
Του Δημ. Σταθακόπουλου                                                                                                 

Δρα Κοινωνιολογίας  της ιστορίας, οθωμανικής περιόδου , Παντείου πανεπιστημίου                                 

Διπλωματούχου Βυζαντινής μουσικής /Μουσικού                                                                                    

Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω 

Ο Ταμπουράς του Φώτου Τζαβέλ(λ)α  

1η  επίσημη προπαρουσίαση – 01.07.2017 Φεστιβάλ Παραδοσιακής Οργανοποιϊας - 

Ασκαρδαμυκτί 

        Ως μέλος του Δ.Σ , ιστορικός και νομικός σύμβουλος του Ομίλου Απογόνων 

Αγωνιστών 1821 και ιστορικών γενών της Ελλάδος, είχα και έχω την τύχη να 

γνωρίσω σημαντικούς ανθρώπους ( απογόνους ), να δώ πάμπολλα κειμήλια , 

χειρόγραφα, όπως και αντικείμενα που αγνοεί η επίσημη ιστοριογραφία. 

        Την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016, το μέλος του Ομίλου μας, Κώστας 

Τζαβέλ(λ)ας, μου έφερε και φωτογράφησα λεπτομερώς έναν παλαιό Ταμπουρά, που 

κατά δήλωσή του, ανήκε στον Σουλιώτη πρόγονό του, Φώτο Τζαβέλ(λ)α ( έζησε : 

Σούλι 1770 – Κέρκυρα 1809 ). 

        Σκέφτηκα πως , εάν αυτός ο σκουρόχρωμος σκαφτός Ταμπουράς, που έχει 

τρύπες για οκτώ  (8) ξύλινα κλειδιά κουρδίσματος, σχήματος Τ ( σώζονται 2 από 

αυτά ), μία μικρή τρύπα επάνω στο καπάκι και άλλη μία μικρή επάνω στο σκάφος, 

συρμάτινους ( !!! ) μπερντέδες και διάταξη χορδών ( από πάνω προς τα κάτω ) 4-2-2, 

είναι όντως του Φώτου Τζαβέλ(λ)α, τότε πρόκειται για όργανο του 18ου - αρχές 

19ου αιώνα  ( ο Φώτος έζησε: 1770 – 1809 ) και επομένως παλαιότερος του 

Ταμπουρά του στρατηγού Γ.Μακρυγιάννη, κατασκευής Λεωνίδα Γαϊλα. 

    Ζήτησα από τον καλό και παλιό μου φίλο Νίκο Φρονιμόπουλο ( που είχε 

αποκαταστήσει τον Ταμπουρά του Μακρυγιάννη ), να δεί και τον εν λόγω φερόμενο ώς 

Ταμπουρά του Φώτου Τζαβέλ(λ)α,  κάτι που έκανε άμεσα και με χαρά. 

     Το όργανο πέρασε από αξονικό τομογράφο, στο ιατρικό διαγνωστικό Κέντρο 

Απεικονιστική Χαλάτση Α.Ε στον Πειραιά την 30.11.2016 , επί του οποίου έγιναν 

χιλιάδες απεικονιστικές τομές. 

    Τα συμπεράσματα έδειξαν πως ο Ταμπουράς αφενός είναι επισκευάσιμος ( τον 

ανέλαβε ο Νικ. Φρονιμόπουλος ), αφετέρου παλαιός διακοσίων (200) και πλέον 

ετών, άρα της εποχής του Φώτου Τζαβέλ(λ)α, με δεδομένο δε, πως βρέθηκε στα χέρια 

των απογόνων του, μαζί με το φυλαχτό του που αναγράφει ΦΟΤΟ ΤΖΑΒΕΛΑ, τότε 

όντως έχουμε να κάνουμε μ’ ένα ιστορικό όργανο, που μας δίνει κατασκευαστικές 

πληροφορίες που αγνοούσαμε   ( π.χ «ψυχή» μέσα στο σκαφτό σκάφος του οργάνου, 

συν άλλ τεχνικά χαρακτηριστικά, στα οποία αναφέρθηκε ο Νικ. Φρονιμόπουλος στην 

παρουσίαση που έγινε την 1η Ιουλίου 2017 ). 



     Στην "Ιστορία του Σουλίου και Πάργας", τόμος Α’, ο  Χ. Περραιβός αναφέρει πως 

ο Φώτος Τζαβέλ(λ)ας, έπαιζε τη λύρα ( προφανώς αναφέρεται στον Ταμπουρά ,αλλά 

με ποιητική/ λυρική λέξη,  όπου λύρα = Ταμπουράς, σύνηθες φαινόμενο της εποχής ). 

       Επίσης, ο Π. Χιώτης στο έργο του : « Ιστορία της Επτανήσου από Βενετοκρατίας 

μέχρι της ελεύσεως των ‘Αγγλων 1550-1816» Κέρκυρα 1862, αναφέρει πως οι 

εξόριστοι Σουλιώτες στην Κέρκυρα: « .... ουδέν άλλο εφρόντιζον ειμή να καθαρίζωσι 

τα όπλα και να σημαίνωσι την κιθάραν ( και αυτός εννοεί τον Ταμπουρά, έστω και εάν 

τον ονομάζει κιθάρα ) τραγουδώντας τους ηρωϊσμούς των»  

     Ενα τέτοιο τραγούδι που αφορά τον Φώτο Τζαβέλ(λ)α δημοσιεύθηκε στην 

«Αλβανική Μέλισσα» του Ευθύμιου Μήτκου το 1878 στην Αλεξάνδρεια της 

Αιγύπτου, όπου λέει ( πρωτότυπο και μετάφραση στα νέα ελληνικά ): 

 

Τυ μωρε Φωτο Τζαβελ(λ)α 

ση να μπερε με καπελλα* 

ψε ου πρεμ,ψε ου βραμ 

Σουλj, ε σκρετιν κου ε λιαμ; 

Αλη-πασιας ι α δαμ 

νατ ε ντιτ ρημ ε Κλιαjμ. 

Φατι ντe Κορφουζ να χοδει 

ζουμ ντορ με Μοσκοβι, 

Με Μοσκοβιν λιδμ κουβεντιν 

Τe βεμει τe μαρμ βεντιν 

Βεμι ε βντεσeμ ντe δε τeν 

ατιε ση ε κεμι θeν 

τε βντεσeμ με ντουφεκj νε ντορ 

σηκουρ δeντeρe με κρορ... 

Δηλαδή: 

Εσύ μωρέ  Φώτο Τζαβελ(λ)α 

Πως καταντήσαμε με καπέλλα ; ( εννοεί καταντήσαμε με «Φράγκικα» ρούχα )* 

Γιατί σφαχτήκαμε , γιατί σκοτωθήκαμε ; 

το έρ(η)μο το Σούλι που τ'αφήσαμε ; 

Του Αλη-πασ(ι)ά  το δώσαμε και 

μέρα-νύχτα καθόμαστε και κλαίμε. 

Η Τύχη μας έριξε στην Κορφούζ (Κέρκυρα) 

συμμαχήσαμε με το Μόσκοβο (τους Ρώσσους) 

κουβεντιάσαμε ( συμφωνήσαμε) με το Μόσκοβο 

να πάμε να πάρουμε τον τόπο (μας) 

Πάμε κι ας πεθάνουμε στον τόπο μας 

εκεί, καθώς το’χουμε ειπωμένο. 

Ας πεθάνουμε με το ντουφέκι στο χέρι. 

 



*Σημ.: Οπως αναφέρει ο Λεόντιος Κ. Λεοντίου, στο έργο του «Το Αλβανικόν ζήτημα» 1897- 

Οι Σουλιώτες στην Κέρκυρα, αναγκάστηκαν να ντυθούν «Φράγκικα/Ευρωπαϊκά» , αφήνοντας 

τη φουστανέλα και την κσούλια ( σκούφο τους ), γεγονός που τους στεναχωρούσε αφάνταστα , 

θεωρώντας πως ήταν άσχημοι και χωρίς λεβεντιά. 

    Επομένως από πολλές πηγές, διασταυρώνεται πως ο Ταμπουράς αυτός, το 

πιθανότερο είναι του Φώτου Τζαβέλ(λ)α. 

    Περαιτέρω, μερικές ιστορικές πληροφορίες:  Ο Φώτος Τζαβέλας διαδέχθηκε τον 

πατέρα του στην ηγεσία των Σουλιωτών, μετά την μάχη της Κιάφας και την ήττα 

του Αλή Πασά. Παρά τη συνθηκολόγηση, ο Αλή Πασάς ξεκίνησε νέες επιθέσεις στο 

Σούλι (1800 - 1803) .  Οι Σουλιώτες, όσοι δεν σκοτώθηκαν, αναγκάστηκαν να 

διασκορπιστούν. Ο Φώτος, κατέφυγε στην Πάργα κι’ από εκεί  στην Κέρκυρα, μαζί 

με πολλές Σουλιώτικες φάρες. 

   Στην Κέρκυρα υπηρέτησε ως αξιωματικός των Ρώσων. Το 1807 η Κέρκυρα 

καταλαμβάνεται από Γάλλους και ο Φώτος ορίστηκε χιλίαρχος του Συντάγματός 

τους. Πέθανε λίγο αργότερα το 1809, με τον βαθμό αυτό, από άγνωστη αιτία ( ίσως 

δηλητηρίαση από «πράκτορα» του Αλή ). 

    Ο πρωτότοκος γιός του, Νικόλαος Τζαβέλας (1790 - 1872) , αδελφός το Κίτσου 

και της Φωτεινής ( νύφης του Θ.Κολοκοτρώνη και συζύγου του Γενναίου 

Κολοκοτρώνη ), υπηρέτησε στον Ρωσικό , Αγγλικό και  Γαλλικό στρατό. ‘Ελαβε 

μέρος στην Ελληνική Επανάσταση του '21 πολεμώντας σε Ήπειρο και  Στερεά. Η 

συμμετοχή του ήταν μεγάλης σημασίας γιατί ανέλαβε ν' αποκόψει τους δρόμους 

ανεφοδιασμού του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο τον Αύγουστο του 1827. Έλαβε, 

επίσης, μέρος στην εκστρατεία του Υψηλάντη στην Στερεά ως "πεντακοσίαρχος" 

(Νοέμβριος 1827) και αργότερα στην εκστρατεία για την απελευθέρωση 

του Αντίρριου, της Ναυπάκτου και του Μεσολογγίου, την άνοιξη του 1828. 

Επί Όθωνα, έλαβε τον τίτλο του υποστράτηγου. Στήριξε όλα τ’ απελευθερωτικά 

κινήματα  πολλών περιοχών,  το δε  1854 υπήρξε από τους οργανωτές της εξέγερσης 

στην Ήπειρο.  Πέθανε το 1872. Μετά την Κέρκυρα, η βασική του κατοικία ήταν στη 

Ναύπακτο, αλλά έζησε και στην Αθήνα. 

     Ο σημερινός ιδιοκτήτης του Ταμπουρά του Φώτου Τζαβέλ(λ)α, Κώστας 

Τζαβέλ(λ)ας, είναι απευθείας απόγονος από την ρίζα του Νικόλαου Τζαβέλ(λ)α, 

πρωτότοκου γιού του Φώτου, ο δε Ταμπουράς ( που η οικογένεια τον  έλεγε: 

«λαουτάκι» ), κατά παράδοση ακολούθησε την εξής πορεία μέχρι τις μέρες μας : 

Σούλι – Κέρκυρα – Ναύπακτος – Αθήνα, στα χέρια του Φώτου και του γιού του 

Νικόλαου, μέχρι το νυν ιδιοκτήτη του Κ.Τζαβέλ(λ)α. 
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 Ο Ταμπουράς με το φυλαχτό του Φώτου Τζαβέλ(λ)α 

 

 

 



 

Διάταξη χορδών:  4-2-2 

 

30.11.2016: Ιατρικό Κέντρο Χαλάτσης Α.Ε  ( Πειραιάς ) – Ο Ταμπουράς στον 

αξονικό τομογράφο: Αριστερά ο γιατρός που χειρίστηκε τον Τομογράφο και ο 

Κ.Τζαβέλ(λ)ας . Δεξιά: Νικ. Φρονιμόπουλος και  ο γράφων Δημ. Σταθακόπουλος  


