Margaret Masson Hardie Hasluck
Στο βιβλίο του Φιλίππου Ζυγούρη Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης
και λαογραφικά αυτής, επιμέλεια Θεοδώρας Ζωγράφου-Βώρου, ιδ. έκδοση,
Σιάτιστα 2010, είχαμε διαβάσει για την παλαιοντολογική συλλογή Σιάτιστας, την
οποία επισκέπτονται πολλοί ξένοι επιστήμονες. Επίσης στο φύλλο της 19/4/4931 της
εφημερίδας της Κοζάνης ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΒΗΜΑ υπάρχει δημοσίευμα σχετικό με
την συλλογή αυτή, του καθηγητή φυσικών του Τραμπαντζείου Γυμνασίου Σιάτιστας
Ναούμ Λιάκου, του οποίου παραθέτουμε ένα μικρό απόσπασμα: «Η ύπαρξις
τοιούτου Μουσείου στη Σιάτιστα τιμά όντως την πόλη η οποία το ενίσχυσε υλικώς
και ηθικώς και το εξύψωσε σε σημείο που το επισκέπτονται και ξένοι ειδικοί, όπως ο
κ. Brown αντιπρόσωπος του Παλαιοντολογικού Μουσείου της Νέας Υόρκης και η
Κα Haslung απεσταλμένη του Μουσείου του Λονδίνου».
Ποια ήταν η «Haslung» που επισκέφτηκε πριν το 1931 την παλαιοντολογική
συλλογή Σιάτιστας;
Το σωστό και πλήρες όνομά της ήταν Margaret Masson Hardie Hasluck και
ήταν σκωτσέζα γεωγράφος, γλωσσολόγος, επιγραφολόγος, αρχαιολόγος και
μελετητής.
Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Aberdeen, όπου έλαβε τιμητική
διάκριση στις κλασσικές σπουδές το 1907, και στη συνέχεια πήγε στο Πανεπιστήμιο
Cambridge, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές της με άριστα το 1911. Δεν έλαβε όμως
πτυχίο διότι το Cambridge, δεν έκανε απονομές πτυχίων σε γυναίκες μέχρι το 1948.
Παντρεύτηκε τον Frederick William Hasluck, διευθυντή της Βρετανικής Σχολής στην
Αθήνα και ταξίδεψε μαζί του στα Βαλκάνια και την Τουρκία. Με το σύζυγό της
έζησε λίγα χρόνια καθώς αυτός προσεβλήθη από φυματίωση και πέθανε το 1920.
Αργότερα έκτισε το σπίτι της στο Ελμπασάν της Αλβανίας και δημοσίευσε
πολυάριθμα άρθρα σχετικά με την Αλβανία, όπου έμεινε για 13 χρόνια με
αποτέλεσμα να γίνει ιδιαίτερα αγαπητή στους Αλβανούς. Έκανε εθνολογικές,
γλωσσολογικές και κοινωνιολογικές έρευνες στη Δυτική Μακεδονία. Σε μια
ανθρωπολογική έρευνα, την οποία δημοσίευσε το Δεκέμβριο του 1929 στο περιοδικό
Biometrika, κάνει αναφορές σε χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Σιάτιστας και της
γύρω περιοχής.
Συνέγραψε πλήθος βιβλίων και επιμελήθηκε και δημοσίευσε τα βιβλία που
είχε αρχίσει να γράφει ο σύζυγός της.
Δύο φωτογραφίες της Σιάτιστας από το αρχείο της Margaret Hasluck είναι
δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του University College London (UCL).
Η μία φωτογραφία απεικονίζει την περιοχή Μπάρα (Αέλ Μπάρα), στο βόρειο
μέρος της Σιάτιστας, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, η οποία σήμερα
έχει πολύ διαφορετική μορφή. Στη δεύτερη φωτογραφία, η οποία είναι τραβηγμένη
από την περιοχή Μαλάτι, διακρίνεται ο Ναός του Αγίου Δημητρίου και ένα μεγάλο
κομμάτι της πόλης. Οι φωτογραφίες αυτές καθώς και πρόσφατες φωτογραφίες των
αντίστοιχων περιοχών παρουσιάζονται στη συνέχεια. Από τη σύγκρισή τους
μπορούμε να καταλάβουμε τις αλλαγές που έφεραν στην πόλη μας τα ογδόντα χρόνια
που μεσολάβησαν από την εποχή που η Margaret Hasluck την επισκέφτηκε.
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Η «Μπάρα» σε φωτογραφία του αρχείο της Margaret Hasluck, δημοσιευμένη
στην ιστοσελίδα του University College London (UCL).

Η θέση που υπήρχε η «Μπάρα» όπως είναι σήμερα.
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Φωτογραφία της Σιάτιστας τραβηγμένη από το Μαλάτι, από το αρχείο της
Margaret Hasluck, δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του University College London
(UCL). Στη φωτογραφία διακρίνεται ο ναός του Αγίου Δημητρίου.

Φωτογραφία της Σιάτιστας τραβηγμένη από το Μαλάτι. Διακρίνεται ο ναός
του Αγίου Δημητρίου.
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(Ευχαριστώ το Νικόλαο Σιώκη, Δρ Ιστορίας Ελληνισμού, με τη βοήθεια του
οποίου οδηγήθηκα στο αρχείο της Margaret Hasluck, τον Γεώργιο Αμπατζίδη,
καθηγητή Αγγλικών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας, για τη βοήθεια στις
μεταφράσεις αγγλικών κειμένων και τον Γιάννη Πορπόρη, δάσκαλο του 2ου
Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας, για τη φωτογράφηση).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ζυγούρης Φίλιππος, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής,
επιμέλεια Θεοδώρα Ζωγράφου-Βώρου, ιδ. έκδοση, Σιάτιστα 2010
http://en.wikipedia.org
http://www.ucl.ac.uk/
Hasluck Margaret and Source Morant , Measurements of Macedonian Men Author(s):
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Sharon R. Stocker, Margaret Masson Hardie Hasluck (1885-1948)
(http://www.brown.edu)
Εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, 19/4/4931
(Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις αναφέρονται στο έτος 2012. Δεν φέρουμε καμιά
ευθύνη για το περιεχόμενό τους.
Καλλιόπη Μπόντα,
πρώτη ανάρτηση 24/2/2013
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