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Ζ ζπκβνιή ηνπ Πεηξαηά ζηε θήκε θαη ηε δχλακε πνπ απέθηεζε ε Αζήλα ζαλ κηα απφ ηηο 

ζπνπδαηφηεξεο πφιεηο ηνπ αξραίνπ Διιεληθνχ θφζκνπ ππήξμε θαζνξηζηηθή. Σα θπζηθά ιηκάληα έδσζαλ 

ζηελ πφιε ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί ζεκαληηθά ζηε λαπηηιία θαη ην εκπφξην θαη λα δεκηνπξγήζεη 

έλαλ ηζρπξφηαην ζηφιν.  

Μέρξη ηνλ 5ν αη π.Χ, ν Πεηξαηάο ήηαλ έλα κηθξφ πφιηζκα θπξίσο ιφγσ ηνπ βξαρψδνπο θπζηθνχ 

αλαγιχθνπ, πνπ δελ πξνζθέξνληαλ γηα θαιιηέξγεηα θαη ηεο έιιεηςεο θπζηθψλ πεγψλ λεξνχ.  

(slide) Μεηά ηε λαπκαρία ηεο αιακίλαο ην 480 π.Χ. νη Αζήλαηνη αληηιήθζεθαλ φηη πξνυπφζεζε 

ηεο επηβίσζεο ηεο πφιεο ηνπο ήηαλ ε ελίζρπζε ηνπ Πεηξαηά. χκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ Θεκηζηνθιή, 

θαηαζθεπάζηεθαλ ηείρε πνπ είραλ πεξίκεηξν 60 ζηάδηα (πεξίπνπ 11 ρικ). ηελ νρπξσκέλε θαη αζθαιή 

πηα πφιε άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ην εκπφξην θαη εγθαηαζηάζεθαλ κέηνηθνη απφ άιιεο πφιεηο.  

ηε ζπλέρεηα, ν Πεξηθιήο πξνψζεζε θαη νινθιήξσζε ην πξφγξακκα ηνπ Θεκηζηνθιή. Ζ πφιε 

αλνηθνδνκήζεθε κε πνιενδνκηθφ ζρέδην, πάλσ ζηα ζρέδηα ηνπ Ηππφδακνπ απφ ηε Μίιεην. Μεηά ην 460 

π.Χ., φηαλ είρε ήδε γίλεη γλσζηφο απφ ην ζρεδηαζκφ ηεο πφιεο ηνπ, ν Πεξηθιήο ηνπ αλέζεζε ηελ 

εθπφλεζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ηνπ Πεηξαηά θαη ηελ επίβιεςε ηεο θαηαζθεπήο. ψδεηαη ε 

πεξηγξαθή ηνπ Αξηζηνηέιε: «Ηππφδακνο εχξε ηελ ησλ πφιεσλ δηαίξεζηλ θαη ηνλ Πεηξαηά θαηέηεκε». 

ηελ νξγάλσζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, ν Ηππφδακνο ήηαλ νπζηαζηηθά ν πξψηνο επηζηήκνλαο ηεο 

πφιεο, ν πξψηνο πνπ ζπλδχαζε ηελ θνηλσληνινγία κε ηελ "ηέρλε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ πφιεσλ", πνπ 

ρεηξίζηεθε έλλνηεο φπσο "πιεζπζκηαθή ηθαλφηεηα" θαη "ρξήζεηο γεο". Όπσο αθήλεη θαη ν Αξηζηνηέιεο 

λα ελλνεζεί, πεξηζζφηεξν απφ ζρεδηαζηήο, ήηαλ έλαο ζεσξεηηθφο ηεο πνιενδνκίαο -".... πξψηνο ησλ κε 

πνιηηεπνκέλσλ επερείξεζε λα είπε ηη πεξί ηεο αξίζηεο πνιηηείαο.”. Σν νξζνθαλνληθφ ζρέδην δελ ήηαλ 

παξά ε πιηθή έθθξαζε ηεο θνζκνζεσξίαο ηνπ.  

Καηά ηνλ Ηππφδακν ε ηδαληθή πφιε πξέπεη λα έρεη 10.000 άλδξεο θαηνίθνπο, πνπ κε ηνλ αλάινγν 

αξηζκφ γπλαηθψλ, παηδηψλ, δνχισλ θαη μέλσλ ζα θηάλεη ηνπο 50.000 θαηνίθνπο. Ο ρψξνο ηνπ Ηππνδάκνπ 

γεληθά απνηειείηαη απφ ηξεηο βαζηθέο κνλάδεο, ηελ θαηνηθία, ην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν θαη ηνλ νδηθφ 

άμνλα. Ο ρψξνο απηφο, ελψ είλαη δηαθνξνπνηεκέλνο θαη ηεξαξρεκέλνο, ζαλ ζθνπφ έρεη ηελ ελφηεηα. Ζ 

ελφηεηα απηή εληνπίδεηαη ζηελ επαλάιεςε κηαο κνλάδαο πνπ πξνζδίδεη νκνηνκνξθία ζην ρψξν. Ωο πξνο 

ηε ζπκκεηξία ππάξρεη έλαο αηζζεηηθφο θψδηθαο πνπ θνξηίδεη ηελ πφιε ζε θάζε ηεο δηάζηαζε, αθνχ ε 

πφιε ζπληίζεηαη απφ ίζα κνλαδηαία κέξε. 

Σν πνιενδνκηθφ ζρέδην πνπ εθάξκνζε θαη νλνκάζηεθε “Ηππνδάκεηνο λέκεζηο” πξνλνεί γηα ηελ 

αλάπηπμε φιεο ηεο πεξηνρήο πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηα ηείρε, θαη ησλ δσλψλ θαηνηθίαο. Bαζηδφηαλ ζηε 

ράξαμε παξάιιεισλ δξφκσλ, πνπ ηέκλνληαη θάζεηα, ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, 

ραξαγκέλα κε αθξίβεηα, πνπ ρσξίδνληαλ ζε νηθφπεδα ίζνπ εκβαδνχ. Οη ιίγεο θχξηεο αξηεξίεο δηαζρίδνπλ 

ηελ πφιε θαηά κήθνο. Ο θάλαβνο ησλ ππνδηαηξέζεσλ είλαη ν ίδηνο ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο πφιεο θαη νη 

πιαηείεο θαη ηα δεκφζηα θηίξηα εηζάγνληαη ζην ζρέδην ρσξίο λα αλαηξνχλ ηνλ θάλαβν. Δθηφο ηεο 

Μηιήηνπ θαη ηνπ Πεηξαηά ζηηο πξψηεο εθαξκνγέο ηνπ ζρεδίνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε ηελ Όιπλζν 
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ζηε Μαθεδνλία, ην ειηλνχληα θαη ηελ Πξηήλε. ηελ ειιεληζηηθή θαη ξσκατθή επνρή γεληθεχηεθε θαζψο 

πξφζθεξε κεξηθά ζπνπδαία πξαθηηθά πιενλεθηήκαηα: ηαρχηεηα ζηελ νξγάλσζε, απιφηεηα ζηε ράξαμε, 

επθνιία ζηε ρξήζε θαη αζθάιεηα.  

Ζ ράξαμε ηνπ Πεηξαηά έγηλε ζε έδαθνο παξζέλν, ρσξίο λα ππάξρνπλ δεζκεχζεηο θαη  πεξηνξηζκνί 

απφ πξνεγνχκελε θαηνίθεζε. Κηίζηεθαλ δεκφζηα θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ. Χαξάρζεθε ε Αγνξά ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη θαηαζθεπάζηεθαλ ιηκεληθέο ππνδνκέο. 

Ζ ζχιιεςε ηεο λέαο πφιεο θαη ε νξγάλσζή ηεο ζε εληαίν θάλλαβν απνηππψλεη ηελ έλλνηα ηνπ 

κέηξνπ θαη ηεο ηζνλνκίαο πνπ απνηέιεζαλ ηα ζεκειηψδε ζπζηαηηθά ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο.  

Ζ πεξίπησζε ηνπ θαλάβνπ ζηελ αξραία πφιε δελ απνηεινχζε κφλν κηα δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ 

ηεο νξγάλσζεο ηεο θάηνςεο θαη ηεο ράξαμεο ησλ δξφκσλ. πκβφιηδε κηα ηζφλνκε θαη δεκνθξαηηθή δσή 

γηα ηνπο πνιίηεο. Ζ αξρή ηεο ηζνλνκίαο, κε βάζε ηνλ θαηακεξηζκφ θαηνηθηψλ ίζνπ κεγέζνπο ζε ίζα 

νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα γηα ηνπο πνιίηεο επεθηεηλφηαλ ζε θάζε άιιε δηάζηαζε ηεο πφιεο. Ο ειεχζεξνο 

ρψξνο, ν ηχπνο ηεο θαηνηθίαο, ε εζσηεξηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ηεο, ην κέησπν ζην δξφκν ήηαλ 

θνηλά γηα θάζε πνιίηε, αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε πνπ θαηείρε ζηελ πφιε.  

Ζ απνθαηάζηαζε ηεο ζεσξεηηθήο βάζεο ηνπ ηππνδάκεηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ Πεηξαηά νθείιεηαη 

ζηνπο Γεξκαλνχο αξρηηέθηνλεο Hoepfner θαη Schwandner. χκθσλα κ’ απηήλ, ν νηθηζηηθφο ρψξνο ηνπ 

Πεηξαηά, ζε αληίζεζε κε ηελ αθαλφληζηε δφκεζε ηεο Αζήλαο, ρσξίζηεθε ζε νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα 

δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 45κ. x 41κ., ηα νπνία απνηεινχληαλ απφ 8 νηθφπεδα ζε δχν ζεηξέο ησλ 4. Οκάδεο 5 

x 7 νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ απνηεινχζαλ ζπλνηθίεο. Σα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα θαη ηηο ζπλνηθίεο 

ρψξηδαλ δξφκνη δηαθνξεηηθνχ πιάηνπο: 5,20 κ θαη  8,20 κ.. Οη «Πιαηείεο Οδνί», κε έλα πιάηνο πεξίπνπ 

15 κ., ήηαλ νη θεληξηθνί νδηθνί άμνλεο πνπ φξηδαλ ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο πφιεο, φπσο ην εκπνξηθφ 

ιηκάλη, ην λαχζηαζκν θαη ηελ ηππνδάκεην Αγνξά, θαη ηνπο ζπλέδεαλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηηο εηζφδνπο ηεο 

πφιεο.  

(slide) Ζ αξρή ηεο ηζνλνκίαο πνπ θπξηάξρεζε ζηε ζρεδίαζε ηεο πφιεο είρε σο ζπλέπεηα ηελ 

επηβνιή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ ζπηηηνχ: είραλ νκνηφκνξθε θάηνςε θαη δηαθνξνπνηνχληαλ κφλν 

ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ηνπο ζην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν. 

Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ ήηαλ ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο θαηνηθίαο. 

Οη θπζηνινγηθέο παξάκεηξνη δηαδξακάηηζαλ ζπνπδαίν ξφιν εθηφο απφ ηηο πφιεηο θαη ζηε δεκηνπξγία ησλ 

νηθηζηηθψλ δνκψλ, νη νπνίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκφ απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ην 

ηππνδάκεην ζχζηεκα. Σα θξηηήξηα ηεο νξζά νξγαλσκέλεο θαηνηθίαο δελ ήηαλ κφλν κνξθνινγηθά, 

αξρηηεθηνληθά, θαηαζθεπαζηηθά, αηζζεηηθά ή ζρεηηθά κε αξρέο αλαινγίαο. Σφζν ζηελ θιίκαθα ηεο 

πνιενδνκίαο φζν θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ θαηνηθηψλ θπξίαξρν ξφιν παίδεη ε πγεία. 

(slide) Σν πνιενδνκηθφ ζρέδην πξνέβιεπε ηε δηαίξεζε ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ζε 8 

ηζνκεγέζε ζπίηηα (εκβαδνχ πεξίπνπ 240η.κ. καδί κε ηελ απιή). Κάζε θαηνηθία ήηαλ ζρεδηαζκέλε κε 

ηξφπν ηέηνην ψζηε λα κελ εκπνδίδεη ηε ζέα ησλ γχξσ θαηνηθηψλ, ψζηε λα έρεη ηηο ίδηεο αξρέο ζρεδηαζκνχ 
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σο πξνο ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο, θαη ψζηε λα έρεη αληίζηνηρεο απνζηάζεηο απφ ηα 

δεκφζηα θέληξα ζε ζρέζε κε θάζε άιιν ζεκείν ηεο πφιεο. Γεληθά ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζπηηηνχ ήηαλ 

κε πξφζσπν πξνο ην λφην, κία πξαθηηθή πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Ξελνθψληα θαη ηνλ Αξηζηνηέιε, 

γεγνλφο πνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηελ απιή, ηα βφξεηα δσκάηηα θαη ηνλ επάλσ φξνθν λα 

εθκεηαιιεχνληαη ην κέγηζην ηνπ θπζηθνχ θσηφο ην ρεηκψλα θαη λα απνθεχγνπλ ηνλ πνιχ ήιην ην 

θαινθαίξη, φηαλ απηφο βξίζθεηαη πνιχ ςειά. 

(slide) Οη γλψζεηο γηα ηα ζπίηηα ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ ήηαλ ζρεδφλ ειάρηζηεο πξηλ απφ ηηο 

κεγάιεο αλαζθαθέο ηεο Οιχλζνπ. Με βάζε απηέο θαη ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπκε απφ ην ίδην ηνλ 

Πεηξαηά ην ηππηθφ ζπίηη απνηειείην θαηαξράο απφ ηνλ νίθν, ην ρψξν ζπγθέληξσζεο ηεο νηθνγέλεηαο γχξσ 

απφ ηελ εζηία θαη ηα  ππλνδσκάηηα ζηνλ φξνθν. Βξηζθφηαλ πάληα ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ θαη 

αλνηγφηαλ πξνο ηα λφηηα ζε κηα καθξφζηελε απιή, κήθνπο 11,50 κ. θαη πιάηνπο 5,00-5,50κ. κέζσ ηεο 

παζηάδαο, ηνπ πνιχηηκνπ πξναπιίνπ γηα ην κεζνγεηαθφ θιίκα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ηφζν γηα εξγαζίεο 

φζν θαη γηα αλάπαπζε. Σν θαινθαίξη απνηεινχζε ζθηεξφ θαη ην ρεηκψλα επήιην ρψξν. 

Ζ ηππηθή δηάξζξσζε ησλ ζπηηηψλ ηεο αξραηφηεηαο απφ ηα πξψηκα παξαδείγκαηα κέρξη θαη ηα 

κεηαγελέζηεξα, κε πξψηα ζρεηηθά δείγκαηα ηα κηλσηθά αλάθηνξα, αθνξά πξσηίζησο ηνλ ππξήλα ηεο 

θεληξηθήο εζσηεξηθήο απιήο, ην Αίζξην δειαδή, γχξσ απφ ην νπνίν αλαπηχζζεηαη ην ζπίηη. Σν αξραίν 

ειιεληθφ ζπίηη είλαη θαη' εμνρήλ εζσζηξεθέο, κε θάζε δπλαηφηεηα πνιπηέιεηαο λα εμαληιείηαη ζην 

εζσηεξηθφ, ελψ ην εμσηεξηθφ παξακέλεη απιφ θαη αθφζκεην. Σν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηα 

ζπίηηα ησλ πινπζίσλ λα κελ δηαθέξνπλ εμσηεξηθά απφ ηα ζπίηηα ησλ απιψλ πνιηηψλ. Ζ απιή 

απνηεινχζε ην θέληξν ηεο δσήο ηεο νηθνγέλεηαο, ιεηηνπξγψληαο σο βαζηθή πεγή αεξηζκνχ θαη θσηηζκνχ 

ηεο νηθίαο. Οη εζσηεξηθνί ρψξνη δελ είραλ επηθνηλσλία κε ην εμσηεξηθφ, αιιά κφλν κε ηελ απιή, απφ ηελ 

νπνία γίλνληαλ θαη νη πξνζπειάζεηο..ε κηα απφ ηηο καθξέο πιεπξέο ηεο απιήο αλαπηχζζνληαλ νη 

βνεζεηηθνί ρψξνη (θνπδίλα, απνζήθεο γηα πξνκήζεηεο, δσκάηηα δνχισλ, ζηάβινη), ελψ εθεί 

πξαγκαηνπνηνχληαλ θαη δηάθνξεο νηθηαθέο εξγαζίεο. Κνληά ζηελ απιφπνξηα βξηζθφηαλ ν αλδξψλαο, ην 

δσκάηην ππνδνρήο ησλ επηζθεπηψλ. Δθεί βξίζθνληαλ βέβαηα θαη ηα ζηφκηα ησλ πεγαδηψλ θαη ησλ 

δεμακελψλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ λεξνχ.  

 (slide) Γηαθνξνπνίεζε θαη κνξθνινγηθέο εμειίμεηο ζηηο ηδησηηθέο θαηνηθίεο ζεκεηψλνληαη κέζα 

ζηνλ 4
ν
 αηψλα π.Χ. θαη θαηφπηλ ζηελ ειιεληζηηθή επνρή. Δμειίμεηο νη νπνίεο κπνξεί λα απνηεινχλ 

δαλεηζκφ ή επηδξάζεηο απφ ηε δεκφζηα αξρηηεθηνληθή θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο παξάιιειεο πνιηηηθέο 

θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο ηεο πεξηφδνπ. 

Σνλ 3ν αη. π.Χ. ε αιιαγή  λννηξνπίαο ζηνλ ειιεληζηηθφ θφζκν θαη ε κεηάβαζε απφ ηε ζπιινγηθή 

αληίιεςε ζηελ αηνκηθή πξνβνιή απνηππψλεηαη θαη ζηα νηθηζηηθά θαηάινηπα ηνπ Πεηξαηά. Οη 

νηθνλνκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, θπζηθή ζπλέπεηα ηνπ εκπνξηθνχ ραξαθηήξα ηνπ νηθηζκνχ, νδήγεζε 

πξννδεπηηθά ζηελ εθ ησλ πξαγκάησλ εγθαηάιεηςε ηεο δεκνθξαηηθήο αξρήο ηεο νκνηνκνξθίαο.  
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Οη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Πεηξαηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Διιεληζηηθήο Πεξηφδνπ πεξηνξίδνληαη ζην 

ζηξαηεγηθφ ηνπ ξφιν ζηελ αζελατθή ζηξαηησηηθή ηζηνξία. Παξφιν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί ζαλ θέληξν θαηαζθεπήο πινίσλ, αλ θαη ηα πξντφληα ηνπ ηψξα 

εμνπιίδνπλ απνθιεηζηηθά ην ζηφιν ησλ Μαθεδφλσλ. 

Ζ πεξίνδνο απφ ην 228 π.Χ. έσο θαη ην ηέινο ηνπ 3
νπ

 αη. π.Χ. είλαη κηα πεξίνδνο ζρεηηθήο αθκήο 

θαη ρσξίο κεγάια ηζηνξηθά γεγνλφηα γηα ηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά. Απνιακβάλνπλ ηελ εχλνηα ηνπ 

Πηνιεκαίνπ ηνπ 3
νπ 

ηνπ Δπεξγέηε. Μεηά ην 166 π.Χ. κηα θαηαζθεπαζηηθή άλζεζε θαηέζηε δπλαηή κέζσ 

ησλ ρνξεγηψλ απφ ηνπο βαζηιείο ηεο επνρήο: ηφηε θαηαζθεπάδεηαη ην θαηλνχξγην ζέαηξν ηεο Εέαο. 

Απφ ηελ αξρή ήδε ηεο ειιεληζηηθήο πεξηφδνπ, είλαη ζαθήο ε ηάζε γηα ηελ εμέιημε ηεο θαηνηθίαο: 

έρνπκε ηψξα πνιπηειέζηεξα ζπίηηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλέλσζε πεξηζζφηεξσλ απφ έλα νηθνπέδσλ: 

δχν ή θαη ηέζζεξα γεηηνληθά νηθφπεδα ελψλνληαη γηα λα δεκηνπξγεζεί ν ρψξνο γηα έλα κεγαιχηεξν ζπίηη. 

Σν ηππηθφ ζπίηη έρεη πιένλ έλα πεξίζηπιν αίζξην. Παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ ζπηηηψλ κε κσζατθά δάπεδα, ελψ πνιιά απ’ απηά έρνπλ ηα κσζατθά ζε δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο ρψξσλ. Σαπηφρξνλα, απμάλεηαη ε ζπρλφηεηα θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ ηνηρνγξαθηψλ. Δίλαη 

εκθαλέο φηη έλα κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ζπηηηνχ πξννξίδεηαη πιένλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηψλ. 

Απηή ε «άλζεζε» ηεο δηαθφζκεζεο ήηαλ πηζαλφηαηα ην απνηέιεζκα ηεο επκάξεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

αιιαγέο ζε ζπλήζεηεο πνπ θαζηζηνχζαλ ηελ αηνκηθή επίδεημε πεξηζζφηεξν απνδεθηή. Σα δσκάηηα 

ππνδνρήο θαηαιακβάλνπλ κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζπηηηνχ θαη ζπρλά ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θαη 

δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ. ε φια ηα ζπίηηα εκθαλίδεηαη έληνλε αληίζεζε αλάκεζα ζηνπο επξχρσξνπο, 

πξνζεθηηθά δηαθνζκεκέλνπο ρψξνπο ππνδνρήο ησλ επηζθεπηψλ θαη ζηα κηθξφηεξα, αθφζκεηα δσκάηηα 

ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Σν 86 π.Χ., κεηά απφ καθξφρξνλε πνιηνξθία ησλ ξσκαίσλ, ν χιιαο ππξπνιεί θαη θαηαζηξέθεη 

νιφθιεξν ηνλ Πεηξαηά, εζηία ηεο αληίζηαζεο ζηνπο Ρσκαίνπο, ιφγσ ηεο ζπκκαρίαο ησλ Αζελαίσλ κε ηνλ 

βαζηιηά ηνπ Πφληνπ Μηζξηδάηε. Ζ πφιε εξήκσζε θαη ε θαηνίθεζε πεξηνξίζηεθε ζην ιηκάλη θαη ζηελ 

πεξηνρή γχξσ απφ ην ηεξφ ηνπ  Γηφο σηήξνο. 

(slide) Καηά ηε ξσκατθή πεξίνδν, ν Καίζαξαο (49-44 π.Χ.) θαη ν Αχγνπζηνο (27 π.Χ-14 κ.Χ.) 

ζπκβάινπλ ζηελ αλφξζσζε ηεο πφιεο. ηα ηέιε ηνπ 1
νπ

 αη. π.Χ. επηζθεπάδνληαη ηα ηεξά θαη ην ιηκάλη θαη 

αλαζηειψλνληαη ηα δεκφζηα θηήξηα. Χάξε ζηνλ Αδξηαλφ 117 κ.Χ. – 138 κ.Χ. ν Πεηξαηάο γλσξίδεη λέα 

αθκή. Χηίδνληαη πινχζηα ζπίηηα, κε ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία, ηππηθά ηνπ ξσκατθνχ Domus, ηνπ αζηηθνχ 

ζπηηηνχ ηεο επνρήο: πεξίζηπια αίζξηα, πνιιαπιά δσκάηηα, εζσηεξηθέο απιέο θαη θήπνπο. Σν vestibulum 

(είζνδνο) νδεγνχζε ζε κηα κεγάιε εζσηεξηθή απιή, ην atrium, πνπ ήηαλ ην θεληξηθφ ζεκείν ηνπ ζπηηηνχ 

θαη πεξηειάκβαλε ην άγαικα θαη έλα βσκφ ησλ νηθηαθψλ ζενηήησλ. Πεξηκεηξηθά ηνπ atrium ππήξραλ 

cubicula  (θξεβαηνθάκαξεο), ρψξνο εζηίαζεο, ην triclinium, φπνπ δεηπλνχζαλ νη επηζθέπηεο, ην tablinum 

(θαζεκεξηλφ δσκάηην ή ρψξνο κειέηεο),  θαη ε Cullina (ε θνπδίλα)  

http://en.wikipedia.org/wiki/Atrium_%28architecture%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Triclinium
http://en.wikipedia.org/wiki/Tablinum
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cullina&action=edit&redlink=1
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Σν 267 κ.Χ. κεηά ηελ επηδξνκή ησλ Δξνχισλ ν Πεηξαηάο παξαθκάδεη. Δπαλαθάκπηεη ζηα ρξφληα 

ηνπ Μεγάινπ Κσλζηαληίλνπ. Αλαθαηαζθεπάδνληαη νη πξνβιήηεο ηνπ ιηκαληνχ, θαηαζθεπάδνληαη 

απνζήθεο θαη νηθνδνκνχληαη κεγαινπξεπείο ζέξκεο (νδφο Κνινθνηξψλε θαη 2αο Μεξαξρίαο). Σν 396 

κ.Χ. κε ηελ επηδξνκή ησλ Γφηζσλ ηνπ Αιάξηρνπ εξεκψλεηαη νξηζηηθά ν Πεηξαηάο θαη εγθαηαιείπεηαη. 

Σελ ίδηα επνρή εγθαηαιείπνληαη νη ζέξκεο θαη ζηακαηά ε ιεηηνπξγία ηνπ πδξαγσγείνπ. 

Οη αλαζθαθέο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζπκπιήξσζαλ ηε κέρξη ζήκεξα εηθφλα γηα ηελ ηνπνγξαθία 

ηεο αξραίαο πφιεο θαη ηελ εμέιημε ηεο ζην ρξφλν, ηφζν ζηελ πεξηνρή ηνπ Γεκνηηθνχ Θεάηξνπ φζν θαη 

ζην Λφθν ηεο Μνπληρίαο.  

πγθεθξηκέλα, ε δηεξεπλεζείζα έθηαζε ζηα 4 ζθάκκαηα πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Θεάηξνπ Πεηξαηά, αιιά θαη ε παξάιιειε δηεξεχλεζε ησλ πεξηκεηξηθψλ ηάθξσλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ 

δηθηχσλ ΟΚΩ θαη ηα νξχγκαηα ηνπνζέηεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνλ νκψλπκν ζηαζκφ, 

έθηαζεο πεξίπνπ 5.000 η.κ., απνθάιπςαλ ηκήκαηα 8 θεληξηθψλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, θαζψο θαη 

θαηάινηπα 3 δξφκσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηεο «Πιαηείαο Οδνχ», ηνπ θεληξηθνχ νδηθνχ άμνλαηεο 

αξραίαο πφιεο. 

Παξάιιεια, ε ζσζηηθή αλαζθαθή ζην ρψξν φπνπ ζήκεξα θαηαζθεπάδεηαη ην Φξέαξ εμφδνπ ηνπ 

ΣΒΜ, ζηελ Πιαηεία Γειεγηάλλε επί ηεο νδνχ Γξεγφξηνπ Λακπξάθε, πξφζζεζε ηκήκαηα 2 αθφκα 

νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ θαη ελφο δξφκνπ πιάηνπο 5κ. 

 Ζ αθξηβήο ηνπνγξαθηθή ηνπο απνηχπσζε θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο ζε ζχγρξνλν ππφβαζξν πνπ 

δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε βηβιηνγξαθηθά θαη άιια δεδνκέλα απφ 

παιαηφηεξεο κεγάιεο (φπσο απηέο ζην Κηήξην ηεο πξψελ Ραιιείνπ ρνιήο, ζην Γεκνηηθφ Θέαηξν, ζην 

Ναφηεο Αγίαο Σξηάδαο, ζην Παλεπηζηήκην Πεηξαηά θ.α.)  θαη κηθξφηεξεο αλαζθαθέο, αιιά θαη (slide) 

ζηνηρεία απφ παιαηφηεξνπο ράξηεο θαη (slide) ζπλζεηηθέο εξγαζίεο (Hoepfner- Swandler, ηαηλράνπεξ) 

επηηξέπνπλ ζηε θάζε απηή: 

-ηελ επηβεβαίσζε ή κε πξνγελέζηεξσλ ππνζέζεσλ  

-ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ ηνπνγξαθηθψλ ραξηψλ  

-ηε δπλαηφηεηα επαιήζεπζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ππνζέζεσλ εξγαζίαο πάλσ ζηα δεδνκέλα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ππν εμέιημε αλαζθαθέο 

(slide) Σηο ηοπογραθικό θαίνεηαι η περιοτή ηοσ Δημοηικού Θεάηροσ με ηοποθεηημενες ζηο 

σπόβαθρο ηις προγενέζηερες αναζκαθές και ηα ζκάμμαηα ηοσ έργοσ και ταραγμένο ηον αρταίο 

πολεοδομικό ιζηο. 

(slide) Σηο επόμενο ηοπογραθικό θαίνεηαι η πλαγιά ηοσ Λόθοσ ηης Μοσνιτίας Α ηης οδού 

Γρηγορίοσ Λαμπράκη η θέζη ηων αναζκαθών ηοσ έργοσ ζε ζτέζη με ηην αναζκαθή ηοσ 

Πανεπιζηημίοσ Πειραιά.  
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(slide) -ηελ εμαγσγή πξνθαηαξθηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ ζε ηκήκαηα ηεο 

παξαπάλσ πεξηνρήο  

 

(slide) -ηελ εθπφλεζε κηαο πξφδξνκεο, ππνζεηηθήο αλαζχλζεζεο ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ γηα ηελ 

πεξηνρή πνπ εθηείλεηαη απφ ην ζχγρξνλν ιηκάληζηα δπηηθά έσο θαη ην ιφθν ηεο Μνπληρίαο ζηα 

αλαηνιηθά 

 (slide) -ηελ επειημία ζπληνληζκνχ κε ην επξχηεξν πξφγξακκα ηεο Δθνξείαο γηα ηελ ηνπνγξαθηθή 

απνηχπσζε θαη ηελ πξνζάξηεζε ζε εληαίν ππφβαζξν φισλ ησλ νξαηψλ θαη κε -ζηνηρεία ησλ νπνίσλ 

ηεξνχληαη αξρεηαθά- αξραίσλ θαηαινίπσλ πνπ έρνπλ απνθαιπθζεί δηαρξνληθά ζηελ πφιε ηνπ 

Πεηξαηά. 

 


