
Εισαγωγή 
Ένα μεσογειακό λιμάνι δύο αιώνων



Αν η γέννηση της πόλης του Πειραιά ταυτίζεται με την ίδρυση του κράτους, 
η ωριμότητά της συντελέστηκε τον Μεσοπόλεμο. Ακριβώς τότε, καθώς 

ξεκίναγε ο δεύτερος κύκλος της πολεοδομικής και οικονομικής ανάπτυξης 
της πόλης, η προσφυγική πλημμύρα ήρθε να ανατρέψει μια σχετικά ομαλή 
πορεία που είχε αρχίσει από την ίδρυση και έφτανε στη στιγμή που ο Πει-
ραιάς ήταν πλέον ένα στιβαρό βιομηχανικό και οικονομικό κέντρο. Οι Βαλ-
κανικοί και ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η μικρασιατική εκστρατεία και στη 
συνέχεια η διεθνής οικονομική κρίση ανέτρεψαν τα πάντα. Οι προσφυγικοί 
πληθυσμοί μετασχημάτισαν την πόλη και την ταυτότητά της, μετατρέποντάς 
την απρογραμμάτιστα σε απέραντη για τους καιρούς εκείνους εργατούπολη. 
Κάπου εκεί πρέπει να τελείωσαν και τα όνειρα της ηγεμονεύουσας έως τότε 
αστικής τάξης για ένα κοσμοπολιτικό κέντρο με επαύλεις, θέατρα, προάστια- 
λουτροπόλεις δίπλα στο κερδοφόρο λιμάνι και την ακμάζουσα βιομηχανία. 
Και τα τρία δεν χωρούσαν στον Πειραιά. Αναγκαστικά ο πλούτος πορευόταν 
με τη φτώχεια δίπλα του, οι καθαρές ακτές με τις μολυσμένες, ο μπάτης του 
Σαρωνικού με την καπνιά των καμινάδων. Αυτό οι λαϊκές τάξεις ήταν υπο-
χρεωμένες να το υποστούν, οι άρχουσες όχι. Είχαν ήδη επιλέξει τον δρόμο 
της διαφυγής σε καθαρά για αυτές περιβάλλοντα. 

Ο επόμενος πόλεμος διέλυσε τον Πειραιά. Η αστική κρίση που ξεκίνησε 
με την πείνα και τους βομβαρδισμούς του 1941-1944, δεν τελείωσε με τη 
λήξη τους. Έφτασε έως το τέλος του 20ού αιώνα. Η μεταπολεμική ανοικο-
δόμηση και το Σχέδιο Μάρσαλ για τη βιομηχανία και το λιμάνι έδειξαν να 
μπορούν να επαναφέρουν τα πράγματα. Όμως οι μεγαλοαστοί, βιομήχανοι 
και εφοπλιστές, έως και οι δήμαρχοι, είχαν εγκαταλείψει τα βρόμικα νερά του 
λιμανιού. Κατοικούσαν στα βόρεια και κατέβαιναν στο λιμάνι για τη δουλειά 
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τους. Ο εργατόκοσμος συνέχιζε να μένει εκεί. Αλλά, και στις φτωχές συνοικίες, 
όσοι άλλαζαν ταξικό επίπεδο, πολλές φορές αποχωρούσαν και αυτοί προς πιο 
«σικ» συνοικίες. 

Γύρω στο 1955 φαινόταν μια επανεκκίνηση, με αύξηση των μεγεθών και 
επιστροφή στα επίπεδα του 1939. Η ταραγμένη δεκαετία του 1960, με τα ρι-
ζοσπαστικοποιημένα εργατικά στρώματα να διεκδικούν ουσιαστικά την πόλη 
και να εκλέγουν νέου τύπου δημοτικούς άρχοντες, μετέτρεψε τις βόρειες και 
δυτικές πειραϊκές συνοικίες σε «κόκκινες». Ήταν η συνέχεια μιας συγκλονι-
στικής διαδικασίας, την αφετηρία της οποίας βρίσκουμε μέσα στον πόλεμο, 
με τη μαζική προσχώρηση του πληθυσμού στην αντίσταση κατά των ναζί, 
στο ΕΑΜ και στον ΕΛΑΣ, και την παρακολουθούμε να συνεχίζεται ως τις 
παραμονές της δικτατορίας του 1967 με τη δημοκρατική έκρηξη της ΕΔΑ 
και τη «Χαμένη Άνοιξη». Ο Πειραιάς ήταν ένας από τους κορυφαίους πόλους 
αυτής της διαδικασίας. 

Οι κεντρικοί σχεδιασμοί εκείνης της εποχής και η εφαρμογή τους στη συνέ-
χεια από τη δικτατορία των συνταγματαρχών του 1967 αποσκοπούσαν στο να 
στρέψουν την πόλη σε μια νέα κατεύθυνση, προς τον τουρισμό, αποχρωματί-
ζοντας τις εργατικές συνοικίες, ενώ ταυτόχρονα η οικοδομή κυριάρχησε ως μία 
από τις κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας. Παράλληλα, η αργή αποβιομηχά-
νιση είχε αρχίσει. Η βιομηχανία κατέρρευσε γύρω στις αρχές της Μεταπολίτευ-
σης, αλλά οι συνοικίες άντεξαν. Οι δημοκρατικές αυτοδιοικήσεις και νεοφανή 
κινήματα στέγης και περιβάλλοντος έπαιξαν τον ρόλο τους. 

Ανάμεσα σε εκείνο το εκρηκτικό κοινωνικό περιβάλλον, η ναυτιλία, ανε-
ξαρτητοποιημένη οικονομικά και πολιτικά από τις κεντρικές κυβερνήσεις, 
και βέβαια από την αυτοδιοίκηση, συνέχιζε την πορεία της. Εξαρτιόταν πε-
ρισσότερο από το City του Λονδίνου, τα γεωπολιτικά παιχνίδια του πετρε-
λαίου και του Τρίτου Κόσμου και καθόλου από το πολιτικό κέντρο της πλατείας 
Συντάγματος ή το δημοτικό αντίστοιχο κέντρο της πλατείας Κοραή. Εδώ όμως, 
παρά τη σχεδόν διαχρονική διεθνοποίησή της, η ναυτιλία εμφάνισε και εμφα-
νίζει έντονα μία ανεξήγητη χωρική ταυτότητα. Η ακτή Μιαούλη συνέχιζε να 
είναι το μεγάλο «cluster» της ελληνόκτητης ναυτιλίας και τόπος ανάδειξης 
των παλιών και στιβαρών ναυτιλιακών επιχειρήσεων αλλά και των νεόκοπων. 
Έτσι ο Πειραιάς υπερτερούσε και υπερτερεί σε σχέση με άλλες περιοχές του 
λεκανοπεδίου όπως η Γλυφάδα ή το Μαρούσι. Το παιχνίδι της θάλασσας συ-
νέχισε και συνεχίζει να παίζεται στις προβλήτες του Αγίου Σπυρίδωνος και 
του Αγίου Νικολάου. Ο κρατικός διοικητής του λιμανιού, ο ΟΛΠ, έπειτα από 
ογδόντα χρόνια ζωής άλλαξε χέρια. Η εξέλιξη της πώλησης του λιμανιού 
στον κινέζικο ναυτιλιακό κολοσσό της Cosco που δρομολογήθηκε στην πρώ-
τη δεκαετία του 21ου αιώνα και ολοκληρώθηκε το 2017 είναι πολύ πρόσφατη 
για να αποτιμηθεί. Ένα είναι βέβαιο: ενώ την πειραϊκή βιομηχανία δεν τη 
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διεκδίκησε κανείς, ούτε καν οι εργάτες της, δεν συνέβη το ίδιο με το λιμάνι. 
Αυτό σημαίνει ότι το λιμάνι συνεχίζει, όπως και τους προηγούμενους δύο αιώ-
νες, να είναι το κρίσιμο ζωοδοτικό στοιχείο της εξέλιξης του Πειραιά. Λόγω 
αυτής της γεωφυσικής ιδιομορφίας, των πολυσχιδών αγκυροβολίων και της 
εκτεταμένης κοινωνικής και οικονομικής ενδοχώρας, αυτός ο τόπος έζησε 
και άκμασε σε όλη την ιστορία των δύο αιώνων, ως ένα ισχυρό δίπολο, συ-
ζυγές εθνικό και μεσογειακό κέντρο, και όχι ως μία από τις πολλές συνοικίες 
της νέας άλλοτε και κυρίαρχης σήμερα Αθήνας.



1

Μια νέα πόλη σε έναν 
αρχαίο ερειπιώνα

Εικόνα 1. To λιμάνι του Πειραιά στις αρχές του 19ου αιώνα, από την περιοχή της Ντογάνας 
(οθωμανικό τελωνείο στη θέση της σημερινής πλατείας Καραϊσκάκη). Στο βάθος διακρίνο-
νται η αρχαία είσοδος με τις άκρες των λιμενοβραχιόνων, η Ηετιώνεια, και στον ορίζοντα η 
Σαλαμίνα και η Ψυττάλεια. Simone Pomardi, 1804-1806.



ΤΟ ΝΕΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Η γεωγραφία του τόπου

Η σημερινή πόλη του Πειραιά έχει έκταση 10,9 τ.χλμ. στα όρια του Δήμου 
Πειραιά και 50,4 τ.χλμ. στα όρια της περιφέρειάς της, που περιλαμβάνει τους 
πειραϊκούς δήμους Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Δραπετσώνας-Κερατσινίου, Νίκαιας, 
Κορυδαλλού και Περάματος. Αυτός είναι ο μείζων Πειραιάς, μία πόλη σχεδόν 
πέντε φορές μεγαλύτερη από τον ιστορικό κεντρικό της πυρήνα. 

Το κέντρο της πολεοδομικής αυτής ενότητας είναι μία νότια βραχώδης χερ-
σόνησος, στη δυτική άκρη του τόξου της φαληρικής αμμουδιάς, που διεισδύει 
στον μυχό του Σαρωνικού, με μία ελισσόμενη ακτογραμμή και τρία φυσικά 
λιμάνια. 

Είναι το νησί, πέρα από την ακτή που ανέφερε ο Στράβων,1 το οποίο ενώ-
θηκε με τη στεριά χάρη στις προσχώσεις των ποταμών.

Η μεγάλη πεδιάδα, που σβήνει στις παρυφές των αθηναϊκών λόφων, ενώ στα 
δυτικά εκτείνεται εκατέρωθεν της κοίτης του Κηφισού, στο ύψος του Πειραιά, 
βρίσκεται σχεδόν στο υψόμετρο της θάλασσας. Είναι προϊόν των πανάρχαιων 
προσχώσεων των ποταμών και ενώνει την πειραϊκή περιοχή με την αττική γη. 
Τα δύο κύρια ποτάμια του λεκανοπεδίου της Αθήνας, ο Κηφισός και ο Ιλισός, 
διευθετημένα εδώ και έναν αιώνα σε τεχνητές κοίτες, εκβάλλουν σήμερα στα 
ανατολικά της πόλης, συνεχίζοντας να προσχώνουν τον Φαληρικό Όρμο.

Στα βόρεια της χερσονήσου ένα αλυσιδωτό σύμπλεγμα λόφων (Βώκος, 
Καραβάς, Αμφιάλη, Σελεπίτσαρι, Κουτσικάρι) που κατευθύνεται προς τα βο-
ρειοδυτικά υψώνεται μέσα στην πεδιάδα, φτάνοντας στα ορεινά όρια της σύγ-
χρονης πόλης, στο όρος Αιγάλεω. Αντίθετα, προς τα ανατολικά, σε βάθος που 
φτάνει στις παρυφές της κεντρικής Αθήνας, η πεδιάδα είναι απόλυτα ομαλή με 
ελάχιστες εξάρσεις. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την ακτογραμμή. Προς τα 
δυτικά η ακτή ελίσσεται ως το ακραίο σημείο του λεκανοπεδίου, το θαλάσσιο 
στενό που το χωρίζει από το νησί της Σαλαμίνας. Όρμοι ανοίγονται στις ακτές, 
στην Καστέλλα και στην Πειραϊκή χερσόνησο (όρμοι Τουρκολίμανο, Πασαλι-
μάνι, Σκαφάκι, Μπαϊκούτση, Λουβιάρη), διακόπτονται από τη θαλάσσια λεκά-
νη του κεντρικού λιμανιού και συνεχίζονται προς τα δυτικά (όρμοι Σφαγείων 
και Φωρών στη Δραπετσώνα, Αγίου Γεωργίου στο Κερατσίνι). Συνδυάζονται 
με βραχώδεις πλαγιές και εναλλάσσονται με μικρές ομαλές παραλίες ως το 
Πέραμα και το στενό της Σαλαμίνας, όπου το βουνό πλέον φτάνει στην ακτή 
με τις απότομες πλαγιές του. Προς την ανατολή η κατάσταση διαφέρει πολύ. 
Το τόξο της αρχαίας αμμουδιάς, αλλά και οι σύγχρονες επιχωματώσεις, ακο-
λουθούν μία ελαφρά καμπύλη σε μεγάλο μήκος, μέχρι την απέναντι ακτή του 
Παλαιού Φαλήρου.
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Τα τρία λιμάνια διαμορφώνουν το σχήμα της χερσονήσου μοιράζοντάς το 
σε δύο σκέλη. Το ένα, προς το Φάληρο, υψώνεται σε έναν λόφο. Η Καστέλλα 
είναι οι απότομες ανατολικές και οι νότιες πλαγιές αυτού του λόφου που περι-
κλείουν και το μικρό ανατολικό λιμάνι, το Τουρκολίμανο, η αρχαία Μουνιχία 
και σημερινό Μικρολίμανο. Το άλλο είναι η χερσόνησος με το ελαφρό ύψωμα 
και τις βραχώδεις ακτές. Συνώνυμη με την πόλη, προβάλλει στον νότο προς 
τη θάλασσα. Τα δύο σκέλη χωρίζονται μεταξύ τους από το μεσαίο λιμάνι, το 
Πασαλιμάνι. Πεταλόσχημο ως το 1969, διευρυμένο με νέους εξωτερικούς λι-
μενοβραχίονες από τότε –και αναβαπτισμένο με το τοπωνύμιο Ζέα που είχε 
κατά την κλασική αρχαιότητα– αποτελεί τη γεωγραφική καρδιά του κεντρικού 
πειραϊκού συμπλέγματος. 

Το μεγάλο λιμάνι δεσπόζει στον χάρτη και στη δαντέλα της ακτογραμμής. 
Διπλάσιο από όσο ήταν στις πρώτες ημέρες της πόλης, χωρίς το έλος στον 
βορρά και με τον νέο προλιμένα στην είσοδό του, φέρει ακόμη τα ονόματα της 
αρχαιότητας και του Μεσαίωνα στα γραπτά Μέγας, Κωφός, Κάνθαρος, Αλών 
και Πόρτο Δράκο ή Πόρτο Λεόνε, Ασλάν Λιμανί, η τελευταία εκδοχή μετά την 
Άλωση της Κωνσταντινούπολης. 

Η ιδέα της χωροθέτησης

Ο εποικισμός του Πειραιά είναι λίγο πολύ γνωστός. Από τη στιγμή που έγινε η 
επιλογή της οικοδόμησης της νέας πρωτεύουσας στη θέση της αρχαίας Αθήνας, 
το 1833, ο ρόλος του Πειραιά ως επινείου ήταν σχεδόν νομοτελειακά ορισμέ-
νος. Η γεωγραφία των ακτών του αττικού λεκανοπεδίου κάνει τον βαθύ κόλπο 
της πειραϊκής χερσονήσου τον πιο κατάλληλο τόπο, το βέλτιστο αγκυροβόλιο 
για ένα λιμάνι των αρχών του 19ου αιώνα. Άλλα σημεία, όπως το αρχαίο λιμάνι 
του Φαλήρου, στο ανατολικό άκρο του μυχού του Σαρωνικού ή ο όρμος Αγίου 
Γεωργίου στο Κερατσίνι, δεν είχαν το μεν πρώτο τα φυσικά χαρακτηριστικά, 
ο δε δεύτερος την κατάλληλη απόσταση. Η θέση και η λειτουργία είχαν διατη-
ρηθεί από την αρχαιότητα. Ο αρχαίος λιμένας λειτουργούσε ως αγκυροβόλιο 
τον Μεσαίωνα και τα νεότερα χρόνια, αλλά όχι μόνο αυτός. Και το Κερατσί-
νι και το Φάληρο αναφέρονται. Ήταν τόποι που αγκυροβολούσαν πλοία και 
στόλοι.2 Αρχικά όμως η επιλογή δεν φαινόταν διόλου αυτονόητη. Μερικούς 
μήνες νωρίτερα από την ενθρόνιση του Όθωνα, ουδείς έδειχνε να συζητάει την 
ανάγκη δημιουργίας μιας νέας πρωτεύουσας και ενός μεγάλου λιμανιού στον 
Σαρωνικό κόλπο. Ήταν προφανές ότι η πρωτεύουσα ενός κράτους θαλασσινού, 
χρειαζόταν, περισσότερο από όσο σήμερα, ένα λιμάνι. Η αμυντική επιλογή της 
Αίγινας, περισσότερο ως πολεμικού καταφυγίου της καταδιωκόμενης επανα-
στατικής προμοναρχικής κυβέρνησης και λιγότερο ως πρωτεύουσας, εγκατα-
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λείφθηκε και η διοίκηση μεταφέρθηκε στο Ναύπλιο με το τέλος του πολέμου 
της ανεξαρτησίας. Ο Μοριάς, φυσικός χώρος της Επανάστασης, ήταν λογικό 
να φιλοξενήσει στο παλιό, ασφαλές και οχυρωμένο του λιμάνι την πρωτεύουσα 
του κράτους. Δίπλα στον εύφορο αργολικό κάμπο, κοντά στις μεγάλες πόλεις 
της επαναστατημένης Ελλάδας, την Τρίπολη, την Πάτρα, την Καλαμάτα αλλά 
και στα νησιά, ήταν προφανής και λογική η απόφαση της καποδιστριακής κυ-
βέρνησης για την εγκατάσταση της διοίκησης εκεί. Ο Πειραιάς και η Αθήνα 
ήταν εκείνη την περίοδο περιοχές εκτεθειμένες στην ανασφαλή και αμφισβη-
τούμενη για την επανάσταση ενδοχώρα της Ρούμελης. 

Το 1829 η κυβέρνηση του Ι. Καποδίστρια είχε κύριο μέλημα την ανοικο-
δόμηση των κατεστραμμένων από τον πόλεμο πόλεων. Από την Αίγινα, ζή-
τησε από τον Σταμάτη Βούλγαρη να σχεδιάσει πρώτα την Τρίπολη, μετά την 
Πάτρα, όπως και τον δρόμο που ενώνει το Ναύπλιο με την Τρίπολη. Από το 
1828 έως το 1830 σχεδιάστηκαν άλλες εννέα πόλεις, όλες στην Πελοπόννησο: 
η Πάτρα, το Ναύπλιο, το Αίγιο, το Άργος, η Κόρινθος, η Μεθώνη, η Τρίπολη 
και το Ναβαρίνο (Πύλος).3 Μέχρι τη δολοφονία του κυβερνήτη και τον ερχομό 
του βασιλιά Όθωνα δεν έχουμε καμία σοβαρή ένδειξη, όχι για μεταφορά της 
πρωτεύουσας προς την Αττική, αλλά ούτε για την ανοικοδόμηση της πόλης της 
Αθήνας. Η δημιουργία της νέας Αθήνας και του νέου Πειραιά ως επινείου της 
φαίνεται ότι υπήρξαν καθαρά βαυαρικές ιδέες των χρόνων που ακολούθησαν. 

Τα φυσικά πλεονεκτήματα των λιμανιών του Πειραιά και η γεωγραφική 
τους θέση σε σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα είναι δεδομένα. Χωροταξικά 
όμως δεν παρουσίαζαν κανένα ενδιαφέρον όσο το κράτος περιοριζόταν στα 
γεωγραφικά όρια της Πελοποννήσου. 

Αρκετά χρόνια πριν την Επανάσταση, ο έρημος Πειραιάς είχε προκαλέσει 
το ενδιαφέρον των Υδραίων. Κατά την επιδημία της πανώλης που έπληξε την 
Ύδρα το 1792, οι κάτοικοί της εγκατέλειψαν το νησί και μετακινήθηκαν στην 
Αργολίδα. Έχει γραφτεί ότι επιχείρησαν να εγκατασταθούν στον Πειραιά αλλά 
αντέδρασαν οι Αθηναίοι και ο εποικισμός απετράπη.4 Το 1825 ένα κύμα Ψαρι-
ανών πολεμικών προσφύγων έφτασε στον Πειραιά – άλλη μία μεγάλη ομάδα 
είχε πάει στην Ερμούπολη, όπου και ίδρυσε τη συνοικία των Ψαριανών. Διεκ-
δικούσαν τη δημιουργία μίας νέας πόλης και προχώρησαν σε μετρήσεις του 
τόπου, αλλά τους απέτρεψαν Αθηναίοι με πίεση προς το Βουλευτήριο στις 13 
Μαρτίου του 1825, δηλώνοντας με έγγραφό τους ότι επιθυμούν να μετοικίσουν 
εκείνοι στον Πειραιά για να αναπτύξουν το εμπόριο στο λιμάνι.5 Αυτές είναι 
οι δύο πρώτες, πριν από τον Όθωνα, γνωστές ενδείξεις ενδιαφέροντος για τη 
δημιουργία πόλης δίπλα στο φυσικό λιμάνι. Ας σημειωθεί ότι στις ακτές της 
Αττικής στη διάρκεια του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα δεν υπήρξε 
κανενός τύπου οικιστική ανάπτυξη ανάλογη με τη ραγδαία ανάπτυξη πολλών 
λιμανιών της νησιωτικής Ελλάδας. Οι οικίσεις βρίσκονταν κυρίως στην πεδινή 
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ή στην ημιορεινή ενδοχώρα σε απόσταση από τη θάλασσα. Τα χωριά του λε-
κανοπεδίου βορειότερα της Αθήνας με εξαίρεση ίσως ένα ασήμαντο κτηνοτρο-
φικό συγκρότημα στο Κερατσίνι, τα χωριά των Μεσογείων και του Θριασίου, 
όπως και των Μεγάρων στο εσωτερικό των κάμπων τους ή και στις ρίζες των 
βουνών. Μοναδική ίσως περίπτωση παράκτιου οικισμού στην Αττική ήταν το 
μικρό χωριό της Ελευσίνας.

Η πρόθεση των Υδραίων να ξεπεράσουν τα όρια του νησιού τους υλοποιή-
θηκε εντέλει 35 χρόνια αργότερα, όχι σε στιγμές άνθησης της ναυτικής κοι-
νότητάς τους όπως ήταν το τέλος του 18ου αιώνα, αλλά σε στιγμές έντονης 
παρακμής της άλλοτε κυρίαρχης στο Αιγαίο Ύδρας.

Αν αναζητήσουμε τους πραγματικούς εμπνευστές της ιδέας που δημιούργησε 
την Αθήνα και τον Πειραιά, θα τους συναντήσουμε στο Μόναχο, στην αυλή του 
Λουδοβίκου της Βαυαρίας και όχι στην Ελλάδα. Ο νεοφερμένος ανήλικος γιος 
του Βαυαρού ηγεμόνα, με τα μέλη της Αντιβασιλείας και τη δική του Αυλή, έψα-
χνε για την ακριβή θέση της νέας πρωτεύουσας στην Αττική, τον Μάιο του 1833, 
λίγους μήνες μετά τον ερχομό του στο Ναύπλιο. Κυκλοφορούσαν σενάρια με το 
κέντρο της πρωτεύουσας πάνω στον Ιερό Βράχο ή κάπου μεταξύ της παλιάς πό-
λης της Αθήνας και του Φαληρικού Όρμου ή ακόμη περισσότερο στην Πειραϊκή 
χερσόνησο, μία πρωτεύουσα-λιμάνι. Τότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά η σκέψη 
του εποικισμού του έρημου Πειραιά. Η καταγεγραμμένη πρόταση περιλαμβάνε-
ται σε επιστολή προς τον Όθωνα της 14ης Απριλίου 1833 του αρχιτέκτονα της 
Αυλής Johann Gottefried Gutensohn.6 Αργότερα και ο Friedrich Stauffert φάνηκε 
ότι υιοθετούσε την ιδέα του Gutensohn για τον Πειραιά, με κύρια επιχειρήματα 
την ανυπαρξία δεσμεύσεων στη γη η οποία ήταν δημόσια και την ευκαιρία για 
έσοδα της κυβέρνησης από την πώληση των οικοπέδων που θα προέκυπταν με 
την κατασκευή της νέας πόλης.7 Στην Αθήνα συνέβη το αντίστροφο.  

Η αντίθετη επίσης καταγεγραμμένη άποψη ερχόταν από τον βασιλικό σύμ-
βουλο της Αντιβασιλείας Λέο φον Κλέντσε, ο οποίος είχε σταλεί από το Μόνα-
χο στην Ελλάδα για να εποπτεύσει τον σχεδιασμό. Αυτός, μεταφέροντας ίσως 
και τις απόψεις του Λουδοβίκου της Βαυαρίας, χλεύαζε την πρόταση.8 

Εντέλει, με απόφαση του πατέρα του Όθωνα Λουδοβίκου της Βαυαρίας 
επιβλήθηκε το σενάριο του πολεοδομικού διπόλου που δέσποσε στη σύγχρονη 
Ελλάδα ως πρωτεύουσα με το επίνειό της. Η Αθήνα εκτός των τειχών και το 
λιμάνι στην ακτή του Πειραιά.9 

Η προϊστορία

Περί το 1830, δεκάδες χιλιάδες ελαιόδεντρα κάλυπταν τον κάμπο της Αττικής, 
από το Μενίδι έως το Μοσχάτο.10 Ο ελαιώνας κατέβαινε προς νότο, σε απόσταση 
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από την Αθήνα παράλληλα με την κοίτη του Κηφισού. Οι καλλιεργημένες εκεί-
νες εκτάσεις απεικονίστηκαν στους χάρτες της εποχής των μαχών στο Φάληρο 
αλλά και σε «πανοράματα» όπως αυτό του Ferdinand Stademann του 1841. Πα-
ρότι πολλά από τα δένδρα είχαν πυρποληθεί στη διάρκεια της Επανάστασης, με 
το τέλος της, ο ελαιώνας κάλυπτε την περιοχή από τις παρυφές της μετέπειτα συ-
νοικίας του Μεταξουργείου στην Αθήνα, έως το ύψος του Αγίου Ιωάννη Ρέντη. 

Στα νότια η ιδιότυπη ακτογραμμή, η χερσόνησος της Πειραϊκής, ο λόφος 
της Καστέλλας και τα τρία φυσικά λιμάνια στο κέντρο της βόρειας ακτής του 
μυχού του Σαρωνικού, ορίζει το τοπίο του Πειραιά. Προς τα ανατολικά απλώ-
νονταν οι αμμώδεις παραλίες, κατά μήκος της ακτής μέχρι όσο έφτανε το βλέμ-
μα σε μήκος πολλών χιλιομέτρων. Προς τα δυτικά μετά τη βραχώδη είσοδο του 
μεγάλου φυσικού λιμανιού, υπήρχαν οι τρεις μικροί ορμίσκοι, και στη συνέχεια 
πάλι μεγάλες αμμώδεις παραλίες στη ρίζα του βουνού, στο πέρασμα του στε-
νού με τη Σαλαμίνα.

 Το μήκος του λιμανιού από την είσοδό του στην Ηετιώνεια μέχρι τα όρια 
του αρχαίου έλους, της «Λίμνης», ήταν 1.600 αγγλικές γιάρδες (λίγο μικρότερο 
από 1,5 χιλιόμετρο) και μέγιστο πλάτος του 760 γιάρδες (περίπου 700 μέτρα) 
κατά τους ναυτικούς χάρτες της εποχής. Στο βάθος του λιμανιού, η «Λίμνη», 
δηλαδή ο βαλτότοπος όπου χυνόταν ελεύθερα ο Κηφισός με τα νερά του Ιλισού 
να τον συμπληρώνουν λίγο ψηλότερα από τον Πειραιά, κάλυπτε όλη τα βόρεια 
όρια του συμπλέγματος των χερσονήσων. Τόσο στο κεντρικό λιμάνι όσο και 
στο Πασαλιμάνι, τα νερά ήταν ρηχά λόγω των φυσικών επιχώσεων, ενώ παχύ 
στρώμα άμμου κάλυπτε τον βυθό στο Πασαλιμάνι και το Φάληρο. Το λιμάνι 
ήταν γεμάτο από τα διάσπαρτα κατάλοιπα της αρχαιότητας, τα «ογκώδη θεμέ-
λια αλλοτινών λιμενοβραχιόνων» που ήταν ακόμη ορατά στην περίμετρο και 
το αρχαίο τεχνητό στένωμα της εισόδου του λιμανιού μεταξύ Ηετιώνειας και 
Άλκιμου.11 Δύο βυθισμένοι κυματοθραύστες, στις δύο πλευρές της εισόδου, πιο 
έξω τα ίχνη του περιμετρικού τείχους της Πειραϊκής, στο νοτιοδυτικό ακρω-
τήριο της εισόδου, η πεσμένη κολόνα «του Θεμιστοκλή» και το υπόλειμμα 
των ταφών στον βράχο της ακτής. Η Πειραϊκή ήταν σκαμμένη από τα λατο-
μεία ασβεστολιθικού τόφου, του «ακτίτη λίθου» των Μακρών Τειχών και του 
Κονώνειου τείχους. Ακριβώς απέναντι, στην ακτή της Δραπετσώνας, υπήρχε 
άλλο ένα κυκλικό αρχαίο θεμέλιο. Στον λόφο της Ηετιώνειας σώζονταν οι δύο 
κυκλικοί πύργοι και το τείχος της αρχαίας λιμενικής πύλης. Στο βάθος του λι-
μανιού, η πλευρά του έλους προς τη θάλασσα έκλεινε από το επίσης βυθισμένο 
«Χώμα», τον τεχνητό διάδρομο που ένωνε την ανατολική με τη δυτική ακτή, 
το κέντρο του λιμανιού με τις οχυρώσεις της Ηετιώνειας. Η βάση αυτού του 
διαδρόμου ήταν μία μεγάλη απόφυση της στεριάς, όπου πάνω της υπήρχαν 
τα λιγοστά παραπήγματα –ό,τι μπορούσε να θεωρηθεί λιμενική εγκατάσταση– 
στα 1830. Εκεί έδεναν τα πλοία, και από εκεί ξεκινούσε το μονοπάτι προς την 
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Αθήνα. Λίγο πιο νότια το μισογκρεμισμένο μετά την πολιορκία του 1827 μονα-
στήρι του Αγίου Σπυρίδωνος, και σε μία δεύτερη βραχώδη έξαρση της στεριάς 
στην Τρούμπα ένα σημείο, από όπου τα πλοία έπαιρναν γλυκό νερό. 

Όχι μόνο στην ακτή του κεντρικού λιμανιού, αλλά και των δύο άλλων, του 
Πασαλιμανιού και του Τουρκολίμανου, ήταν ακόμη εμφανείς επί 24 αιώνες οι 
λιμενικές εγκαταστάσεις της εμπορικής ζώνης και των τριών ναυστάθμων. Τα 
θεμέλια και οι πεσμένες κολόνες των 196 πολεμικών νεωσοίκων της Ζέας στο 
Πασαλιμάνι και των 82 στο λιμάνι της Μουνιχίας στο Τουρκολίμανο, των 94 
του Κάνθαρου στο κεντρικό λιμάνι, μαζί με τα ίχνη θαλάσσιων πύργων και 
των λιμενικών και παραλιμένιων κατασκευών στο κεντρικό και στα άλλα δύο 
λιμάνια ήσαν ορατά και αποτυπώθηκαν σε επάλληλες χαρτογραφήσεις εκείνης 
της εποχής. 

Προς τα βορειοανατολικά, στην πλαγιά του λόφου και εκεί που ο τόπος 
γίνεται επίπεδος, η βόρεια περιτοίχιση της αρχαίας πόλης ήταν ακόμη ορατή, 
με τα κατάλοιπα τριών πύργων στη Γούβα και τα θεμέλια των Μακρών Τειχών 
που διέσχιζαν το πρώτο τμήμα του κάμπου για να εξαφανιστούν έπειτα από 
μερικές εκατοντάδες μέτρα. 

Αλλά και στο εσωτερικό της χερσονήσου, στο διάσελο μεταξύ των λι-
μανιών όπως και στη νότια πλαγιά της Πειραϊκής τα σημάδια των τειχών, 
των οικοδομικών τετραγώνων με κατοικίες και μέγαρα εμφάνιζαν ανάγλυφη 
την εικόνα του κλασικού ιστού της πόλης με το ιπποδάμειο ορθοκανονικό 
σύστημα και την περιτοίχιση κατά μήκος της ακτής. Κοντά στον όρμο του 
Πασαλιμανιού όπως και στη δυτική πλευρά του λόφου της Καστέλλας, τα 
κοίλα δύο αρχαίων θεάτρων μόλις που διακρίνονταν. Οι πύργοι και τα υπο-
λείμματα των τειχών περιέβαλλαν την Πειραϊκή και έφταναν στα εξωτερικά 
χείλη των λιμένων. 

Το μόνο που καθιστούσε ως τότε το λιμάνι γνωστό ήταν η γειτνίασή του με 
τις αρχαιότητες της Αθήνας. Παρότι θεωρείτο ιδιαίτερα ασφαλές λόγω της φυσι-
κής του διαμόρφωσης, η απόστασή του από τους βασικούς θαλάσσιους δρόμους 
της εποχής το καθιστούσε υποδεέστερο οποιουδήποτε άλλου καλού αγκυρο-
βολίου των Κυκλάδων, της νότιας Πελοποννήσου ή του ανατολικού Αιγαίου. 

Σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις του, ήταν εντυπωσιακά ταπεινότερο από 
τα περισσότερα νησιωτικά ή πελοποννησιακά λιμάνια της εποχής εκείνης. Μπο-
ρεί κανείς να πει με βεβαιότητα ότι ο Πειραιάς, για δώδεκα περίπου αιώνες δεν 
υπήρχε, ούτε ως σημαντικό λιμάνι ούτε ως οικισμός. Τελευταία γνωστό ιστορικό 
στιγμιότυπο, που ήρθε στο φως μόλις τα τελευταία χρόνια, η ιουστινιάνεια περίο-
δος της πόλης, ενός συρρικνωμένου σε σχέση με την αρχαιότητα συγκροτήματος. 

Ο διάσημος αρχαίος βίος της ιπποδάμειας πόλης, ενός από τα μεγαλύτερα 
λιμάνια των κλασικών χρόνων, διαρκεί δυο-τρεις αιώνες. Με τις οχυρώσεις 
και τις καταστροφές, την ανασυγκρότηση, τα δύο θέατρα, τους τρεις ναυ-
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στάθμους και τον στόλο των τετρακοσίων πλοίων, το ιπποδάμειο σχέδιο και 
τα λαμπρά οικοδομήματα. 

H πλήρης σχεδόν εγκατάλειψη είχε συντελεστεί μέσα από μία αργή, φθί-
νουσα πορεία καταστροφών και αναγεννήσεων, η οποία ξεκίνησε με τους Περ-
σικούς και τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, την ανέγερση και την κατεδάφιση 
των οχυρώσεων το 404 π.Χ. Είχε άλλα δύο σημαντικά σημεία τομής: την κα-
ταστροφή από τον Σύλλα το 86 π.Χ. και από τον Αλάριχο το 396 μ.Χ.12 Αυτά 
ήταν τα χρονικά σημεία με τα οποία η σύγχρονη αρχαιολογία σημείωνε ως 
πρόσφατα το οριστικό τέλος της πόλης. Οι σύγχρονες έρευνες ανέσυραν μία 
άγνωστη φάση λειτουργίας του λιμανιού του Πειραιά, τη βυζαντινή. Τότε, από 
τον 4ο ως τον 7ο αιώνα, το λιμάνι συνέχιζε να είναι το κύριο αγκυροβόλιο 
της Αττικής επισκιάζοντας άλλα μικρότερα λιμάνια.13 Πρόσφατα ευρήματα 
αποκάλυψαν μία τελευταία γνωστή περίοδο, της εποχής των αυτοκρατόρων 
Ιουλιανού και Ιουστινιανού.14 Ένας μάλλον μικρός οχυρός περιτοιχισμένος λι-
μενικός πυρήνας του πρώιμου Μεσαίωνα εντοπίστηκε στην κεντρική περιοχή 
του Πειραιά, μεταξύ του σύγχρονου ναού της Αγίας Τριάδας και της Τερψιθέας. 
Ήταν το συρρικνωμένο τμήμα της πόλης το οποίο είχε διατηρηθεί στο βάθος 
του κόλπου. Κάποια άγνωστη στιγμή ερήμωσε και αυτό το τελευταίο πόλισμα.

Η επόμενη εμφάνιση της πόλης απέχει πολύ από τον 6ο-7ο αιώνα. Είναι 
μία αναλαμπή κατά τον 15ο αιώνα, που όμως δεν σήμανε την αναβίωση. Ο 
Πειραιάς, στη διάρκεια των βενετοτουρκικών συγκρούσεων στο Αιγαίο, απο-
τέλεσε σε κάποιες περιπτώσεις το χειμερινό αγκυροβόλιο του βενετσιάνικου 
στόλου και σημείο πειρατικών επιθέσεων, καθώς ένα από τα πεδία του ναυτι-
κού πολέμου ήταν ο Αργοσαρωνικός και ο νότιος Ευβοϊκός κόλπος. Αυτό είναι 
γνωστό για το 1464-1467, παρότι η Αθήνα είχε καταληφθεί από τους Οθωμα-
νούς δέκα χρόνια νωρίτερα. 

Αργότερα αναφέρονται μία πειρατική επίθεση το 1674, εξαγωγή λαδιού 
από το λιμάνι προς τη Μασσαλία την ίδια περίοδο και βέβαια ο κατάπλους 
του βενετσιάνικου στόλου που ξαναβρέθηκε και στρατοπέδευσε στον Πειραιά 
το 1687. Στο άδειο λιμάνι αποβιβάστηκε εκείνη τη χρονιά ο Φραντζέσκο Μο-
ροζίνι, εκεί συνάντησε τους Αθηναίους προεστούς. Από εκεί ξεκίνησαν 8.000 
στρατιώτες με 870 άλογα και επικεφαλής τον Σουηδό κόμη Congsmarck για να 
πολιορκήσουν την τουρκική φρουρά στην Ακρόπολη.15 Οχύρωσαν τη Μουνι-
χία και τον κάμπο. Χάρη στον ελλιμενισμό του βενετσιάνικου στόλου και την 
περίφημη πλέον μεταφορά του αρχαίου μαρμάρινου λέοντα –μαζί με άλλα δύο 
μαρμάρινα λιοντάρια από την Αθήνα– στον ναύσταθμο της Βενετίας, τον Απρί-
λιο του 1688 με τον απόπλου των βενετσιάνικων στρατευμάτων, αναφέρεται 
ο Πειραιάς για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία.16 Ο ίδιος γλυπτός λέοντας 
έπαιξε ρόλο ώστε το αρχαίο όνομα που είχε ξεχαστεί από αιώνες να αντικα-
τασταθεί από το τοπωνύμιο Πόρτο Λεόνε (Porto Leone) για τους ναυτικούς, 
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Ασλάν Λιμάνι (Aslán Limani) για τους Οθωμανούς και Πόρτο Δράκο για τους 
ντόπιους.17 Ο μαρμάρινος λέοντας, γλυπτό άγνωστης ακόμη μέχρι σήμερα κα-
ταγωγής, με ένα ιδιόμορφο σκάλισμα ρουνικής γραφής επάνω του που μάλλον 
οφείλεται σε Βαράγγους (Βίκιγκς) μισθοφόρους του 11ου αιώνα ή, κατά άλλη 
εκδοχή, στους Σκανδιναβούς μισθοφόρους του Μοροζίνι, υψωνόταν στο κέ-
ντρο του λιμανιού, κάπου μεταξύ της ξέρας του «Χώματος», του μοναστηριού 
του Αγίου Σπυρίδωνος και της μικρής έξαρσης της Τρούμπας.18

Το «Μεγάλο Λιμάνι του Λέοντος» όπως αποκαλείται ο κόλπος του Πειραιά 
στον βενετσιάνικο στρατιωτικό χάρτη του 1687 απεικονίστηκε με ακρίβεια από 
τον στρατιωτικό μηχανικό Giacomo Verneda. Εκεί, μια καλά οργανωμένη πε-
νταγωνική ακρόπολη με έξι καρδιόσχημους προμαχώνες αγκαλιάζει τον λόφο 
της Καστέλλας. Σε εκείνη την εγκατάσταση πρέπει να οφείλει ο λόφος το όνο-
μά του. Από τις άκρες της δύο σκέλη τειχών κατέβαιναν ως την ακτή. Το νότιο 
τείχος έφτανε από την κορυφή του λόφου ως τον γκρεμό πάνω από τη σημερινή 
ακτή Βοτσαλάκια. Το βόρειο τείχος κατέβαινε έως τον σημερινό περίπου ναό 
της Μυρτιδιώτισσας. Το Τουρκολίμανο περικλειόταν μέσα στο τείχος. Αποτυ-
πώθηκε ως ένα μικρό λιμάνι, το «αρχαίο λιμάνι της Αθήνας», με τους βυθισμέ-

Εικόνα 2. Στρατιωτικός χάρτης του Giacomo Milheau Verneda του 1687 με τις οχυρώσεις του 
στρατοπέδου του Μοροζίνι στον Πειραιά κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Αθήνας. Απο-
τυπώνονται τα αρχαία τείχη στην Πειραϊκή και την Ηετιώνεια Πύλη, όπως και οι βυθισμένοι 
νεώσοικοι στο Πασαλιμάνι και το Τουρκολίμανο. Στην κορυφή της Καστέλλας φαίνεται το ενε-
τικό οχυρό, η Καστέλλα, που έδωσε το τοπωνύμιο στον λόφο. Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, Βενετία.
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νους λιμενοβραχίονές του να κλείνουν σχεδόν την είσοδο. Από τον μικρό λόφο 
του σημερινού Ναυτικού Ομίλου ως τη νησίδα Κουμουνδούρου, ένα φράγμα 
έκλεινε τη ρηχή θάλασσα καθιστώντας τη νότια κρημνώδη ακτή της Καστέλ-
λας αγκυροβόλιο. Κάτω στο πλάτωμα, ένα τείχος με πέντε προμαχώνες έκλεινε 
τον αυχένα της χερσονήσου από τη σημερινή Αγία Τριάδα, βορειοδυτικά, ως το 
ύψος της πλατείας Κανάρη. Δεν προκύπτει ότι το σχέδιο αυτό έγινε πραγματι-
κότητα. Ίσως αποτελεί πρόταση οχυρώσεων της εγκατάστασης στον Πειραιά. 
Όμως οχυρώσεις υπήρξαν. Συγκρίνοντας το τοπογραφικό του 1687 με αυτά 
της ίδρυσης της πόλης, και τα μεταγενέστερα του 19ου αιώνα, πριν την πλήρη 
οικοδόμηση της Καστέλλας και του λόφου, φαίνονται οχυρώσεις που τμήματά 
τους στη βόρεια απότομη πλαγιά συμπίπτουν με αυτές του 17ου αιώνα. Όπως 
και ένα μικρό «καστέλλο» πάνω στον λοφίσκο της νότιας πλευράς του Τουρκο-
λίμανου. Η πιθανότερη εκδοχή είναι ότι οι Βενετοί χρησιμοποίησαν τμήματα 
της αρχαίας οχύρωσης, άνδηρα και τείχη για να οχυρώσουν εκ νέου τον λόφο. 

Η ακτή του Πασαλιμανιού αποτυπώθηκε με τις ξέρες, ερείπια των νεώσοι-
κων στη θάλασσα, κυρίως στην περιοχή του παράκτιου τόξου, από τον σημερι-
νό Όμιλο Ερετών ως το Ναυτικό Νοσοκομείο, όπως και απέναντι βορειοδυτικά 
της σημερινής πλατείας Αλεξάνδρας. Εκεί, σημειώνεται ορατός και ο ανατολι-
κός εκ των δύο πύργων της εισόδου του αρχαίου ναυστάθμου. Όλη η Πειραϊκή 
περιβάλλεται από το αρχαίο τείχος, όπως και ίχνη του αποτυπώνονται στον 
χάρτη, στην περιοχή της Ηετιώνειας. Αυτή που είναι καθαρά ευδιάκριτη είναι 
η τάφρος της οχύρωσης εκεί. 

Στο κυρίως λιμάνι το αγκυροβόλιο ήταν διαμορφωμένο σε όλη την ακτο-
γραμμή από τη σημερινή πλατεία Καραϊσκάκη ως τον μυχό του σημερινού ναού 
του Αγίου Νικολάου. Στο κέντρο του αγκυροβολίου αποτυπώνονται τέσσερις 
«σκάλες» μικρές προβλήτες, στη νότια ακτή προς τον σημερινό Τινάνειο Κήπο. 
Εκεί, στο μικρό ακρωτήριο, σημειώνεται και το μοναδικό κτίσμα όλου του 
Πειραιά, πιθανόν η μετέπειτα αποθήκη-καραβανσεράι ή η μετέπειτα ντογάνα. 

Η θάλασσα πιο μέσα μετατρέπεται σε έλος, ενώ το «Χώμα» έκλεινε την 
πρόσβαση προς αυτό και απέκλειε την πλεύση των σκαφών. Κατά μήκος της 
ακτής της Τρούμπας υπήρχαν άλλες έξι «σκάλες», ενώ οκτώ «σκάλες» καλύ-
πτουν το μικρό λιμανάκι, την ακτή δηλαδή του μετέπειτα Τελωνείου και του 
Αγίου Νικολάου. Στην άκρη του κόλπου, στην περιοχή του Άλκιμου, στην είσο-
δο ένα στρογγυλό κτίσμα, μάλλον πυροβολαρχία, και κάτι παρόμοιο απέναντι 
στην Κρεμμυδαρού φαίνεται ότι προφύλασσαν την είσοδο. Λίγο πιο έξω στην 
Πειραϊκή διακρίνεται με ένα κυκλικό σύμβολο και η «στήλη του Θεμιστοκλή». 

Σε όλη την έκταση του Πειραιά δεν υπήρχε ούτε ένα κτίσμα, εκτός αυτού 
της ντογάνας. 

Τέλος, δύο δρόμοι μόνο έρχονται προς το λιμάνι. Ο ένας σχεδόν συμπίπτει 
με αυτό που αργότερα σχεδιάστηκε ως βασική λεωφόρος εισόδου, η σημερινή 
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οδός Γούναρη, ενώ ο άλλος παρέκλινε προς το μοναστήρι, κοντά στο σημερινό 
ίχνος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως. Ένας δρόμος επίσης διατρέχει εκεί ακρι-
βώς την ακτή, ενώνοντας τους δύο άλλους. 

Η εικόνα του λιμανιού και της Καστέλλας ως οχυρού στρατοπέδου την 
εποχή του Μοροζίνι, όπως αποτυπώθηκε το 1687, δείχνει πρόσκαιρη εντατική 
χρήση του πειραϊκού πεδίου. Οι οχυρώσεις, η ακρόπολη στον λόφο και οι δε-
καοκτώ προβλήτες «σκάλες» στην ανατολική ακτή απεικονίζουν ένα πολυσύ-
χναστο λιμάνι. Ο χάρτης αυτός, ακριβής στην αποτύπωση και του πιο μικρού 
κτιστού ίχνους, επιβεβαιώνει ότι η μονή Αγίου Σπυρίδωνος δεν είχε κτιστεί 
ακόμη. Το μεγάλο λιμάνι των Βενετοτουρκικών Πολέμων εγκαταλείφθηκε 
ξανά στη διάρκεια του 18ου αιώνα. Στο τέλος πλέον εκείνης της εποχής, μικρά 
εμπορικά του Αιγαίου19 όπως και ψαράδικα σκάφη από το στενό της Σαλαμίνας 
ήταν οι τακτικοί επισκέπτες του Πειραιά. 

Η ενδοχώρα ήταν σχεδόν ακατοίκητη. Δύο ελάχιστοι αγροτοκτηνοτροφικοί 
οικιστικοί πυρήνες υπήρχαν στον λοφίσκο του Αγίου Γεωργίου στο Κερατσίνι 
και γύρω από τον ναΐσκο του Αγίου Ιωάννη στον Ρέντη. Στην ακτή του Αγίου 
Γεωργίου όμως, στον απότομο βράχο του Κερατόπυργου, σώζονταν ως τα 

Εικόνα 3. Γαλλικός ναυτικός χάρτης του 1817 αποτυπώνει τη «ράδα» του Πειραιά και τις 
γύρω ακτές από το Τουρκολίμανο ως τα στενά της Σαλαμίνας. Σημειώνεται ο «Tάφος Θεμι-
στοκλέους» στην είσοδο του λιμανιού ως αφετηρία των χαρτογραφικών μετρήσεων. Εθνική 
Βιβλιοθήκη Γαλλίας.
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μέσα του 20ού αιώνα τα ερείπια βενετσιάνικου πύργου της εποχής του Μο-
ροζίνι. Ενδεχομένως και πιο πέρα στην ακτή να υπήρχε μικρή κατοίκηση από 
αλιείς ή πορθμείς και στον λοφίσκο «Φανάρι» στην άκρη του Περάματος, πάνω 
από το στενό με τη Σαλαμίνα. Τούτο γιατί η Σαλαμίνα ανά τους αιώνες υπήρξε 
τόπος με συχνή επικοινωνία με την κοντινή απέναντι στεριά και την Αθήνα. 

Το περιηγητικό αρχαιολατρικό ρεύμα από τις αρχές του 19ου αιώνα μάς 
χαρίζει τις αναφορές για αυτή την εγκαταλειμμένη ενδοχώρα, για τα διάσπαρτα 
ερείπια μιας πόλης που είχε ρημάξει πριν από πολλούς αιώνες. Είναι ο Εdward 
Dodwell τo 1801-1806, o William Martin Leake το 1804-1809, ο Ε. Curtius 
το 1841, και έπειτα το μνημειώδες έργο του Curtius με τον Α. J. Kaupert, με 
τοπογράφο τον G. von Alten και κείμενα του Α. Milchhöfer, αυτό που ο Σταϊν-
χάουερ ονομάζει «ανακάλυψη του αρχαίου Πειραιά».20

H περιγραφή του William Martin Leake, η οποία βασίστηκε στις παρατη-
ρήσεις του από τις επισκέψεις του 1804-1809, εικονογραφεί το πανόραμα των 
ερειπίων τα οποία απλώνονταν από την Κωλιάδα Άκρα του Φαλήρου ως τον 
λιμένα Φωρών της Δραπετσώνας, αλλά και μέσα στον κάμπο ακολουθώντας 
τα ίχνη των Μακρών Τειχών.21 Και ο Simone Pomardi το 1804-1806, με δη-
μοσίευση το 1820, αποτύπωσε σε μια ρομαντική απεικόνιση την είσοδο του 
λιμανιού και τα ερείπια του «τάφου του Θεμιστοκλή».22 Ο ίδιος μας δίνει και 

Εικόνα 4. Ο βομβαρδισμός της μονής του Αγίου Σπυρίδωνος από τα ελληνικά πλοία, το 1827, 
σε υδατογραφία του Karl Krazeisen. Εκτός από τη μονή, εμφανίζεται η Ντογάνα, ένα μικρό 
κτίσμα κοντά της και πιθανόν ο παλαιός ναός του Αγίου Διονυσίου. Το υπόλοιπο τοπίο είναι 
έρημο. Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου.
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τη μοναδική προεπαναστατική εικόνα της ντογάνας, μιας απλής σχετικά μικρής 
ορθογωνικής αποθήκης με στέγη δίπλα στην ακτή.

Σε αυτά τα κείμενα, περιγράφεται το λιμάνι των ερειπίων, στον δρόμο προς 
την Αθήνα, που θα μπορούσε να μείνει και τα επόμενα χρόνια ακατοίκητο. 
Θύμιζε τις αρχαίες, ολοκληρωτικά κατεστραμμένες και εγκαταλειμμένες παρά-
λιες πόλεις της Δήλου, της Σάμου, της Εφέσου, της Νικοπόλεως ή τα δεκάδες 
μικρότερα μισοεξαφανισμένα αρχαία λιμάνια του Αιγαίου και του Ιονίου.

Το τι συνέβαινε πριν από την ίδρυση της νέας πόλης αξίζει να αναφερ-
θεί μόνο για να φανεί ότι αυτό δεν διαδραμάτισε κανέναν σχεδόν ρόλο στο τι 
επακολούθησε. Μόνο σε λίγες περιπτώσεις στο Αιγαίο, στην περίπτωση του 
Πειραιά και της Ερμούπολης, του Λαυρίου και της Ερέτριας, ανάμεσα σε τό-
σες άλλες ελληνικές πόλεις εκείνης της περιόδου, εμφανίζεται τέτοια δυναμική 
αλλαγή στη ροή των πραγμάτων, τέτοιας κλίμακας εποικισμός, που άλλαξε 
μέσα σε ελάχιστο χρόνο δραστικά το τοπίο, αλλά και τη συνέχεια σε σχέση με 
ό,τι υπήρξε στους προηγούμενους αιώνες. Εδώ, παρά την ευθεία αναφορά στην 
αρχαιότητα, την αναβίωση του αρχαίου ονόματος και την επίκληση της αίγλης 
του αρχαίου λιμανιού, απ’ όπου θα αντλούσε κύρος και το νέο, με εξαιρετι-
κή ασέβεια όμως, οι εποικιστές εξαφάνισαν συστηματικά τα υλικά κατάλοιπα 
αυτού του παρελθόντος.23 Όσο για τα ελάχιστα κατάλοιπα νεότερων εποχών, 
του ελληνικού μεσαίωνα, αυτά μόνο η αδράνεια τα διατήρησε για λίγα χρόνια, 
μέχρι που και τα περισσότερα από αυτά εξαφανίστηκαν παντελώς.

Η μονή Αγίου Σπυρίδωνος

Το παλαιό μοναστήρι του λιμανιού, η μονή Αγίου Σπυρίδωνος, σωζόταν μέχρι 
το 1835.24 Παρότι η πειραϊκή τοπική ιστοριογραφία θεωρεί το μοναστήρι πιθανό 
δημιούργημα του 11ου ή 12ου αιώνα, ο Γιώργος Πάλλης στο σχετικά πρόσφατο 
άρθρο του στις Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση μας δίνει την πληρέστερη 
ως τώρα τεκμηρίωση για τη μονή. Ο Πάλλης θεωρεί ως terminus ante quem της 
ίδρυσης συμβόλαιο αγοράς του 1744.25 Η απουσία αναφοράς της μονής σε κείμε-
να και απεικονίσεις προγενέστερων αιώνων ισχυροποιεί αυτή την εκτίμηση. Ένα 
πρόσθετο στοιχείο που αναφέρθηκε επιβεβαιώνει τον Πάλλη. Ο στρατιωτικός 
χάρτης του Βενετσιάνου μηχανικού Giacomo Verneda ο οποίος αποτύπωσε όλο 
τον Πειραιά το 1687 δεν μνημονεύει το μοναστήρι, ενώ σχεδιάζει οτιδήποτε κτι-
στό υπήρχε σε όλη την έκταση του λιμανιού και των χερσονήσων του Πειραιά. 

Η απουσία αναφοράς στη μονή σε κείμενα και απεικονίσεις προγενέστερων 
αιώνων πιθανόν να ισχυροποιεί αυτή την εκτίμηση. Εντωμεταξύ, πρόσφατα αρ-
χαιολογικά ευρήματα του 2015-2018 γυρνούν το ρολόι πιο πίσω, σε μία ιουστι-
νιάνεια φάση, που όμως φαίνεται ότι διακόπηκε.26 Η μονή εμφανίστηκε στον 
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μέσο 18ο αιώνα. Αν προϋπήρχε προγενέστερη κατεστραμμένη βυζαντινή φάση 
είναι άγνωστο στην έρευνα. Γνωρίζουμε ακριβώς τη θέση του οικοδομήματος, 
χάρη στην τοπογράφηση του Εδουάρδου Σάουμπερτ το 1834, όπως και τη μορφή 
του από ένα σκίτσο του Χριστιανού Χάνσεν της ίδιας χρονιάς. Άλλη μία ένδειξη 
είναι ο ναυτικός χάρτης του πλοιάρχου Thomas Graves του British Admiralty 
που σημειώνει «ερείπια ενός μοναστηριού» στην ακτή το 1840. Το περίγραμμα 
της μονής για τελευταία φορά διακρίνεται σε μία από τις παραλλαγές, των ιδρυ-
τικών σχεδίων της πόλης, το Σχέδιον της νέας πόλεως του Πειραιώς. 

 Ήταν ένα μικρό οχυρό μοναστήρι με ισχυρό περίβολο, θολωτή πύλη, 
διπλά θυρόφυλλα και καταχύτρα ή «φονιά». Είχε κτιστεί ακριβώς πάνω στην 
ακτή, μπροστά από τη θέση του σημερινού ναού, με μια ξύλινη προβλήτα 
κοντά του. Η ιδιόμορφη ακραία και εκτεθειμένη παράκτια θέση του δικαιο-
λογείται κατά μία εκδοχή, ακριβώς αν κατασκευάστηκε τον 18ο αιώνα, όταν 
στις ακτές του Αιγαίου αναπτύσσονται νέες οικιστικές ενότητες δίπλα στη 
θάλασσα, όπως ο κάτω οικισμός της Ύδρας και το μοναστήρι του, ο αντί-
στοιχος των Σπετσών, ο νέος οικισμός και το μοναστήρι του Πόρου, κ.ά. 
Κατά μία άλλη ερμηνεία, όχι τεκμηριωμένη, ίσως αποτελούσε το τελευταίο 
υπόλειμμα της φθίνουσας αρχαίας πόλης το οποίο κατόρθωσε να επιβιώσει 
διά μέσου των νεκρών αιώνων.

Τα τελευταία χρόνια πριν από την Επανάσταση, υπηρετούσαν εκεί δέκα-δώ-
δεκα μοναχοί. Το μοναστηριακό συγκρότημα καταστράφηκε από τους κανονιο-
βολισμούς των επαναστατών τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο του 1827.27 Οι νέοι 
έποικοι δεν έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στο «αρχαιότατον, πλουσιώτατον και επι-
σημότατον των εν τη Αττική μοναστηρίων το του Αγίου Σπυρίδωνος»,28 στα ερεί-
πια του οποίου συνεδρίασε αργότερα, το 1835, το πρώτο δημοτικό συμβούλιο το 
οποίο ανέδειξε τον πρώτο τους δήμαρχο.29 Κατά την αλλαγή του καθεστώτος και 
την ίδρυση του κράτους, στην κατοχή της μονής του Αγίου Σπυρίδωνος βρέθηκε 
μεγάλο μέρος της γης του Πειραιά. Ο Μελετόπουλος δημοσίευσε το 1945 κατά-
λογο με τμήμα των μοναστηριακών ιδιοκτησιών του 1836, έκτασης 160 στρεμ-
μάτων εντός των ορίων της νέας πόλης, και άλλα που δεν είχαν καταμετρηθεί. 
Πρόκειται για κτήματα, αγρούς και ελαιώνες.30 Ο Τσοκόπουλος συνεχίζοντας την 
έρευνα του Μελετόπουλου δημοσίευσε πίνακα 18 ιδιοκτησιών της μονής Αγίου 
Σπυρίδωνος, το σύνολο που απεγράφη το 1836, συνολικής έκτασης 811,5 στρεμ-
μάτων. Μία εξ αυτών, ένα οικόπεδο έκτασης 160 στρεμμάτων εντός του σχεδίου 
για οικοδόμηση, άλλη ένα κτήμα με 180 στρέμματα στα «Θεόσπιτα» (Τουρκολί-
μανο ή Καλλίπολη) και «Φανάρι» (Τουρκολίμανο), 220 στρέμματα στον «Στρα-
τιώτη» και πλησίον του (στο κέντρο της πόλης), 60 στρέμματα στο Τσιρλονέρι 
(Φρεαττύδα). Η κατάσταση αυτή των ιδιοκτησιών της μονής επί της πειραϊκής 
γης επιβεβαιώνεται και από τη Μαλικούτη.31 Τα εκτός σχεδίου αυτά γεωτεμάχια, 
τα οποία φαίνεται ότι κάλυπταν μεγάλη έκταση της χερσονήσου, χαρακτηρίζο-
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νται καλλιεργήσιμες γαίες. Μικρότερες ιδιοκτησίες της μονής βρίσκονταν στην 
οδό Πειραιώς, στον Ρέντη και αλλού. Επομένως ένα συμπέρασμα που προκύπτει 
είναι ότι στον Πειραιά υπήρχαν αγροτικές καλλιεργήσιμες εκτάσεις πριν από την 
Επανάσταση. Αυτό προϋποθέτει κάποιον αγροτικό πληθυσμό που διέμενε είτε 
στην Αθήνα και μετακινούνταν ή σε αγροκτήματα και πολίσματα στην ευρύτερη 
περιοχή. Τρία σημεία είναι πιθανά για αυτή την κατοίκηση, το μικρό χωριό στο 
Κερατσίνι, το «Χωρίον Μελετόπουλου» στη βάση του λόφου του Καραβά και τα 
μποστάνια του Ρέντη. 

Με το ξεκίνημα της νέας εποχής, η μονή έπαψε να υπάρχει και η μονα-
στηριακή γη περιήλθε στο κράτος βάσει του βασιλικού διατάγματος της 7ης 
Οκτωβρίου 1833 για μονές με λιγότερους των έξι μοναχών.32

Το τελωνείο και η αποθήκη

Στα ίχνη των αρχαίων υδαταγωγών αναφέρεται μία περιγραφή του 1537,33 
ενώ  για τα λείψανα του τείχους και των στηλών όπου στηριζόταν η προ-
στατευτική αλυσίδα της εισόδου του λιμανιού, την ανυπαρξία οχυρού, το 
ακατοίκητο οίκημα δίπλα στον μαρμάρινο λέοντα και για την αποθήκη με 
τα εμπορεύματα και τον τελώνη μας πληροφορεί επιστολή του 1672.34 Η 
«ελεεινή» αποθήκη των εμπορευμάτων35 και το πανδοχείο, το καραβανσε-
ράι, ένας πύργος φωτιάς με δύο φύλακες, ένας οικισμός μακρύτερα από το 
λιμάνι, το χωριό στο Κερατσίνι, κατά τον Μελετόπουλο,36 και ο ναΐσκος του 
Αγίου Νικολάου,37 στον σημερινό περίβολο του Αγίου Γεωργίου που υπήρχε 
τουλάχιστον από το 1712, ήταν τα μοναδικά ίχνη ανθρώπινης παρουσίας από 

Εικόνα 5. Σκίτσο του Χριστιανού Χάνσεν του 1834, με μία από τις ελάχιστες απεικονίσεις 
της μονής Αγίου Σπυρίδωνος. Διακρίνεται το μικρό καθολικό από το διαβατικό της πύλης. 
H μοναδική αυτή σωζόμενη απεικόνιση της μονής δημοσιεύτηκε από την Αριστέα Παπανικο-
λάου-Κρίστενσεν το 1985.
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το λιμάνι ως τις ακραίες δυτικές ακτές του Πειραιά. Για ελαιώνες και αγρούς 
γύρω από τον δρόμο προς την Αθήνα γράφει ο Spon το 1675-1676 στο δικό 
του περιηγητικό κείμενο.38  

Ο Σατωμπριάν στις 25 Αυγούστου του 1806 αποβιβάστηκε στον Πειραιά. 
Στο Itinéraire de Paris à Jérusalem περιγράφει την περιοχή την οποία επισκέ-
φθηκε έφιππος με τον Φωβέλ. Στους τρεις λιμένες δεν υπήρχε ούτε μία λέμβος 
αλλά ερείπια, βράχοι και θάλασσα. Συνάντησαν τα ερείπια του τείχους στο Φά-
ληρο, τον «τάφο του Θεμιστοκλή» στην είσοδο του λιμανιού. Τα νερά βαθιά και 
ο βυθός καλός για ασφαλή αγκυροβόληση. Το Πασαλιμάνι είχε καταχωθεί και 
δεν ήταν κατάλληλο ούτε για μικρές λέμβους. Στο λιμάνι υπήρχε η μονή του 
Αγίου Σπυρίδωνος και μία αποθήκη. Κατέλυσαν στη μονή και στο τελωνείο.39 

Είναι η περίοδος που τα χρονικά έχουν καταγράψει δύο φιγούρες, μονα-
δικούς κατοίκους της ακτής μαζί με τους μοναχούς της μονής. Ο ένας ήταν 
ο Joseph Cayrac. Αγόρασε περί το 1750 από τον πρώην πρόξενο της Γαλλίας 
στην Αθήνα ένα κτίσμα με αποθήκες και κήπους στο λιμάνι. Ήταν έμπορος 
από τη Μασσαλία και αναφέρεται με καθήκοντα στο προξενείο της Γαλλίας. 
Το κτίριο βρισκόταν πίσω από τη μονή, στη θέση του μετέπειτα Μεγάρου Σπυ-
ράκη. Ο άλλος επίσης αναφερόταν ως πρόξενος της Γαλλίας. Ήταν ο Γκασπαρί 
ο οποίος έκτισε αποθήκη δίπλα στο κτίσμα του Καϋράκ. Τους συναντάμε στα 
1770 και 1786 να υποδέχονται ξένους και να εμπορεύονται μαζί λάδια.40 Τε-
λευταία φορά αναφέρθηκε ο Καϋράκ το 1795 από τον Scrofani. Πέθανε περί 
το 1798. Η αποθήκη του Γκασπαρί αναφέρεται ακόμη το 1806 από τον Σατω-
μπριάν. Η περιγραφή για τη λειτουργία του λιμανιού ως πρόχειρου παζαριού 
είναι αληθινή. Κατά τα χρόνια του πολέμου της ανεξαρτησίας, περί το 1825, 
Αθηναίοι είχαν παράγκες και πωλούσαν λαχανικά εκεί όπου νωρίτερα ο Κα-
ϋράκ πουλούσε λάδι. Πρέπει να υποθέσουμε πως και από τις ακτές του Αργο-
σαρωνικού πηγαινοέρχονταν καΐκια με αγροτικά προϊόντα.

Το τελωνείο, ως ντογάνα, βρισκόταν στη στεριανή γλώσσα του αρχαίου 
«Χώματος», τη σημερινή πλατεία Καραϊσκάκη, μέχρι τη μεταφορά του το 1835 
στον Άγιο Νικόλαο. Η θέση και η μορφή της Ντογάνας και του κτιστού παλιού 
μόλου διασώθηκε από τον Βαυαρό πλοίαρχο Ludwig Köllnberger σε πίνακά 
του του 1837.41

Πέρα από τα όρια των έρημων λιμανιών, της Πειραϊκής χερσονήσου και 
της Καστέλλας, το 1830 υπήρχαν δύο συνοικισμοί, κατά τον Τσοκόπουλο, ιδιο-
κτησίας του Τούρκου μεγαλοϊδιοκτήτη Τατάρ Αχμέτ, ο ένας που επιβεβαιώνει 
και τις προηγούμενες μαρτυρίες στο «Τσερατσίνι» με 4 σπίτια, 4 αλώνια και 
μία μελισσόμαντρα, και ο άλλος κοντά του, στο «Λαχίδι», με τέσσερα ερειπω-
μένα σπίτια και δύο αλώνια.42 Ήταν μάλλον τα μοναδικά ίχνη κατοίκησης της 
ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, μαζί με τις καλλιέργειες στον Ρέντη και τον 
δρόμο προς την Αθήνα. 


