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Ο ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΟ ΧΘΕ



ΠΡΟΕΛΕΤΘ ΟΝΟΜΑΣΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Σο όνομα αναφζρεται και ωσ παράγωγο του «Πειραιεφσ» που ςθμαίνει «πορκμεφσ» εκ του ριματοσ «περαιόω» που
ςθμαίνει «περνϊ αντίκρυ»

Θ προζλευςθ πικανολογείται επίςθσ κι από:
• Σο όνομα ψαριοφ που ονομαηόταν «περαίασ», επειδι ο πειραϊκόσ τόποσ αποτελοφςε ςθμαντικό ψαρότοπο.
• Tθ λζξθ «πείρα», που ςθμαίνει «απόπειρα κατά αγακϊν που ενεργείται κυρίωσ ςτθ κάλαςςα», αφοφ ο τόποσ 
προςφερόταν ωσ ορμθτιριο πειρατϊν.
• Tο ριμα «περάω», «παρατθρϊ», «ανερευνϊ», επειδι ο αρχικόσ οικιςμόσ ςτο λόφο τθσ Καςτζλλασ χρθςίμευε ωσ 

παρατθρθτιριο.
• Tθ λζξθ «πείρα», «οξφ άκρο», από τον χαρακτθριςμό του λόφου, ο οποίοσ είχε οξεία κορυφι, προτοφ ιςοπεδωκεί 

από τουσ πρϊτουσ οικιςτζσ.
• Tθ λζξθ «επιρόσ», «αποκομμζνοσ», «ακρωτθριαςμζνοσ», επειδι θ περιοχι ιταν χωριςμζνθ από τθν υπόλοιπθ 

Αττικι.



ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΣΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Θ χρονολόγθςθ του κεάτρου τοποκετείται κατά τον 2ο αιϊνα π.Χ.

• Είχε κοίλο, ορχιςτρα και ςκθνικό οικοδόμθμα.
Σο ςκθνικό οικοδόμθμα ςϊηεται ςτο επίπεδο κεμελίωςθσ, δθλαδι πολφ 
χαμθλά ςτο ζδαφοσ.

• Οι αναςκαφζσ ξεκίνθςαν το 1881. Δε βρζκθκαν εδϊλια και κρόνοι, πζρα από λίγα
κραφςματα και ίχνθ τθσ κεμελίωςθσ του κεάτρου. Σο πρότυπο για τθν καταςκευι
του ιταν το κζατρο του Διονφςου.



ΑΚΡΟΠΟΛΘ ΠΕΙΡΑΙΑ
(ΛΟΦΟ ΜΟΤΝΙΧΙΑ)

• Μουνιχία ι Μουνυχία λεγόταν ο λόφοσ τθσ Καςτζλλασ του Πειραιά και ςυγκεκριμζνα θ κορυφι και θ 
ανατολικι πλαγιά με τον προ αυτοφ όρμο, το ςθμερινό Μικρολίμανο.

• Ζγινε θμιτελισ προςπάκεια  οχφρωςθσ από τον γιο του Πειςιςτράτου τον Ιππία το 511 π.X.

• Δε κεωρικθκε αναγκαία θ οχφρωςθ του λόφου από τον Θεμιςτοκλι λόγω των ιςχυρϊν πειραϊκϊν τειχϊν 

• Tο τωρινό όνομα δόκθκε από τουσ Ενετοφσ, Καςτζλι και φςτερα ςτα ελλθνικά Καςτζλια/Καςτζλα 



ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑ
Θ κεντρικι αγόρα του Πειραιά ονομαηόταν Ιπποδάμειοσ Αγορά προσ τιμι του αρχιτζκτονα Ιπποδάμου του Μιλιςιου.
Ζγινε περιςςότερο γνωςτι ςτθν Ιςτορία από τθ ςυγκζντρωςθ ςε αυτι των κατερχόμενων από τθν Ακινα ςτον Πειραία
«Σριάκοντα τυράννων». Θ αγορά ανεγζρκθκε τον 5ο αιϊνα π.Χ. ςτο κζντρο τθσ εςωτερικισ πόλθσ. Ο χϊροσ τθσ «αςτικισ 
περιοχισ» του Πειραιά διακρίνονταν με «όρια» από τον χϊρο του Κεντρικοφ λιμζνα. Με τον διαχωριςμό αυτό των αγορϊν 
επιτυγχάνονταν θ απόλυτθ ελευκερία κινιςεων. Παράλλθλα, με τον διαχωριςμό αυτό γινόταν πλθρζςτεροσ ζλεγχοσ του 
εξωτερικοφ και εςωτερικοφ εμπορίου. Θ Αγορά περιβαλλόταν από ιδιωτικζσ οικίεσ, δθμόςια οικοδομιματα, ιερά και βωμοί, 
μεταξφ των οποίων το ιερό τθσ Εςτίασ. Μετά τθν εφρεςθ τθσ κευοκικθσ του Φίλωνοσ θ Ιπποδάμεια Αγορά τοποκετείται ςτουσ 
δυτικοφσ πρόποδεσ τθσ Μουνιχίασ, βόρεια του λιμζνα Ηζασ και κοντά ςτθ κευοκικθ. το περιμετρικό τείχοσ του λιμζνα Ηζασ 
υπιρχε πφλθ προσ τθν Ιπποδάμεια Αγορά.



ΣΑ ΜΑΚΡΑ ΣΕΙΧΘ
• Σα Μακρά Σείχθ ιταν τα αμυντικά τείχθ τθσ πόλθσ των Ακθνϊν που χτίςτθκαν μεταξφ 461 π.Χ.-455 π.Χ. 

τα οποία ζνωναν τθν αρχαία Ακινα με τον λιμζνα του Πειραιά.

• Ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ όρουσ αυτισ τθσ υποταγισ που επιβλικθκε ςτουσ Ακθναίουσ, ιταν να 

γκρεμίςουν τα Μακρά Σείχθ, τα οποία και αποςυντζκθκαν το 404 π.Χ.

• Μετά τθν επανακαταςκευι τουσ, τα τείχθ διατθρικθκαν μζχρι τισ αρχζσ του 1ου αιϊνα π.Χ. Κατά τθ 

διάρκεια του Πρϊτου Μικριδατικοφ Πολζμου, ςτθν Πολιορκία τθσ Ακινασ και του Πειραιά (87-86 π.Χ.) 

επικράτθςε ο Ρωμαίοσ ςτρατθγόσ φλλασ και κατζςτρεψε τα Μακρά Σείχθ.



Σα λιμάνια του Πειραιά
• Λιμάνι  Μουνιχίασ,  γνωςτό ςιμερα ωσ Μικρολίμανο.
• Λιμάνι Ηζασ, γνωςτό ωσ Παςαλιμάνι.
• Λιμάνι  Κανκάρου, τμιμα του ςθμερινοφ Κεντρικοφ Λιμανιοφ, ο μεγαλφτεροσ πολεμικόσ λιμζνασ τθσ Ακινασ, 
ο Θεμιςτοκλισ ικελε να μετακινιςει το κζντρο τθσ πόλθσ τθσ Ακινασ προσ τον Πειραιά, με δεδομζνθ τθ μεγάλθ 
ςθμαςία των λιμανιϊν. 



ΠΘΓΕ
• ΔΙΑΔΤΚΣΙΟ
• ΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
• ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΒΟΘΘΘΜΑΣΑ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ POWERPOINT
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΔΙΑΚΟΤΛΘ Αϋ1 ΛΤΚΕΙΟΤ


