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Γράφει ο Παναγιώτης (Τάκης) Τσακίρης, Εκπαιδευτικός, Ιστορικός - Μελετητής της
Σμύρνης

Σας προσκαλώ στην Εστία Ν. Σμύρνης στις επετειακές εκδηλώσεις “Μικρασία
Χαίρε” & στην Παρουσίαση μου:
“Αναπολώντας την όμορφη Σμύρνη
του 1900”
την Τετάρτη 21
Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 19.30
να ταξιδέψουμε στο χρόνο, μ’ ένα οδοιπορικό στην καθημερινή ζωή των Σμυρναίων, με
πλούσιες αναφορές – περιγραφές στην κοινωνική ζωή, στην Εκκλησία, στην Παιδεία,
στηνΟικονομία, τον Πολιτισμό κλπ της Σμύρνης. Στην εκδήλωση θα προβληθούν επίσης 150
διαφάνειες και θα συμμετέχει χορωδία με μικρασιατικά τραγούδια. Με την ευκαιρία θα μου
επιτρέψετε να μοιραστώ μαζί σας μια προσωπική στιγμή... νομίζω με νόημα...

Η Νέα Σμύρνη μας αποτέλεσε για τους πρόσφυγες της Σμύρνης, τη συνέχεια της
παράδοσης, του πολιτισμού και της κουλτούρας της «μάνας» Σμύρνης. Θυμάμαι στα
τελευταία χρόνια της ζωής του, το 1983 ο αείμνηστος πατέρας μου Γιώργος Π. Τσακίρης
και εγώ, καθίσαμε σ’ ένα παγκάκι στην αγαπημένη του Κεντρική Πλατεία και μου είπε αργά
και λίγο βραχνά:

«Για δες, γιέ μου, εσείς οι νεώτεροι είσαστε τυχεροί! Εμείς οι Σμυρνιοί προσπαθήσαμε
να σας αφήσουμε μια μικρή Σμύρνη μέσα στη Νέα Σμύρνη:
την Αγία Φωτεινή με το ιστορικό της τέμπλο, την Ευαγγελική Σχολή, το Ομήρειο, την Εστία
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Ν. Σμύρνης με τα μουσεία της για τις αλησμόνητες πατρίδες και το κέρινο ομοίωμα του
Χρυσοστόμου Σμύρνης. Επίσης τον επιβλητικό ανδριάντα του, τον Πανιώνιο, το Άλσος (λίγο
πράσινο όπως ο Μπουρνόβας), τα αγάλματα και τις προτομές, τα ηρώα, τα ιστορικά
ονόματα των δρόμων και των πλατειών...» Σταμάτησε λίγο και συνέχισε: «Όλα αυτά θα
ζεσταίνουν την καρδιά σας και θα θερμαίνουν τη μνήμη σας. Έτσι τα χρόνια θα περνούν,
αλλά εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα σας! Ο χρόνος θα διατηρεί την ύπαρξη μας μέσω όλων
αυτών για την αγαπημένη μας Σμύρνη και την όμορφη Νέα Σμύρνη. Ας είναι Ευτυχισμένη και
Καλότυχη η Ν. Σμύρνη μας...».

Έμεινα άφωνος, σιωπηλός, σκεπτικός. Τον βοήθησα να σηκωθεί και βαδίσαμε προς το σπίτι.
Δύο χρόνια αργότερα το 1985, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών...

Απλά λόγια, βαθύς συλλογισμός, απέραντη αγάπη για τη Σμύρνη και τη Νέα Σμύρνη...
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