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ΤΑΚΗΣ  Α.  ΣΑΛΚΘΤΖΟΓΛΟΥ      

 

                                       Ο     Σ σ λ λ α ί ο ς 

 

     ( ένα    σπάνιο «μσθιστόρημα»    με  πολύτιμες       πληρουορίες)  

                                                 -------------- 

 

  

 Ο  δεκνηηθόο  ηαηξόο  Σκύξλεο  Νηθόιανο  Βαθαιόπνπινο 
 
  

είρε,  πέξαλ  ησλ  ηαηξηθώλ θαη  επαγγεικαηηθώλ  ηνπ  δεμηνηήησλ, ηελ  

ηθαλόηεηα  λα  παξαηεξεί  κε  άθξα  νμπδέξθεηα  θαη  λα  θαηαγξάθεη 

επηκειώο  ηα  ηεθηαηλόκελα ζηελ  επνρή  ηνπ  θαη  ζηηο  θνηλσληθέο  

νκάδεο  όπνπ  έδεζε.   Αλήζπρνο,  πνιπηάιαληνο  θαη  δόθηκνο 

γλώζηεο  ηεο  θαζαξεύνπζαο  απνθάζηζε  λα  πεξηγξάςεη  ζε  

πεξηζζόηεξεο  από  300  ζειίδεο  ηηο  θαληαζηηθέο  πεξηπέηεηεο  ελόο   

Μηθξαζηάηε,  γόλνπ  ηεο  Σύιιεο,   ( ειιελόθσλεο  θσκόπνιεο  ηεο  

πεξηνρήο  ηνπ  Θθνλίνπ πνπ  αξηζκνύζε  πεξί  ηα  ηέιε  ηνπ  19
νπ

  

αηώλα  3.500  Έιιελεο ),  θαη  λα  εθδώζεη  ην  ζπγγξαθηθό  ηνπ  

πόλεκα  ζηε  Σκύξλε  ηνπ  1909.  

Τν  βηβιίν  ηνπ  απηό,  ην  νπνίνλ   ν  ίδηνο ην  απνθαιεί: « 

Αζηαλή  κπζηζηνξία  ιίαλ  δηδαθηηθή,  ζχγγξακκα γισζζνινγηθφλ, 

θνηλσληνινγηθφλ θαη  ιίαλ  ηεξπλφλ », δελ  δηεθδηθεί  ινγνηερληθέο  

δάθλεο,  νύηε  ζέιγεη  κε  ηε  θηινινγηθή  ηνπ  αμία  ην  ζεκεξηλό  

αλαγλώζηε. Απηόο  όκσο,  πνπ  ζα  έρεη  ηελ  ηύρε  λα αλαθαιύςεη  

έλα  αληίηππν  ηνπ  δπζεύξεηνπ  απηνύ  βηβιίνπ, απνδεκηώλεηαη  κε  

ηνλ  πινύην  ησλ  ιανγξαθηθώλ, εζηκηθώλ, ραξαθηεξνινγηθώλ, 

εζνινγηθώλ,  γισζζνινγηθώλ, θνηλσληνινγηθώλ, κνπζηθώλ,  

ελδπκαηνινγηθώλ,  αθόκα θαη…γαζηξνλνκηθώλ  πιεξνθνξηώλ  πνπ  ν  
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ηαηξόο-ζπγγξαθέαο παξαζέηεη  θαηά  ηελ  εθηύιημε  ηεο  δξάζεσο  ηνπ  

πξσηαγσληζηή  ηεο  ηζηνξίαο  ηνπ. Έηζη  απηό ην  ζπαληόηαην   

ζήκεξα  βηβιίν κπνξεί  λα κε  ηνλ  θαηαθηά  κε  ηελ πέλλα  ή  ην  

ύθνο  ηνπ  ζπγγξαθέα  ηνπ,  κπνξεί λα  ηνπ  πξνμελεί  αθόκε  θαη  

κεηδηάκαηα  κε  ηνλ  απιντθό θαη  άθξαην δηδαθηηζκό  ηνπ,  απνηειεί  

όκσο κηα  πξαγκαηηθά  απξόζκελε  πεγή  γλώζεο  γηα  ηνλ  κειεηεηή  

ηνπ  ηξόπνπ  δσήο, ησλ  εζώλ  θαη  ησλ  εζίκσλ  ηνπ  κηθξαζηαηηθνύ  

θπξίσο  ειιεληζκνύ.    

Ο  Βαθαιόπνπινο  επηιέγεη  σο  ήξσά  ηεο  ζπγγξαθήο ηνπ    

έλα  λεαξό  Σπιιαίν, επεηδή,  όπσο  ν  ίδηνο  αλαθέξεη, έδεζε  θάπνην  

δηάζηεκα  ζηε  Σύιιε  θαη  ζαύκαζε  ηνλ νδπζζετθό  ραξαθηήξα  ησλ  

θαηνίθσλ  ηεο,  πνπ  δηέπξεπαλ  όρη  κόλν  σο  έκπνξνη  αιιά  θαη  σο  

ηνικεξνί  ηαμηδηώηεο. Σεκεηώλεηαη όηη, όπσο  πξνθύπηεη  από  ην  ίδην  

ην  θείκελν  ηεο  κπζηζηνξίαο,  ν  ζπγγξαθέαο  ηεο  είρε  γλσξίζεη  θαη  

κειεηήζεη  πνιιέο  πεξηνρέο  ηνπ  ειιεληζκνύ ( Κσλζηαληηλνύπνιε,  

Σκύξλε,  Βηζπλία, Καππαδνθία, Αζήλα, Βόιν  θ.α. ). Πξνηίκεζε  

όκσο λα  ηνπνζεηήζεη ζε  πξσηαγσληζηηθό  ξόιν  έλαλ  Έιιελα    ηεο  

Σύιιεο,  πξνθαλώο  επεηδή  νη  θάηνηθνη  ηεο  κηθξαζηαηηθήο  απηήο 

θσκόπνιεο ηνλ  εληππσζίαζαλ,  δηόηη : « δηαθξίλνληαη δηα  ηελ  

επθπταλ  θαη  δξαζηεξηφηεηά  ησλ »  θαη  επεηδή  ε παηξίδα ηνπο 

ππήξμε « ην   θέληξν ηεο αληίζηαζεο  ησλ Διιήλσλ  θαηά  ησλ  

Σειηδνχθσλ ».  

Ο  Βαθαιόπνπινο,  επθπήο  παξαηεξεηήο   ηεο  θαζεκεξηλήο  

δσήο  ησλ  Σπιιαίσλ,  θαη  θπξίσο  ηεο  γιώζζαο  πνπ  κηινύζαλ,  

πξνθεηκέλνπ  λα  πεξηγξάςεη  ηνλ  ραξαθηήξα  ηνπο  καο  πιεξνθνξεί  

κεηαμύ   πνιιώλ  άιισλ  θαη  ηα  εμήο  : 

     «  Ο  Σπιιαίνο  είλαη  ιίαλ  επαίζζεηνο  θαη  νμπδεξθήο, ιίαλ  

πεξηπνηεηηθφο  θαη  θηιφμελνο. Τηκά  ηνλ  αλψηεξφλ  ηνπ  θαη  θξνληίδεη  

λα  ηνλ  κηκεζεί…Υθίζηαηαη  πάζαλ  θαθνπρίαλ,  φηαλ  ζρεκαηίζεη  ηελ  
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πεπνίζεζηλ  φηη  ζέιεη  αλαδεηρζεί  εκέξαλ  ηηλά … Οχηνο  είλαη  

ζθφδξα  πείζκσλ,  νπρί  δε  κνρζεξφο  θαη  κλεζίθαθνο. …Οη  Σπιιαίνη  

δελ  θαθνπνηνχζηλ  αιιήινπο,  αιι’  είλαη  ηθαλνί λα  δηαηξεζψζηλ  εηο  

είθνζη  θαηξίαο  θαη  λα  ζπζηήζσζη  άιια  ηφζα  ζρνιεία….  θαη  

ζπκσζέληεο  λα  αλεγείξσζηλ  εθθιεζίαο  εηο  φιαο  ηαο  ζπλνηθίαο  

απηψλ  ίλα  εθθιεζηάδσληαη  ρσξηζηά … ». 

  Ο  ζπγγξαθέαο,  αθνύ  πεξηγξάθεη ηα  γακήιηα  έζηκά  ησλ  

Σπιιαίσλ,  ηα  ζπκπόζηα  ηνπο, ηηο  επαγγεικαηηθέο  θαη  ινηπέο  

αζρνιίεο  ηνπο  θαη  πξνπαληόο  ην  ηδηόιεθην  ειιεληθό  γισζζηθό  

ηδίσκά   ηνπο,  ( ηνπ  νπνίνπ  παξαζέηεη  θαη  πνιιά  θείκελα   

ηδηαηηέξσο  πνιύηηκα  γηα  ηνπο  ζεκεξηλνύο  δηαιεθηνιόγνπο ),  

παξαθνινπζεί  ηνλ  Αιέμαλδξν,  ηνλ ήξσά  ηνπ,  ζε  όιεο   ηηο  επηθέο  

κεηαθηλήζεηο  ηνπ   θαη  ζε  όιεο  ηηο  πεξηπέηεηέο  ηνπ.  

 Πεξηγξάθνληαο  ηε  γλσζηή  πνιπηειή  επίζεκε  ηνπηθή   

λπθηάηηθε ελδπκαζία  ηεο  Σύιιεο  ζεκεηώλεη : « Αη  Σπιιαίαη θέξνπζη  

αξραίαλ  ρξπζνυθή  Διιεληθήλ  ελδπκαζίαλ, ήηνη  αλαμπξίδα ή  θαη  

έγθπθινλ  ηκάηηνλ ( θνπζηάλη ) κεηά  βξαρείαο  εζζήηνο επίζεο 

ρξπζνυθνχο  θαη  επί  θεθαιήο  πεξηδέλνπζη  ξαθηδεπηήλ  πνιππνίθηινλ  

εηο  κέγεζνο  ξηλνκάθηξνπ  θαιχπηξαλ,  Ικπξνχ  θαινπκέλελ, κφλελ  ή  

κεηά  θεζίνπ ελ  είδεη  δηαδήκαηνο. Οξκαζνί  θισξίσλ πεξί  ηελ  δέξελ 

θαη  ρξπζνθεληεκέλα  ελδχκαηα  θαηαθνζκνχζηλ  ηαο  πιείζηαο  απηψλ 

ελ  ηαηο  ενξηαίο  θαη  ηνηο  γάκνηο  .. θ.ι.π.».(ζει. 10-11).  

 Θδηαίηεξε  ζεκαζία  δίλεη  ζηελ  πεξηγξαθή  ησλ  γεπκάησλ  θαη  

ησλ  εδεζκάησλ  ησλ  θαηνίθσλ  ηεο  Σύιιεο  θαη  γεληθώο  ηεο    

Αλαηνιήο : « Δίλαη  κελ  επράξηζηνλ  λα  παξαθάζεληαη  επί  ηνπ  

εδάθνπο  νιφγπξα  πέξημ  κεγάινπ ραιθίλνπ  δίζθνπ, άλδξεο,  γπλαίθεο,  

λχκθαη, λεάληδεο, παηδία,  γέξνληεο, γξαίαη, θαη  φινη  νκνχ. Λίαλ  

απερζέο  φκσο  θαη  δπζάξεζηνλ φηαλ  νχηνη  εκβάπησζη  ηα  θνριηάξηά  

ησλ εηο  έλ  θαη  ην  απηφ  δνρείνλ. Γηά  ηνπ  ηξφπνπ  απηνχ  δηάθνξα  
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λνζήκαηα  είλαη  δπλαηφλ  λα  κεηαδνζψζηλ  εηο  φινπο …( εδώ ν  

ζπγγξαθέαο  νκηιεί  σο  ηαηξόο ), θαη  ζπλερίδεη : « Πεξηκέλνπζη φινη  

κε  ηα  θνριηάξηα  αλά  ρείξαο  έσο  νχ  λα  ίδσζη  ην  είδνο  ηνπ  

θαγεηνχ,  φπεξ  κέιιεη  λα  παξνπζηαζζεί  εθ  λένπ έκπξνζζελ  απηψλ  

πάιηλ.  Καη  αλ  κελ  ηνχην  είλαη  ην  εθ  ζξππηνχ  ζίηνπ  κπνπιγνχξ  

πηιάθ  ραίξνπζη  θαη  αγάιινληαη  επί  ησ  θαηαβξνρζηζκψ  απηνχ  θαη  

πέπηνπζηλ  απηφ  πξηλ  ή  ελ  ησ  ζηνκάρσ  εηζέιζεη, Δάλ  δε  ζαθηνί 

( ληνικάδεο ) ή  θαη  σλζπιεπκέλαη  φξληζεο  ή  κειίηηαηλαη ( κειηηδάλαη 

παξαγεκηζηαί   κεηά  θαξπθεηψλ )  ή  θαη  πιαθνχο ή  θαη  ξνκβσηφλ  

γιχθηζκα ( κπαθιαβάο )  ή  θαη  ραιβάο  (ελζξπκκαηίο)  κεηά  γιπθένο  

εςήκαηνο ( πεηηκέδη ) ή  θαη  σά  ή  θαη  ηνπξζαίο (  αικεπηά  ηε  θαη  

νμσηά ) θαη  άιια  δηάθνξα  θαγεηά,  αληί  πεξφλεο  ηα  δάθηπια  

κεηαρεηξίδνληαη  πξνο  ιήςηλ  απηψλ….» ( ζει. 64-65 ).  Η  απόδνζε  

ησλ  εδεζκάησλ  απηώλ  ζηελ  θαζαξεύνπζα  είλαη  κία ιίαλ  

ελδηαθέξνπζα  έθπιεμε  γηα ηνλ ζεκεξηλό  αλαγλώζηε.  

  Σπρλά  θαηαγξάθεη  κε  αθξίβεηα  Τζειεκεληέ  ηηο  ζπληαγέο  

παξαζθεπήο  απηώλ  ησλ  εδεζκάησλ,  όπσο  π.ρ.  ηνπ  Μαληί  (  είδνο  

ξαβηνιηώλ )  : « Αλνίγνπζη  θχιια απφ  δχκελ  θαη  θφπηνπζη εηο  

ηεηξάγσλα  αλά  πέληε  εθαηνζηφκεηξα  θαη  εγθιείνπζηλ  ελ  απηνίο  

πεξίθνκκα (θηγκάλ)  κεηά  θξνκκχνπ  θαη  καθεδνλεζίνπ (δει. 

κατληαλνύ)..  Καηαηάζζνπζη  εληφο  πιαηείαο  ρχηξαο θαη  ηα  βξάδνπζη  

δη’  νιίγνπ  χδαηνο. Τα  θελψλνπζη  εληφο  δίζθνπ,  ηα  θαιχπηνπζη δη’  

νμπγάιαθηνο θαη  επηπάζζνπζη  νιίγνλ  πέπεξη θαη  μηλφρνξηνλ 

(ζνπκάθ). Βξάδνπζη  βνχηπξνλ θαη  επηρένπζη.  Τνχην  εζηί  ην  Μαληί,  

επζηνκψηαηνλ,  πεηξαηένλ ». Πεξηγξάθεη  δηεμνδηθόηαηα  ηνλ  

πνιύπινθν ηξόπν  παξαζθεπήο  ηνπ  παζηνπξκά (ηνλ  νπνίνλ  

απνθαιεί  ειιεληζηί πηεζηφλ),  ηνπ  γλσζηνύ  αλαηνιίηηθνπ  

ζνπηδνπθηνχ ( ηζίθηνλ ) θαη  ηνπ  κπνπκπάξ ληνικαζί  ( ζαθηά  έληεξα ).  

Θα  ρξεηαδόκεζα  πνιύ   ρώξν γηα  λα  ηα  κεηαθέξνπκε  εδώ  όια  
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απηά,  όπσο  π.ρ.  ηνλ  ηξόπν  παξαζθεπήο ηεο   Βαζηιόπηηαο, ηελ  

νπνίαλ  ηόηε  δελ  αγόξαδαλ  νη  λνηθνθπξέο  από  ηα  δαραξνπιαζηεία,  

όπσο  ζπκβαίλεη  ζήκεξα.   

 Τειεηώλνληαο  παξαηεξνύκε  όηη απηή  ε  αζηαλή  κπζηζηνξία  

ηνπ    πνιπδηάζηαηνπ  ηαηξνύ  ηεο Σκύξλεο  Νηθνιάνπ  

Βαθαιόπνπινπ  είλαη     άκεζα  επεξεαζκέλε  από  ηνλ  ηξόπν  

ζπγγξαθήο  ησλ  ηόηε  θπξηαξρνύλησλ  ζηε  βηβιηαγνξά  ιατθώλ  

κπζηζηνξεκάησλ. Έρεη  όκσο  ηδηαίηεξε  ζεκαζία  ην  πόλεκά  ηνπ  

απηό,  δηόηη  πεξηέρεη  ζπάληεο  πιεξνθνξίεο  γηα  ηελ  ηζηνξία,  ηελ  

αλζξσπνγεσγξαθία, ηε  ιανγξαθία  αθόκα  θαη  ηε  κνπζηθή  

παξάδνζε  ηεο  Σύιιεο  θαη  όιεο  ζρεδόλ  ηεο  Μηθξάο  Αζίαο.  

Όια  απηά  θαηαηάζζνπλ  ηελ « αζηαλή κπζηζηνξία » ηνπ  

Βαθαιόπνπινπ  ζηελ θαηεγνξία  ηεο ιεγόκελεο  « ιατθήο  

εζνγξαθίαο »  ( roman des  moeurs populaire ),  εκπινπηηζκέλεο  

όκσο  κε  έλαλ  αλεμάληιεην  ζεζαπξό    παληνεηδώλ  πιεξνθνξηώλ  

γηα  ηνλ  κηθξαζηαηηθό  ειιεληζκό  ηνπ  19
νπ

  αηώλα.   

Τάκης    Σαλκιτζόγλοσ 

                                                                                                                                                      

(από ηελ εθεκεξίδα                                                                    
Μηθξαζηαηηθή  Ηρψ 

                                                                   ηεύρνο  Απγ. 2013)  

 

                                         

    

   

  


