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Η Σμύρνη ήταν ένας μεγάλος  εμπορικός κόμβος μεταξύ Ανατολής και Δύσης. 

Αριθμούσε 370000 κατοίκους από τους 

οποίους οι 165000 ήταν Έλληνες. Οι  

άνθρωποι που ζούσαν εκεί, Τούρκοι, 

Αρμένιοι, Εβραίοι, Ευρωπαίοι, ήξεραν 

όλοι να μιλούν ελληνικά. Όλα αυτά 

μαρτυρούσαν  την άνθηση της ελληνικής 

κοινότητας και τον δυναμικό 

εξελληνισμό της παιδείας των υπόλοιπων 

κοινοτήτων. Από  τα τέλη του 17ου αιώνα πλούσιοι Έλληνες της Σμύρνης είχαν 

εγκατασταθεί στον Φραγκομαχαλά.  

Οι Έλληνες είχαν στα χέρια τους σημαντικό τμήμα του εισαγωγικού και του 

εξαγωγικού εμπορίου της πόλης.  Αλλά και το λιανεμπόριο της πόλης και το 

μεγαλύτερο ποσοστό του εργατικού δυναμικού της πόλης ήταν Έλληνες. Το ελληνικό 

στοιχείο είναι το κυρίαρχο στη Σμύρνη και κατά τις αρχές του 20ου αιώνα. 

ΤΟΠΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ   

Καθημερινός  τόπος αναψυχής των Σμυρναίων ήταν η Αγγλική Σκάλα και από το 

Πάσχα και μετά ο Μέλης ποταμός, η «Γέφυρα των Καραβανιών», η Πούντα, το «Jardin 

des fleurs», τα «Περιβόλια» κ.ά. Για τους απογευματινούς περιπάτους προτιμούσαν 

την Καραντίνα και το Μερσινλή. Για  τις κυριακάτικες εξορμήσεις τους το Κοζαγάκι 

και το Σεβντίκιοϊ, για τις ανοιξιάτικες παρτίδες τους τα μεσογειακά θέρετρα του 

Μπουρνόβα και του Μπουτζά ενώ για τον παραθερισμό τους, το καλοκαίρι, τα 

προάστια που βρίσκονταν στον κόλπο της Σμύρνης (Καρατάσι, Καραντίνα, Γκιόζτεπε, 

Κοκάργιαλι, Αγία Τριάδα, Πετρωτά, Κορδελιό).   

Για τις μετακινήσεις τους έξω από την πόλη οι  εύπορες σμυρναϊκές οικογένειες 

χρησιμοποιούσαν τις ιδιωτικές 

άμαξες ενώ οι υπόλοιποι το 

σιδηρόδρομο ή τα βαποράκια.  

Ο κατ’ εξοχήν αγαπημένος τόπος 

περιπάτου των Σμυρναίων μέχρι τη 

Μικρασιατική Καταστροφή ήταν η 

Προκυμαία. Σε αυτή υπήρχαν 

θέατρα, κινηματογράφοι, λέσχες, 

ξενοδοχεία και αναρίθμητα κέντρα 

αναψυχής (καφενεία, ζυθοπωλεία, 

ζαχαροπλαστεία).  Πολλά  από αυτά 

διέθεταν ορχήστρα με ξένη ή λαϊκή μουσική και θεάματα.  

Οι λέσχες ήταν  ο κατεξοχήν δημόσιος χώρος, που  επιτρέπαν στα άτομα να 

επικοινωνήσουν και να ψυχαγωγηθούν.  

 



ΤΟ ΝΤΥΣΙΜΟ  

Οι σχέσεις των Ελλήνων της Σμύρνης με τους Ευρωπαίους επηρέασε τις 

ενδυματολογικές συνήθειές τους. Το  ευρωπαϊκό κουστούμι αποτελούσε το  κυρίως 

ένδυμα  των χωρικών και των νησιωτών που έφθαναν στην πόλη.  

Στη Σμύρνη οι γυναίκες είχαν  έναν άλλο  αέρα. Το ντύσιμο των γυναικών, που ήταν 

επηρεασμένο από τη νησιώτικη ενδυμασία, άλλαξε 

και οι Ελληνίδες προμηθεύονταν τα φορέματά τους 

από παρισινούς οίκους. «Καζάκες, άσπρες, 

κεντημένες μπροστά με φρου φρου και δαντέλες. Τις 

φορούσαν όλες οι κοκέτες της εποχής. Όταν οι 

γυναίκες ντύνονταν έτσι, δεν φόραγαν πολλά 

χρυσαφικά και πεντόλιρα- μόνο δαχτυλίδια- και η 

ομπρέλα για να τις προστατεύει από τον ήλιο ήταν 

απαραίτητο αξεσουάρ» περιγράφει στο βιβλίο της η 

Γιαγιά Φιλιώ απ’ τα Βουρλά. 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

Η κοινωνική ζωή της Σμύρνης ήταν πολύ ανεπτυγμένη. Η μεγαλοαστική τάξη 

διασκέδαζε στις εσπερίδες, στις δεξιώσεις, στους χορούς, στις βεγγέρες και στα 

γκάρντεν-πάρτι που οργανώνονταν στα αρχοντικά, στις λέσχες και στις αίθουσες των 

ξενοδοχείων. Ο συγγραφέας P. Lindau γράφει: «Τα σαλόνια στα σπίτια των εύπορων 

είναι διαρρυθμισμένα ευχάριστα και διακοσμημένα … με μεγάλη πολυτέλεια. Βρίσκει 

κανείς μέσα σ’ αυτά θαυμάσια χαλιά και κεντήματα, καλλιτεχνικότατες 

αγγειοπλαστικές εργασίες, ιδιαίτερα μωσαϊκά φαγιάνς και πλακάκια πορσελάνης, 

πρωτότυπα έργα από λεπτά επεξεργασμένο ασήμι και πάρα πολλές παλιές πορσελάνες 

Μάισσεν [...]». 

Στη Σμύρνη ακόμη και οι φτωχοί 

περνούσανε καλά, ξέρανε να 

χαίρονται τη ζωή. Υπήρχαν 

πολυάριθμες ταβέρνες και οι 

μπιραρίες στις συνοικίες της πόλης 

και τα προάστια. Το  βράδυ μετά 

τη δουλειά τους οι άνδρες 

συγκέντρωναν για να πιουν 

τσίπουρο, να πάρουν μεζέ, να 

τραγουδήσουν και να χορέψουν, 

κάτω από τους ήχους λαϊκών 

οργάνων, καρσιλαμά, 

χασαποσέρβικο, ζεϊμπέκικο. Στη Σμύρνη ακόμη και οι φτωχοί περνούσανε καλά, 

ξέρανε να χαίρονται τη ζωή.  

ΟΙ ΑΠΟΚΡΙΕΣ Οι αποκριάτικες γιορτές αποτελούσαν μια εκδήλωση χαράς για 

ολόκληρη την πόλη. Το μεγάλο αποκριάτικο πανηγύρι που άρχιζε στα σπίτια και τα 

σοκάκια της πόλης με την έναρξη του Τριωδίου κορυφωνόταν την τελευταία Κυριακή 

των Απόκρεω με την καθολική συμμετοχή των Σμυρναίων.  Κουδουνάτοι 



(μεταμφιεσμένοι) κατέκλυζαν τους δρόμους  για ν’ απολαύσουν τις αποκριάτικες 

άμαξες, που περνούσαν. 

Η  παρέλαση των αρμάτων ξεκινούσαν από την 

Προκυμαία για να καταλήξουν μπροστά στο γαλλικό 

προξενείο. Γενικά η κοινωνική ζωή στη Σμύρνη κυλούσε 

με απλότητα, ζωντάνια και ξενοιασιά, τελείως διάφορη 

από τη σημερινή αγχώδη, βιαστική και άχαρη ζωή των 

μεγαλουπόλεων. 

ΟΙ ΛΕΣΧΕΣ  

Ήταν ο κατεξοχήν δημόσιος χώρος, που επέτρεπε στους 

ανθρώπους των ανωτέρων και των μεσαίων στρωμάτων 

να επικοινωνήσουν και να ψυχαγωγηθούν. 

Εξυπηρετούσαν και δραστηριότητες με κοινωνικό-

φιλανθρωπικό, πολιτιστικό και αθλητικό χαρακτήρα. Είχαν  αυστηρά προσδιορισμένο 

αριθμό μελών που διακρίνονταν σε δύο τάξεις με κριτήρια κοινωνικά-επαγγελματικά.  

Η παλαιότερη σμυρναϊκή λέσχη ήταν  η «Ευρωπαϊκή Λέσχη». Ιδρύθηκε το 1791 από  

Ευρωπαίους, ενώ από ελληνικής πλευράς η πρώτη λέσχη συστήθηκε το 1819 και 

ονομάστηκε «Ελληνική Εμπορική Λέσχη». Λειτούργησε  ως το 1922 και αποτέλεσε το 

κέντρο της κοινωνικής αλλά και της κοσμικής ζωής της Σμύρνης.  

Από το 1890, με πρωτοβουλία του Σμυρναίου δημοσιογράφου Μιλτιάδη Σεϊζάνη 

ιδρύθηκε η «Λέσχη των 

Κυνηγών», η οποία διέθετε  

βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο, 

αίθουσα ξιφασκίας και 

ορχήστρα, οργάνωνε συναυλίες, 

εκδρομές, χορούς και 

αθλητικούς αγώνες. Το 1893 

ιδρύθηκε  το «SportingClup», 

που ήταν διεθνής λέσχη και 

συγχρόνως αθλητικός σύλλογος. 

Οι λέσχες, ''Όμηρος'', 

''Φιλολογικό Μουσείο'', ''Ιωνική Λέσχη'' και ''Μουσείο'' υπήρξαν σπουδαίες 

ελληνόφωνες πνευματικές εστίες. 
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