί-

τησε στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (το ΜΙΤ), όπου

απέκτησε τέσσερα πτυχία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Ηλε-

κτρονικών Υπολογιστών, και Διοικητικής Επιστήμης. Έπειτα εγκαταστά-

θηκε στην Καλιφόρνια και τη Σίλικον Βάλεϊ, όπου συνέβαλε στην επιτυχία

αρκετών γνωστών πλέον σήμερα εταιρειών επιχειρηματικού λογισμικού.

Ενδιάμεσα κατοίκησε και εργάστηκε επίσης για ένα διάστημα στο Παρίσι.

Στις μέρες μας διαμένει στην Πορτόλα 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 — αυτό είναι

ένα χαρακτηριστικό το οποίο έχει κοινό με τον θείο της προγιαγιάς του

Νισήμ Δ. Λεβή.


