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1ο ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ(Σκυλίτση και Πυλών) 

 

 

Α. Η ταυτότητα του μνημείου 

-Θέση που βρίσκεται:  …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
-Το μνημείο είναι:  
  Χώρος λατρείας           τεχνικό έργο              κοινωφελές έργο                 άλλο 
 
- Το μνημείο ανήκει: 
 στην κλασσική εποχή          στη  ρωμαϊκή εποχή           στη βυζαντινή εποχή 
 
-Χρόνος κατασκευής:  

-υλικά κατασκευής:           πέτρα              πλίνθοι          άλλο 

-Χρήση και λειτουργία την εποχή που κατασκευάστηκε: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Β.  Πως θα χαρακτηρίζατε με μια φράση ή με μια λέξη το τοπίο: 
Μέσα στον αρχαιολογικό χώρο: 
Γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο: 
 
 
Γ. Τι συναισθήματα σας προκαλεί η  εικόνα του μνημείου;  
 
Α. Παρατηρήστε πάλι το χώρο  και εκφράστε τα συναισθήματά σας με πέντε 
ουσιαστικά : 
Α. 

Β. 

Γ. 

Δ. 

Ε. 

Β. Συζητήστε στην ομάδα και αιτιολογήστε την επιλογή σας 
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2ο ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Σκυλίτση και Πυλών) 

 

Α. Η κατάσταση του μνημείου σήμερα: 

 το μνημείο:   
είναι σε πολύ καλή κατάσταση               έχει διασωθεί μόνο ένα τμήμα του 

 
 υπάρχουν πινακίδες με ικανοποιητική πληροφόρηση για έλληνες και ξένους 

επισκέπτες:     ναι    όχι       άλλο   

 γίνεται ξενάγηση από αρχαιολόγους:   ναι        όχι 

 έχει αναδειχθεί και είναι προσβάσιμο στους επισκέπτες:   ναι        όχι 

 υπάρχει πρόβλεψη για τη πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες:   ναι       όχι 

 φυλάσσεται:       ναι      όχι 

 ο χώρος είναι καθαρός:      ναι     όχι 

 
 
Β. Συζητήστε στην ομάδα και υπογραμμίστε τις αιτίες που, κατά τη γνώμη σας, 
μπορεί να κινδυνεύει το μνημείο σήμερα: 
 

• Εγκατάλειψη 

• Ιδιοκτησιακό καθεστώς 

• Αδιαφορία υπηρεσιών 

• Οικοπεδοποίηση 

• Ατμοσφαιρική ρύπανση 

• Βιομηχανική δραστηριότητα 

• Ασχολίες κατοίκων 

• Άγνοια και αδιαφορία των κατοίκων 

• Συμπεριφορά των κατοίκων 

• Πυρκαγιές 

• Αρχαιολογικές ανασκαφές 

• Επισκέπτες 

• Άλλο 
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ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (34ου Συντάγματος) 

 

Α. Η κατάσταση του μνημείου σήμερα: 

 το μνημείο:   
είναι σε πολύ καλή κατάσταση               έχει διασωθεί μόνο ένα τμήμα του 

  
 υπάρχουν πινακίδες με ικανοποιητική πληροφόρηση για έλληνες και ξένους 

επισκέπτες :    ναι    όχι       άλλο   

 γίνεται ξενάγηση από αρχαιολόγους:   ναι        όχι 

 έχει αναδειχθεί και είναι προσβάσιμο στους επισκέπτες:   ναι        όχι 

 υπάρχει πρόβλεψη για τη πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες:    ναι       όχι 

 φυλάσσεται:        ναι      όχι 

 ο χώρος είναι καθαρός:     ναι     όχι 

B.  Παρατηρήστε   το χώρο γύρω   σας.  Σημειώστε  κάτι που σας εντυπωσίασε: 

 

 

Γ. Ο αρχαιολογικός χώρος αποτελεί κομμάτι του αστικού τοπίου και συνυπάρχει 
με τις καθημερινές δραστηριότητες των σημερινών κατοίκων. Παρατηρήστε γύρω 
σας και καταγράψτε  τις σύγχρονες δραστηριότητες  που μπορεί να απειλούν  τη 
διατήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1ο ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΕΙΡΑΪΚΑ ΤΕΙΧΗ 

 

Α. Η κατάσταση των τειχών σήμερα: 

 Τα τείχη:   
είναι σε πολύ καλή κατάσταση               έχει διασωθεί μόνο ένα τμήμα τους 

 
 υπάρχουν πινακίδες με ικανοποιητική πληροφόρηση για έλληνες και ξένους 

επισκέπτες:      ναι    όχι       άλλο   

 γίνεται ξενάγηση από αρχαιολόγους:   ναι        όχι 

 είναι προσβάσιμα στους επισκέπτες:   ναι        όχι 

 υπάρχει πρόβλεψη για τη πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες:   ναι       όχι 

 φυλάσσονται:        ναι      όχι 

 ο χώρος στον οποίο εκτείνονται είναι καθαρός:     ναι     όχι 

 

Β. Ζήστε το χώρο με τις αισθήσεις σας. 
 

Κλείστε τα μάτια κι αφουγκραστείτε τους ήχους της φύσης γύρω σας. Σημειώστε 
τους ήχους που επικρατούν: 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Παρατηρήστε τα χρώματα γύρω σας. Σημειώστε αυτά που κυριαρχούν: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Πως θα χαρακτηρίζατε με μια λέξη το τοπίο στο  οποίο ανήκει ο αρχαιολογικός 
χώρος:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Εκφράστε τα συναισθήματα που νιώθετε: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2Ο ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΕΙΡΑΪΚΑ ΤΕΙΧΗ 

 

Α. Κάνετε μια μικρή έρευνα απόψεων. Ρωτήστε  κατοίκους,  καταστηματάρχες , 

περαστικούς για αυτά τα «αρχαία». Καταγράψτε τις απόψεις τους και συζητήστε 

στην ομάδα. 

 Τα Πειραϊκά Τείχη: 
Α. είναι έργο του Θεμιστοκλέους 
Β. είναι έργο του Κόνωνα 
Γ. είναι έργο και των δύο 
Δ. δεν ξέρω 

 
 

  Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη σημερινή τους  κατάσταση; 
Καθόλου 
Λίγο 
Αρκετά 
Πολύ 
Πάρα πολύ 
 

              

 Υπάρχει κάτι που κατά τη γνώμη σας υποβαθμίζει τη σημερινή εικόνα των 
τειχών; Αν ναι, τι είναι αυτό; 

 
 
 
 

 Ποιος φροντίζει για  τη συντήρησή τους; 
Α. η Αρχαιολογική Υπηρεσία 
Β. ο Δήμος Πειραιά 
Γ. ιδιώτες 
Δ. άλλη υπηρεσία 
Ε. δεν ξέρω 

 
 

 Ποια ήταν κατά τη γνώμη σας η χρησιμότητα των Πειραϊκών  Τειχών κατά 
την αρχαιότητα; 

 
 
 

 

 Πως μπορείτε να συμβάλλετε εσείς στην προστασία τους; 
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1ο ΦΥΛΛΟ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (μετά την επίσκεψη) 

 

Συζητήστε στην ομάδα τις εμπειρίες σας από την περιήγησή σας στις Αστικές Πύλες του 

Πειραιά. Αποτυπώστε τις απόψεις και τα συναισθήματά σας σε προτάσεις 

χρησιμοποιώντας τα παρακάτω ρήματα: 

 

Γνωρίσαμε … 

 

Ανακαλύψαμε…  

 

Μάθαμε … 

 

Απολαύσαμε… 

 

Μας ενόχλησε… 

 

Φανταστήκαμε … 

 

Την επόμενη φορά που θα επισκεφτούμε το χώρο θα θέλαμε… 
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2ο ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (μετά την επίσκεψη) 

 

Πειραϊκά Τείχη: με βάση τις απαντήσεις που συλλέξατε από το ερωτηματολόγιό σας 

καταγράψτε τα συμπεράσματά σας και ετοιμάστε μια σύντομη παρουσίαση. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3ο ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (μετά την επίσκεψη) 

 

Για πολλούς ανθρώπους ο θαυμασμός και ο «σεβασμός» προς τα αρχαία μνημεία περιορίζεται σε 
μια στείρα προγονολατρεία.  Όμως, όπως αναφέρει ο Ken Taylor στο Cultural landscape as open air 

museum, Humanities Research: «τα πολιτιστικά τοπία ως αποτυπώματα της ανθρώπινης ιστορίας 
είναι τα πιο πλούσια ιστορικά αρχεία που διαθέτουμε. Μπορούν να μας πουν, εφόσον μάθουμε να 
ερμηνεύουμε και κατανοούμε τις ιστορίες τους, για τα κατορθώματα και τις αξίες των προγόνων μας, 
για τις τωρινές μας αξίες και τα ιδανικά καθώς και για αυτά των μελλοντικών γενεών…. Αποτελούν 
παράθυρο για το συλλογικό μας παρελθόν, για την έκθεση του πολιτισμού μας. Με άλλα λόγια δεν 
είναι μόνο αυτό που βλέπουμε αλλά και ένας τρόπος για να βλέπουμε. Βλέπουμε με τα μάτια μας 
αλλά ερμηνεύουμε με το μυαλό μας»  
 
Συζητήστε στην ομάδα για τις αξίες του αρχαιολογικού χώρου των Αστικών του Πυλών Πειραιά. 
Προετοιμάστε μια σύντομη παρουσίαση. 
 
Οικολογική αξία: 
 
 
 
 
 
Πολιτιστική αξία: 
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Αισθητική αξία: 
 
 
 
 
 
Κοινωνική αξία: 
 
 
 
 
Οικονομική αξία: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ο ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (μετά την επίσκεψη) 

 

Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα αρχαία μνημεία ως «τοπία πολιτισμού» μπορούν να 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πολιτισμικής μας ταυτότητας και ταυτόχρονα  αποτελούν 

σημαντικούς πόρους βιώσιμης ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες.   

Συζητείστε στην ομάδα  σας πως οι αρχαιολογικοί χώροι του Πειραιά μπορούν να 

συμβάλλουν στην τοπική βιώσιμη ανάπτυξη. Προετοιμάστε μια σύντομη παρουσίαση.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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