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Πειραιάς

• Ο Πειραιάς είναι πόλη της Αττικής και το σημαντικότερος λιμάνι της
Ελλάδας και της ανατολικής Μεσογείου. Ο Δήμος Πειραιώς αποτελεί τον
τρίτο μεγαλύτερο δήμο και οικισμό της Ελλάδας, με πληθυσμό 175.697,
σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ενώ η έκτασή του είναι 10,9 τ.χμ. Η
ευρύτερη περιοχή του Πειραιά αποτελείται από τον ομώνυμο δήμο και
ακόμα έξι δήμους-προάστια, με συνολικό πληθυσμό 466.065 κατοίκους
και έκταση 50,4 τ.χμ

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2001




Ιστορία

• Άμεσες πηγές για τη μελέτη της ιστορίας και τοπογραφίας του Πειραιά
αποτελούν οι διάφορες επιγραφές, ευρήματα αρχαίων τάφων, θεμέλια
ναών, νεωσοίκων, κτιρίων και τειχών και αρχαίων λιμενικών έργων, σε
συνδυασμό πάντα με τις περικοπές αρχαίων συγγραφέων που
αναφέρονται στον Πειραιά, σπουδαιότεροι των οποίων ήταν οι:
Θουκυδίδης, Ξενοφών, Αριστοτέλης, Πλούταρχος, Ισοκράτης, Πλάτων,
Λυκούργος, Δημοσθένης, Ηρόδοτος και Πολυδεύκης. Ο αρχαιότερος
όμως αυτών ο Διόδωρος ο περιηγητής (4ος αιώνας π.Χ.) ήταν αυτός που
πρώτος συνέγραψε για την Αττική

http://el.wikipedia.org/wiki/4%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.


Ιστορία

• Κατοικείται ήδη από τη νεολιθική περίοδο και έφτασε στο μεγαλύτερο
σημείο ακμής στην κλασική εποχή, όταν ανακηρύχθηκε για πρώτη φορά
σε δήμος, αποτελώντας συγκεκριμένα έναν από τους δήμους του άστεως
της αρχαίας Αθήνας, και επιλέχθηκε ως το επίνειο της αθηναϊκής πόλης-
κράτους. Ακολούθησε μια μακρά περίοδος παρακμής όπου ο Πειραιάς
ερημώθηκε κατά καιρούς, φτάνοντας μέχρι τον 19ο αιώνα και την
μεταφορά της πρωτεύουσας του νεοσύστατου τότε ελληνικού κράτους
στην Αθήνα το 1834, οπότε ξεκίνησε μια περίοδος ανάπτυξης της πόλης





Ιστορία

• Στα 1835 δημιουργείται ο Δήμος Πειραιά 10 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα
Αθήνα, όμως δεν μπορούμε να μιλάμε για πόλη με μόλις 1.100 κατοίκους. Το 1838
οι κάτοικοι είναι πλέον 2.100 και το 1848 είναι πάνω από 5.000, την πλειοψηφία
των οποίων αποτελούν οι έποικοι. Η εγκατάσταση των πρώτων πληθυσμών
έγινε με τους Χιώτες και τους Υδραίους, το 1833 και το 1837 αντίστοιχα, με
παραχώρηση γης για σπίτια και μαγαζιά εφαρμόζοντας μια πολιτική εποικισμού.
Οι πρώτοι συνοικισμοί δημιουργούνται από τους Υδραίους γύρω από τον ιερό
ναό του αγίου Νικολάου και τους Χιώτες γύρω από τον ιερό ναό του Αγίου
Σπυρίδωνα.





Ιστορία

• Το 1922 και μετά την μικρασιατική καταστροφή ο Πειραιάς δέχεται
χιλιάδες μικρασιάτες που εγκαθίστανται σε συνοικισμούς γύρω από το
κέντρο του Πειραιά εκεί που σήμερα είναι η Νίκαια, το Κερατσίνι, η
Δραπετσώνα, αυγατίζοντας ακόμα περισσότερο τον πληθυσμό του που
πλέον φτάνει το 1928 τους 252.000 κατοίκους. Εν τω μεταξύ ο Πειραιάς
έχει σταδιακά ηλεκτροδοτηθεί και έχει συνδεθεί με την Αθήνα με την
ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου Αθηνών – Πειραιά το 1904 και
εσωτερικά στον Πειραιά με το τράμ το 1909.



Ιστορία

• Το 1931 και μετά από την κατασκευή του φράγματος του Μαραθώνα ο Πειραιάς
λύνει το μεγάλο του πρόβλημα της υδροδότησης λύνοντας ανάγκες της
καθημερινότητας των κατοίκων του και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους.

• Από το 1924 – 1931 εκτελούνται τα πρώτα μεγάλα έργα στο λιμάνι του Πειραιά
και με την ίδρυση του ΟΛΠ, το 1930 παραδίδεται σε αυτόν η διοίκηση και η
οργάνωση του λιμανιού. Ασφαλτοστρώνονται οι πρώτες πλατείες και οι
κεντρικοί δρόμοι της πόλης. Η εικόνα της πόλης σιγα σιγά μεταβάλλεται.



Ιστορία

• Ο πόλεμος του 1940 – 44, ο βομβαρδισμός του Πειραιά στις 11/01/1944 και
η ανατίναξη των εγκαταστάσεων από τους Γερμανούς κατά την
αποχώρηση τους – κατέστρεψε σχεδόν όλο το λιμάνι. Τα μεταπολεμικά
χρόνια και μετά την αποκατάσταση των ζημιών, η ανοικοδόμηση της
πόλης είχε πάρει την ανηφόρα. Το εμπόριο, η ναυτιλία, η βιομηχανία,
έζησαν την μεγαλύτερη άνθιση. Ο Πειραιάς δεν ήταν πλέον μια πόλη
εποίκων, αλλά μια πόλη υψηλής κοινωνίας που συναγωνιζόταν την Αθήνα
σε κοσμικές συγκεντρώσεις στις μεγάλες αίθουσες αλλά και στα
αρχοντικά σπίτια των καραβοκύρηδων των εμπόρων και των ναυτικών.



Ιστορία

• Στην σύγχρονη εποχή είναι το μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της χώρας, ενώ
διαθέτει τον μεγαλύτερο λιμένα της Ευρώπης και τον τρίτο στον κόσμο σε
επιβατική κίνηση, που τον καθιστά ως το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της
ελληνικής οικονομίας, ενώ μέσω αυτού συνδέεται ακτοπλοϊκά με τα νησιά του
Αιγαίου. Ως τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος Αθηνών εξυπηρετείται
συγκοινωνιακά από πληθώρα μέσων: λεωφορεία, τρόλεϊ, τον Προαστιακό
Σιδηρόδρομο, το Τραμ Αθήνας και το Μετρό Αθήνας, προς το παρόν από την
παλαιά γραμμή του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου και μελλοντικά από την επέκταση
της γραμμής του μετρό, ενώ συνδέεται και με το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ.





Όνομα

• "Πειραιεύς" (αρχαίοι χρόνοι μέχρι και τελευταία επίσημη ονομασία).

• "Δράκος"

• "Πειραιάς" (Στέφανος Βυζάντιος και σύγχρονη δημοτική)

• "Πειραίας", "Περαίας", ή "Περαιάς", (κατά δημώδεις ονομασίες). Επίσης σε
κείμενα του προηγούμενου αιώνα απαντώνται: "Πιραιάς", ή "Πιρεάς",
ακόμη και "Πειρεάς", "Πειρέας", "Πιρέας" και "Περέας" ή "Περεάς". Σε όλες
τις περιπτώσεις που τονίζονταν στη λήγουσα έπαιρνε περισπωμένη.



Αξιοθέατα & Μουσεία

• Σηράγγιο ή Σηραγγείο ή Σπηλιά του Παρασκευά: Υπόγειο κατασκεύασμα μέσα σε βράχους που
βρίσκεται πίσω από την πλαζ "Βοτσαλάκια". Το σπήλαιο αυτό λέγεται πως ήταν ιερό, αφιερωμένο
στον τοπικό ήρωα Σήραγγο και πιθανολογείται πως αργότερα χρησιμοποιήθηκε επίσης και ως
«Ασκληπιείο» και ως «Πορφυρείο» ενώ έχει πολλά υπόγεια διαμερίσματα.

• Σπηλιά τηςΑρετούσας, στο λόφο της Καστέλλας

• Νησίδα Κουμουνδούρου, μεταξύ Μικρολίμανου (Τουρκολίμανου) και λιμένα Ζέας (Πασαλιμάνι)
της Καστέλλας.

• Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος. Το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος συνολικής επιφάνειας περίπου 1850 τ.μ.
βρίσκεται στην περιοχή της Φρεαττύδας στην Ακτή Θεμιστοκλέους. Αποτελεί το μεγαλύτερο
Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος και παρουσιάζει την ιστορία και την εξέλιξη του Ναυτικού των
Ελλήνων από την προϊστορική εποχή ως τις μέρες μας.





Αξιοθέατα & Μουσεία

• Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά: Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά συνολικής
επιφάνειας 1394 τ.μ. βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ Τερψιθέας και Πασαλιμανίου.
Παρουσιάζει πλήρη εικόνα της ιστορίας της πόλης από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας
φιλοξενώντας σημαντικότατα ιστορικά εκθέματα.

• Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων: Το Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων βρίσκεται
εντός του σιδηροδρομικού σταθμού του Πειραιά στο λιμάνι.

• Μουσείο Ζωγραφικής και Σκηνογραφίας: Το Μουσείο Ζωγραφικής και Σκηνογραφίας Πάνου
Αραβαντινού βρίσκεται εντός του Δημοτικού Θεάτρου.

• Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά: Στην Πινακοθήκη υπάρχουν σημαντικά έργα των Μαλέα,
Βολανάκη, Λύτρα, Λαζαρή, Βυζαντίου, Γεραλή, Κοκότση κ.α. καθώς υπάρχει και μεγάλη
συλλογή 80 γλυπτών του Καστριώτη.



Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

• Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και κτίστηκε
σε σχέδια του αρχιτέκτονα και καθηγητή του Ε.Μ. Πολυτεχνείου Ιωάννη
Λαζαρίμο ενώ η ανέγερσή του διήρκεσε από το 1884 έως το 1895,
διαστάσεων 34 Χ 45 μ. . Στο Δημοτικό Θέατρο εμφανίστηκαν, κατά
καιρούς, οι γνωστότεροι ελληνικοί θίασοι, τo "Εθνικό Θέατρο", "Η Εθνική
Λυρική Σκηνή" κ.α. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε διάφορους
βοηθητικούς χώρους του φιλοξενήθηκαν η Δημοτική Βιβλιοθήκη του
Πειραιά καθώς και η Δημοτική Πινακοθήκη.





Αθλητισμός

• Ολυμπιακός Σ.Φ.Π

• Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ.

• Π.Α.Ο. Ατρόμητος Πειραιώς

• Α.Ο. Προοδευτική Νεολαία

• Α.Ο. Ιωνικός Νικαίας

• Όμιλος Ερετών Πειραιώς





Αδελφοποιημένες Πόλεις

• Αγία Πετρούπολη, Ρωσία -1965

• Μασσαλία, Γαλλία -1984

• Worcester, ΗΠΑ

• Οστράβα, Τσεχία

• Βαλτιμόρη, ΗΠΑ

• Galati, Ρουμανία-1985

• Varna, Βουλγαρία

• Σανγκάη, Κίνα -1985

• Ροζάριο, Αργεντινή



Πηγές

• https://el.wikipedia.org/wiki/Πειραιάς

• http://koinoniki.gr/2014/06/pireas-mia-istoria-san-paramithi/

https://el.wikipedia.org/wiki/Πειραιάς
http://koinoniki.gr/2014/06/pireas-mia-istoria-san-paramithi/
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