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Καπνίζοντας στην Κωνσταντινούπολη του 19ου αιώνα:
Μαρτυρίες από το ελληνικό μυθιστόρημα των «Αποκρύφων»

Θανάσης Β. Κούγκουλος/Thanasis V. Kougkoulos
Δρ. Νέας Ελληνικής Φιλολογίας – Ε.ΔΙ.Π.,  
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Ph.D, Modern Greek Literature – Laboratory Teaching Staff,  
Democritus University of Thrace

Περίληψη/Abstract

Στη μελέτη μας εξετάζουμε την εικόνα του καπνού και του καπνίσματος, 
όπως αποτυπώνεται σε οκτώ μυθιστορήματα «Αποκρύφων» που εκδίδο-
νται στην Κωνσταντινούπολη κατά την περίοδο 1855-1897. Καθώς η λο-
γοτεχνική αναπαράσταση της ελληνικής ομογένειας της Κωνσταντινούπο-
λης υπακούει στον κανόνα της αληθοφάνειας, καταγράφονται πολυάριθμες 
εκδοχές της απολαυστικής συνήθειας του καπνίσματος, που είναι διαδε-
δομένες στην ανατολίτικη κοινωνία της οθωμανικής πρωτεύουσας. Κάθε 
είδος καπνίσματος δεν αναλογεί στο σύνολο της κοινωνικής πυραμίδας, 
αλλά αποκαλύπτει την κοινωνική τάξη του καπνιστή. Αρειμάνιοι καπνιστές 
είναι κυρίως ανδρικοί λογοτεχνικοί χαρακτήρες κάθε ταξικής προέλευσης, 
ενώ σπανίως καπνίζουν γυναίκες, οι οποίες κινούνται στο κοινωνικό πε-
ριθώριο και είναι αμφιλεγόμενης ηθικής. 

Smoking Habits in Constantinople during the 19th century:  
Evidence from the Greek “City Mystery” Novel 

In our study we examine the image of tobacco and smoking, as depicted 
in eight Greek novels in the form of "Apocrypha" (City Mysteries), 
which were published in Constantinople during 1855-1897. Within the 
context of the realistic portrayal of the Greek Orthodox community of 
Constantinople, numerous versions of the enjoyable habit of smoking, 
which is still popular with the oriental society of the Ottoman capital, 
are recorded. Each type of smoking doesn’t account for the whole social 
pyramid; on the contrary, it reveals the social class of each smoker. Heavy 
smokers are male novel characters who come from different social classes 
whereas women, who are socially excluded and of loose morals, smoke 
rarely.
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Καπνiζοντας ςτην Κωνςταντινοyπολη του 19ου αιωνα

Πολύ υψηλό ποσοστό της ελληνικής πεζογραφίας του 19ου αιώνα εντάσσεται στο είδος 
του λαϊκού μυθιστορήματος (popular novel/roman populaire). Λαμβάνοντας υπόψη τα 
κοινωνικά και μορφωτικά συμφραζόμενα του προπερασμένου αιώνα, οι ερευνητές με 
τον όρο «λαϊκό» προσδιορίζουν εκείνα τα μυθιστορήματα που έχουν οικεία και αναμε-
νόμενη δομή, επαναλήψεις, τυποποιημένους ήρωες, συμβατική αφηγηματική οργάνωση, 
καταιγιστική διαδοχή κεφαλαίων-σκηνών, πολλαπλασιασμό της δράσης1 αλλά και μεγάλη 
απήχηση σ’ ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό2 πέρα από τα στενά όρια του κύκλου των 
διανοούμενων. Σ' αυτό το ευρύ κοινό συμπεριλαμβάνονται οι γυναίκες με κάποιο επίπεδο 
μόρφωσης, οι οποίες είναι εγγράμματες, όχι, όμως, και λόγιες – σε τέτοιον βαθμό ώστε 
το μυθιστόρημα να θεωρείται το κατ’ εξοχήν γυναικείο ανάγνωσμα3. Μετά το 1880 οι εκ-
δοτικές και βιβλιοπωλικές πρακτικές της εποχής μετατοπίζουν συνολικά τα μυθιστορήματα 
στην ομάδα των λαϊκών βιβλίων4.
Μία κατηγορία του ελληνικού λαϊκού μυθιστορήματος του 19ου αιώνα μπορεί να οριστεί 
ως μυθιστόρημα των «Αποκρύφων» ή «Μυστηρίων», παρά τις ενστάσεις αρκετών μελε-
τητών. Κάποιοι πιστεύουν ότι κάτω από τον γενικό τίτλο «Απόκρυφα» ομαδοποιείται ένα 
ετερόκλητο υλικό5, άλλοι εισηγούνται διαφορετική ειδολογική ταξινόμηση για τα παρα-
πάνω έργα, καθώς ενσωματώνουν την πλειονότητά τους στο κοινωνικά συνειδητοποι-
ημένο μυθιστόρημα (socially conscious novel) ή τα κατατάσσουν ως υποκατηγορία της 
πεζογραφίας εγκλήματος/μυστηρίου6, και ακόμη ορισμένοι έχουν τη γνώμη ότι πρόκειται 

1 Χρήστος Α. Δερμεντζόπουλος, Το ληστρικό μυθιστόρημα στην Ελλάδα. Μύθοι – παραστάσεις – ιδεο-
λογία (Αθήνα: Πλέθρον, 1997), 31-40· Henri Tonnet, «Για μια καινούργια ανάγνωση του ελληνικού “λα-
ϊκού” μυθιστορήματος του 19ου αι», στο Φιλόπατρις. Αφιέρωμα στον Αλέξη Eudald Solá, επιμ. Moschos 
Morfakidis (Granada: Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas – Ευρωπαϊκή Εταιρεία 
Νεοελληνικών Σπουδών, 2004), 159-170· Παναγιώτης Μουλλάς, Ο χώρος του εφήμερου. Στοιχεία για 
την παραλογοτεχνία του 19ου αιώνα (Αθήνα: Σοκόλης, 2007), 26-36, 63-81, όπου συγκεντρώνεται και 
η προγενέστερη βιβλιογραφία.
2 Βλ. και Matteo Miano, «Παραλογοτεχνία στην Ελλάδα στο τέλος του 19ου αιώνα», Neograeca 
Bucurestiensia, τχ. 2 (2011): 163-170.
3 Ειρήνη Ριζάκη, Οι «γράφουσες» Ελληνίδες. Σημειώσεις για τη γυναικεία λογιοσύνη του 19ου αιώνα 
(Αθήνα: Κατάρτι, 2007), 27-42 (31)· Σοφία Ντενίση, Ανιχνεύοντας την «αόρατη» γραφή: Γυναίκες και 
γραφή στα χρόνια του ελληνικού Διαφωτισμού – Ρομαντισμού (Αθήνα: Νεφέλη, 2014), 63-72. 
4 Μαρία Μαθιουδάκη, «Οι τιμοκατάλογοι των ελληνικών βιβλιοπωλείων. Μαρτυρίες για την ιστορία 
των ελληνικών αναγνωσμάτων στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα» (Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, 2001), 43, 51-52, 135-136, 147-152, 196.
5 Filippos Katsanos, “La fiction mystériographique: émergence et dissémination d’une poétique en 
France, en Grèce et en Grande Bretagne au XIXe siècle” (Διδακτορική διατριβή, Université Paul Valéry – 
Πανεπιστήμιο Πατρών, 2018), 453-457. 
6 Σοφία Ντενίση, «Μυθιστόρημα των Αποκρύφων: μια μορφή κοινωνικού μυθιστορήματος του 19ου αι-
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Θανaσησ Β. Κοyγκουλοσ

για ένα είδος που κατασκευάζεται από την ακαδημαϊκή κριτική στην Ελλάδα7. Το ελληνικό 
μυθιστόρημα των «Αποκρύφων» βαδίζει στο γαλλικό πρότυπο του Eugène Sue, Παρισίων 
Απόκρυφα και προστίθεται στην ευρωπαϊκή και αμερικανική μόδα της συγγραφής μυστη-
ρίων διαφόρων πόλεων. 

Τα εκτενή και περιπετειώδη μυθιστορήματα των «Αποκρύφων» εστιάζουν στην αθλιότη-
τα των λαϊκών στρωμάτων των μεγάλων πόλεων, στην εγκληματική δραστηριότητα του 
υπόκοσμου, στην ιδιωτική καθημερινότητα των μεσοαστών και στον πολυτελή και συχνά 
διεφθαρμένο τρόπο διαβίωσης των πλουσίων8, με σκοπό την εξάλειψη των κοινωνικών 
στρεβλώσεων9. Επιπροσθέτως, μαζί με τα ερωτικά σκάνδαλα κυριαρχεί ο ρομαντικός 
έρωτας με την εναγώνια αναζήτηση δύο εραστών και προτείνεται μία σοσιαλιστικού τύπου 
προάσπιση των οικονομικά ασθενέστερων10, χριστιανικής, ωστόσο, έμπνευσης και χω-
ρίς ουσιαστικά να αμφισβητείται το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα. Συνήθως, τα ελληνικά 
«Απόκρυφα» φέρουν τον υπότιτλο πρωτότυπον κοινωνικόν μυθιστόρημα ή παραλλαγές 
του, όπου το επίθετο «πρωτότυπο» σημαίνει την ελληνική παραγωγή σε αντιδιαστολή με 
την πληθώρα των μεταφράσεων, ενώ το «κοινωνικό» χαρακτηρίζει το περιεχόμενό τους. 
Με άλλα λόγια, συγκροτούν προδρομική και συγγενική μορφή της λεγόμενης αστυνομικής 
λογοτεχνίας (crime fiction)11, που συνδυάζεται με τον κοινωνικό προβληματισμό.

Στα μέσα του 19ου αιώνα ο Ζακύνθιος Καθηγητής των ελληνικών και ιστορικός Παναγιώ-
της Χιώτης, σε αρνητική βιβλιοκρισία του για τα Μυστήρια της Κεφαλονιάς του Ανδρέα 
Λασκαράτου, λαμβάνοντας ως ὑπόδειγμα συγγραφῆς τα μυστήρια Παρισίων και Λονδίνου 
των διαβοήτων Sue καὶ Τρόλογ (sir Francis Trolopp = Paul Féval), καθορίζει με παρόμοιες 

ώνα», Περίπλους, τχ. 43 (Ιούλιος 1996–Φεβρουάριος 1997): 50-60· η ίδια, «Τα αυτοτελώς εκδεδομένα 
μυθοπλαστικά πεζογραφήματα της δεκαετίας του 1880 και ο μύθος (;) της ηθογραφίας», στο Νεοελλη-
νική Λογοτεχνία και Κριτική από τον Διαφωτισμό έως σήμερα. Πρακτικά ΙΓ΄ Διεθνούς Επιστημονικής 
Συνάντησης. Μνήμη Παν. Μουλλά, επιμ. Ναταλία Δεληγιαννάκη (Αθήνα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης – Σοκόλης-Κουλεδάκης, 2014), 522-523. 
7 Effie Amilitou, “Apocryphes urbains, où la construction d’un mystérieux genre romanesque en 
Grèce”, στο Les Mystères urbains au prisme de l’identité nationale, επιμ. Marie-Ève Thérenty, www.
medias19.org/index.php?id=14891 (Ημερoμηνία πρόσβασης 26/12/2018).
8 Μουλλάς, Ο χώρος του εφήμερου, 194-201.
9 Παντελής Βουτουρής, Ως εις Καθρέπτην... Προτάσεις και υποθέσεις για την ελληνική πεζογραφία του 
19ου αιώνα (Αθήνα: Νεφέλη, 1995), 176, 183-184. 
10 Ζέτα Γκότση, «Η μυθιστορία των “Αποκρύφων”. Συμβολή στην περιγραφή του είδους», στο Από τον 
Λέανδρο στον Λουκή Λάρα. Μελέτες για την πεζογραφία της περιόδου 1830-1880, επιμ. Νάσος Βαγενάς 
(Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997), 150.
11 Stephen Knight, The Mysteries of the Cities: Urban crime fiction in the nineteenth century (Jefferson, 
North Carolina-London: McFarland & Company, 2012), 1-2, 6-9. 
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θεωρητικές αρχές τα θεμελιώδη συστατικά των μυστηρίων πόλεων: αστικό περιβάλλον, 
περιπετειώδης πλοκή, μανιχαϊστική σύγκρουση του καλού με το κακό, διείσδυση στις 
σκοτεινές πλευρές της κοινωνίας, διδακτισμός, παραδειγματισμός του αναγνώστη, απο-
κατάσταση της ηθικής τάξης. Κατά την εκτίμησή του, το μυθιστόρημα «Αποκρύφων», που   
ὑπὸ μὲν σκελετὸν καὶ ὀστᾶ φαντασιώδους μύθου, ἀλλὰ μὲ σάρκας καὶ νεῦρα ἠθικῶν 
χαρακτήρων ἐνυπαρχόντων τῷ βίῳ [...] επιδεικνύει τὸ σαθρὸν τῆς κοινωνίας [...], εἰσέρ-
χεται εἰς τὰ ἄδυτα τοῦ βίου [...], ἐρευνᾷ καὶ ἐξετάζει ἀρετὰς καὶ κακίας τῶν ἀτόμων [...] 
απαρτίζεται από τις εξής συνιστώσες:

ἐπινοητικὸς [...] μῦθος, [...] διάθεσις, [...] παράστασις ἀντιθέτων κοινωνικῶν χαρακτή-
ρων ἑτοίμως ἐργαζομένων περὶ τὸ ἐσθλὸν ἢ τὸ φαῦλον τῆς [ἀστικῆς] οἰκογενείας, ἐν 
κρυπτῷ τεκταινόντων κακοβουλίας, ἢ ἄλλως ἐκ τοῦ φανεροῦ ἀντιπραττόντων δι’ ἐκρί-
ζωσιν τῆς κακοτροπίας, ἀπαλλαγὴν τῆς διαφθορᾶς, μετατροπὴν τῆς κακοηθείας, ὀρθὴν 
πολιτείαν, χριστιανικὴν διαγωγὴν πρός τινα σκοπὸν κύριον, εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἑνό-
τητα περιάγοντα τὰς μερικὰς ὑποθέσεις, καὶ ἓν ἀντικείμενον ἀφορῶντα καὶ δραματουρ-
γοῦντα, δι’ οὗ ἐπιφανεῖται ἐπὶ τέλους ἡ καταστροφὴ τῶν κακῶν ἕξεων καὶ ὁ θρίαμβος 
τῆς ἀρετῆς.12

Στη μελέτη μας επικεντρωνόμαστε στην εικόνα του καπνού και του καπνίσματος, όπως 
αυτή αποτυπώνεται στα «Απόκρυφα» που εκδίδονται στην Κωνσταντινούπολη, όχι από 
τη σκοπιά της λαογραφικής πηγής13 αλλά από την οπτική του αφηγηματικού μοτίβου. Τα 
σχετικά μυθιστορήματα αναπαριστούν, ακολουθώντας το ρεύμα της μυστηριογραφίας 
(mystériographique),14 την κοινωνική διαστρωμάτωση της ελληνικής ομογένειας της Πό-
λης και της ευρύτερης περιοχής της και απευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά στους Ρωμι-
ούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η ισχνή διάδραση με τη λογοτεχνία του ελληνικού 
βασιλείου είναι γεγονός που ισχύει για το σύνολο της τυπωμένης στην Κωνσταντινούπολη 

12 Παναγιώτης Χιώτης, «Περί των μυστηρίων της Κεφαλληνίας υπό Αν. Λασκαράτου. Κριτικαί επιστάσεις 
συγγραφείσαι υπό του Ζακυνθίου Π. Χιώτου», Πανδώρα Ζ΄, τχ. 155 (1 Σεπτεμβρίου 1856): 257-258. 
Για την κριτική του Χιώτη βλ. και Βουτουρής, Ως εις Καθρέπτην..., 176-177· Μάρθα Καρπόζηλου, Κριτι-
κά κείμενα σε περιοδικά του 19ου αιώνα. Τετράδια Εργασίας Α΄ (1831-1863) (Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων – Επιστημονική Επετηρίδα ΠΤΔΕ – Παράρτημα αρ. 9, 2005), 109-110· Δημήτρης Αγγελάτος, 
«Η πεζογραφία στα Επτάνησα και στο αθηναϊκό κέντρο το 19ο αιώνα: οι συγκλίσεις», στο Θ΄ Πανιόνιο 
Συνέδριο. Πρακτικά, επιμ. Αλίκη Δ. Νικηφόρου (Παξοί: Εταιρεία Παξινών Μελετών, 2014), Β΄: 454.
13 Για τη λογοτεχνία ως πηγή της λαογραφίας βλ. Μ. Γ. Βαρβούνης και Ν. Μαχά-Μπιζούμη, Τέχνη του 
λόγου και ένδυμα. Μελετήματα για την ελληνική λαϊκή τέχνη (Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος Κ. & Μ. Αντ. 
Σταμούλη, 2019), 23-31. 
14 Loic Marcou, “Introduction. Roman populaire, culture médiatique et transferts culturels fran-
co-grecs”, The Historical Review/La Revue Historique, τχ. 14 (2017): 27, dx.doi.org/10.12681/
hr.16272 (Ημερομηνία πρόσβασης 26/12/2018). 
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πεζογραφίας κατά τα τέλη του 19ου αιώνα15. Η πολυεθνική Κωνσταντινούπολη, ως χώρος 
δράσης των ηρώων των «Αποκρύφων», είναι προνομιακός τόπος16, εφόσον αποτελεί 
κατά τον 19ο αιώνα τη μεγαλύτερη πόλη της Ανατολής, με ζώνες δυτικής επιρροής και 
πρόδηλες ταξικές αντιθέσεις, καθώς και τη μοναδική δαιδαλώδη πόλη ελληνικού ενδια-
φέροντος, όπου –σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αληθοφάνειας– επικρατούν κοινωνικές 
συνθήκες που δικαιολογούν τρομακτικά μυστήρια και αυξημένη εγκληματικότητα. 

Την άποψη αυτή υποστηρίζει ένθερμα στον πρόλογο των Αποκρύφων Κωνσταντινουπό-
λεως (1868) ο συγγραφέας τους Χριστόφορος Σαμαρτσίδης17, που έχει την πεποίθηση 
πως η συγκεντρωθεῖσα πανσπερμία εθνών είναι αποκλειστικό πλεονέκτημα της Κωνστα-

15 Αναστασία Τσαπανίδου και Θανάσης Β. Κούγκουλος, «Αχαρτογράφητα στοιχεία της ελληνικής πεζο-
γραφίας του 19ου αιώνα. Οι αυτοτελείς εκδόσεις της Κωνσταντινούπολης κατά την κρίσιμη εικοσαετία 
1880-1900» (ανακοίνωση στο 6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών Ο ελληνικός κόσμος 
σε περιόδους κρίσης και ανάκαμψης 1204-2018, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών – Lund 
University, Lund, 4-7 Οκτωβρίου 2018), υπό δημοσίευση. 
16 Για τον ρόλο της Κωνσταντινούπολης γενικά στο ελληνικό μυθιστόρημα του 19ου αιώνα και ειδικότερα 
στα «Απόκρυφα» βλ. Henri Tonnet, “Les premiers romans grecs à sujet turc”, Revue des études néo-
helléniques 1, τχ. 1 (1992): 11-14· ο ίδιος, «Ο χώρος και η σημασία του στα Απόκρυφα Κωνσταντι-
νουπόλεως του Χριστόφορου Σαμαρτζίδη (1868)», στο Από τον Λέανδρο στον Λουκή Λάρα, 171-173· 
ο ίδιος, «Η Κωνσταντινούπολη στα ελληνικά διηγήματα και μυθιστορήματα του τέλους του ΙΗ΄ αιώνα 
και του ΙΘ΄ αιώνα· περιγραφές και κρίσεις», στο Μια διάλεξη και ένα μελέτημα (Πειραιάς: Ινστιτούτο 
Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και της Ιστορίας των Επιχειρήσεων, 2004), 31-47· Λάμπρος Βαρελάς, «Η 
εικόνα του άστεως σε ελληνικά απόκρυφα μυθιστορήματα του 19ου αιώνα», openlit.teimes.gr/city/
varelas.htm (Ημερομηνία πρόσβασης 29/12/2018)· Αναστασία Τσαπανίδου, «Η Κωνσταντινούπολη 
στην ελληνική πεζογραφία 1830-1880» (Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης, 2012)· Matteo Miano, «“Τα φαινόμενα απατούν”. Παραπειστικές ταυτότητες της παραλογοτεχνί-
ας», Societas Classica 6, τχ. 1 (2013): 152-153· Αλέξης Πολίτης, «Η Κωνσταντινούπολη στην ελληνική 
πεζογραφία κατά τη δεκαετία 1861-1870: Μια παρουσία-απουσία», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 128-129 
(Ιανουάριος-Ιούνιος 2015): 61-65· ο ίδιος, Η ρομαντική λογοτεχνία στο εθνικό κράτος 1830-1880. 
Ποίηση, πεζογραφία, θέατρο, πνευματική κίνηση, αναγνώσεις (Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, 2017), 307· Henri Tonnet, Des Mystères de Constantinople aux Misérables d’Athènes. Le 
“roman-feuilleton” grec au XIX siècle (Paris: Classiques Garnier, 2018), 103-109· Katsanos, “La 
fiction mystériographique”, 12, 129-130.
17 Για τα αυτοτελή έργα του 19ου αιώνα αναγράφουμε τον πλήρη τίτλο σε πολυτονικό σύστημα και 
αποδίδουμε το όνομα του συγγραφέα, συνήθως σε γενική, ακολουθώντας τα στοιχεία του εξωφύλ-
λου: Χριστοφόρου Σαμαρτσίδου, Ἀπόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως. Μυθιστόρημα, Μέρος Πρῶτον, τόμ. 
Πρῶτος, Δεύτερος & Τρίτος (Ἐν Κωνσταντινουπόλει: Τυπογραφεῖον Ἑπταλόφου, 1868) και Δαπάνῃ Δη-
μητρίου Α. Φέξη, Μέρος Δεύτερον, τόμ. Πρῶτος & Δεύτερος και Μέρος Τρίτον (Ἐν Κωνσταντινουπόλει: 
Τύποις Ιl Cοmmerciο Οrientale, 1868). Για την επιχειρηματολογία του Σαμαρτσίδη στον πρόλογό του βλ. 
και Τσαπανίδου, «Η Κωνσταντινούπολη στην ελληνική πεζογραφία 1830-1880», 378-384. 
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ντινούπολης έναντι φημισμένων ευρωπαϊκών πρωτευουσών, όπως το Παρίσι ή το Λον-
δίνο:

Ἡ θέσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἶναι τοιαύτη ὥστε σχεδὸν καθιστᾷ τὸν Βόσπορον γέ-
φυραν ἐπιμιξίας τῶν Ἀνατολικῶν καὶ τῶν Δυτικῶν ἐθνῶν. Ἡ Κωνσταντινούπολις εἶναι 
ὁ πύργος τοῦ Βαβέλ· ποίου ἔθνους ἄνθρωπον θέλει τις καὶ δὲν τὸν ἀνευρίσκει ἐν Κων-
σταντινουπόλει; [...] Οἱ γράφοντες λοιπὸν Ἀ π ό κ ρ υ φ α  Π α ρ ι σ ί ω ν  ἢ Λ ο ν δ ί ν ο υ  ἢ 
Π ε κ ί ν ο υ  σκιαγραφοῦσι τὰς ἀθλιότητας μόνον τοῦ Γαλλικοῦ, τοῦ Ἀγγλικοῦ ἢ τοῦ Σινικοῦ 
λαοῦ· ὁ γράφων ὅμως τὰ «Ἀπόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως» σκιαγραφεῖ τὰς ἀθλιότητας 
ἢ τὰ προτερήματα τῆς ἀνθρωπότητος ὅλης ἐν μικρογραφίᾳ. Διότι ἕκαστον ἄτομον, ἐν τῇ 
πρωτευούσῃ ταύτῃ ἐρχόμενον, καὶ εἰς ἔθνος τι τῶν ἐπὶ τοῦ κόσμου ἀνῆκον, προσάγει ἓν 
μέγα ἐλάττωμα ἢ ἓν μέγα προτέρημα (Μέρος Πρώτον, Τόμ. Πρώτος, γ΄-δ΄).

Εξάλλου και ο καπνός και το κάπνισμα ενυπάρχουν συστηματικά μέσα στις σελίδες αυτών 
των μυθιστορημάτων, ακριβώς ως στοιχείο πιστής λογοτεχνικής ανάπλασης της κοινωνι-
κής πραγματικότητας της Κωνσταντινούπολης. Την εν λόγω πραγματικότητα περιγράφει 
γλαφυρά, λίγο μετά τα μέσα του 19ου αιώνα, ο ιατρός Α. Γ. Πασπάτης: Πολῖται χριστιανοὶ 
καὶ ὀθωμανοί, πλούσιοι καὶ πτωχοί, ἄρχοντες καὶ χειρώνακτες, καθίζουν καπνίζοντες 
[...].18

Τα μυθιστορήματα «Αποκρύφων» της Κωνσταντινούπολης, που αποδελτιώνουμε υπό το 
πρίσμα της εξέτασης του καπνίσματος, είναι κατά χρονολογική σειρά έκδοσης:
1. Η Επτάλοφος ή ήθη και έθιμα Κωνσταντινουπόλεως (1855) του Πέτρου Ιωαννίδη του 
Αγέρωχου19. Ο ψευδώνυμος μυθιστοριογράφος, όπως μας πληροφορεί ο πολυπράγμων 
Μανουήλ Γεδεών, είναι ο έξι χρόνια μετέπειτα επίσκοπος Αναστασιουπόλεως Κύριλλος στη 
Βλάγκα (στο σημερινό Yenikapı)20.

18 Α. Γ. Πασπάτης, Ἰατρός, Μέλος τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἰατρικοῦ Συλλόγου, Ὑπόμνημα περὶ τοῦ 
Γραικικοῦ Νοσοκομείου τῶν Ἑπτὰ Πύργων (Ἐν Ἀθήναις: Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Λαζάρου Δ. Βιλαρᾶ, 
1862), η΄.
19 Πέτρου Ἰωαννίδου τοῦ Ἀγερώχου, Ἡ Ἑπτάλοφος ἢ Ἤθη καὶ ἔθιμα Κωνσταντινουπόλεως. Μυθι-
στόρημα, τόμ. Πρῶτος (Ἐν Κωνσταντινουπόλει: Ἐκ τοῦ τυπογραφείου «Ἡ Ἀνατολή» Εὐαγγελινοῦ 
Μισαηλίδου – Διευθυνομένου ὑπό Ἐπαμινώνδα Λαζαρίδου, 1855). Βλ. και Tonnet, Des Mystères de 
Constantinople aux Misérables d’Athènes, 43-47. 
20 Μανουήλ Ι. Γεδεών, Αποσημειώματα Χρονογράφου 1800-1913 (Εν Αθήναις: Τύποις «Φοίνικος», 
1932), 60. Βλ. και Τσαπανίδου, «Η Κωνσταντινούπολη στην ελληνική πεζογραφία 1830-1880», 317-
318, σημ. 202. Ο ιερομόναχος Κύριλλος στις 3 Ιουνίου 1861 εκλέγεται τιτουλάριος Επίσκοπος Αναστα-
σιουπόλεως ως αρχιερατικώς προϊστάμενος του Ι. Ναού των Αγίων Θεοδώρων στη Βλάγκα της Κωνστα-
ντινούπολης, στο Χρήστος Κ. Τσούβαλης, «Οι τιτουλάριοι αρχιερείς εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον. 
Κεφάλαιον ΣΤ΄. Από του έτους 1860 μέχρι του έτους 1918», Θεολογία ΞΓ΄, τχ. Γ΄ (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 
1992): 537-538, σημ. 7.
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2. Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως (1868) του Χριστόφορου Σαμαρτσίδη (1843-1900), 
ο οποίος είναι γιος της παιδαγωγού και ποιήτριας Ευφροσύνης Σαμαρτσίδου, δημοσιογρά-
φος, εκπαιδευτικός, γυμνασιάρχης, ποιητής με κύρος στον καιρό του, μεταφραστής του 
Ομήρου στη δημοτική και συγγραφέας δραμάτων και παιδαγωγικών εγχειριδίων21.
3. Τα δράματα της Κωνσταντινουπόλεως (1888) του Κωνσταντίνου Δ. Γουσσόπουλου22. 
Ο μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος Γουσσόπουλος από τα Άγραφα της Θεσσαλί-
ας τελειώνει τη Μεγάλη του Γένους Σχολή (1883)23 και σπουδάζει ιατρική, προσφέρει 
τις υπηρεσίες του στα ομογενειακά Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήματα στο Επταπύργιο 
(Yedikule) και δημοσιεύει ιατρικές μελέτες και διδακτικά βιβλία24. Ως ιατρός πραγματοποι-
εί χειρουργικές εργασίες στο σπίτι του και σε δύο φαρμακεία γύρω από το Πέραν, στον 
Γαλατά και στο Καλλιοντζού Κουλούκ (Kalyoncu Kulluk)25.
4. Η απορφανισθείσα κόρη (1889) του Γεωργίου Κ. Κουτσούρη26, λογοτέχνη μάλλον πο-
ντιακής καταγωγής και μέλους της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος Σουρμένων «Οι τρεις 
Ιεράρχαι»27.
5. Πέραν απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως (1890) του Επαμεινώνδα Κ. Κυριακίδη28. 

21 Βλ. και Tonnet, Des Mystères de Constantinople aux Misérables d’Athènes, 56-63. Για τον βίο του 
Σαμαρτσίδη βλ. Λάμπρος Βαρελάς, «Παραμονή Πρωτοχρονιάς στης Πόλης τα παζάρια. Ένα λησμονημένο 
ποίημα του Χριστόφορου Σαμαρτσίδη για την αγορά της Κων/πολης», The Athens Review of books, τχ. 
102 (Ιανουάριος 2019): 28.
22 Κωνσταντίνου Δ. Γουσσοπούλου, Τὰ δράματα τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Πρωτότυπον κοινωνικὸν 
μυθιστόρημα, Ἐπιφυλλὶς Κωνσταντινουπόλεως, Ἀδείᾳ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Δημ. Ἐκπαιδεύσεως, τόμ. 
Πρῶτος-Δεύτερος-Τρίτος & Τέταρτος (Ἐν Κωνσταντινουπόλει: 1888).
23 Βασίλης Κρεμμυδάς, Οι Μεγαλοσχολίτες (1863-1974) (Αθήνα: Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλο-
σχολιτών, 2007), 69. 
24 Για τον Γουσσόπουλο και το τετράτομο μυθιστόρημά του βλ. Ζωή Γεωργιάδου, «Η κοινότητα των 
Ρωμιών και Τα δράματα της Κωνσταντινουπόλεως του Κ. Δ. Γουσσόπουλου: μια συλλογική συνείδη-
ση σε κρίση;» (ανακοίνωση στο 6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών Ο ελληνικός κόσμος 
σε περιόδους κρίσης και ανάκαμψης 1204-2018, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών – Lund 
University, Lund, 4-7 Οκτωβρίου 2018), υπό δημοσίευση. 
25 Κωνσταντίνος Τρομπούκης, Η ελληνική ιατρική στην Κωνσταντινούπολη 1856-1923 (Αθήνα: Σύνδε-
σμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, 2000), 118.
26 Γεωργίου Κ. Κουτσούρη, Ἡ ἀπορφανισθεῖσα κόρη. Πρωτότυπον κοινωνικὸν μυθιστόρημα, Ἐκδί-
δοται ὑπὸ Α. Νομισματίδου καὶ Σας ἀδείᾳ τοῦ ἐπὶ τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως Ὑπουργείου ὑπ’ ἀριθ. 
1085 (Ἐν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Νομισματίδου καὶ Σας, 1889).
27 Γεώργιος Κ. Κουτσούρης, «Επιστολή εκ Σουρμένων», Ξενοφάνης 5, τχ. Α΄ και Β΄ (1907-1908): 
359-360.
28 Ἐπαμεινώνδα Κ. Κυριακίδου, Πέραν Ἀπόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως. Πρωτότυπον κοινωνικὸν 
μυθιστόρημα. Δημοσιευθὲν ἐν Ἐπιφυλλίδι τῆς «Ἐπιθεωρήσεως», Ἐκδίδοται ὑπὸ Ν. Γ. Κεφαλίδου ἀδείᾳ 



|339
Καπνiζοντας ςτην Κωνςταντινοyπολη του 19ου αιωνα

Τεκμήριο της ευρείας αποδοχής του μυθιστορήματος από τους Έλληνες του οθωμανικού 
κράτους είναι ότι μεταφράζεται στα καραμανλίδικα (Beyoğlu Sırları) από τον Ευαγγελινό 
Μισαηλίδη για τους τουρκόφωνους ορθόδοξους χριστιανούς και δημοσιεύεται με τη μορ-
φή επιφυλλίδας (roman-feuilleton) στην εφημερίδα του ίδιου Ανατολή από τις 28 Ιουνίου 
του 1888 έως τις 26 Αυγούστου του 188929, παράλληλα με τις πρώτες του δημοσιεύεις 
σε συνέχειες στις εφημερίδες Επιθεώρησις της Κωνσταντινούπολης, που είναι ιδιοκτησία 
του Κυριακίδη, και Εφημερίς της Αθήνας30. Ο Κυριακίδης (1861-1934) φοιτά στη Μεγάλη 
του Γένους Σχολή και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, εργάζεται ως δη-
μοσιογράφος στην Αθήνα και στην Κωνσταντινούπολη, συγγράφει ιστορικές μελέτες και 
ασχολείται με τη διπλωματία. 
6. Θρακικαί Σκηναί (1891) του φοιτητή ιατρικής από την Τυρολόη της ανατολικής Θράκης 
Σαράντη Ι. Σαραντίδη, ο οποίος σπουδάζει στην Αθήνα και έπειτα ασκεί την ιατρική στη 
Ραιδεστό, εμπλέκεται με τη διοίκηση ελληνικών φορέων της πόλης και το 1920 εκλέγεται 
Βουλευτής31.
7. Η Υπηρέτρια (1897) του Δημητρίου Μιχαήλ Μελισσόπουλου32, που γεννιέται το 1873 
στα Θεραπειά (Tarabya) του Βοσπόρου και είναι γαμπρός του Μητροπολίτη Τυρολόης Χρυ-
σοστόμου, συγγραφέας μυθιστορημάτων, λεξικών, εκπαιδευτικών και ιστορικών βιβλίων 

τοῦ Αὐτοκρατορικοῦ ὑπουργείου τῆς Παιδείας (Ὑπ’ ἀριθ. 1172, 27 Σουμπάτ, 1304), Μέρος Α΄. τόμ. 
Ά . & Μέρος Β́ . τόμ. Β.΄ (Ἐν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Ν. Γ. Κεφαλίδου – ἐκδότου, 1890).
29 Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek, “Karamanlidika Literary Production at the end of the 19th century as 
reflected in the pages of Anatoli”, στο Cultural Encounters in The Turkish-Speaking Communities of The 
Late Ottoman Empire, επιμ. Evangelia Balta (Istanbul: The Isis Press, 2014), 433, 446.
30 Για τον Κυριακίδη, την πλοκή του μυθιστορήματος και τις πρώτες του δημοσιεύσεις βλ. Λάμπρος 
Βαρελάς, «Τα κωνσταντινουπολίτικα πεζογραφήματα του Επαμεινώνδα Κ. Κυριακίδη (1861-1934)», 
στο Η Κωνσταντινούπολη στην Ιστορία και τη Λογοτεχνία. Πρακτικά Συνεδρίου, επιμ. Χαράλαμπος Αθ. 
Μηνάογλου (Αθήνα: Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, 2018), 129-133, 139-141. 
31 Σαράντου Ι. Σαραντίδου, Φοιτητοῦ τῆς Ἰατρικῆς, Θρᾳκικαὶ Σκηναί. Μυθιστορικὸν εἰδύλλιον 
πρωτότυπον, Ἐκδίδοται ἀδείᾳ τοῦ Ὑπουργ. τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως (Ἐν Κωνσταντινου-
πόλει: Τύποις Β. Φιλιππίδου, 1891). Για τον συγγραφέα και την υπόθεση του έργου βλ. Θανάσης Β. 
Κούγκουλος, «Δύο μυθιστορήματα στο περιθώριο της πεζογραφίας του 1880: Η εικόνα του Έλληνα 
αστού της οθωμανικής περιφέρειας», στο Ταυτότητες: Γλώσσα και Λογοτεχνία, Πρακτικά του Διεθνούς 
Συνεδρίου για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ., επιμ. Ζωή 
Γαβριηλίδου, Μαρία Κωνσταντινίδου, Νίκος Μαυρέλος, Ιωάννης Ντεληγιάννης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, 
Γεώργιος Τσομής και Πολυξένη Συμεωνίδου (Κομοτηνή: Σαΐτα, 2018), Β΄: 334-338, 343-344, www.
saitapublications.gr/2018/04/ebook.223.html (Ημερομηνία πρόσβασης 30/12/2018). 
32 Δημητρίου Μ. Μελισσοπούλου, Καθηγητοῦ ἐν τῇ Ρωσσικῇ Σχολῇ, Ἤθη καὶ ἔθιμα Κωνσταντινουπό-
λεως. Ἡ Ὑπηρέτρια. Πρωτότυπον ἑλληνικὸν μυθιστόρημα (Roman grec inédit) (Ἐν Κωνσταντινουπόλει: 
Τύποις «Κωνσταντινουπόλεως», 1897). 
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και Καθηγητής γαλλικών, καλλιγραφίας, μουσικής και εμπορικών μαθημάτων στη Ρωσική 
Εμπορική Σχολή στο Παγκάλτι (Pangaltı) και Καθηγητής ελληνικών στους Ρώσους μοναχούς 
του Αγίου Όρους και στο προσωπικό της ρωσικής πρεσβείας της Κωνσταντινούπολης33.
8. Ο πυροσβέστης (χ.χ.) των Γεωργίου Κ. Πολυχρονιάδη και Δημητρίου Α. Σπαθιώτη34. 
Ο Πολυχρονιάδης (1837-1890), από το Σκαμνέλι του Ζαγορίου, είναι δημοσιογράφος, 
ιστοριοδίφης και μεταφραστής35, και ο Σπαθιώτης, Κωνσταντινουπολίτης και απόφοιτος 
(1882) της Μεγάλης του Γένους Σχολής36, μεταφράζει γαλλικά μυθιστορήματα (1889-
1892) κατά κύριο λόγο για τον εκδοτικό οίκο των Αδελφών Νομισματιδών στην Πόλη37.
Οι ιερωμένοι, δάσκαλοι, καθηγητές, μεταφραστές, ιατροί, δημοσιογράφοι και λόγιοι ομο-
γενείς μυθιστοριογράφοι εκφράζουν τη μεσαία τάξη και ανήκουν στην πνευματική ελίτ 
της ελληνορθόδοξης κοινότητας της Κωνσταντινούπολης του 19ου αιώνα, η οποία πρωτα-
γωνιστεί στον δημόσιο βίο. Η μεσαία τάξη της ομογένειας επιδιώκει την εγκόλπωση ενός 
συγκεκριμένου κώδικα αξιών και τη διεύρυνση των μορφωτικών της οριζόντων, επιθυ-
μία που στο κοινωνικό πεδίο υλοποιείται με την αθρόα συμμετοχή της στην εκπαίδευση 
και στους συλλόγους38. Οι επιστήμονες και οι άνθρωποι των γραμμάτων αναλαμβάνουν 
να βελτιώσουν τους όρους διαβίωσης όλων των μελών της κοινότητας και να οικοδομή-
σουν μία εκσυγχρονισμένη κοινωνία39. Επιπλέον, προάγουν την Κωνσταντινούπολη σε 

33 Για βιοεργογραφικές πληροφορίες σχετικά με τον Μελισσόπουλο βλ. το εισαγωγικό σημείωμα «Βι-
ογραφικαὶ Σημειώσεις» του εκδότη της «Ελληνικής Φιλολογικής Βιβλιοθήκης» Δημητρίου Θ. Παπαβασι-
λείου, στο Δημητρίου Μ. Μελισσοπούλου, Καθηγητοῦ ἐν τῇ Ρωσσικῇ Ἐμπορικῇ Σχολῇ, Φύλλον συκῆς. 
Πρωτότυπον ἑλληνικὸν μυθιστόρημα, Βιβλιοπωλεῖον «Δι’ ὅλους» Β. Γ. Μέντζου καὶ Σας (Ἐν Κωνσταντι-
νουπόλει: Τύποις Ε. Βασιλειάδου, 1912), α -́γ΄.
34 Γ. Κ. Πολυχρονιάδου και Δ. Α. Σπαθιώτου, Ὁ Πυροσβέστης. Πρωτότυπος κοινωνικὴ μυθιστορία, 
Ἐκδίδοται Ἀδείᾳ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Δημ. Ἐκπαιδεύσεως, Πέτρος Ν. Γεωργιάδης Βιβλιοπώλης-Ἐκδότης 
(Ἐν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Ἀδελφῶν Νομισματιδῶν, χ.χ.). Εύλογα το έτος θανάτου του Πολυχρο-
νιάδη (1890) είναι terminus ante quem για την έκδοση. Εξάλλου, το 1893 καταχωρίζεται ως «συνέχεια 
τῆς Ἀπορφανισθείσης» σε κατάλογο του Εκδοτικού Καταστήματος Γεωργίου Δ. Φέξη: Ν. Ι. Σπανδωνῆ, 
Ἡ Ἀθήνα μας. Σκηναὶ ἐκ τοῦ ἀθηναϊκοῦ βίου, Ἔκδοσις Πρώτη, τόμ. Τρίτος (Ἐν Ἀθήναις: Ἐκδοτικὸν 
Κατάστημα Γεωργίου Δ. Φέξη, 1893), 439.
35 Γεδεών, Αποσημειώματα Χρονογράφου, 27-28. 
36 Κρεμμυδάς, Οι Μεγαλοσχολίτες, 69.
37 Κωνσταντίνος Γ. Κασίνης, Βιβλιογραφία των ελληνικών μεταφράσεων της ξένης λογοτεχνίας ΙΘ΄-Κ΄ 
αι. Αυτοτελείς εκδόσεις. 1801-1900 (Αθήναι: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 2006), Α΄: 
564, 565, 578, 579, 580, 592, 593, 594, 595, 597, 601. 
38 Χάρης Εξερτζόγλου, Εθνική ταυτότητα στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα. Ο Ελληνικός 
Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως 1861-1912 (Αθήνα: Νεφέλη, 1996), 48-50.
39 Méropi Anastassiadou, Les Grecs d’Istanbul au XIXe siècle. Histoire socioculturelle de la communauté 
de Péra (Leiden-Boston: Brill, 2012), 154, 179-205.
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σημαντικό κέντρο ελληνικών λογοτεχνικών εκδόσεων40, ιδίως στο τελευταίο τρίτο του 
19ου αιώνα41. Η συγγραφή μυθιστορημάτων, πλην της ψυχαγωγίας, υπηρετεί αντίστοιχους 
στόχους: την πρόοδο και τη συσπείρωση της ομογένειας, τον εθνικό της προσανατολισμό, 
την ενίσχυση της πολιτισμικής της ταυτότητας μέσα στο θολό τοπίο των ανερχόμενων 
εθνικισμών στα Βαλκάνια και την προστασία της από τον άκριτο μιμητισμό των ευρωπα-
ϊκών ηθών. 
O Μελισσόπουλος, στο επιλογικό του σημείωμα («Καὶ ὀλίγαι λέξεις») στην Υπηρέτρια42, 
απαριθμεί τις αρετές του ομογενειακού μυθιστορήματος και αγανακτεί σφόδρα για την 
αδιαφορία που επιδεικνύουν οι Ρωμιοί συμπολίτες του απέναντι στην πρωτότυπον ἑλλη-
νικὴν φιλολογίαν της Κωνσταντινούπολης: 

[...] τὸ πρότυπον, τὸ καθαρῶς ἑλληνικὸν μυθιστόρημα, τὸ ἐκτιθὲν εἰλικρινῶς καὶ περι-
γράφον γνησίως τὴν σύγχρονον ὁμογενῆ κοινωνίαν, τὴν σύγχρονον ὁμογενῆ οἰκογένειαν 
ἐν σχέσει πρὸς τὸ ἔθνος, πρὸς τὴν φυλήν, πρὸς τὴν χώραν, τὸ ἐν τῇ ἐξελίξει τῶν δρα-
μάτων καὶ ἐν τῇ παραστάσει τῶν χαρακτήρων διατηροῦν ἀπερισπάστως τὸν ἀναγνώστην 
ἐν τῇ συγχρόνῳ ἐποχῇ, ἐν τῇ συγχρόνῳ κοινωνίᾳ τοῦ ἔθνους αὐτοῦ, τῆς φυλῆς αὐτοῦ, 
τὸ ἀναβιβάζον ἐπὶ τῆς σκηνῆς πάντα τὰ αἰσθήματα, ὧν ἐπιδεκτική ἐστιν ἡ ἀνθρωπίνη 
καρδία, καὶ περιγράφον αὐτὰ ἐν ἀναφορᾷ πρὸς τὰ διέποντα τὴν ἐποχὴν ἡμῶν, φυλὴν 
καὶ χώραν, ἤθη καὶ ἔθιμα, τὸ πρωτότυπον, λέγω, ἑλληνικὸν μυθιστόρημα, μόνον διὰ 
σαρκαστικῶν τινων καὶ εἰρωνικῶν μειδιαμάτων χαιρετᾶται [...] (157-158).

Το ζήτημα της νικοτιανής (καπνού) και της επίδρασής της στον άνθρωπο εγγράφεται στη 
θεματική της νεοελληνικής γραμματείας ήδη από τα τέλη του 17ου αιώνα με το έργο Ψόγος 
Νικοτιανής του Νικόλαου Μαυροκορδάτου43. Όμως, τα εγχειρίδια υγιεινής του 19ου αιώ-
να δεν απορρίπτουν κατηγορηματικά τον καπνό. Ο διδάκτορας της ιατρικής Δημήτριος Γ. 
Τσιαχτσίρης, παρότι σημειώνει πως ἡ νικοτιανὴ [...] ἀδυνατίζει τοὺς μῦς, τὸν στόμαχον 
καὶ τὰ γεννητικὰ ὄργανα∙ ὑπὸ τὴν τελευταίαν ταύτην ἔποψιν πρέπει αἱ κυρίαι νὰ καταφέ-
ρωνται κατ’ αὐτῆς, ισχυρίζεται ότι: 

Τὸ καπνίζειν δύναται νὰ ᾖ ὠφέλιμον εἰς τοὺς λίαν παχεῖς, εἰς τοὺς δυνατούς, καὶ 
εἰς τοὺς εὐερεθίστους, εἰς τοὺς ἀγάμους, καθὼς ἐπίσης εἰς τοὺς λίαν δυστυχεῖς, 

40 Alexis Politis, “Literature as national cause: poetry and prose fiction in the national and commercial 
capitals of the Greek-speaking word”, στο The Making of Modern Greece: Nationalism, Romanticism, 
and the Uses of the Past (1797-1896), επιμ. Roderick Beaton και David Ricks (Farnham: Ashgate 
Publishing Limited, 2009), 232-236. 
41 Πόπη Πολέμη, «Συνδρομητές της λογοτεχνίας», στο Νεοελληνική Λογοτεχνία και Κριτική από τον 
Διαφωτισμό έως σήμερα, 461. 
42 Βλ. και Μουλλάς, Ο χώρος του εφήμερου, 167, σημ. 28.
43 Βλ. Νίκος Μαυρέλος, «Περί καπνού και νικοτίνης: Η ανθρώπινη ψυχολογία στην αυγή του Διαφωτι-
σμού», Κυριακάτικη Αυγή, 6 Μαρτίου 2011, Αναγνώσεις. 
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οἵτινες ὑποφέρουσι πολὺ καὶ τρώγουσιν ὀλίγον44.

Παράλληλα, έπειτα από τον Κριμαϊκό Πόλεμο, το εμπόριο του καπνού στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία συνδέεται με το υπέρογκο δημόσιο χρέος και το ομογενειακό κεφάλαιο 
επενδύει στο μονοπώλιο του καπνού. Στα 1872-1873 συστήνεται εταιρεία από τους Ρω-
μιούς τραπεζίτες Χρηστάκη Ζωγράφο και Γεώργιο Ζαρίφη και υπογράφεται σύμβαση με 
τον όρο ότι θα λειτουργήσει για πέντε έτη στην Κωνσταντινούπολη μονοπώλιο καπνού 
αποδίδοντας 350.000 λίρες τον χρόνο στα κρατικά ταμεία, ωστόσο, μετά από 4-5 μήνες 
η συμφωνία ακυρώνεται εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών και αποτυγχάνει η πρώτη από-
πειρα μονοπωλίου από ιδιωτική εταιρεία στο οθωμανικό κράτος45. Το 1883 το μονοπώλιο 
παραχωρείται στην πολυεθνική κοινοπραξία Régie co-intéressée des tabacs de l’Empire 
Ottoman, στην οποία μέτοχοι είναι και οι τραπεζίτες του Γαλατά Λεωνίδας Μπαλτατζής και 
Ευστάθιος και Στέφανος Ευγενίδης46.
Στα προαναφερόμενα οκτώ «Απόκρυφα» μυθιστορήματα καταγράφονται πολυάριθμες 
εκδοχές της απολαυστικής συνήθειας του καπνίσματος, που είναι διαδεδομένες στην ανα-
τολίτικη κοινωνία της οθωμανικής πρωτεύουσας κατά το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώ-
να. Σε συνάρτηση με την πλοκή του μυθιστορήματος και τις πράξεις των μυθοπλαστικών 
χαρακτήρων, στο κείμενο απαντώνται τακτικά τα καπνικά προϊόντα: ταμβάκος, σέρτικος 
καπνός, απλά σιγάρα, δεσμίδα σιγάρων ἐξ ἐντοπίου καπνοῦ, στριφτά σιγάρα με χύμα 
καπνό αποθηκευμένο σε καπνοθήκες [ὁ πλοίαρχος ἐξαγαγὼν τὴν καπνοθήκην του συ-
νέστρεφε μεταξὺ τῶν δακτύλων τὸ σιγάρον του (Τα δράματα της Κωνσταντινουπόλεως, 
τόμ. Τέταρτος, 14)], σιγάρα τῆς Ἀβάνης (προφανώς τα γνωστά σήμερα πουράκια ή σι-
γκαρίλος), πρώτης ποιότητος μυρωδάτα σιγάρα, ἀρωματικὰ σιγάρα τοῦ εὐωδεστέρου κα-
πνοῦ τῆς Γένιτζε, του περίφημου «χρυσόφυλλου» καπνού της Γενισέας στην Ξάνθη που, 
από τα τέλη του 18ου έως τις αρχές του 20ού αιώνα, προορίζεται ιδίως για την αγορά της 
Κωνσταντινούπολης και, συγκεκριμένα, για τους αξιωματούχους και το σουλτανικό ανά-
κτορο47, εὐώδη σιγαρέττα, πούρα, καπνοσωλήνες με ἐκ πηλοῦ χοάνην ή ἐξ ἠλεκτρίνου 

44 Δημητρίου Γ. Τσιαχτσίρη, Διδάκτορος τῆς Ἰατρικῆς κ.τ.λ., Ἐγχειρίδιον Ὑγιεινῆς. Πρὸς χρῆσιν ἑκάστου 
(Ἐν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις τοῡ Ἀνατολικοῦ Ἀστέρος, 1870), 63-64.
45 Metin Ünal, “Tütünün Dört Yüz Yılı” [Οι τέσσερις αιώνες του καπνού], στο Tütün Kitabı [Το βιβλίο του 
καπνού], επιμ. Emine Gürsoy-Naskali (İstanbul: Kitabevi, 22007), 23-24. 
46 Άγγελος. Α Χοτζίδης, «Ο διεθνής οικονομικός έλεγχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1881-1914): 
Η δράση των ευρωπαίων πιστωτών και οι αντιδράσεις των οθωμανικών αρχών και των αγροτών», στο 
Αγορές και Πολιτική. Ιδιωτικά συμφέροντα και Δημόσια εξουσία (18ος-20ος αιώνας). 2ο Διεθνές Συνέδριο 
Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, επιμ. Χριστίνα Αγριαντώνη, Λήδα Παπαστεφανάκη και Μαρία Χρι-
στίνα Χατζηιωάννου (Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2016), 271.
47 Ιωάννης Μ. Μπακιρτζής, Στοιχεία για την ιστορία της κωμόπολης της Γενισέας και της επαρχίας της 
(kaza) κατά την Οθωμανική περίοδο. Από την ίδρυσή της το τελευταίο τέταρτο του 14ου αιώνα μέχρι τις 
αρχές του 20ου (Ξάνθη: Σπανίδης, 2010), 70, 95, 101, 107, 109-110. 
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ἐπιστομίου, πηχυαίοι τὸ μῆκος καπνοσωλῆνες με μικρές χοάνες, μακριές καπνοσύριγγες, 
μακριά τσιμπούκια, πίπες, χωρικά καπνιστήρια (δηλαδή, μικρές πίπες που είθισται να 
χρησιμοποιούν οι αγροτικοί πληθυσμοί) και ναργιλέδες ή ναρκιλέδες μὲ τὸ ὡραιότερον 
τουμπεκὶ τοῦ Σιρὰζ της Περσίας, που εκθειάζει και ο Théophile Gautier, όταν περιηγείται 
την Κωνσταντινούπολη το 1852 και τους βρίσκει κατάλληλους για ποιητικές ονειροπολή-
σεις48. Εκτός από τη θαυμαστή ποικιλία σε είδη πόσης του καπνού, επιπλέον, εμφανίζο-
νται συναφή εξαρτήματα, όπως φωσφορικὰ πυρεῖα, κιβώτια μικρὰ καπνοῦ, πολύτιμοι 
και κομψόταται καπνοθῆκαι ἐξ ἐσμιλτωμένου ἀργύρου και πολυτελεῖς δίσκοι με σιγάρα 
πρώτης ποιότητος. 
Η έξη του καπνού, κατά το πλείστον, συνοδεύεται και από άλλους εθισμούς ή ηδονές. 
Ιδιαίτερα προσφιλής είναι η ταυτόχρονη κατανάλωση τούρκικου αρωματικού καφέ: [...] 
ἐξήγαγε τὴν καπνοθήκην του καὶ ἀνάψας σιγάρον ἐζήτησε καφὲ ή [...] ἐρρόφησε τὸν 
καφφέν του, ἐκάπνισε δύο ἢ τρία σιγάρα [...] (Ο πυροσβέστης, 156, 358). Καπνός και 
καφές συνιστούν το σύνηθες κέρασμα στους επισκέπτες των σπιτιών: Μετὰ δὲ τὴν συ-
νήθη προσφορὰν τοῦ καπνοσωλῆνος καὶ τοῦ καφφὲ [...] (Η Επτάλοφος ή ήθη και έθιμα 
Κωνσταντινουπόλεως, 170). 
Περισσότερο βλαπτική και ηθικά καταδικαστέα είναι η σύνδεση του καπνίσματος με το 
οινόπνευμα, καθώς η μέθη και ο αλκοολισμός καταγγέλλονται από την ελληνική διανόηση 
της οθωμανικής επικράτειας ως καταχρήσεις που υπερβαίνουν το μέτρο και επισύρουν 
τον κοινωνικό εκφυλισμό49. Στα μυθιστορήματα «Αποκρύφων» της Κωνσταντινούπολης, 
ο συνδυασμός καπνού και κατάχρησης αλκοόλ, κυρίως ρακιού ή ποτηριών με ζεστό πό-
ντζι, διακρίνει τους κακούργους και τους πρόστυχους αστούς:

[...] ὁ ἄγνωστος ἐκάπνισεν ἕν ἢ δύο σιγάρα καὶ ἔπιε τρία ἢ τέσσαρα ποτήρια ῥακῆς [...].
(Πέραν απόκρυφα, Μέρος Β΄, 337)

Πραγματικῶς τὴν ὥραν ταύτην ὁ Βωδινᾶς ἐδαπάνησε κενώνων ποτήρια τοῦ ζεστοῦ τού-
του ποτοῦ [πόντζι], καπνίζων καὶ σκεπτόμενος.

(Πέραν απόκρυφα, Μέρος Β΄, 440)

Πάντες μεθυσθέντες ἐξηπλώθησαν εἰς τὰ ἃ εὑρίσκοντο μέρη καὶ ἤρξαντο καπνίζοντες. 
Καὶ τότε καπνὸς μέχρις ἀσφυξίας ἐπλήρου τὴν αἴθουσαν ἀναμιγνυόμενος μετὰ τῆς ἀνυ-
ποφόρου ὀσμῆς τῆς ρακῆς.
      (Ο πυροσβέστης, 264)

48 Θεόφιλος Γκωτιέ, Κωνσταντινούπολη, μτφρ. Έρση Μπομπολέση (Αθήνα: Καστανιώτης, 1998), 113. 
49 Χάρης Εξερτζόγλου, Οι «χαμένες πατρίδες» πέρα από τη νοσταλγία. Μια κοινωνική-πολιτισμική 
ιστορία των Ρωμιών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (μέσα 19ου–αρχές 20ού αιώνα) (Αθήνα: Νεφέλη, 
2010), 64-67. 
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Η γεύση του καπνού ταιριάζει ιδανικά μετά το φαγητό:

Ἐν μεγάλῃ ὀρέξει κατεβρόχθισε δύο μερίδας μετά τινων ἐπιδορπίων, μετὰ μικρὸν δὲ 
ἐξαγαγὼν ἐκ τοῦ θυλακίου του πολύτιμον καπνοθήκην [...] ἔστρεφε σιγάρον [...]. 

(Θρακικαί Σκηναί, 73)

Εντούτοις, στο πλέον ευρωπαϊκό περιβάλλον του Σταυροδρομίου συζευγνύεται με αναψυ-
κτικά ποτά και ανάγνωση εφημερίδας: 

Ὁ ξένος ἐβάδιζεν ἀνύποπτος· διέβη τὴν γέφυραν καὶ ἐξηκολούθει ἀργῷ τῷ βήματι ἀνα-
βαίνων εἰς Σταυροδρόμιον. Ἐκεῖ φθὰς εἰσῆλθεν εἰς εὐρωπαϊκόν τι καφενεῖον καὶ ῥοφήσας 
ποτὸν ἀναψυκτικόν. Εἶτα ἔλαβεν εἰς χεῖρας ἐφημερίδα καὶ ἤρξατο ν’ ἀναγινώσκῃ καπνί-
ζων συγχρόνως.

(Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως, Μέρος Πρώτον, τόμ. Δεύτερος, 64)

Ακόμη, το φύσημα προς τα ψηλά του καπνού του σιγαρέττου εκλαμβάνεται ως σημάδι 
αναγνώρισης μεταξύ των χαρακτήρων: Κάπνιζε ἓν σιγαρέττον καὶ φύσα τὸν καπνόν σου 
ὑψηλά· ἐκ τούτου θὰ σὲ γνωρίσῃ ὁ φύλαξ μου καὶ θὰ σ’ ἀνοίξῃ μυστικὰ τὴν θύραν 
[...] (Η Υπηρέτρια, 141), ενώ το συνεχές κάπνισμα αντανακλά την ψυχική κατάσταση 
των ηρώων. Φανερώνει έντονο εκνευρισμό, στενοχώρια [ἐκάπνιζε στενάζων (Απόκρυ-
φα Κωνσταντινουπόλεως, Μέρος Πρώτον, τόμ. Πρώτος, 20)], θλίψη και απογοήτευση 
[Ἐκάθητο πρὸ πολλοῦ ἐκεῖ, μόνος εἰς τὴν θέσιν του, ἀνάπτων σιγάρα ἐπὶ σιγάρων (Η 
απορφανισθείσα κόρη, 365)], βαθύ συλλογισμό [δὲν κάνει ἄλλο παρὰ νὰ καπνίζῃ σιγάρα 
καὶ νὰ συλλογίζεται (Η απορφανισθείσα κόρη, 264)], ερωτικό καημό [Ἐρρόφησε δὶς καὶ 
τρὶς τὸ σιγάρον του βυθισθεὶς εἰς γλυκεῖς ρεμβασμοὺς (Η απορφανισθείσα κόρη, 364)] 
και συντροφεύει τις συζητήσεις [Ἂς ὁμιλήσωμεν τώρα καὶ περὶ διαφόρων καπνίζοντες ἓν 
σιγαρέττον (Η Υπηρέτρια, 101)].
Όλα τα είδη καπνίσματος δεν αναλογούν στο σύνολο της κοινωνικής πυραμίδας. Τουνα-
ντίον, εξαρτώνται και αποκαλύπτουν την κοινωνική τάξη του καπνιστή. Το υποπρολε-
ταριάτο και η φτωχολογιά εύλογα περιορίζονται σε φτηνά και κοινά καπνικά προϊόντα. 
Φυλακισμένοι κακούργοι, εγκληματίες, απατεώνες ναύτες, αχθοφόροι, εργάτες, χωρικοί 
στρίβουν σιγάρα ή έχουν μικρές πίπες και τα μουστάκια τους είναι κίτρινα ἀπὸ τὸν καπνὸ 
(Τα δράματα της Κωνσταντινουπόλεως, τόμ. Πρώτος, 152). Το μικροαστικό υπηρετικό 
προσωπικό, που εργάζεται στις αρχοντικές οικίες, διαθέτει μικρότερου μήκους καπνο-
σωλήνες. Οι μεσοαστοί φοιτητές καπνίζουν σιγάρα τῆς Ἀβάνης (Η απορφανισθείσα κόρη, 
84). Οι σπουδαγμένοι στο εξωτερικό ενίοτε δοκιμάζουν και ναργιλέ, τιμώντας με τον αέρα 
του κοσμοπολίτη τα έθιμα της οθωμανικής τους πατρίδας. Η υψηλή κοινωνία μεταχειρί-
ζεται σιγαρέττα, εξεζητημένους καπνοσωλήνες και επιμήκεις καπνοσύριγγες. Μόνον όταν 
συγχρωτίζεται με τον υπόκοσμο, καταφεύγει στα συνηθισμένα σιγάρα. Οι εύποροι, οι 
κόμητες και οι βαρώνοι προτιμούν πούρα ή πριγκιπικούς ναργιλέδες.
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Το μάκρος του τσιμπουκιού είναι δείγμα ανώτερης θέσης. Ένας διωγμένος από τη γυναίκα 
του ράφτης, ζητώντας καταφύγιο σ’ ένα χριστιανικό νοσοκομείο, παρατηρεί: 

ἐπαρουσιάσθηκα τὸ λοιπὸν ἐμπροσθὰ εἰς δύο ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ τὸ ὕφος τους 
τὸ σοβαρὸ ἐφαίνονταν ὡσὰν μεγαλωσιάνοι· ὁ ἕνας ἐκάθουνταν εἰς μίαν εὐρύχωρη καθέ-
κλα, καὶ ἐπάνω εἰς ἕνα τραπέζι ὅπου ἦτον ἐμπρός του, ἔγραφε ποῖος ἠξεύρει τί· ὁ ἄλλος 
δὲ ἐξαπλωμένος ἐπάνω εἰς τὸν σοφὰν μὲ ἕνα μακρὺ τσιμπούκι εἰς τὸ χέρι, ἐκάπνιζεν.

(Η Επτάλοφος ή ήθη και έθιμα Κωνσταντινουπόλεως, 380)
Στο ίδιο μυθιστόρημα, αποκαλυπτική είναι η σύγκριση ανάμεσα στις πίπες των χωριατών 
από τις εξοχές της Κωνσταντινούπολης και των ευκατάστατων Ρωμιών του κέντρου. Ο 
ακόλαστος μεγαλέμπορος Μηνάς αναγκάζεται να λάβει: 

εἰς χεῖρας χωρικὸν ἓν μικρὸν καπνιστήριον, ἀντὶ τοῦ εἰς τὴν ἐν Κωνσταντινουπόλει πο-
λυκόσμητον αὐτοῦ οἰκίαν ἐξ ἠλεκτρίνου ἐπιστομίου μεγαλοπρεποῦς καπνοσωλῆνος του 
(302). 

Από την κοινωνική βάση, χρήση της μακριάς καπνοσύριγγας κάνουν μονάχα οι βοσκοί: 

οἱ ἀγαθοὶ οὗτοι τῶν ἐξοχῶν ἡγεμόνες, ἐκάπνιζον ἐν ἡδύτητι, μὲ τὴν μακράν των καπνο-
σύριγγα [...].

(Θρακικαί Σκηναί, 26) 

και οι Οθωμανοί υπάλληλοι της ασφάλειας, όπως ένας νυκτοφύλακας που: 

ἐκάπνιζε διὰ τῆς μακρᾶς καπνοσύριγγός του, καλῶς δὲ τὸ καθῆκον του ἐκτελῶν 
ἥπτετο ὅλων τῶν θυρῶν [...]. 

(Θρακικαί Σκηναί, 87)

Συνεπώς, αρειμάνιοι καπνιστές είναι οι λογοτεχνικοί χαρακτήρες ανδρικού φύλου και 
κάθε ταξικής προέλευσης, όπως συμβαίνει και στην πραγματικότητα. Ο οικονομολόγος 
και έμπορος Αθανάσιος Ν. Βερναρδάκης το επιβεβαιώνει σε διάλεξή του στον Ελληνικό 
Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως: 

Ἡ πόλις μας ἐξοδεύει 2 ἑκατομ. περίπου ὀκάδας καπνοῦ κατ’ ἔτος! [...] ἀρχίζω, ὄχι ἀπὸ 
τὴν πολυτέλειαν τῶν Κυριῶν ἀλλὰ τὴν τῶν Κυρίων, ὡς τὸν καπνὸν [...].50

Στα «Απόκρυφα» σπανίως καπνίζουν γυναίκες, οι οποίες, όμως, κινούνται στο κοινωνικό 
περιθώριο και είναι ηλικιωμένες και ύποπτης ηθικής. Για παράδειγμα, στο μυθιστόρημα 
Πέραν απόκρυφα, στην κακόφημη οδό Φερηδιέ (Feridiye) στο Ταξίμιον (Taksim), η θειά 

50 Ἀθ. Ν. Βερναρδάκη, Μέλους ἀντεπιστέλλοντος τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Στανισλάου, Περὶ πολυτελείας. 
Ἀνεγνώσθη ἐν τῷ Ἑλλ. Φιλολογικῷ Συλλόγῳ (Ἐν Κωνσταντινουπόλει: Μετατύπωσις Ἑπταλόφου, 
1872), 15. 
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Κόνα-Κατήγκω, που καλύπτει παράνομα ζευγάρια: 

ἔθηκε τὰ ὀμματοϋάλιά της, καὶ ἐξαγαγοῦσα καπνοθήκην ἤρξατο στρέφουσα διὰ τῶν ὑπο-
τρεμόντων δακτύλων της σιγάρον. Ἤναψεν αὐτὸ ἀκολούθως καὶ ἀμερίμνως ἐθεᾶτο τὰς 
κυανὰς στροφάλιγγας τοῦ καπνοῦ. 

(Μέρος Α΄, 26)
και η ἐκ φύσεως ῥέπουσα πρὸς τὴν διαφθορὰν προαγωγός κυρά Καρίκαινα στη λαϊκή 
συνοικία των Υψωμαθείων: 

ἦτο γυνὴ πεντήκοντα πέντε περίπου ἐτῶν, [...] μεταχειριζομένη τὸν ταμβάκον, καπνί-
ζουσα κατὰ κόρον καὶ πίνουσα ῥακήν, ἵνα ὑποβοηθῇ ἑκάστοτε τὴν θαυμασίαν ἄλλως τε 
ὄρεξιν αὐτῆς. 

(Μέρος Β΄, 25)

Η αγορά του καπνού πραγματοποιείται σε ειδικά καπνοπωλεία. Κατά την παραστατική 
μαρτυρία του Πασπάτη: 

Ὁ καπνοπώλης ἔχει πάντα εἰς τὸ ἐργαστήριόν του, δέματα καπνοῦ πάσης ποιότητος, ἀπὸ 
τὰ ὁποῖα κόπτει καὶ πωλεῖ, κατὰ τὴν ἡμερησίαν ἀνάγκην τῶν πελατῶν του. [...] Τὰ δὲ 
ἐργαστήρια εἶναι ἐν γένει καθαρά· διότι οἱ πλειότεροι πελάται, εἰσέρχονται νὰ δοκιμάσωσι 
τὸν προσφερόμενον καπνόν51.

Στο μυθιστόρημα Η απορφανισθείσα κόρη στη γειτονιά του Ταρλάμπαση (Tarlabaşı), στο 
δυτικό τμήμα του Πέραν, όπου ζουν μέσο- και μικρο-αστοί Ρωμιοί, μία σκηνή διαδραμα-
τίζεται σ’ ένα τέτοιο κατάστημα με εργαστήριο. Ο Κώστας ή Στρυφοκάρυδο, ένα χαμίνι με 
καλή καρδιά, τριγυρνά στο Ταρλάμπαση για να εντοπίσει την κοπέλα που αγαπά. Μπαίνει 
σ’ ένα μικρό καπνοπωλείο, αντίκρυ στο σπίτι της, ζητά σέρτικο καπνό και προσπαθεί 
να αποσπάσει πληροφορίες από τον καπνοπώλη. Καθώς παραγγέλνει εκατό δράμια που 
κοστίζουν είκοσι γρόσια: Ὁ καπνοπώλης ἰδὼν ὅτι εἶχε νὰ κάμῃ μὲ πελάτην γενναιόδωρον 
ἐφιλοτιμήθη νὰ τὸν προσκαλέσῃ ἐντὸς τοῦ ἐργαστηρίου (228) και τον κερνάει καφέ. 
Οι χώροι όπου οι ομογενείς ήρωες επιδίδονται στην αποχαυνωτική τέρψη του καπνού, δι-
ακρίνονται σε ανοικτούς και κλειστούς, δημόσιους και ιδιωτικούς. Το μυθιστόρημα «Απο-
κρύφων», λόγω της σκανδαλοθηρικής διάστασής του, επιλέγει να διεισδύει πρωτίστως 
σε εσωτερικούς χώρους. Μολοντούτο, έξω καπνίζουν αλητόπαιδα [Καὶ ἡ συνοδεία μετὰ 
τοῦ Μουντζούρη, ἐξακολουθοῦντος νὰ ῥοφᾷ τὸν καπνὸν τοῦ σιγάρου καὶ σιωπῶντος, 
ἐπέβη τοῦ ἀκατίου καὶ ἐχάθη ὄπισθεν τοῦ ἀκρωτηρίου (Απόκρυφα Κωνσταντινουπό-
λεως, Μέρος Πρώτον, τόμ. Πρώτος, 43], δολοφόνοι πριν εγκληματήσουν [ἐκάπνιζε τὴν 
πίππαν του καθήμενος εἰς τὸ σκοτεινότερον μέρος τοῦ κόλπου ἐπὶ πέτρας (Πέραν από-
κρυφα, Μέρος Β΄, 344)], ένας πτωχός γέρος διαβάτης που σχολιάζει την ένοχη συμπε-

51 Πασπάτης, Ὑπόμνημα περί τοῦ Γραικικοῦ Νοσοκομείου, 219, 220.
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ριφορά μιας γυναίκας [Στὰς δ’ ἤναψε σιγάρον καὶ εἶτα πάλιν ἐξηκολούθησε τὸν δρόμον 
του μονολογῶν (Πέραν απόκρυφα, Μέρος Α΄, 6)], εργάτες στον γιαλό του κολπίσκου 
του Βεβέκ (Bebek) [Ἐργάται τινες, [...] βαίνουσι πρὸς τὸ ἔργον αὐτῶν, [...] καπνίζο-
ντες (Η Υπηρέτρια, 145)], ποιμένες στο ύπαιθρο, ένας νυκτοφύλακας στη βάρδιά του, οι 
επιφανείς καλεσμένοι στον κήπο της αγγλικής πρεσβείας στα Θεραπειά κατά την αγροτική 
ημερίδα που διοργανώνει η φιλάνθρωπος σύζυγος του πρέσβη [Ὁ κόμης Οὐζουνώφ, μὲ 
τὸ αἰώνιον πάντοτε ποῦρον εἰς τὸ στόμα του [...] (Πέραν απόκρυφα, Μέρος Β΄, 298)] και 
περιποιημένοι επιβάτες ανοικτών τροχοφόρων αμαξών στη διάρκεια της διαδρομής τους:

Οὗτοι ἐκάπνιζον ἐπὶ τῆς ἁμάξης ἐξηπλωμένοι τὸ σιγάρον των [...]. 
    (Θρακικαί Σκηναί, 80) 

Ἀνὴρ τριακονταετὴς σχεδόν, περιβεβλημένος παχεῖαν μηλωτήν, ἐκάθητο ἐν τῇ ἁμάξῃ κα-
πνίζων εὐῶδες σιγαρέττον [...].
      (Η Υπηρέτρια, 8)

[...] ὁ κύριος Βελονᾶς ἐντὸς τῆς ἁμάξης ἐρριμένος καὶ νωχελῶς καπνίζων σιγάρον τῆς 
Ἀβάνης ἔφθασεν εἰς Γαλατᾶν.
      (Ο πυροσβέστης, 113)

Ο συσχετισμός του καπνίσματος με κλειστούς χώρους είναι σαφώς ισχυρότερος. Τα δρώ-
ντα πρόσωπα καπνίζουν σχεδόν σε κάθε στεγασμένο κτίσμα: σε φυλακές, εμπορικά μα-
γαζιά, θέατρα της μεγάλης οδού του Πέραν κατά τα διαλείμματα των παραστάσεων [ὡς 
ἔθος, οἱ πλεῖστοι τῆς αἰθούσης ἐξήρχοντο, [...] ἵνα καπνίσωσιν [...] (Ο πυροσβέστης, 
141)], μαγειρεία ακόμα και μέσα σε νοσοκομεία. Ωστόσο, τα πρωτεία έχουν τα καφε-
νεία, τα καπηλειά, οι χαρτοπαικτικές λέσχες και τα σπίτια. Οι τρεις πρώτοι δημόσιοι χώροι 
λαϊκών ψυχαγωγικών συναθροίσεων κρίνονται από την εγγράμματη ελληνική κοινότητα 
της Κωνσταντινούπολης ως ανάρμοστοι για τους ευπρεπείς πολίτες52. Τα συνοικιακά και 
συντεχνιακά καφενεία στην Κωνσταντινούπολη του 19ου αιώνα, που είναι περίπου ένα 
κάθε επτά-οκτώ καταστήματα, συγκεντρώνουν τόσο αριθμό ενήλικων ανδρών ποικίλης 
κοινωνικής σειράς και θρησκείας, ώστε η οθωμανική εξουσία διασκορπίζει κατασκόπους 
και καταδότες ανάμεσα στους πελάτες για να ελέγχει τη διάδοση φημών53. Το ελληνικό 

52 Χάρης Εξερτζόγλου, «Η συγκρότηση του δημόσιου χώρου στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα», 
στο Ο Έξω-ελληνισμός. Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη 1800-1922. Πνευματικός και κοινωνικός βίος, 
επιμ. Μαρία Στεφανοπούλου (Αθήνα: Σχολή Μωραΐτη-Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και 
Γενικής Παιδείας, 2000), 27-28. 
53 Cengiz Kırlı, “Kahvehaneler ve hafiyeler: 19. yüzyıl ortalarında Osmanlı’da sosyal kontrol” [Καφενεία 
και κατάσκοποι: Κοινωνικός έλεγχος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στα μέσα του 19ου αιώνα], Toplum 
ve Bilim, τχ. 83 (kış 1999/2000): 58-79· ο ίδιος, “İstanbul: Bir Büyük Kahvehane” [Κωνσταντινούπολη: 
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λαϊκό μυθιστόρημα της περιόδου αφομοιώνει τη σημαίνουσα κοινωνική δυναμική του κα-
φενείου/καπηλειού και το αξιοποιεί ως κυρίαρχο χωρικό πλαίσιο-σκηνικό της διήγησης54.
Στο μυθιστόρημα Ο πυροσβέστης περιγράφεται ένα ειδυλλιακό εξοχικό καφενείο, σε θαυ-
μασίαν θέσιν κάποιου προαστίου της ασιατικής ακτής του Βοσπόρου, με εξαιρετικής ποι-
ότητας ναργιλέδες και ιδιαίτερες παροχές προς τους καπνιστές: 

Ὑπὸ τοὺς κλώνους γηραιοῦ Πλατάνου ὑπῆρχον τράπεζαι καὶ σκαμνία, εἰς ἃ πρὸ πάντων 
τὰς Κυριακὰς συνέρρεεν ἀρκετὸν πλῆθος ἐκ τῶν πέριξ προαστείων, ὅπως ὑπὸ τοὺς σκιε-
ροὺς καὶ παμμεγέθεις τοῦ πλατάνου κλώνους, ἡδυπαθῶς καπνίσωσι τοὺς ἐπὶ καθαριότητι 
διακρινομένους Ναρκιλέδες καὶ θαυμάσωσι τὴν ἐξαισίαν καλλονὴν τοῦ πορθμοῦ.

Τὸ κυρίως καφενεῖον ἦν παράπηγμά τι ὅπερ μόνον κατὰ τὸ θέρος καὶ καθ’ ὃν τρόπον 
περιεγράψαμεν ἐλειτούργει. [...]

Ἐπὶ τῆς τραπέζης ταύτης εὑρίσκετο πύραυνον περιέχον ἄνθρακα προωρισμένον ὅπως οἱ 
πελάται ἀνάπτωσι τὰ σιγάρα των. [...]

Μετ’ ὀλίγον οἱ δύο ἡμῶν φίλοι ἐξηπλωμένοι νωχελῶς ἐκάπνιζον τοὺς ναρκιλέδες των καὶ 
ἐρρόφουν τὸν ἀρωματικὸν καφέ των (25-26).

Στο ίδιο μυθιστόρημα αναπαρίσταται η σκοτεινή ατμόσφαιρα μιας κρυφής αίθουσας 
χαρτοπαιγνίου σε μια παλιά οικία, που η όψη της θυμίζει στάβλο, στην οδό Μουμχανά 
(Mumhane caddesi) του περιβόητου Καράκιοϊ (Karaköy): 

Ὁποία ἀντίθεσις ὡς πρὸς τὸ ἐξωτερικὸν τῆς οἰκίας! [...] Ὑπὲρ τὰ εἴκοσι πολυτελῆ ἀνά-
κλιντρα ἦσαν τοποθετημένα πέριξ μεγάλης ἐκ δρυὸς τραπέζης. [...] Οὐδὲν παράθυρον 
ὑπῆρχε. [...] Ἡ αἴθουσα ἦν μέχρις ἀσφυξίας ὑπερπληρωμένη καπνοῦ (169, 219). 

Στα Δράματα της Κωνσταντινουπόλεως παρουσιάζεται το άθλιο καπηλειό του μπαρ-
μπα-Νικόλα στην παραλία του Γαλατά, της οποίας τὴν ῥυπαρότητα καὶ δυσωδίαν και τα 
βδελυκτὰ καταγώγια μνημονεύει ο Πασπάτης55. Το πλήθος των θαμώνων στο καπηλειό 
του μπαρμπα-Νικόλα χαρτοπαίζει, πίνει, καπνίζει και κουβεντιάζει μέσα σε νέφος αφό-
ρητης κάπνας: 

Ἡ πυκνότης τοῦ μετεωριζομένου καπνοῦ ἦτο τοσαύτη, ὥστε, οὐ μόνον τὸ νὰ ἀναπνεύσῃ 

τις καθίστατο λίαν δύσκολον, ἀλλὰ καὶ τὸ νὰ διακρίνῃ τοὺς ἄλλους εἰς ἀπόστασιν ὀλίγων 
βημάτων ἦτο σχεδὸν ἀδύνατον.

(Τόμ. Πρώτος, 128)

Ένα μεγάλο καφενείο], İstanbul Dergisi, τχ. 47 (Ekim 2003): 75-78.
54 Βλ. και Tonnet, Des Mystères de Constantinople aux Misérables d’Athènes, 110-112.
55 Πασπάτης, Ὑπόμνημα περί τοῦ Γραικικοῦ Νοσοκομείου, 71, 346.



|349
Καπνiζοντας ςτην Κωνςταντινοyπολη του 19ου αιωνα

Μέσα στις ιδιωτικές οικίες καπνίζουν –ἡσύχως και νωχελῶς ξαπλωμένοι σε σοφάδες, 
ανάκλιντρα, διβάνια ή κρεβάτια– σε δωμάτια υπηρεσίας, ειδικά δωμάτια-καπνιστήρια, 
γραφεία, κουζίνες, κάμαρες και σε λαμπρές αίθουσες δεξιώσεων: 

Εἰς ἑτέραν αἴθουσαν ὅμιλος ἀνδρῶν περιεκύκλου τὴν τράπεζαν τοῦ χαρτοπαιγνίου, ἐνῷ 
οἱ ἀδιαφορότεροι ἐκάπνιζον ἡδυπαθῶς περιοριζόμενοι μόνον εἰς τὸ νὰ παρατηρῶσι τοὺς 
παίζοντας.

(Η απορφανισθείσα κόρη, 337)

Ο καπνός και το κάπνισμα απαντούν συχνά στα «Απόκρυφα» μυθιστορήματα της Κων-
σταντινούπολης, αλλά δεν διαμορφώνουν μια διακριτή θεματική, επειδή αποσιωπώνται 
στα κείμενα οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της καλλιέργειας του καπνού, της 
παραγωγής των ανάλογων προϊόντων και των συνθηκών εργασίας των καπνεργατών ή 
οι αιτίες της εξάπλωσης του καπνίσματος. Στην πραγματικότητα, οι πυκνές αναφορές στα 
καπνικά ήθη λειτουργούν περισσότερο ως ένα αφηγηματικό μοτίβο, που ενισχύει την 
πρόθεση των συγγραφέων να απεικονίσουν με ρεαλιστικό τρόπο την καθημερινότητα 
της ελληνικής ομογένειας. O Μουλλάς επισημαίνει ότι μετά το 1880 εμφανίζονται λαϊκά 
μυθιστορήματα που συναρθρώνουν τη ρομαντική θεώρηση με τα καινούργια δεδομένα 
της ηθογραφίας56. Έξι από τα οκτώ «Απόκρυφα» της μελέτης μας εκδίδονται από το 1888 
και ύστερα. Προφανώς το κάπνισμα, ως μία δημοφιλής συνήθεια, εντάσσεται και σε μία 
προγραμματική προσπάθεια των «Αποκρύφων» να αποδώσουν τα αστικά ήθη της ελλη-
νορθόδοξης κοινότητας. Εντούτοις, η αποτύπωση αυτής της συνήθειας απλώς διανθίζει 
τη δεσπόζουσα τάση της μυθοπλασίας να παρακολουθεί τις εσωτερικές αντιφάσεις της 
ομογένειας και τις σχέσεις της με τα σύνοικα μιλλέτ της Αυτοκρατορίας, ιδίως στις δύο 
τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. 

56 Μουλλάς, Ο χώρος του εφήμερου, 164-165.

Εικ. 1: Καφενείο της Κωνσταντινούπολης, περίπου 1875. Φωτογραφία του Guillaume Gustave Berggren
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