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μπορεί κανείς να επισκεφθεί την σμύρνη 
είτε μέσω Κωνσταντινούπολης αερο-
πορικώς, είτε μέσω Χίου ακτοπλοϊκώς. 

Εξαρτάται την εποχή και τη διάθεση. με το 
πλοίο φτάνει κανείς στον τσεσμέ (Κρήνη) κι από 
κει με το πούλμαν μέσω αυτοκινητοδρόμου (πε-
ρίπου 80 χλμ) φτάνει στην πόλη. Διαφορετικά, 
αν αποβιβασθεί από το αεροπλάνο, το αερο-
δρόμιο βρίσκεται μερικά χλμ από το κέντρο. 
Ένα πούλμαν εξυπηρετεί τους ταξιδιώτες αφή-
νοντάς τους στην πλατεία Δημοκρατίας μπρο-
στά στο Ξενοδοχείο Movenpick. το εισιτήριο 
είναι φτηνό και το δρομολόγιο συχνότατο. το 
φως και το αεράκι της πόλης καλωσορίζουν 
τους επισκέπτες. Είναι απίστευτο, το πόσο 
οικεία νοιώθει κανείς εκεί.

Ας ρίξουμε μια ματιά στα αρχαιολογικά στοι
χεία:

Η Σμύρνη ήταν κάποτε μια από τις πόλεις της 
αιολικής Δωδεκάπολης, αλλά οι Ίωνες κατάφε
ραν να την αποσπάσουν και να την εντάξουν 
στην Ιωνία.

Στα Βόρεια βρίσκεται η Φώκαια, η κοιλάδα 
του Έρμου και οι αρχαιότητες της Αιολίας, στα 
δυτικά η χερσόνησος της Ερυθραίας (σημαντι
κός τόπος μνήμης, εκεί υπήρχαν οι Κλαζομεναί 
Βουρλά κι ο Αναξαγόρας), στα νότια οι Ιωνικές 
πόλεις και η κοιλάδα του Καύστρου και στα α
νατολικά στην ενδοχώρα· άλλες σημαντικές πό
λεις, όπως τα Θυάτειρα και η Φιλαδέλφεια. Στο 

κέντρο, το λουλούδι της Ιωνίας, η Σμύρνη, η ο
ποία εκτός της τραγικής της μοίρας ως προς 
το Ελληνικό στοιχείο της, εξακολουθεί ν’ απο
τελεί μια παραθαλάσσια πόλη περιτριγυρισμέ
νη από λόφους και γι’ αυτό πάντα πόλο έλξης 
για επισκέπτες.

Το Izmir, παράφραση του Ρωμαϊκού ονόμα
τός της σήμερα, είναι μια σύγχρονη πόλη της 
Τουρκίας, θεωρείται η τρίτη μεγαλύτερη πό
λη της χώρας με πληθυσμό που υπερβαίνει τα 
3.000.000. Χτισμένη σε εξαιρετική θέση, στο βά
θος του Ερμαϊκού κόλπου, ταυτίστηκε με τις τύ
χες του μικρασιατικού Ελληνισμού 
από το τέλος της αρχαιότητας μέ
χρι τον εικοστόν αιώνα. Η ανάπτυ
ξή της είναι εντυπωσιακή κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες. Έχει εξελιχθεί 
σήμερα σε σημαντικό εμπορικό και 
βιομηχανικό κέντρο της ανατολικής 
μεσογείου. Τα γυάλινα κτίρια, οι ου
ρανοξύστες, οι μεγάλες κι επιμή
κεις λεωφόροι της δίνουν μοντέρ
να όψη και αδιαμφισβήτητα ευρω
παϊκό προσανατολισμό χωρίς όμως 
να αποκρύπτουν και τις συνηθισμέ
νες αντιφάσεις της Τουρκίας. Πίσω 
από την περιβόητη προκυμαία, το 
Κε, όπου συνέβησαν οι λεηλασί

ες, οι σφαγές και ο ξεριζωμός της φυλής μας, 
απλώνεται η πυκνοκατοικημένη πόλη με πανύ
ψηλες πολυκατοικίες και δρόμους με μεγάλη κυ
κλοφορία. Θα συναντήσει κανείς, ότι συμβαίνει 
στην ανάπτυξη των μεγαλουπόλεων: άναρχη δό
μηση, υποβαθμισμένες συνοικίες στην περιφέ
ρεια, κυκλοφοριακό χάος και ρύπανση. Παρά 
την καταστροφή του ιστορικού της πυρήνα το 
1922, η πόλη εξακολουθεί να γοητεύει τους ε
πισκέπτες της.

Για την Ρωμιοσύνη παραμένει τόπος ιερός, α
ναμνήσεων και θυσίας.
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Εικόνα 2. Το λιμάνι κι η πανοραμική θέα της πόλης 
από ψηλά.

Εικόνα 6. Καλλιτεχνική άποψη «το δέντρο» στην 
προκυμαία.

Εικόνα 3. Το ρολόι, έργο του Αμπτουλ Χαμίτ, έμβλημα 
της πόλης.

Εικόνα 7. Το κτίριο των διαβατηρίων, το γνωστό 
πασαπόρτι.

Εικόνα 4. Θυρεός σε πόρτα παλαιού αρχοντικού. Είναι 
απορεί κανείς, πως ξέμεινε από την πύρινη λαίλαπα;

Εικόνα 1. Η δαντελωτή παραλία με τους πανύψηλους ου ρα-
νοξύστες.

Εικόνα 5. Η πλατεία Δημοκρατίας από την θάλασσα.




