
 
 
 
 
 
 
Σμύρνη 
H παρακάτω εκδρομή συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της κρουαζιέρας 
 

Ξενάγηση στην πόλη της Σμύρνης 
 
 
Διάρκεια: Μισή μέρα 
Με πληθυσμό περίπου 3.7 εκατομμυρίων, η Σμύρνη είναι η τρίτη σε μέγεθος πόλη της Τουρκίας και διαθέτει το 
δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι μετά την Κωνσταντινούπολη. Η αρχαία πόλη της Σμύρνης (στα Τουρκικά Ιζμίρ) είναι 
σήμερα ένα πολυάσχολο εμπορικό κέντρο στην ακτή ενός τεράστιου κόλπου. Με φαρδιές κεντρικές οδούς, 
μοντέρνα κτίρια και εμπορικά κέντρα που συνυπάρχουν με τα παραδοσιακά κεραμοσκεπή κτίσματα, παλιά τεμένη 
και εκκλησίες, η Σμύρνη είναι μια ραγδαία αναπτυσσόμενη πόλη στην τουρκική ακτή του Κεντρικού Αιγαίου. Η 
σύνθεσή της υποδηλώνει περισσότερο μια Ευρωπαϊκή πόλη της Μεσογείου παρά μια παραδοσιακή τουρκική πόλη.  
 
Αξιοθέατα 
 
Οι παλιές Ελληνικές κατοικίες: 
Η Σμύρνη έχει πληγεί από πολλούς σεισμούς και πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της ιστορίας της. Τα παλιά σπίτια, των 
οποίων τα ερείπια διασώζονται, είναι αυτά που χτίστηκαν στο τέλος του 19 ου και την αρχή του 20 ου αιώνα. 
Ερειπώθηκαν λόγω της έκθεσής τους στη μεγάλη φωτιά του 1922 που οδήγησε στην καταστροφή των 
περισσοτέρων ελληνικών κατοικιών και παραμένουν ερειπωμένα μέχρι και σήμερα. 
 
Το Ελληνικό Προξενείο 
Το ιστορικό προξενείο που βρίσκεται στη διάσημη συνοικία Κορντόν χτίστηκε στα τέλη του 19 ου αιώνα. Σήμερα, 
μετά από απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης, βρίσκεται σε διαδικασία αναστύλωσης και αποκατάστασης. 
 
Το Γαλλικό Προξενείο: 
Αυτό το πετρόχτιστο κτίριο είναι ένα από τα λίγα οικοδομήματα στη Σμύρνη που κατασκευάστηκαν πριν από 130 
χρόνια και διασώζονται σήμερα. Το 2010 πραγματοποιήθηκαν έργα αποκατάστασης και αναπαλαίωσης του 
τμήματος του κτιρίου που βλέπει στη θάλασσα. Αυτό το τμήμα σήμερα είναι ένα σύγχρονο, άρτια εξοπλισμένο 
κέντρο καλών τεχνών. 
 
Ο Παλαιός Ναός του Αγίου Πολυκάρπου: 
Χτισμένη το 1625 με διαταγή του Λουδοβίκου 13 ου της Γαλλίας, είναι η παλαιότερη Χριστιανική εκκλησία της 
Σμύρνης. Αφιερωμένη στον Άγιο Πολύκαρπο, επίσκοπο Σμύρνης, ο οποίος μαρτύρησε στα χέρια των Ρωμαίων το 
155 μ.Χ. σε ηλικία 86 ετών, η εκκλησία υπέστη σοβαρές ζημιές από τους σεισμούς και τις φωτιές του 17 ου αιώνα 
όμως μετά από κάθε πλήγμα οι φθορές αποκαθίσταντο. 
 
Η Ευαγγελική Σχολή 
Η σχολή είχε αρχικά θρησκευτικό χαρακτήρα και ήταν εγκεκριμένη από την Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ αργότερα 
εξελίχθηκε στο πιο σημαντικό Ελληνικό μορφωτικό ίδρυμα της πόλης, προσελκύοντας κορυφαίες μορφές του 
Σύγχρονου Ελληνικού Διαφωτισμού στα τέλη του 19 ου και τις αρχές του 20 ου αιώνα. Έπαψε να λειτουργεί με την 
Καταστροφή της Σμύρνης το 1922 ενώ σήμερα στεγάζει την Τουρκική Κεντρική Σχολή Θηλέων. 
 
Έπειτα θα ανεβούμε στο Όρος Πάγος όπου θα δούμε τα απομεινάρια του κάστρου. Η κορυφή στην οποία βρίσκεται 
το κάστρο απέχει περίπου 2 χμ από την ακτή και προσφέρει πανοραμική θέα τον Κόλπο της Σμύρνης καθώς και σε 
μεγάλο μέρος της πόλης. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Το Ομήρειο Παρθεναγωγείο στο οποίο φοιτούσαν κορίτσια εύπορων ελληνικών οικογενειών. 
 
Το κτίριο του ΝΑΤΟ (πρώην αθλητικό κέντρο και θέατρο) 
 
Το θέατρο της Σμύρνης 
 
Το Υπουργείο Τουρισμού (πρώην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος) 
 
Το παλιό Αρχηγείο της Φασουλάς 
 
 
 


