
Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

Μέχρι και το 450 π.Χ. ήταν μια πολύ αραιοκατοικημένη και άγονη περιοχή, ευνοημένη όμως 

από τη φύση αφού διέθετε τρία φυσικά λιμάνια: ένα στη βόρεια πλευρά της χερσονήσου και δύο 

στη νότια.  

Ο Θεμιστοκλής έχοντας πειστεί για τα πλεονεκτήματα των λιμανιών του Πειραιά, απέναντι στο 

μέχρι τότε μεγάλο λιμάνι της πόλης, το Φάληρο, ενέταξε τον Πειραιά στο ναυτικό του 

πρόγραμμα. Έτσι γεννήθηκε μια νέα πόλη που έμελλε να επηρεάσει σημαντικά το μέλλον της 

Αθήνας, γιατί χάρη σε αυτήν η Αθήνα μετατράπηκε σε μια ναυτική υπερδύναμη του αρχαίου 

κόσμου.   

 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΑ ΟΧΥΡΩΣΗ 

Το 493 π.Χ. ο Θεμιστοκλής έπεισε τους Αθηναίους να ξεκινήσουν ένα μεγάλο έργο: την 

οχύρωση του Πειραιά και τη ναυπήγηση 200 πολεμικών πλοίων.  

Η οικοδόμηση των τειχών ξεκίνησε το 492 π.Χ. και  διακόπηκε όταν άρχισαν οι περσικοί 

πόλεμοι.  Συνεχίστηκε με γοργούς ρυθμούς το 460 π.Χ.  αφού είχε τελειώσει ο πόλεμος και 

είχαν οχυρώσει οι Αθηναίοι το άστυ. Το θεμιστόκλειο τείχος είχε μήκος 11 χλμ. περίπου, 

προστάτευε τα τρία λιμάνια, αλλά άφηνε έξω την ακτή της Πειραϊκής. 

 

Η ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑ ΠΟΛΗ 

Μετά την ολοκλήρωση της οχύρωσης άρχισε να κτίζεται η πόλη. Ο Πειραιάς κτίστηκε εξ αρχής 

ως νέα πόλη. Ο Περικλής κάλεσε τον Μιλήσιο πολεοδόμο Ιππόδαμο και του ανέθεσε τη χάραξη 

της νέας πόλης. Ο Ιππόδαμος δούλεψε πάνω σε δύο αρχές: την ισόνομη κατάτμηση του αστικού 

χώρου και τον σαφή καθορισμό των χρήσεων της γης (ιδιωτικό – δημόσιο). Έτσι προέκυψε, για 

πρώτη φορά στην ιστορία,  ένα πρότυπο πόλης που εφάρμοζε στην πράξη τις αρχές της 

Δημοκρατίας.  

 

ΤΑ ΜΑΚΡΑ ΤΕΙΧΗ 

Το 460 π.Χ. άρχισαν να χτίζονται  τα Μακρά Τείχη, το Βόρειο σκέλος και το Φαληρικό, για την 

ασφαλή σύνδεση της Αθήνας με το επίνειό της.   Το Φαληρικό τείχος όμως  δεν προστάτευε 

επαρκώς γιατί ο εχθρός θα μπορούσε να εισβάλει από τον φαληρικό όρμο που δεν 

προστατευόταν με θαλάσσιο τείχος. Για το λόγο αυτό το 450 π.Χ. χτίστηκε ένα ακόμα τείχος, το 

Νότιο σκέλος ή Διάμεσο τείχος 180 μ. νοτιότερα του Βορείου σκέλους. 

 

Η ΚΟΝΩΝΕΙΑ ΟΧΥΡΩΣΗ 

Το 404 π.Χ. οι Σπαρτιάτες ως νικητές του Πελοποννησιακού πολέμου υποχρέωσαν τους 

ηττημένους Αθηναίους να κατεδαφίσουν τα τείχη τους, σε Αθήνα και Πειραιά. Τα τείχη 

κτίστηκαν ξανά το 394 π.Χ. από τον στρατηγό Κόνωνα, μετά τη νίκη του εναντίον των 

Σπαρτιατών στη ναυμαχία της Κνίδου. Η νέα οχύρωση μήκους 13-14 χλμ. συμπεριέλαβε και την 

ακτή της Πειραϊκής.  

Το νέο τείχος, όπως και το Θεμιστόκλειο, χτίστηκε με ακτίτη λίθο, δηλ. πέτρα από τα ντόπια 

λατομεία της Πειαραϊκής. Κατά διαστήματα ενισχυόταν από πύργους που είναι πιο πυκνοί στα 

χερσαία και ευπρόσβλητα σημεία. 

 



 

ΠΥΛΕΣ 

Υπήρχαν τρεις βασικές πύλες ο Αστικός Πυλών, η Διαμέσου Πύλη και η Ηετιώνεια καθώς  

και κάποιες  μικρές πυλίδες  κυρίως προς το θαλάσσιο μέτωπο, που εξυπηρετούσαν τους 

ψαράδες. 

Αστικός Πυλών 

Ήταν η κύρια πύλη εισόδου στον Πειραιά. Η πύλη είχε δύο ανοίγματα: ένα προς τη μεριά της 

πόλης και ένα προς τα έξω. Μεταξύ των δύο ανοιγμάτων υπήρχε μια αυλή. (στον ίδιο τύπο της 

πύλης με αυλή ανήκουν και οι δύο κεντρικές πύλες της Αθήνας, η Ιερά Πύλη και το Δίπυλο). 

Στην πρώτη της φάση, τη θεμιστόκλεια, η πύλη ενισχυόταν από κυκλικούς πύργους. Στη 

δεύτερη φάση, την κονώνεια, οι πύργοι ξαναχτίστηκαν αλλά ορθογώνιοι. Η εικόνα που 

βλέπουμε σήμερα ανήκει στη δεύτερη φάση. 

Διαμέσου πύλη 

Όταν χτίστηκε το Νότιο σκέλος δημιουργήθηκε ανάγκη για μια νέα πύλη και τότε οικοδομήθηκε 

η Διαμέσου πύλη, παρόμοια με τον Αστικό Πυλώνα, σε απόσταση 170 μ. από αυτόν.  

Ηετιώνεια πύλη 

Η χερσόνησος της Ηετιώνειας στη βορειοδυτική πλευρά του Μεγάλου Λιμένα θεωρούνταν πολύ 

σημαντική για την άμυνα του Πειραιά. Γι αυτό άλλωστε ο Θεμιστοκλής την είχε συμπεριλάβει  

μέσα στην οχύρωση.  Ωστόσο το φρούριο και η πύλη  άρχισαν να χτίζονται βιαστικά το 411 π.Χ. 

από τους Αθηναίους ολιγαρχικούς, με σκοπό  τον έλεγχο του λιμανιού. Αρκετοί πολίτες, μόλις 

έμαθαν ότι οι Τριάκοντα σκόπευαν να εμποδίσουν τον αθηναϊκό στόλο να μπει στο λιμάνι, ενώ 

σχεδίαζαν να επιτρέψουν την είσοδο στον σπαρτιατικό, έτρεξαν στο λιμάνι και άρχισαν να 

κατεδαφίζουν το τείχος. Το φρούριο και η πύλη ξαναχτίστηκαν από τον Κόνωνα το 394 π.Χ.. 

 

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ 

Δύο ήταν οι κύριοι οδικοί άξονες που συνέδεαν την Αθήνα με τον Πειραιά:  

Ο εις Πειραιά αμαξιτός που περνούσε έξω από τα τείχη,  βόρεια του Βορείου σκέλους των 

Μακρών Τειχών. Ο δρόμος προχωρούσε σχεδόν παράλληλα με το Βόρειο σκέλος και κατέληγε 

στον Αστικό Πυλώνα. Τμήματά του έχουν εντοπιστεί σε διάφορα σημεία κατά μήκος της οδού 

Πειραιώς.  

Η διά Κοίλης οδός 

Συνέδεε την Αθήνα με τον   Πειραιά μέσα από τα Μακρά Τείχη και ήταν ο συντομότερος 

δρόμος, αλλά και  ο ασφαλέστερος  σε περίοδο πολέμου. Ξεκινούσε  από την περιοχή της 

Κοίλης (μεταξύ Φιλοπάππου και Πνύκας) και κατέληγε στη Διαμέσου Πύλη.  

 

 

 

 

Εύη Πίνη  

Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιά και Νήσων 

 

 

 

 



 

 


