
(slide)Η Πρόδρομη περιοδική Έκθεζη ζηο κηίριο  

 

ε θηίξην ηεο Εθνξείαο ζηελ νδό Πύιεο, ζηελ είζνδν ηνπ Πεηξαηά δίπια ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ησλ Αζηηθώλ 

Ππιώλ εηνηκάδεηαη κηα πξόδξνκε έθζεζε κε θύξην ζέκα ηελ παξνπζίαζε ηεο αλαζθαθηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

ηεθκεξίσζεο ησλ αξραηνινγηθώλ δεδνκέλσλ. Η έθζεζε πνπ ζρεδηάδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΣΣΙΚΟ 

ΜΕΣΡΟ ζα έρεη ζηόρν λα παξνπζηάζεη εθ παξαιιήινπ ηελ αλαζθαθηθή δηαδηθαζία θαη ην ηερληθό έξγν. 

 Μέζα από θσηνγξαθίεο, βίληεν, ζρέδηα θαη θείκελα ε έθζεζε ζηνρεύεη λα απνθαιύςεη ηελ ηζηνξία πίζσ από 

ηηο θαηαζθεπέο θαη λα πξντδεάζεη ην θνηλό γηα ηα εθζέκαηα ηεο κόληκεο έθζεζε ηνπ ζηαζκνύ ΔΗΜΟΣΙΚΟ 

ΘΕΑΣΡΟ. Δίλεηαη ε επθαηξία λα θσηηζηεί ε ζεκαζία ηεο αλζξώπηλεο ζπκβνιήο θαη ζπλεξγαζίαο αιιά θαη λα 

πξνβιεζνύλ νη κέζνδνη ηεο έξεπλαο πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνύλ θαη λα αλαιπζνύλ ηα δεδνκέλα 

ζπλδπάδνληαο πνηθίιεο εξεπλεηηθέο κεζόδνπο θαη δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο. 

 ην γεγνλόο όηη ε δηαδηθαζία ηεο ζπληήξεζεο ησλ επξεκάησλ ιακβάλεη ρώξα ζην ηζόγεην ηνπ θηηξίνπ θαη ζα 

είλαη νξαηή από ςειά, από ην ρώξν όπνπ ζα θηινμελείηαη ε έθζεζε,  αλακέλεηαη λα απνκαθξύλεη έλα αθόκε 

θξαγκό κεηαμύ ηνπ θνηλνύ θαη ησλ αθαλώλ δηαδηθαζηώλ πνπ ζπληεινύλ ζηελ αλαζύλζεζε ηεο αξραηνινγηθήο 

πιεξνθνξίαο. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο, ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζηνλ ίδην ρώξν πξνγξακκαηηζκέλα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ επηζπκνύλ ηελ εμνηθείσζε ησλ ζρνιηθώλ νκάδσλ κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αξραηνινγηθήο 

ηεθκεξίσζεο.  

 

(slide)Με ηελ ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΚΣΕΠΚΑ/88036/53521/2936- 1-4-14 δίδεηαη ε έγθξηζε ρσξνζέηεζεο 

κόληκεο έθζεζεο κε ζέκα ηελ ύδξεπζε ηεο αξραίαο πόιεο ζην ζηαζκό Δεκνηηθό Θέαηξν ηνπ Πεηξαηά.  

Η  μόνιμη Έκθεζη ηοσ σζηήμαηος Ύδρεσζης ηης αρταίας πόλης ηοσ Πειραιά ζηο ηαθμό 

«ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ» επηζπκεί λα παξνπζηάζεη: 

 ην πδξεπηηθό ζύζηεκα σο ζεκαληηθό θαη αλαγθαίν παξάγνληα ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο αξραίαο 

πόιεο ηνπ Πεηξαηά θαη ζπζηαηηθό ηνπ αξρηθνύ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο από ηνλ Ιππόδακν (γλσζηηθό – 

ζεκαηηθό αληηθείκελν) 

 λα αλαρζεί ζε πόιν έιμεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Πεηξαηά, αιιά θαη ησλ επηβαηώλ θαη ησλ ηνπξηζηώλ/μέλσλ 

επηζθεπηώλ 

 λα δεκηνπξγεζεί έλαο ρώξνο πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο εξέζηζκα γηα ηε γλσξηκία κε ην Αξραηνινγηθό 

Μνπζείν ηνπ Πεηξαηά, ηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη ηα κλεκεία ηεο πεξηνρήο, ηα νπνία παξακέλνπλ 

άγλσζηα ή ηνπιάρηζηνλ αλεξκήλεπηα, όρη κόλν ζηνπο επηζθέπηεο ηεο αιιά θαη ζε κεγάιν κέξνο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο.  

 



(slide)Σξεηο δεμακελέο θαη έλα ηκήκα απιήο Πεηξαηθνύ ζπηηηνύ ηεο ειιεληζηηθήο πεξηόδνπ ζα απνηεινύλ ηνλ 

θύξηνθνξκό ησλ εθζεκάησλ. 

 Η Δεμακελή 27, ε νπνία απνθαιύθζεθε εθηόο ηνπ πεξηγξάκκαηνο εθζθαθήο ηνπ ζηαζκνύ θαη 

απνηειείηππηθό παξάδεηγκα δεμακελήο, ραξαθηεξηζηηθήο ηνπ ζπζηήκαηνο ύδξεπζεο ησλ νηθηώλ ηνπ 

αξραίνπ Πεηξαηά ζα δηαηεξεζεί νξαηή από ηελ επηθάλεηα ζε πνιύ κηθξή απόζηαζε από ηελ θεληξηθή 

είζνδν ηνπ ηαζκνύ 

 ε δύν δξνκηθνύο ρώξνπο κεγάινπ κήθνπο, δειαδή ζήξαγγεο πνπ ζπλδένπλ ην επίπεδν επηβαηώλ  κε ηηο 

Πιαηείεο Δεκνηηθνύ Θεάηξνπ θαη Κνξαή, ν επηζθέπηεο ζα έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηηο ππόγεηεο αξραίεο 

θαηαζθεπέο ύδξεπζεο. Μέζσ αλαπαξαζηάζεσλ-αλαπηπγκάησλ ζε πξαγκαηηθό κέγεζνο (θιίκαθα 1:1) θαηά 

κήθνο ηνκώλ δύν εθ ησλ ζπγθξνηεκάησλ / πδξεπηηθώλ θαηαζθεπώλ πνπ απνθαιύθζεθαλ ζηε ζσζηηθή 

αλαζθαθή ηνπ ηαζκνύ, ηνπνζεηεκέλσλ ζην πιεπξηθό ηνίρσκα ηνπ δηαδξόκνπ,νη επηζθέπηεο ζα 

αληηιακβάλνληαη βησκαηηθά ηε κνξθνινγία, ην κέγεζνο θαη ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ηνπο ιεπηνκέξεηεο. Γηα 

ηελ επεμήγεζε ησλ παξαπάλσ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζπκπιεξσκαηηθά επνπηηθό πιηθό, ηνπνζεηεκέλν θαηά 

κήθνο ησλ ηνηρσκάησλ ησλ δύν δηαδξόκσλ. 

 ην δάπεδν ηνπ ρώξνπ ζην δηάδξνκν ηεο εηζόδνπ από ηελ Πιαηεία Κνξαή, πξνο ην Δεκνηηθό Θέαηξν, ζην 

επίπεδν ησλ επηβαηώλ αιιά θαη ζην ρώξν πξόζβαζεο ζηηο απνβάζξεο, ζα ηνπνζεηεζεί θάησ από γπάιηλε 

θαηαζθεπή ηκήκα απιήο πεηξατθήο νηθίαο ηεο ειιεληζηηθήο πεξηόδνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη βνηζαισηά 

δάπεδα κε δύν πεξηκεηξηθνύο ηνίρνπο, ιίζηλν θαηώθιη εηζόδνπ, ζηόκην δεμακελήο θαη ιίζηλνπο αγσγνύο 

απνξξνήο λεξνύ. Σν επνπηηθό πιηθό ζε απηό ην ρώξν ζα εζηηάδεη ζηελ νηθηζηηθή εμέιημε ηνπ αξραίνπ 

Πεηξαηά 

 Κέληξν Πιεξνθόξεζεο. Εδώ ν επηζθέπηεο ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα πιεξνθνξεζεί γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ 

ηελ αμία ηνπ λεξνύ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηώλ κε ηε ρξήζε ςεθηαθώλ εθαξκνγώλ θαη 

νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ πνπ ζα δεκηνπξγνύλ έλα δηαδξαζηηθό πεξηβάιινλ. 

 Η ζεκεξηλή ζπδήηεζε ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ, αιιά θαη ησλ κειινληηθώλ πξννπηηθώλ είλαη ν 

πξώηκνο θαξπόο απηήο ηεο ζπλέξγεηαο θαη είκαζηε επηπρείο πνπ ην κνηξαζηήθακε εδώ, καδί ζαο όρη κόλνλ 

ράξηλ ηεο γλώζεο γηα ηνλ αξραίν θόζκν αιιά θαη ζην πιαίζην ησλ ζύγρξνλσλ πξνβιεκαηηζκώλ γηα ηελ 

αεηθόξν αλάπηπμε ηνπ θόζκνπ καο ζην άκεζν κέιινλ. 

 


