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Οπισθόφυλλο Α΄ τόμου 

 

Στο δίτομο αυτό έργο, το «Και», η μήκους τριών και πλέον χιλιομέτρων Προκυμαία της Σμύρνης, 

παρουσιάζεται ως ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό, τοπογραφικό και ιστορικό σύνολο, χωρισμένο ωστόσο σε 

μεγάλες ενότητες που διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους. 

Λίγα μόλις χρόνια μετά την ολοκλήρωση των έργων της προκυμαίας, το βόρειο τμήμα της είχε 

καταληφθεί από μία ατέλειωτη σειρά σχεδόν πανομοιότυπων μεταξύ τους οικοδομών, που αποτέλεσαν 

τις κατοικίες μεσοαστικών και μεγαλοαστικών οικογενειών της Σμύρνης αλλά και, ορισμένες, τις έδρες 

των τοπικών προξενείων. Η παράλληλη δε ύπαρξη και ελάχιστων χώρων αναψυχής ή καφενείων,   

αποτελούσε την εξαίρεση που επιβεβαίωνε τον κανόνα. Μέσα από την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων 

πηγών κατέστη δυνατό, εκτός από την ψηφιακή αποτύπωσή τους, να εντοπιστούν τα ονόματα και να 

ανιχνευτεί η ιστορία πολλών απ’ τους ενοίκους τους, τα γενεαλογικά δέντρα των οποίων είχαν ρίζες 

ακόμη και αιώνων.  

Το αστικό αυτό τοπίο, έργο σπουδαίων Ελλήνων αρχιτεκτόνων, όπως ο Βαφειάδης, ο Πετροκόκκινος 

και ο Ραμπαόνης, απέπνεε τάξη και αρμονία με έναν τρόπο ίσως ξένο για την Ανατολή, όμως τόσο 

οικείο στις Ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις, τα πρότυπα των οποίων επιχείρησαν να εφαρμόσουν. Η δε 

αναπόφευκτη προσαρμογή τους στις συνθήκες της Σμύρνης απέδωσε εντέλει έναν ιδιαίτερο τύπο 

κατοικίας: το σμυρναίικο σπίτι. 

Από την καταστροφή του 1922 ήταν το οικιστικό τμήμα της προκυμαίας που κατάφερε σε μεγάλο βαθμό 

να σωθεί, αποτελώντας έτσι σημείο αναφοράς και τεκμήριο συνέχειας της πόλης,  για να χαθεί όμως και 

αυτό οριστικά τη μεταπολεμική περίοδο της ξέφρενης ανοικοδόμησης. 

Αμέσως νοτιότερα, η προκυμαία άλλαζε όψη, καθώς γινόταν πιο κοσμοπολίτικη και πιο εντυπωσιακή. 

Κινηματοθέατρα, λέσχες, καφεζυθοπωλεία και μεγάλα ξενοδοχεία αντανακλούσαν στις επιβλητικές 

προσόψεις των μεγάρων τους τη Σμύρνη της διασκέδασης, της επίδειξης του πλούτου και της χαράς της 

ζωής, όλες απαραίτητες πτυχές του βίου κυρίως των Ελλήνων, Αρμενίων και Λεβαντίνων αστών 

κατοίκων της. Είναι εκατοντάδες οι καρτ-ποστάλ και οι φωτογραφίες που τα αποτύπωσαν, οι οποίες, 

αφού τεκμηριώθηκαν, μας προσέφεραν τη δυνατότητα να αντιληφθούμε τις διαδοχικές φάσεις των 

αλλαγών που υπέστησαν τα κτήρια. Παράλληλα, αποτελούσαν και το θέατρο σημαντικών στιγμών της 

ιστορίας της πόλης, τόσο ευτυχισμένων όσο και τραγικών. Αποτυπωμένη ανεξίτηλα στη συλλογική 

μνήμη, η κοσμική προκυμαία ταυτίστηκε όσο κανένα άλλο τμήμα της με την ίδια τη Σμύρνη. 

 

Οπισθόφυλλο Β΄ τόμου 

 

Είναι πρακτικά αδύνατο να κατανοήσει κανείς πλήρως τη σημασία της Σμύρνης ως διαμετακομιστικού 

κέντρου και κόμβου του διεθνούς εμπορίου στην Ανατολική Μεσόγειο μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες 

του 20ού αιώνα, εάν δεν μελετήσει τις υποδομές του λιμανιού της και όλα εκείνα τα κτήρια, τα οποία 

οικοδομήθηκαν για να υπηρετήσουν το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που ένας τέτοιος ρόλος 

συνεπαγόταν. 

Κατεξοχήν δείγμα προόδου, το λιμάνι της Σμύρνης αποτέλεσε κορυφαία έκφραση του εκσυγχρονισμού 

της, υπακούοντας τόσο στα άλματα της τεχνολογίας κατά τον 19ο αιώνα όσο και στην ολοένα αυξανό-

μενη δυναμική της πόλης. Αντίστοιχα, το παραλιακό μέτωπο προσαρμόστηκε γρήγορα στις ανάγκες των 

καιρών, φιλοξενώντας ένα σύνολο από γραφεία, τράπεζες, αποθήκες, ξενοδοχεία, πρακτορεία, καφενεία 

και κτήρια με άλλες συναφείς χρήσεις, που ερευνήθηκαν ενδελεχώς.  

Με τη βοήθεια εμπορικών οδηγών, εφημερίδων, ασφαλιστικών χαρτών και πλήθους φωτογραφιών, 

ανασυστάθηκε σχεδόν πλήρως η τοπογραφία και η ιστορία μεγάλου μέρους της επιχειρηματικής ζωής 

της Σμύρνης του  δεύτερου μισού του 19ου αιώνα και μέχρι το 1922. Λαμπρά και ευμεγέθη οικοδομή-

ματα φανερώνουν τόσο την οικονομική ευρωστία των ιδιοκτητών τους όσο και την επιθυμία τους να 

αποτυπωθεί αυτή με ξεχωριστό τρόπο στο πανόραμα της πόλης. Πλάι τους, τα χαρακτηριστικά καφενεία 

με τις ανοιγμένες τέντες αποτελούσαν για τον κόσμο που έφτανε ή και δραστηριοποιούνταν εδώ χώρους 

συνάντησης, συναλλαγών και ανάπαυλας. Ταυτόχρονα δε, καθώς βρίσκονταν κυρίως στα χέρια των 

Ελλήνων της πόλης, έδιναν στο λιμάνι της πολυεθνικής Σμύρνης χρώμα παρόμοιο με εκείνο των νησιών 

του Αιγαίου και της ηπειρωτικής Ελλάδας. 



Έχοντας διαφορετικό σκοπό να επιτελέσουν, τα κτήρια των αρχών και των υπηρεσιών του κράτους, 

όπως το Επιμελητήριο, το Χρηματιστήριο, η Διαχείριση Δημοσίου Χρέους και το Τελωνείο, αλλά και το 

μνημειακό σύνολο της πλατείας Διοικητηρίου, οικοδομημένα την ίδια περίοδο με την προκυμαία ή λίγες 

δεκαετίες αργότερα, ήταν απολύτως ενταγμένα στο πλαίσιο που επέβαλλε κυρίως τον εκλεκτικισμό ως 

μέσο αρχιτεκτονικής έκφρασης. 

Ελάχιστα είναι τα δείγματα οικοδομημάτων, τα οποία, μαζί με το ίδιο το λιμάνι, κατάφεραν να 

διατηρηθούν έως σήμερα ως νησίδες σε ένα ολότελα ξένο προς το παρελθόν τους τοπίο. Επιβεβλημένη 

λοιπόν καθώς είναι από την πραγματικότητα, η ανασύσταση της προκυμαίας του 1922, που για πρώτη 

φορά επιχειρείται, αποσκοπεί στην ανάδειξη και κατανόηση της οριστικά χαμένης «χρυσής εποχής» της 

Σμύρνης. 

 

 
Εικόνα 338. Τυπική εικόνα της προκυμαίας στο τμήμα του λιμανιού, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης μεγάλης 

φάσης ανοικοδόμησης. Οι ανοιγμένες στη σειρά τέντες και τα τραπεζάκια των καφενείων προσδίδουν ομοιομορφία 

σε ένα κατά τα άλλα «πολύχρωμο» αρχιτεκτονικά τοπίο (1888–90). 

 

ΑΝΤΙ  ΠΡΟΛΟΓΟΥ 
 

Η αρχή της γνωριµίας και της µετέπειτα συνεργασίας των συγγραφέων υπήρξε η συµµετοχή στις εργα-

σίες του Α΄ Συµποσίου της πάλαι ποτέ κραταιάς κοινότητας των Λεβαντίνων, που διεξήχθη στη Σµύρνη 

τον Νοέµβριο του 2010. Εκεί µας έφερε η µακροχρόνια ενασχόληση και η εποικοδοµητική ανταλλαγή 

δεδοµένων  και απόψεων για θέµατα που άπτονταν της προ του 1922 σµυρναϊκής τοπογραφίας και ιστο-

ρίας, τα οποία αποτέλεσαν τόσο τον κοινό µας τόπο, όσο και αντικείµενο προβληµατισµού. ∆ιαπίστωση 

και των δύο µας ήταν πως ο «τοίχος» στον οποίο προσέκρουε η οποιαδήποτε προσπάθεια να µελετήσει 

κανείς σε βάθος πτυχές της ιστορίας της Σµύρνης κατά την ύστερη οθωµανική περίοδο, µέχρι και το 

1922, ήταν καταρχήν η απουσία µίας συνολικής όσο και λεπτοµερούς αποτύπωσής της. Ενός καµβά 

δηλαδή, επάνω στον οποίο θα µπορούσε κατόπιν κανείς να εντάξει τις όποιες πληροφορίες και τα 

πορίσµατα της έρευνάς του µε τρόπο αξιόπιστο και συνεκτικό.   

Έτσι, δύο χρόνια αργότερα, το 2012, ξεκινούσε η παρούσα έρευνα, αφού προηγουµένως µεσολάβησαν 

αρκετές αποσπασµατικές, πλην πολύτιµες «δοκιµαστικές τοµές» της χαµένης πλέον τοπογραφίας της 

Σµύρνης, τα αποτελέσµατα των οποίων µας έκαναν να πιστέψουµε ότι θα µπορούσαµε ενδεχοµένως να 

τη φέρουµε εις πέρας µε επιτυχία. Το αντικείµενο που επιλέχθηκε αφορά στο σηµαντικότερο κατ’ εµάς 

κοµµάτι της Σµύρνης, την προκυµαία, ή αλλιώς το «Και», τη στενή λωρίδα γης µε το εντυπωσιακό 

µήκος των 3.350 µέτρων περίπου, που απλώνεται από τον Σιδηροδροµικό Σταθµό Αϊδινίου έως το 

Κονάκι (∆ιοικητήριο). Το Και, ένα από τα σπουδαιότερα τεχνικά έργα της εποχής του στην καθ’ ηµάς 

Ανατολή, όχι µόνο µεταµόρφωσε την όψη της πόλης, αυτή που πρωτοέβλεπε ο ταξιδιώτης από τη ∆ύση, 



αλλά παράλληλα καθόρισε ως έναν βαθµό και την εξέλιξή της. Η επίδραση του Και ως καταλύτης των 

αλλαγών που συντελέστηκαν αποδείχτηκε τόσο ισχυρή, ώστε µέσα σε λιγότερο από µισό αιώνα να γίνει 

συνώνυµο του κοσµοπολιτισµού, της ευµάρειας και της προόδου των κατοίκων, και εντέλει ο καθρέ-

φτης της ίδιας της Σµύρνης. Ανατρέχοντας στην πρόσφατη ιστορία της πόλης, µοιάζει να µην υπάρχει 

γεγονός που να µη σχετίζεται έµµεσα ή άµεσα µε την πολυφωτογραφηµένη προκυµαία της. Τα δύο 

σηµαντικότερα ορόσηµα, αν και τόσο αντίθετα σε συναισθηµατική φόρτιση µεταξύ τους, ήταν αναµφι-

σβήτητα η απόβαση του Ελληνικού στρατού τον Μάιο του 1919, και η αποχώρησή του τον Σεπτέµβριο 

του 1922, που την ακολούθησε η ανακατάληψη της Σµύρνης από τις κεµαλικές δυνάµεις και η δραµα-

τική Έξοδος του ντόπιου χριστιανικού στοιχείου. Το πανηγυρικό κλίµα στην πρώτη περίπτωση και ο 

χαµός ανυπολόγιστου αριθµού αµάχων, καθώς και ο επακόλουθος εµπρησµός της πόλης που έκλεισε 

οριστικά έναν κύκλο της ιστορίας της στη δεύτερη, ενέγραψαν ανεξίτηλα το Και στη συλλογική µνήµη 

Ελλήνων και Τούρκων ως σύµβολο της µοίρας της ίδιας της Σµύρνης. 

Πώς όµως θα ήταν δυνατόν να ψηλαφήσει κανείς την προκυµαία, όταν 96 χρόνια έπειτα από την κατα-

στροφική πυρκαγιά του 1922 και την εκ των υστέρων αλµατώδη αστικοποίηση της τουρκικής Ιζµίρ, τα 

ίχνη του παρελθόντος έχουν σχεδόν πλήρως εξαφανιστεί; Η προσπάθειά µας να ανασυστήσουµε ουσια-

στικά µια πόλη, που σύµφωνα µε τον Σµυρνιό ποιητή Γ. Σεφέρη «έχει χάσει τον ίσκιο της», φάνταζε 

ακόµα πιο ουτοπική, καθώς η γενιά των προσφύγων που κάποτε περπάτησε στην προκυµαία της 

Σµύρνης έχει ήδη φύγει, στερώντας µας έτσι από τις πολύτιµες µνήµες της. Επιπλέον, όπως πολύ 

σύντοµα διαπιστώσαµε, είναι τέτοια η επαλληλία των «στρωµάτων» του Και —σε κάποιες περιπτώσεις 

οι οικοδοµικές ή επιχειρηµατικές φάσεις των κτισµάτων διαδέχονταν η µία την άλλη ακόµα και ανά 

πενταετία—, ώστε η ανίχνευσή τους µέσω των πηγών έπρεπε να αντιµετωπιστεί µε µέθοδο που θύµιζε 

εν πολλοίς αρχαιολογική ανασκαφή. 

Ωστόσο, η απουσία του βιωµένου χώρου αντισταθµίστηκε από την εντυπωσιακή πληθώρα περισσότερο 

ή λιγότερο γνωστών πηγών και τεκµηρίων (βιβλία, χάρτες, εµπορικοί οδηγοί, εφηµερίδες, καρτ-ποστάλ, 

πανοράµατα, µαρτυρίες κ.ο.κ.), που µάλιστα, για µία πόλη όπως η Σµύρνη, απαντώνται σε πολλές 

γλώσσες. Αυτό µας επέβαλε εξ αρχής τόσο την κριτική τους θεώρηση προς αποφυγή/ανακύκλωση 

λαθών, όσο και τη συνδυαστική χρήση του υλικού, προκειµένου να αξιοποιηθεί πλήρως και να υπηρε-

τήσει τους ερευνητικούς στόχους που τέθηκαν, και οι οποίοι ήταν οι εξής: 

 

1. Σχεδιαστική υπό κλίµακα αποτύπωση των προσόψεων όλων των κτηρίων που βρίσκονταν επί της 

Προκυµαίας της Σµύρνης, ανάµεσα στην Πούντα και τους Αυτοκρατορικούς Στρατώνες, µε σκοπό την 

απόδοση των κυριότερων µορφολογικών χαρακτηριστικών και της αρχιτεκτονικής τους. Για τον λόγο 

αυτό αναπτύχθηκε, κατόπιν πολλών δοκιµών, µία µέθοδος κατηγοριοποίησης των εκατοντάδων 

φωτογραφιών εποχής, οι οποίες ταυτοποιήθηκαν ως προς το θέµα τους, χρονολογήθηκαν και µπήκαν 

στη σωστή σειρά, ενώ έγινε προσπάθεια έτσι ώστε στην παρούσα έκδοση να συµπεριληφθούν οι 

περισσότερες εξ αυτών. Επιπλέον, επιδίωξή µας ήταν να αξιοποιηθεί κάθε είδους πληροφορία την οποία 

παρείχαν, προκειµένου να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα: από µία επιγραφή, όσο δυσανάγνωστη και 

αν ήταν, µέχρι τυχόν αντικείµενα, ή ακόµα και τα ίδια τα πρόσωπα που απεικονίζονταν. Σταδιακά 

λοιπόν, εκπαιδευτήκαµε ώστε να διαβάζουµε ακόµα και τις πιο µικρές, σχεδόν αδιόρατες, λεπτοµέρειές 

τους, καθώς εκεί κρύβονταν «θησαυροί», µία εµπειρία και άσκηση πρωτόγνωρη για µας. 

Στη συνέχεια, µέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, αυτό το υλικό έπρεπε όχι µόνο να ενοποιηθεί, αλλά και 

να υποστεί γεωµετρική διόρθωση (orthogonal image rectification), έτσι ώστε, σε συνδυασµό µε τη 

χρήση χαρτών αναφοράς, το αποτέλεσµα της ανασύστασης του θαλασσίου µετώπου να προσεγγίζει την 

τότε πραγµατικότητα µε τη µέγιστη δυνατή ακρίβεια. Το ακραίο τµήµα της προκυµαίας, που εκτεινόταν 

από την Πούντα µέχρι τον Σιδηροδροµικό Σταθµό Αϊδινίου, εξαιρέθηκε από την παρούσα φάση της 

εργασίας. Ο λόγος είναι ότι πρακτικά µόνο ένα µέρος του ήταν παραθαλάσσιο (το υπόλοιπο έκλεινε 

στρεφόµενο προς το εσωτερικό της πόλης), και επιπλέον, εκεί υπήρχαν µόνο αποθήκες και εργοστάσια, 

τα οποία, στραµµένα καθώς ήταν προς βορρά, παρέµειναν «αθέατα» στα φωτογραφικά πανοράµατα της 

πόλης, και έτσι η µορφή τους µας είναι ελάχιστα ή καθόλου γνωστή. 

 

2. ∆ιαίρεση της προκυµαίας σε τρεις µεγάλες ενότητες, ανάλογα µε την επικρατούσα χρήση των κτηρί-

ων και τον χαρακτήρα της καθεµιάς: Οικιστική, κοσµική και εµπορική-διοικητική. Συστηµατική ταξινό-

µηση των κτισµάτων της κάθε ενότητας ανά οικοδοµικό τετράγωνο, µε συγκέντρωση πλήθους τεκµηρί-



ων, εν είδει ταυτότητας, για το καθένα από αυτά, όπως: φωτογραφικές απεικονίσεις, κατασκευαστικές 

φάσεις, χρήσεις (κατοικία, ξενοδοχείο, έδρα επιχείρησης, δηµόσιο κτήριο κ.ο.κ.), κ.ά. Εξίσου, αν όχι 

περισσότερο ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία για τον ιδιοκτήτη ή επιχειρηµατία, τον αρχιτέκτονα, ή άλλα 

γνωστά και άγνωστα γεγονότα που σχετίζονται µε κάθε κτήριο, καθώς µας επέτρεψαν να διαβούµε εικο-

νικά την πόρτα του, ζωντανεύοντας την ιστορία του. Η αναζήτηση των πληροφοριών αυτών µας οδήγη-

σε σε βιβλιοθήκες και αρχεία ιδιωτών, φορέων και ιδρυµάτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερι-

κό. Ακόµα και για πρόσωπα θεωρητικά γνωστά, χρειάστηκε να ψάξουµε στα πιο απίθανα πολλές φορές 

µέρη, προκειµένου να µάθουµε περισσότερα για τη ζωή τους, έχοντας ως αφετηρία µόνο ένα όνοµα. 

Επιπλέον, οι αµέτρητες ώρες αποδελτίωσης εφηµερίδων όπως η Αµάλθεια, όσο κοπιαστικές κι αν ήταν, 

µόνο µε ταξίδι µε τη µηχανή του χρόνου µπορούν να συγκριθούν, καθώς οι ειδήσεις και οι καταχωρή-

σεις τους αποτυπώνουν µε τον πιο άµεσο τρόπο την καθηµερινότητα εκείνης της εποχής.  

Στα 47 χρόνια που πέρασαν από την κατασκευή της µέχρι το 1922, η προκυµαία άλλαξε πολλές φορές, 

περνώντας µέσα από διαδοχικές φάσεις ανοικοδόµησης. Οι διαφορετικές χρονικά αποτυπώσεις της 

καταδεικνύουν ακριβώς τη ζωντάνια και την ικανότητα της Σµύρνης να εξελίσσεται, αφουγκραζόµενη 

τον παλµό της ∆ύσης. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι η έρευνα δεν περιορίστηκε µόνο στην προ του 

1922 περίοδο, µια και αρκετά από τα κτήρια της προκυµαίας που διασώθηκαν, έστω λαβωµένα, έζησαν 

στη συνέχεια και άλλες «ζωές», χωρίς τη διερεύνηση των οποίων δεν θα γνωρίζαµε και πολλά για αυτά. 

Σε κάθε τµήµα της προκυµαίας η έρευνα αντιµετώπισε ξεχωριστές προκλήσεις, οι οποίες σχετίζονταν 

άλλοτε µε την έλλειψη και άλλοτε µε την πληθώρα φαινοµενικά αντικρουόµενων τεκµηρίων. Η αποκα-

τάσταση της εικόνας της στον χώρο και τον χρόνο ήταν µία επίπονη διαδικασία, µε τον πήχη των 

προσδοκιών µας να βρίσκεται στην αρχή τουλάχιστον χαµηλά. Υπήρξε όµως παράλληλα και εκείνη που 

µας χάρισε τις µεγαλύτερες συγκινήσεις, καθώς κοµµάτια του «παζλ» της προκυµαίας, που έδειχναν 

οριστικά χαµένα, ξεπηδούσαν µε τον πιο απροσδόκητο τρόπο, προσθέτοντας πολύτιµα νέα στοιχεία ή 

επιβεβαιώνοντας τις αρχικές υποθέσεις µας. 

 

3. Μελέτη αυτού καθ’ αυτού του τεχνικού έργου κατασκευής της Προκυµαίας και των συναφών λιµε-

νικών υποδοµών, µέσα από πηγές και τεκµήρια εκείνης της περιόδου, καθώς επίσης των αλλαγών που 

επέφερε στην τοπογραφία, τη λειτουργία και εντέλει στον χαρακτήρα της πόλης. Άλλωστε η Σµύρνη, 

όπως ο Πειραιάς, η Μασσαλία, η Γένοβα, η Τεργέστη, η Οδησσός, η Βηρυτός, η Αλεξάνδρεια, και οι 

υπόλοιπες µεγάλες πόλεις της Μεσογείου, που η πρόοδος της ναυπηγικής τούς επέβαλε να εκσυγχρο-

νιστούν, ταυτίζεται κυρίως µε το λιµάνι της. 

 

4. Με βάση τα παραπάνω, την καλύτερη κατανόηση του ιστορικού πλαισίου, των συνθηκών της υπό 

εξέταση περιόδου και των αλλαγών που επήλθαν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, µε έµφαση στη 

διεξαγωγή του θαλάσσιου εµπορίου και στις οικονοµικές δραστηριότητες των ∆υτικών ∆υνάµεων µέσω 

των υπηκόων τους, αλλά και των µελών των τοπικών κοινοτήτων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνετέλε-

σαν αποφασιστικά στην τεκµηρίωση του κοµβικού και ηγετικού ρόλου της Σµύρνης ως πόλης-λιµανιού 

της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, πέρα από λάθη, ηθεληµένα ή αθέλητα, και στερεότυπα δεκαετιών, τα 

οποία από την καταστροφή του 1922 µέχρι και σήµερα εντυπώθηκαν στη συλλογική µνήµη αλλοιώνον-

τας το περιεχόµενό του. 

Ένα σηµαντικό όσο και αναπάντεχο εύρηµα της µελέτης της προκυµαίας ήταν αυτό που είχε να κάνει µε 

την ίδια την ανάµνηση της χρυσής εποχής της Σµύρνης, ή αλλιώς του «χαµένου παραδείσου», όπως 

συχνά παρουσιάζεται στα κείµενα των προσφύγων – Σµυρναιογράφων, που γράφτηκαν αρκετές δεκα-

ετίες µετά το 1922. Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν, παρατηρούµε πως οι συγγραφείς, αναπολώντας τη 

ζωή στην πόλη, αφήνουν να εννοηθεί ότι τα ονόµατα επιχειρήσεων, π.χ. ξενοδοχείων και καφενείων, 

πρόσωπα ή και γεγονότα που αναφέρουν είναι τα πλέον πρόσφατα, δηλαδή της περιόδου 1919–22, ενώ 

στην πραγµατικότητα ανήκουν σε προηγούµενα χρόνια. Αποκαθιστώντας, συχνά µε κόπο, τη σωστή 

σειρά των πραγµάτων, διαπιστώσαµε ότι ο οικείος χρόνος της εξιστόρησής τους συµπίπτει συνήθως µε 

το τέλος της περίφηµης «Belle Époque» (1871–1914), της ειρηνικής αυτής περιόδου της ευρωπαϊκής 

ιστορίας κατά την οποία επικράτησε πνεύµα αισιοδοξίας και προόδου, χαρακτηριστικά που ταίριαζαν 

απολύτως και στη Σµύρνη. Η επιλεκτική µνήµη και λήθη τους αξίζει ιδιαίτερης µελέτης, ιδίως υπό το 

πρίσµα της µετέπειτα συλλογικής προσπάθειας επούλωσης του ατοµικού και εθνικού «τραύµατος» που 

προκάλεσε το κοµβικό για την ελληνική ιστορία γεγονός της Μικρασιατικής Καταστροφής του 1922, 



µέσα από τη διαµόρφωση µίας «επίσηµης», κοινά αποδεκτής αφήγησης του παρελθόντος. Τείνουµε 

ωστόσο να πιστέψουµε ότι το φαινόµενο έχει παλαιότερες ρίζες, και ότι αποτελεί έναν µηχανισµό 

ενστικτώδους αντίδρασης στα ζοφερά χρόνια του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου (εκτοπισµοί, οικονοµική 

δυσπραγία, αποκλεισµός, διακρίσεις, πογκρόµ, υποχρεωτική στρατολόγηση χριστιανών κ.ά.), τα οποία, 

αν και σχετικά ήπια στη Σµύρνη, εντούτοις ανέκοψαν βίαια τον ρυθµό της ζωής των κατοίκων της, ανα-

γκάζοντας πολλούς να την εγκαταλείψουν. Έτσι, µολονότι κατά την τριετή παρουσία της Ελλάδας στη 

Μικρά Ασία η κατάσταση έµοιαζε να αναστρέφεται, ουσιαστικά η Σµύρνη δεν συνήλθε ποτέ πλήρως. 

Από την πλευρά µας, ως ελάχιστο φόρο τιµής στους Μικρασιάτες πρόσφυγες και στον αγώνα τους να 

απλώσουν ρίζες στη νέα γη, κρατώντας παράλληλα ζωντανή τη µνήµη των τόπων καταγωγής τους, 

αποφασίσαµε να συνεχίσουµε την «παράδοση». Έτσι, µολονότι στο παρόν έργο παρατίθενται τα πλήρη 

στοιχεία ταυτότητας του κάθε κτίσµατος, ορισµένα από τα γνωστότερα κτήρια της προκυµαίας (καφε-

νεία, ξενοδοχεία κ.ά.) είναι καταχωρισµένα και αποτυπωµένα όχι µε την επωνυµία που είχαν το 1922, 

όπως είναι ο γενικός κανόνας, αλλά µε εκείνη που έγιναν ευρύτερα γνωστά πριν το τέλος τους, και µε 

την οποία απαντώνται στις µετέπειτα πηγές και µαρτυρίες. 

 

Τα πορίσµατα της έρευνας επιχειρήθηκε να συνοψισθούν µε τρόπο απλό και εύληπτο για τον αναγνώ-

στη, τόσο στο γενικό όσο και στα επιµέρους ανά ενότητα εισαγωγικά κείµενα, βοηθώντας τον παράλ-

ληλα να οδηγηθεί και στα δικά του συµπεράσµατα. Στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση των κτηρίων 

της προκυµαίας µέσα από τις σελίδες του βιβλίου, η οποία, πέρα από την ανάδειξη της αρχιτεκτονική 

τους, µας έδωσε την αφορµή να αφηγηθούµε µε λεπτοµέρειες κεφάλαια από τη δηµόσια και ιδιωτική 

ζωή της πόλης. Συγκεκριµένα, ανιχνεύσαµε τον βίο µεγαλοαστών, αξιωµατούχων, διπλωµατών, επιχει-

ρηµατιών, καλλιτεχνών και εµπόρων της Σµύρνης, Ελλήνων και άλλων, οι οποίοι ταύτισαν αντίστοιχα 

την εδώ παρουσία τους µε τα προξενεία, τις ναυτιλιακές και ασφαλιστικές εταιρείες, τις λιµενικές 

υπηρεσίες ή τις αποθήκες εµπορευµάτων, αλλά και µε θέατρα, ξενοδοχεία, café ή πολυτελείς κατοικίες. 

Επιπλέον, όλοι οι παραπάνω συνέβαλαν στη δηµιουργία της ταυτότητας του «Σµυρνιού», ενώ αποτέλε-

σαν παράλληλα και τον συνδετικό κρίκο που ένωσε νοερά το «Και» τόσο µε την υπόλοιπη Σµύρνη, όσο 

και µε την ευρύτερη περιοχή των µικρασιατικών παραλίων και ενδοχώρας, τους τόπους δηλαδή που 

απότέλεσαν αρχικά το προνοµιακό πεδίο άσκησης των δραστηριοτήτων τους, καθώς και πηγή πλουτι-

σµού, ενώνοντάς τους µε τα πέρατα του κόσµου. Εξίσου ενδιαφέρουσα όµως αποδείχθηκε και η µελέτη 

της γενεαλογίας, ιδίως των Λεβαντίνων, αλλά και ορισµένων Ελλήνων και Αρµενίων. Σε κάποιες 

περιπτώσεις δε, είµαστε σε θέση να την ανιχνεύσουµε αιώνες πίσω, και να διαπιστώσουµε τόσο τους 

δεσµούς ανάµεσα στις οικογένειες της πόλης, όσο και την ιστορική διαδροµή τους, από µακρινά µέρη 

της ∆ύσης έως τη Σµύρνη και ακόµα ανατολικότερα. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα πρόσωπα 

που µπορεί να κινούνταν στο περιθώριο, είχαν όµως έναν ρόλο να επιτελέσουν. Κάποια από αυτά 

άφησαν έντονο το στίγµα τους στην πόλη, ενώ παράλληλα, µας βοήθησαν να αποκτήσουµε µία πληρέ-

στερη εικόνα για την κοινωνία της Σµύρνης µέχρι το 1922. 

 

Η δηµοσίευση της πολυετούς έρευνάς µας για την Προκυµαία της Σµύρνης έρχεται να προτείνει µία νέα 

ιστορική, και συγχρόνως συναρπαστική, ελπίζουµε, αφήγηση για τη θρυλική βιτρίνα της πόλης, που 

ήταν παράλληλα και η καρδιά της. Ωστόσο, πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι αφήνει ακόµα αρκετά 

ερωτήµατα αναπάντητα. Άλλωστε είχαµε συνειδητά επιλέξει κατά την έρευνά µας να βασιστούµε µόνο 

σε στοιχεία και µαρτυρίες που µπορούσαν να διασταυρωθούν, ή έστω σε ισχυρές ενδείξεις, αποφεύ-

γοντας τις αβάσιµες εικασίες ή τη χρήση υποθέσεων εργασίας. Παρά την προσπάθειά µας, παραµένουν 

λοιπόν αρκετά κενά που αφορούν την ταυτότητα µεγάλου αριθµού κατοικιών, αλλά και τον εντοπισµό 

επιχειρήσεων (καφενεία, καταστήµατα κ.ο.κ.) που σύµφωνα µε τις πηγές βρίσκονταν εδώ. Όπως όµως 

συνέβη µε τις δεκάδες πληροφορίες που καταφέραµε να συλλέξουµε και οι οποίες εµπλούτισαν τις 

γνώσεις µας, είµαστε αισιόδοξοι ότι η παρούσα έκδοση θα καταστεί αφορµή και κίνητρο για όλους όσοι 

κατέχουν ένα µικρό, έστω, αλλά άγνωστο κοµµατάκι της ιστορίας του Και της Σµύρνης, να το 

µοιραστούν, προκειµένου να συµπληρώσει τη «µεγάλη εικόνα» και να γίνει κτήµα όλων. Η Προκυµαία 

της Σµύρνης έχει ακόµα πολλές ιστορίες να µας διηγηθεί. 

 

Πεύκη-Παλαιό Φάληρο, 2 Μαΐου 2018 
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Βιογραφικά Συγγραφέων 

 

Ο Γιώργος Πουλημένος γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα και κατάγεται, από την πλευρά της μητέρας του, 

από την Κάτω Παναγιά (σημερινό Çiftlik) Ερυθραίας, απέναντι από τη Χίο. Έχει σπουδάσει χημικός 

μηχανικός στη Γερμανία, αλλά επέλεξε το επάγγελμα του αναλυτή/προγραμματιστή λογισμικού. Στα 

ενδιαφέροντά του περιλαμβάνονται οι Η/Υ και η ιστορία της Σμύρνης και των περιχώρων της, με έμφα-

ση σε παλιούς χάρτες και εμπορικούς οδηγούς. Έχει δημοσιεύσει το βιβλίο A Lexicon of Smyrneika, ένα 

τρίγλωσσο λεξικό (ελληνικά, τουρκικά, αγγλικά) του σμυρναϊκού γλωσσικού ιδιώματος, μαζί με τους 

George Galdies και Alex Baltazzi, καθώς και τον χάρτη Σμύρνη – İzmir, Ιστορικός Χάρτης, όπου αποτυ-

πώνονται τα μνημεία της παλιάς Σμύρνης πάνω στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό της Ιζμίρ. Έχει επίσης 

συμμετάσχει ως ομιλητής στο 1ο Συμπόσιο των Λεβαντίνων στη Σμύρνη το 2010 με θέμα «Μία άγνω-

στη πτυχή της ελληνικής αντίστασης κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με επίκεντρο τη Χίο και τη 

Σμύρνη», στις εκδηλώσεις του Ελληνικού Κέντρου του Λονδίνου για τη Σμύρνη το 2013 με θέμα το 

«Λεξικό των Σμυρναίικων», και στο 2ο Συμπόσιο των Λεβαντίνων το 2014 με θέμα «Την ψηφιακή 

αποκατάσταση της Προκυμαίας της Σμύρνης», που αποτελεί μέρος του παρόντος έργου. 

 

Ο Αχιλλέας Χατζηκωνσταντίνου γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα από γονείς με καταγωγή από τη Μικρά 

Ασία και την Άνδρο. Με σπουδές στη Γεωλογία (Αθήνα) και τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα 

(Λονδίνο), ερευνά για πάνω από μία δεκαπενταετία την ιστορία και τοπογραφία της Σμύρνης των νεότε-

ρων χρόνων, ταξιδεύοντας παράλληλα στην Τουρκία και στον χώρο της Μέσης Ανατολής. Συμμετέχει 

με την ιδιότητα του Trustee στο Levantine Heritage Foundation (www.levantineheritage.com), αποστολή 

του οποίου είναι η προώθηση της μελέτης, διατήρησης και εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν στην 

κληρονομιά, τις τέχνες και τον πολιτισμό των κοινοτήτων των Λεβαντίνων της Οθωμανικής Αυτοκρα-

τορίας, από τον 17ο έως τον 20ό αιώνα. Το 2010 στο Α΄ Συμπόσιο των Λεβαντίνων στη Σμύρνη παρου-

σίασε την εργασία “The Image of the Levantines as Portrayed in the late 19th Century Travel Litera-

ture”. Μιλάει αγγλικά, γερμανικά και σε επίπεδο στοιχειώδους κατανόησης τουρκικά και γαλλικά. 

Επίσης, είναι μέλος της Ενώσεως Σμυρναίων, δίνει διαλέξεις και συνεργάζεται σε θέματα χαρτογραφίας 

με το Αρχείο της Πολιτιστικής Εταιρείας ΠΑΝΟΡΑΜΑ (www.apan.gr). 
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Αγαπητοί φίλοι,  

Μόλις είδα τα δυο βιβλία. Τα χάιδεψα με τη ματιά μου, πριν απλώσω το χέρι. Δεν έχω λόγια να περιγρά-

ψω τη χαρά που νοιώθω ξεφυλλίζοντας αυτό το υποδειγματικό από κάθε άποψη έργο. Πρόκειται για 

μνημειώδη ερευνητική και καταγραφική εργασία, στην οποία τα εξαντλητικά τεκμηριωμένα ψηφιακά 

σχέδια του Γ. Πουλημένου δίνουν ένα πρωτοφανές ιστορικό κι αρχιτεκτονικό βάθος. Τα κείμενα, το 

σπάνιο και σε πολλές περιπτώσεις ανέκδοτο εικονογραφικό υλικό και ο σχολιασμός του, οι χάρτες και οι 

κατόψεις, οι κάθε λογής μαρτυρίες, η επιστημονική προσέγγιση σε συνδυασμό με την προγονική σχέση 

των συγγραφέων με την πόλη, τη συγκίνηση και το ερευνητικό πάθος, καθώς και η άρτια εκδοτική εργα-

σία, ανάστησαν τη μεγαλύτερη λιμανούπολη της Ανατολικής Μεσογείου, την πόλη για την οποία έγρα-

ψε ο Σεφέρης το 1950 (όταν την επισκέφθηκε για πρώτη φορά μετά την Καταστροφή): «Η Σμύρνη έχει 

χάσει τον ίσκιο της, όπως τα φαντάσματα». Ο χαμένος της ίσκιος, ο παλμός, η ζωτικότητα, τα κάθε 

λογής μπερεκέτια και τα πολιτιστικά της πλούτη, ο κοσμοπολιτισμός της και η ίδια η ψυχή της σπαρτα-

ράνε σε αυτό το έργο.  

Ευτυχής και ευγνώμων, Μαριάννα Κορομηλά  
apan.gr 
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Το κτίριο της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος στη Σμύρνη. 

Την περίοδο της Ελληνικής Διοίκησης (1919-1922), οι πολιτικές ανατροπές στην Αθήνα είχαν άμεσο αντίκτυπο 

και στη Σμύρνη. Εδώ: η εκ των υστέρων επιζωγράφιση της σημαίας καλύπτει την αρχική, που ήταν η ναυτική με 

τις οριζόντιες ρίγες («βενιζελική»),  

αντικαθιστώντας την με εκείνη της ξηράς, η οποία είχε και τον βασιλικό θυρεό (1920). 

Το μεγαλοπρεπές οικοδόμημα της Προκυμαίας, που αντικρίζει το λιμάνι αλλά, για λόγους ασφαλείας και 

προστασίας από τις καιρικές συνθήκες, έχει στο πλάι την κεντρική του είσοδο, είναι ένα από τα 14 παλαιά 

οικοδομήματα που έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα στο εντελώς αλλοιωμένο θαλάσσιο μέτωπο της Σμύρνης.  

Έχει αφαιρεθεί μόνον ο πυργίσκος.   
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