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Πξφινγνο
Ζ παξνχζα εξγαζία θαηαπηάλεηαη κε ηελ πνξεία εμέιημεο ηνπ κεγαιχηεξνπ
ιηκαληνχ ηεο παηξίδαο καο, ηνλ Πεηξαηά. Αλαιχεη ηνλ ηξφπν θαη ηνπο ιφγνπο
ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ν Πεηξαηάο έθηαζε ζε έλα ζεκείν λα ζεσξείηαη ζηελ επνρή
καο ην κεγαιχηεξν ιηκάλη ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ηεο
Μεζνγείνπ ζπλνιηθά. Απηφ, φπσο είλαη αλακελφκελν έρεη ζπκβνιή ζηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ηεο ρψξαο καο κε ζεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ θνηλσλία.
Ζ νηθνλνκηθή επκάξεηα είλαη πξνπνκπφο ηεο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο θάζε
πεξηνρήο θαη απηφ ζπλέβε λνκνηειεηαθά θαη ζηελ Πεηξατθή θνηλσλία. ηαλ ιέκε
βέβαηα Πεηξατθή θνηλσλία δελ ελλννχκε κφλν ηελ πφιε ηνπ Πεηξαηά, αιιά θαη ηεο
γχξσ απφ απηφλ πεξηνρέο, πνπ πιένλ εδψ θαη θάπνηεο δεθαεηίεο απνηεινχλ
μερσξηζηνχο δήκνπο. ια απηά αλαιχνληαη ζηα ηέζζεξα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο κε
ρξνλνινγηθή, θαηά θαλφλα, ζεηξά
Γηα λα νινθιεξσζεί κία έξεπλα, φπσο ε παξνχζα, ρξεηάδεηαη θφπνο, ρξφλνο,
αιιεινβνήζεηα, θαηαλφεζε θαη ππνζηήξημε. ια απηά βέβαηα αλ θαη είλαη
απαξαίηεηα θαη αλακελφκελα, φηαλ θάπνηνο πξαγκαηνπνηεί έλα κεηαπηπρηαθφ
πξφγξακκα ζπνπδψλ δελ είλαη πάληνηε δεδνκέλα. Πξνζσπηθά ηα είρα φια απηά θαη
αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο.
Αξρηθά, ληψζσ ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή
καο θ. Υξήζηνπ, ν νπνίνο έγθαηξα κε βνήζεζε θαη κε θαηεχζπλε ζηελ επηινγή ηνπ
ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο κνπ, αιιά θαη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ήηαλ δίπια κνπ, γηα λα
είλαη επθνιφηεξε ε πινπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ κνπ. Ζ ζπδήηεζή καο θαηά ηελ
επηινγή κεηαπηπρηαθφ θνηηεηψλ, νδήγεζε ζηελ θνηλή δηαπίζησζε φηη έρνπκε ηελ ίδηα
ειηθία, ηελ ίδηα νηθνγελεηαθή δνκή επνκέλσο θαη ηηο ίδηεο νηθνγελεηαθέο
ππνρξεψζεηο. Σφηε, θαη κφιηο 18 εκέξεο πξηλ, είρε ραζεί ε κεηέξα κνπ. Αληηιήθζεθε
άκεζα ηηο δπζθνιίεο κνπ. Σνλ επραξηζηψ γηα φια.
Δπραξηζηψ

πνιχ

ηνλ

Γηψξγν,

θίιν

θαη

ζπλάδειθν,

ππεχζπλν

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη κφληκν θάηνηθν Πεηξαηά, γηα ηελ παξνρή ηεο
πιεηνλφηεηαο ησλ βηβιίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη γηα
φπνηα άιιε πιεξνθνξία ηνπ δήηεζα. πλέδξακε απνθαζηζηηθά ζηελ νινθιήξσζε ηεο
εξγαζίαο κνπ.
Δπίζεο, επραξηζηψ πνιχ ηε Μαξία, ζπλάδειθν επί εηθνζαεηία, κε πνιχ θαιή
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ζπλεξγαζία φια απηά ηα έηε θαη έληηκε ζρέζε, Οη θνηλέο αληηιήςεηο καο γηα ηελ
εθπαίδεπζε θαη ηε γλψζε, θαζψο ε κφληκε δηάζεζε ηεο λα παξέρεη βνήζεηα, ήηαλ γηα
κέλα ηδηαίηεξα πνιχηηκεο.
Αθφκε, επραξηζηψ ηνλ Γηψξγν, ζπλάδειθν, επηκνξθσηή – εθπαηδεπηή λέσλ
ηερλνινγηψλ θαη θίιν. Οη γλψζεηο ηνπ γχξσ απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ήηαλ γηα κέλα
πνιχηηκεο, πξσηφγλσξεο θαη θαηαιπηηθέο ζηε ζχληκεζε ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο
ηεο εξγαζίαο κνπ. Γλσξίδνληαο πσο πινπνηεί δηδαθηνξηθφ, θαηαλνψ φηη ν ρξφλνο ηνπ
πνπ αθηέξσζε ζηηο δηθέο κνπ αλάγθεο, ήηαλ απαξαίηεηνο γηα εθείλνλ. Δπραξηζηψ
ηδηαίηεξα ηνλ Παλαγηψηε θαη ηελ Ησάλλα . Γελ ρξεηάδεηαη λα αλαθέξσ ηνπο ιφγνπο. Ζ
βνήζεηά ηνπο ήηαλ ζπλερήο θαη ακέξηζηε.
Σέινο, επραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ην ρξφλν πνπ πηζαλφηαηα ζηέξεζα
απφ ηελ ελαζρφιεζε κνπ καδί ηνπο. Ξεθηλψληαο ην Μεηαπηπρηαθφ ήηαλ θαη ηα δχν
παηδηά κνπ αθφκε αλήιηθα. Ο έλαο είλαη αθφκε. Γηαβάδνπκε καδί. Δθείλνο γηα
επηηπρία ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο θαη εγψ γηα ηελ παξνχζα εξγαζία. Διπίδσ θαη
εχρνκαη ζηε κλήκε ηνπο λα θξαηήζνπλ ηε ζεηηθή εηθφλα ηεο ππφζεζεο. Έλαο παηέξαο
πνπ δηάβαδε γηα λα γίλεη θαιχηεξνο. Αηζζάλνκαη, φηη είλαη κία θαιή εηθφλα γηα ηηο
αλψηεξεο ζπνπδέο ηνπο, νη νπνίεο ηψξα μεθηλνχλ.
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Δηζαγσγή
Ζ παξνχζα εξγαζία έξεπλα ην ζέκα ηεο ζπκβνιήο ηεο πεηξατθήο
θνηλσλίαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ καο, απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα
έσο ηελ έιεπζε ηνπ 2νπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ζ αλάπηπμε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη ζε 4
θεθαιαία ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε δηαδνρηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα έθαζην.
ην πξψην θεθάιαην έρνπκε αλαθνξά γηα ηελ πεξηνρή θαηά ηελ αξραηφηεηα θαζψο
θαη κία ππνελφηεηα ζρεηηθά κε ηελ νλνκαζία πνπ έρεη απνδνζεί ζηελ πφιε ηνπ
Πεηξαηά ηελ «Πφξην Λεφλε».
ην δεχηεξν θεθάιαην αλαθεξφκαζηε ζηελ εμέιημε ηεο πεξηνρήο θαηά ην
19ν αηψλα, κε δχν βαζηθά ππνθεθάιαηα εθ ησλ νπνίσλ ην πξψην αλαθέξεηαη ζηελ
εηθφλα ηεο πεξηνρήο έσο ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ελψ ην δεχηεξν
αζρνιείηαη κε ην δηάζηεκα απφ ην 1835 θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ πξψησλ νηθηζηψλ,
έσο ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα. Βιέπνπκε ην μεθίλεκα ηεο πεηξατθήο νηθνλνκίαο, ηηο
πξψηεο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο, ηελ ίδξπζε ησλ πξψησλ ζρνιείσλ, ηελ εθθίλεζε ηεο
βηνκεραληθήο αλάπηπμεο θαη ηηο πξψηεο μερσξηζηέο νηθηζηηθέο πξνζπάζεηεο. Φπζηθά
γίλεηαη αλαθνξά ζην θηίξην ζχκβνιν ηεο πφιεο έσο ζήκεξα, ην Γεκνηηθφ ζέαηξν
Πεηξαηά, ην νπνίν αλαθαηλίζηεθε θαη ζηέθεη επηβιεηηθά ζην θέληξν ηεο πφιεο.
Σν ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, πνπ είλαη θαη ην κεγαιχηεξν εθφζνλ
αζρνιείηαη κε ην δηάζηεκα πνπ αλαθέξεηαη ε εξγαζία, θαηαπηάλεηαη κε ην πξψην
κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα, ζην νπνίν μερσξίδνπλ ζεκαληηθά έξγα πνπ έγηλαλ, φπσο ε
αλάπηπμε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, ε ίδξπζε θαη εμέιημε ηνπ πεηξατθνχ ιηκαληνχ,
ην νπνίν θαηέρεη μερσξηζηή ζέζε ζηελ ζθξηγειή νηθνλνκηθή δσή ηεο πεξηνρήο, αθνχ
ε ιεηηνπξγία ηνπ έρεη θαζνξίζεη ζπρλά ηελ εμέιημε, νηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή, ηεο
πφιεο, θαζψο βέβαηα θαη ηε γεσγξαθηθή αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο πξνο ηα
δπηηθφηεξα ηεο παξάθηηαο δψλεο αιιά θαη ηα ελδφηεξα πεξίρσξα. ε απηφ ην
θεθάιαην φκσο έρνπκε θαη αλαθνξά ζε έλα ηδηαίηεξα δχζθνιν ρξνληθά θνκκάηη, γηα
φιε ηελ Διιάδα, ην δηάζηεκα ηνπ κεζνπνιέκνπ. Σφηε, πνπ ε παηξίδα καο δέρηεθε ην
κεγάιν θαη αλεμέιεγθην θχκα πξνζθχγσλ απφ ηα παξάιηα ηεο Μηθξάο Αζίαο, ηεο
Καππαδνθίαο ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ, πνπ ήηαλ απνηέιεζκα ησλ δηψμεσλ ηνπ
ηνπξθηθνχ

θξάηνπο

απέλαληη

ζην

Διιεληθφ

ζηνηρείν.

Αλαθεξφκαζηε

ζηε

Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Καη εδψ βιέπνπκε πψο εμειίρζεθε ε δνκή ηεο πφιεο, ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ιηκαληνχ, ηε πνιηηηζηηθή αλάπηπμε, αιιά θαη πσο νη ρηιηάδεο
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αλζξψπηλεο δσέο ησλ πξνζθχγσλ επεξέαζαλ ζεηηθά ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο
ηεο πεξηνρήο! Ο εξρνκφο ηνπ Γεχηεξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ήηαλ θαηαιπηηθφο γηα
ηελ Διιάδα θαη φρη κφλν γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά. Οη πνιιαπιέο θαηαζηξνθέο
απφ βνκβαξδηζκνχο θαη πνιεκηθέο ερζξνπξαμίεο άλνημαλ πιεγέο, πνπ ε επνχισζε
ηνπο άξγεζε λα πξαγκαηνπνηεζεί.
ην ηειεπηαίν θεθάιαην, έρνπκε κία απνηίκεζε φζσλ πεξηγξάθεθαλ θαη ηηο
πξννπηηθέο πνπ αθνξνχλ ε πεξηνρή, ελψ ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ζπκπεξάζκαηα
θαη θξηηηθέο απφςεηο ηνπ ζπγγξαθέα.
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Α΄ Κεθάιαην
Ηζηνξηθέο αθεηεξίεο θαη πξσηαγσληζηέο
1.1.

Γεληθά
ινη θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή καο έρνπκε ληψζεη ηελ επηζπκία λα ηαμηδέςνπκε

ή έρνπκε πξαγκαηνπνηήζεη έλα ηαμίδη κε πινίν ζε θάπνηα απφ ηα δεθάδεο ειιεληθά
λεζηά, πνπ είλαη θαη ην ζεκείν αλαθνξάο ηεο παηξίδαο καο.
Δηδηθά ηα λεζηά ηνπ Αξγνζαξσληθνχ, ηα νπνία έρνπλ ζπλδέζεη ηελ παξνπζία
ηνπο κε ηελ Διιεληθή ηζηνξία απφ ηελ αξραηφηεηα αιιά θαη θαηά ηα ρξφληα ηεο
Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 , πξνζθέξνληαη γηα εκεξήζηεο απνδξάζεηο αθνχ
ζε κηθξφ ζρεηηθά ρξνληθφ δηάζηεκα κπνξεί θαλείο λα ηα επηζθεθηεί. Αλαθεξφκαζηε
ζηε αιακίλα, πνπ ε χπαξμε ηεο έρεη ηαπηηζηεί απφ ηελ αξραηφηεηα κε ηε Ναπκαρία
θαηά ηελ νπνία νη Έιιελεο λίθεζαλ ηνπο Πέξζεο θαη παξέκεηλαλ ειεχζεξνη, ην 480
π.ρ., αιιά θαη ηα ππφινηπα λεζηά φπσο ε Αίγηλα, νη πέηζεο, ε Όδξα θαη ν Πφξνο πνπ
ε χπαξμε ηνπο ηαπηίζηεθε κε ζεκαληηθά γεγνλφηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ειιεληθήο
επαλάζηαζεο. Ζ θνληηλή απφζηαζε ηνπο απφ ηελ ζηεξεή Διιάδα ηα έρεη αλαγάγεη ζε
πφιν έιμεο ππνςήθησλ εθδξνκέσλ , αθνχ ε πξνζέγγηζε ηνπο είλαη εχθνιε.
κσο γηα λα επηζθεθηεί θάπνηνο απηά ηα λεζηά, είλαη βέβαην φηη έρεη πεξάζεη
απφ ηνλ Πεηξαηά ή θάπνηα πξνάζηηα ηνπ. Γηα λα επηζθεθηείο ηε αιακίλα πξέπεη λα
θηάζεηο ζην πιένλ απνκαθξπζκέλν πξνάζηην ηνπ Πεηξαηά, ην Πέξακα θη απφ θεη ζε
15 ιεπηά έρεηο απνβηβαζηεί ζην λεζί. Αληίζηνηρα κε πινίν απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά
θαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηαμηδηνχ απφ κία έσο δχν-δπφκηζε ψξεο έρεηο επηζθεθηεί θαη
ηα ππφινηπα πξναλαθεξφκελα λεζηά.
Κξίλεηαη ινηπφλ ζθφπηκν λα γίλεη κία κηθξή ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα λα δνχκε
πψο έθηαζε ν Πεηξαηάο ζηε ζεκεξηλή εηθφλα ηνπ, ψζηε λα ζεσξείηαη απφ ηα
κεγαιχηεξα, αλ φρη ην κεγαιχηεξν ιηκάλη ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ.
Πξέπεη ν αλαγλψζηεο λα θαηαλνήζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα φλεηξά
ηεο εγεκνλεχνπζαο ηφηε αζηηθήο ηάμεο ηνπ 19νπ αηψλα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο
θνζκνπνιίηηθνπ θέληξνπ πνπ ζα είρε ζέαηξα, επαχιεηο, ινπηξνπφιεηο, δίπια ζην
ιηκάλη θαη ηελ βηνκεραλία ζε ππέξηαηε αθκή, ηειείσζαλ ζρεηηθά λσξίο θαη αληί
απηψλ δεκηνπξγήζεθε- απξνγξακκάηηζηα είλαη ε αιήζεηα- κία ππθλνθαηνηθεκέλε
πφιε κε εηεξφθιεηα πιεζπζκηαθά ζηνηρεία.
Μηιάκε γηα κία πεξηνρή κε δσή κφιηο δχν αηψλεο. Ζ δεκηνπξγία ηνπ
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αλεμάξηεηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε κεηαθνξά ηεο πξσηεχνπζαο
ζηελ Αζήλα είλαη απηφ πνπ έδσζε ψζεζε γηα λα δεκηνπξγεζεί ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά,
λα θαηνηθεζεί ε πεξηνρή θαη λα νδεγεζνχκε ζε απηφ πνπ κεηαγελέζηεξα νλνκάζηεθε
βηνκεραληθφ ζαχκα, θηάλνληαο ζην δεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, γεγνλφο θαηά ην
νπνίν ηφηε ζηακάηεζε νξηζηηθά θαη ε πνξεία αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο.
1.2. Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ Πεηξαηά σο ηελ Διιεληθή επαλάζηαζε
Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ Πεηξαηά είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε απηή ηεο
Αζήλαο. Σν ίδην ζπλπθαζκέλε είλαη ε ηζηνξία ησλ δχν πφιεσλ. Υάξε ζηα ηξία
ιηκάληα ηνπ ν Πεηξαηάο ιεηηνπξγνχζε σο επίλεην ηεο Αζήλαο απφ ηελ αξραηφηεηα.
ηνπο θιαζηθνχο θαη ειιεληζηηθνχο ρξφλνπο γλψξηζε κεγάιε αθκή, ελψ απφ ηνπο
ξσκατθνχο άξρηζε λα παξαθκάδεη, θηάλνληαο σο ηελ πεξίνδν ηνπ Βπδαληίνπ θαη ηεο
ηνπξθνθξαηίαο πνπ έγηλε έλα ζρεδφλ αζήκαλην ιηκάλη.
Πξψηνη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ζεσξνχληαη νη Μηλχεο, ιαφο πξνεξρφκελνο απφ
ηε Βνησηία. Δγθαηέιεηςαλ ηελ πεξηνρή ηνπ Οξρνκελνχ, εμαηηίαο ησλ επηδξνκψλ ησλ
ζξαθηθψλ θπιψλ θαη ηειηθά θαηέιεμαλ ζην ιφθν ηεο Καζηέιιαο, ηνλ νπνίνλ
νρχξσζαλ θαη ηνπ έδσζαλ ην φλνκα Μνπληρία πξνο ηηκή ηνπ αξρεγνχ ηνπο
Μνχληρνπ. (παξάξηεκα - εηθόλα 1)
Ο Πεηξαηάο πξσηναλαθέξεηαη σο ιηκάλη ην 510 π.ρ. ζε θείκελα ζρεηηθά κε ηηο
γλσζηέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Κιεηζζέλε. κσο, ν Θεκηζηνθιήο ήηαλ ν πξψηνο πνπ
ζπλεηδεηνπνίεζε ηε ζηξαηεγηθή ζέζε ηνπ Πεηξαηά κε ηα ηξία θπζηθά ηνπ ιηκάληα θαη
έηζη ην 493 π. Υ., φηαλ εθιέρηεθε άξρνληαο ησλ Αζελψλ, μεθίλεζε ηα πξψηα ιηκεληθά
θαη νρπξσκαηηθά έξγα. Φηάλνπκε ινηπφλ ζην 470 π. Υ. θαη ην κήθνο ησλ ηεηρψλ ηνπ
Πεηξαηά (ηα γλσζηά καθξά ηείρε) μεπεξλάεη ηα 11 ρηιηφκεηξα.1(παξάξηεκα –εηθόλα 2)
Καηά ηνλ Ζξφδνην, ν πξνηθηζκέλνο πνιηηηθφο Θεκηζηνθιήο, είρε δηαγλψζεη
ηνλ θίλδπλν εμ αλαηνιψλ, δειαδή ηνπο Πέξζεο θαη είρε θξνληίζεη έγθαηξα γηα ην
πεξίθεκν « θξάηνο ηεο ζαιάζζεο» νρπξψλνληαο ηνλ Πεηξαηά θαη ηα ηξία θπζηθά ηνπ
ιηκάληα, ηνλ Μέγα Ληκέλα, ηελ Εέα θαη ην Μηθξνιίκαλν, θαηνξζψλνληαο παξάιιεια
λα πείζεη ηνπο Αζελαίνπο λα κεηαθέξνπλ ην επίλεην ηνπο απφ ην Φάιεξν ζηνλ
Πεηξαηά αλνίγνληαο έηζη έλα λέν θεθάιαην ζηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ.2
πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Λίδα Μηρειή, «ε επηινγή ηνπ Πεηξαηά γηα
επίλεην ηεο Αζήλαο αληί ηνπ Φαιήξνπ, έθαλε ηελ Αζήλα παληνδχλακε πιένλ ζηηο
1
2

www.destinationpiraeus.com/index.php/page/24 (5-3-2022)
Γ. Υαηδεκαλσιάθεο, Σν ρξνληθό κηαο πνιηηείαο, Πεηξαηάο 1835-2005, Πεηξαηάο 2005, ζ. 16
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ζάιαζζεο. Ζ αιιαγή έγηλε κεηά ηε λαπκαρία ηεο αιακίλαο, ην 480 π.ρ., νπφηε ε
πφιε ησλ Μεγάξσλ, ε νπνία σο ηφηε έιεγρε ηηο γεηηνληθέο αθηέο ηεο ζρεδφλ σο ζηνλ
Πεηξαηά

απνδπλακψζεθε,

θη

ν

έιεγρνο

ηνπ

αξσληθνχ

πεξηήιζε

θαηά

απνθιεηζηηθφηεηα ζηελ Αζήλα. Σν Φάιεξν σο ιηκάλη ζπλέρηζε λα πθίζηαηαη αιιά
ήηαλ πηα δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο».3
Οη Διέλε Αλαγλσζηνπνχινπ θαη Δπαγγειία Μπαθνχλε αλαθέξνπλ φηη, «ζηελ
θιαζηθή αξραηφηεηα, γηα δηαθφζηα πεξίπνπ ρξφληα, ν Πεηξαηάο ήηαλ ην αλζεξφ
εκπνξηθφ θαη λαπηηιηαθφ θέληξν ηεο Διιάδαο, ην νπνίν γέκηζε ηα ηακεία ηεο Αζήλαο
θαη ηεο εμαζθάιηδε πνιηηηθή ππέξνρε, αθνχ ζπλάκα ε Αζελατθή Γεκνθξαηία δηέζεηε
θαη πνιχ ηζρπξφ ζηφιν». 4
Δδψ παξελζεηηθά ζα αλαθέξνπκε ηε πξνέιεπζε ηεο νλνκαζίαο «Πεηξαηάο».
Δηπκνινγηθά ε νλνκαζία «Πεηξαηεχο» πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε πέξαλ, κε ηελ έλλνηα
ηεο καθξηλήο ε αληηθξηλήο ζηεξηάο. Τπάξρεη βέβαηα θη ε άπνςε πσο ην φλνκα
πξνέξρεηαη απφ ην « δηα πεξάλ» ή «πέξαλ ξέσ» θαη ην ξήκα πεξαηψ, δηαπεξαηψλσ,
δειαδή κεηαθέξσ αλζξψπνπο απφ ην έλα ζεκείν ζην άιιν. Ζ άπνςε απηή
ζηεξηδφηαλ ζην γεγνλφο φηη ε πεξηνρή ρσξηδφηαλ απφ ηα παξάιηα ηεο Αηηηθήο κε ην
Αιηπέδην, κία ειψδε πεξηνρή ε νπνία ζήκεξα βξίζθεηαη ζην Νέν Φάιεξν. Οη
γεσινγηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ν Πεηξαηάο ήηαλ πξάγκαηη λεζί παιαηφηεξα, αιιά
ζην δηάβα ηνπ ρξφλνπ ελψζεθε κε ηελ απέλαληη ζηεξηά ηεο Αηηηθήο εμ αηηίαο ησλ
πξνζρψζεσλ ηνπ πνηακνχ Κεθηζνχ.
Ο Πεξηθιήο, σο Αζελαίνο θπβεξλήηεο, ήηαλ απηφο πνπ εθηέιεζε ην
πξφγξακκα ηνπ Θεκηζηνθιή ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ ιηκέλα ζηνλ Πεηξαηά.
Με ηερλεηέο πξνζρψζεηο κίθξπλε ηελ είζνδν ζην ιηκάλη, ην νπνίν πεξηηξηγπξίδεηαη
απφ ηείρε, ηα νπνία θαηέιεγαλ ζε δχν πχξγνπο. ηαλ ππήξρε αλάγθε κία κεγάιε
αιπζίδα έθιεηλε ηελ είζνδν ηνπ ιηκαληνχ απφ ηνλ έλαλ πχξγν ζηνλ άιινλ.
Αλ θαη απφ θεη θαη έπεηηα ε ηχρε ηνπ Πεηξαηά ηαπηίζηεθε κε εθείλε ηεο
Αζήλαο, κεηά ηελ ηαπηφρξνλε θαηαζηξνθή ηνπο απφ ηνλ χιια, ην 86 π.Υ., ε εμέιημε
ηνπο ήηαλ αληίζηξνθε. Ο Πεηξαηάο αξρίδεη λα βπζίδεηαη ζηελ αθάλεηα, αθνχ πιένλ
έρεη αξρίζεη λα ράλεη ηε ζεκαζία ηνπ, θαζψο ηα νηθνλνκηθά θέληξα έρνπλ
κεηαηνπηζηεί αλαηνιηθφηεξα, ζε αληίζεζε κε ηελ Αζήλα, ε νπνία εμαηηίαο ηεο
πλεπκαηηθήο παξαθαηαζήθεο ηεο θαηνξζψλεη λα επηβηψζεη έζησ θαη ζαλ απιή
θσκφπνιε. Γηα λα νινθιεξψζεη ηελ θαηαζηξνθή πνπ έθαλε ν χιιαο, θεχγνληαο
3

Λίδα Μηρειή, Πεηξαηάο από ην Πόξην Λεόλε ζηε Μαγρεζηξία ηεο Αλαηνιήο, 1989, ζ. 28
Αλαγλσζηνπνχινπ-Μπαθνχλε, Οδνηπνξηθό ζηελ αξραία θαη λεόηεξε ηζηνξία ηεο πόιεο, 2007, ζ. 3

4

10

θξφληηζε λα θνξηψζεη ζηα πινία ηνπ ηα σξαηφηεξα αγάικαηα πνπ βξήθε εθεί. Λίγα
έηε αξγφηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα ην 67 π. Υ. ν Πνκπήηνο ρξεζηκνπνίεζε πξνζσξηλά
ηνλ Πεηξαηά ζηε δηάξθεηα ηεο εθζηξαηείαο ηνπ, θπλεγψληαο ηνπο πεηξαηέο ζην Αηγαίν
θαη γηα απηφ έθαλε πξνζσξηλέο επηζθεπέο ζηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο. Ο
πιεζπζκφο ηεο πφιεο ηφηε θαηαγξάθεηαη ζε 2000 αλζξψπηλεο δσέο.
ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο Ρσκατθήο επνρήο, πνπ ε Αζελά απνηεινχζε θάηη ζαλ
παλεπηζηεκηαθή πφιε θαη νη πλεπκαηηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηεο επνρήο είραλ ζεσξήζεη
απαξαίηεην ζπκπιήξσκα γηα ηε κφξθσζε θαη ηελ παηδεία ηνπο κία επίζθεςε ζηελ
Αζήλα, είρακε ην γεγνλφο λα απνβηβαζηνχλ ζηνλ Πεηξαηά πξνζσπηθφηεηεο φπσο ν
Κηθέξσλαο θαη ν Οξάηηνο. Απηνί νη ρακεινί ηφλνη δσήο ζπλερίδνληαη σο ην 267 κΥ.
πνπ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά θαηαζηξέθεηαη εθ λένπ απφ ηνπο Γφηζνπο. Βέβαηα, φπσο
επηζεκαίλεη ε Μηρειή, «ε νπζηαζηηθή θαηαζηξνθή έξρεηαη κε εηξεληθά κέζα: Ζ
κεηάζεζε ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ ξσκατθνχ θξάηνπο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
ζεκαίλεη ηελ αξρή ηνπ νξηζηηθνχ ηέινπο ηνπ Πεηξαηά. Ζ ραξηζηηθή βνιή δίλεηαη απφ
ηνλ αξρεγφ ησλ Γφηζσλ Αιάξηρν ζην 395 κ.Υ.. Απφ ηφηε ε πφιε κέλεη αθαηνίθεηε
θαη ην ιηκάλη ηεο έξεκν».5
ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ θαη εηδηθά ηα πεξίνδν ην Βπδαληίνπ θαη ηεο
Φξαγθνθξαηίαο

δελ

ππάξρνπλ

αλαθνξέο

πνπ

λα

ζηνηρεηνζεηνχλ

θάπνηα

δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά. Τπάξρεη κφλν ν λαπηηθφο ράξηεο ηνπ
γελνβέδνπ Βηζθφληη, ην 1318 κ.Υ., πνπ αλαθέξεη ηνλ Πεηξαηά κε ην παιηφ φλνκα ηνπ
Porto Leone. Με απηή ηελ νλνκαζία βέβαηα, ηνλ αλαθέξεη θαη ν Σνχξθνο λαπηηθφο
Πίξη Ρεΐο κεηαγελέζηεξα ζε δηθφ ηνπ ηαμίδη, ην 1520.
1.2.1. Πφξην Λεφλε
Γεληθά ε νλνκαζία Πφξην Λεφλε αλαθέξεηαη ζπρλά ηελ επνρή ηεο
ηνπξθνθξαηίαο απφ Σνχξθνπο αιιά θαη άιινπο δηάθνξνπο Δπξσπαίνπο επηζθέπηεο
θαη πεξηεγεηέο. Αηηία απφδνζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νλνκαζίαο ήηαλ χπαξμε ελφο
κεγάινπ καξκάξηλνπ Αγάικαηνο πνπ θνζκνχζε ηελ είζνδν ηνπ πεηξατθνχ Ληκέλα. Σν
ζπγθεθξηκέλν άγαικα ζήκεξα θνζκεί ηελ είζνδν ηνπ λαπζηάζκνπ ηεο Βελεηίαο. Πψο
κεηαθέξζεθε εθεί; θαηά ηελ ηειεπηαία επίζθεςε ηνπ ν Φξαληδέζθν Μνξνδίλη, ην
1687, θφξησζε ζηα πινία ηνπ φζα θαιιηηερληθά ιάθπξα κπνξνχζε απφ ηελ πεξηνρή
θαη αλάκεζά ηνπο ην ιηνληάξη ηνπ Πεηξαηά, φηαλ πιένλ νη Βελεηνί έρνπλ δηψμεη ηνπο
5
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Σνχξθνπο απφ ηελ Αζήλα θαη δηαπηζηψλνπλ φηη ε θαηνρή ηεο Αζήλαο είλαη
πξνβιεκαηηθή γηα απηνχο. Σν άγαικα αθφκε πξνζειθχεη επηζθέπηεο ζην λαχζηαζκν
ηεο Βελεηίαο. Πνηέ δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα ζπγθεληξσζνχλ αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο
γηα ηελ επνρή θαηαζθεπή ηνπ αιιά θαη ην ρξφλν πνπ ηνπνζεηήζεθε ζηνλ Πεηξαηά. Χο
επίινγνο γηα ηε ρξήζε ηνπ είλαη ην γεγνλφο πψο αθνινπζεί ην Ναπνιένληα θαη ην
ζξίακβν ηνπ, κεηαθεξφκελν ζην Παξίζη έπεηηα απφ ηε ζπληξηβή ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο
Αδξηαηηθήο, αιιά έπεηηα απφ ιίγν επηζηξέθεη ζην λαχζηαζκν ηεο Βελεηίαο.
Οη πξνζπάζεηεο επηζηξνθήο, επαλαπαηξηζκνχ κπνξνχκε λα πνχκε θαιχηεξα,
είραλ μεθηλήζεη απφ ηελ επνρή ηεο θπβεξλήζεσο Μεηαμά, αθνχ φπσο ιέγεηαη ηφηε
είραλ ζηαιεί επηζηνιέο γηα επαλαθνξά ηνπ καξκάξηλνπ Αγάικαηνο. Ζ πξνζπάζεηα
απηή ζπλερίζηεθε ζρεδφλ σο ηηο κέξεο καο κε ηε ζχζηαζε επηηξνπήο
«επαλαπαηξηζκνχ ηνπ Αγάικαηνο ηνπ Λένληνο», ε νπνία έδσζε εληνιή ζηνλ γιχπηε
Γεψξγην Μέγθνπια λα θαηαζθεπάζεη έλα πηζηφ αληίγξαθν κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή
κε ην πξσηφηππν.
Πξνο ην παξφλ ην αληίγξαθν θνζκεί ηελ είζνδν ηνπ Πεηξαηά, αθνχ έρεη
ηνπνζεηεζεί ζηελ δεμηά πιεπξά ηεο εηζφδνπ ηνπ, ηε ιεγφκελε κπνχθα, ζηελ αθηή
Ξαβεξίνπ.

Αθφινπζα νη δπν εηθφλεο απνηππψλνπλ ην πξσηφηππν άγαικα ζην

Ναχζηαζκν ηεο Βελεηίαο θαζψο θαη ην αληίγξαθν ηνπ ζηελ είζνδν ηνπ Πεηξατθνχ
Ληκέλα ζήκεξα. (παξάξηεκα – εηθόλεο 3,4,5)
ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο Φξαγθνθξαηίαο αιιά θαη ηεο Σνπξθνθξαηίαο ν
Πεηξαηάο παξέκεηλε έξεκνο κε ειάρηζηα μέλα πινία λα δέλνπλ, απηά πνπ κεηέθεξαλ
πξντφληα ζηελ αγνξά ηεο Αζήλαο. Φεχγνληαο, έπαηξλαλ καδί ηνπο ην κέιη ηνπ
Τκεηηνχ θαη ην ιάδη απφ ηνλ ειαηψλα ηεο Αζήλαο. Καηά ηα ηέιε ηνπ δέθαηνπ φγδννπ
αηψλα νη κνλαδηθνί θάηνηθνη ήηαλ ν Γάιινο έκπνξνο Καπξάθ, ν Σνχξθνο
ηεισλνθχιαθαο

θαη νη δέθα κνλαρνί ηνπ κνλαζηεξηνχ ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα.

Μία αίηεζε επνηθηζκνχ, πνπ ππνβιήζεθε ην 1792, απφ ηνπο ηαιαηπσξεκέλνπο
ηφηε Τδξαίνπο εμαηηίαο κηαο κεγάιεο επηδεκίαο, απνξξίθζεθε θαη ηνχην γηαηί νη
Αζελαίνη είραλ ηα θηήκαηα ηνπο ζηνλ Πεηξαηά αιιά ν ζεκαληηθφηεξνο γαηνθηήκνλαο
ηεο πεξηνρήο ήηαλ ην παλίζρπξν ηφηε κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα. Έηζη ινηπφλ,
ε ειιεληθή επαλάζηαζε βξίζθεη ηνλ Πεηξαηά έξεκν θαη αθαηνίθεην.6
πσο αλαθέξεη ν Υαηδεκαλσιάθεο, «ε εξήκσζε ζα εμαθνινπζήζεη λα είλαη
ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο πεηξατθήο πεξηνρήο σο ηελ ψξα πνπ ε Διιάδα

6

Λίδα Μηρειή, ό. π., ζ. 24

12

απέθηεζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο κεηά ηνλ 8ρξνλν μεζεθσκφ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ
απειεπζεξσηηθνχ

αγψλα

ν

Πεηξαηάο

δελ

πξνθάιεζε

ην

ελδηαθέξνλ

ησλ

επαλαζηαηεκέλσλ Διιήλσλ θαη ην ιηκάλη ηνπ ρξεζηκνπνηνχηαλ πεξηζηαζηαθά». 7
Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο εηθφλαο εξεκηάο πνπ είρε ηφηε ε πεξηνρή είλαη ε θξάζε
ηνπ Γάιινπ ζπγγξαθέα αηνκπξηάλ, πνπ έπεηηα απφ κία επίζθεςε ηνπ αλέθεξε
ραξαθηεξηζηηθά,

φηη

ζην

ιηκάλη

«δελ

δηέθξηλα

νχηε

κία

(παξάξηεκα – εηθόλα 6)

7

Γ. Υαηδεκαλσιάθεο, Σν ρξνληθό κηαο πνιηηείαο, Πεηξαηάο 1835-2005, Πεηξαηάο 2005, ζ. 22

ιέκβν!».
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Β΄ Κεθάιαην
Ζ εμέιημε ηεο πεξηνρήο θαηά ηνλ 19ν αηψλα
2.1. ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα έσο ηελ αλεμαξηεζία ηνπ θξάηνπο
Σα ζεκαληηθά γεγνλφηα ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο πνπ ζεκεηψζεθαλ ην
1827, φπσο ε θαηάιεςε ηεο Καζηέιαο απφ Έιιελεο, ε κάρε ηνπ Κεξαηζηλίνπ, ε
άισζε ηεο κνλήο ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα, κέζα ζηελ νπνία ππήξραλ 300
Σνπξθαιβαλνί, έκειιε λα είλαη ε αξρή γηα κία δηαθνξεηηθή εηθφλα ηεο πεξηνρήο.
Δμάιινπ δχν ρξφληα αξγφηεξα, ην 1829, φηαλ αθνχγνληαλ νη ηειεπηαίνη απφερνη απφ
ηα άξκαηα ηνπ μεζεθσκνχ, είρε δεκηνπξγεζεί ε πεπνίζεζε φηη δελ ζα αξγνχζε λα
μαλαλζίζεη ε δσή ζε απηφλ ηνλ έξεκν ηφπν. Έηζη θαη έγηλε.
Μέζα ζηηο επφκελεο 6 δεθαεηίεο ζπληειέζηεθε ην ζαχκα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ
Πεηξαηά πνπ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο είλαη κνλαδηθφ ζηα παγθφζκηα ρξνληθά.8 Πξηλ
φκσο ζπλερίζνπκε, θαιφ είλαη λα γίλεη κηα αλαθνξά ζηε Ηεξά Μνλή ηνπ Αγίνπ
ππξίδσλνο Πεηξαηά.
2.1.1. Ζ Μνλή ηνπ Αγίνπ ππξίδσλνο
Σν κνλαζηήξη βξηζθφηαλ ζηε ζέζε πνπ είλαη ζήκεξα ν λαφο ηνπ Αγίνπ
ππξίδσλα ζηελ Πεηξατθή παξαιία απέλαληη απφ ην ζεκείν πνπ θεχγνπλ ηα πινία
ηνπ Αξγνζαξσληθνχ. Γηα ηξεηο αηψλεο πεξίπνπ, ην κνλαζηήξη ήηαλ ε κνλαδηθή εζηία
δσήο ελψ δηίζηαληαη νη απφςεηο γηα ην ρξφλν ίδξπζεο ηνπ. Νεφηεξεο ηεθκεξησκέλεο
απφςεηο κηινχλ γηα ηα ηέιε ηνπ 16νπ αηψλα, πεξίπνπ ην 1590 ελψ παιαηφηεξα
πίζηεπαλ φηη απηφ ζπλέβε ηνλ 12ν αηψλα.9
Ήηαλ έλα κηθξφ θη νρπξσκέλν κνλαζηήξη κε ζνισηή πχιε, ηδηαίηεξα ηζρπξφ
πεξίβνιν, θαζψο θαη δίπια ζπξφθπιια. Ήηαλ θηηζκέλν πάλσ ζηελ αθηή θαη ηα
ηειεπηαία ρξφληα πξηλ απφ ηελ επαλάζηαζε δνχζαλ εθεί δέθα-δψδεθα κνλαρνί. Σνλ
Απξίιην ηνπ 1827, θαηαζηξάθεθε ζρεδφλ νινζρεξψο απφ ηνπο θαλνληνβνιηζκνχο
ησλ επαλαζηαηψλ.10
Οη πξψηνη έπνηθνη δελ έδσζαλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ θαηάζηαζε ηνπ
Μνλαζηεξηνχ, αθνχ ην 1835 ζηα εξείπηα ηνπ ζπλεδξίαζε ην πξψην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην κεηά, ην πνίν ζηε ζπλέρεηα εμέιεμε ηνλ πξψην δήκαξρν Πεηξαηά. Βέβαηα
ζηε ζπλέρεηα θαη κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαηά ηελ θαηαγξαθή
8

Γηάλλεο Υαηδεκαλσιάθεο, Σν ρξνληθό κηαο πνιηηείαο, Πεηξαηάο 1835-2005, Πεηξαηάο 2005, ζ. 22
Γηάλλεο Υαηδεκαλσιάθεο, ό. π., ζ. 19
10
Νίθνο Μπειαβίιαο, Ιζηνξία ηεο πόιεο ηνπ Πεηξαηά, Αζήλα 2021, ζ. 34 - 35
9
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ηδηνθηεζηψλ πνπ έγηλε βξέζεθε κεγάιε πεξηνπζία απφ αθίλεηεο εθηάζεηο λα αλήθεη
ζηε Μνλή Αγίνπ ππξίδσλνο φπσο γηα παξάδεηγκα έλα νηθφπεδν έθηαζεο 160
ζηξεκκάησλ κέζα ζηε Νεάπνιε, άιιν θηήκα 180 ζηξεκκάησλ ζην ζεκεξηλφ
Σνπξθνιίκαλν, 60 ζηξέκκαηα ζηε ζεκεξηλή Φξεαηηχδα. Σν 1945, δεκνζηεχζεθε απφ
ηνλ Μειεηφπνπιν θαηάινγνο κε ηηο κνλαζηεξηαθέο ηδηνθηεζίεο ηνπ 1836 θαη απφ θεη
θάλεθε φηη ε Μνλή είρε ζηελ θαηνρή ηεο 18 ηδηνθηεζίεο γαίαο.
Με ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεχζεξνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, κε ην βαζηιηθφ
δηάηαγκα ηεο 7εο Οθησβξίνπ 1833, πνπ αλαθεξφηαλ ζε κνλαζηήξηα κε πιεζπζκφ
θάησ απφ 6 κνλαρνχο, ε κνλαζηεξηαθή γε πεξηέξρεηαη ζην θξάηνο, πνπ κπνξνχζε λα
ηα ελνηθίαζε γηα θαιιηέξγεηα νη βνζθνί θαη ηα έζνδα λα δηαηεζνχλ γηα ηελ αλέγεξζε
ζρνιείσλ ή λαψλ. ( Παξάξηεκα – εηθόλεο 7 θαη 8)

2.1.2. Οηθία Αλδξέα Μηανχιε
Αμίδεη λα γίλεη κία ηδηαίηεξα ζχληνκε κλεία ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αλδξέα
Μηανχιε, πνπ ήηαλ απφ ηηο θνξπθαίεο κνξθέο ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο θαηά ησλ
Σνχξθσλ ην 1821. Ο Μηανχιεο, επεηδή θαηά ηνλ επαλαζηαηηθφ αγψλα ζπλδέζεθε κε
ηελ πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά εμαηηίαο ησλ ζαιάζζησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζπκκεηείρε,
ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ, απνθάζηζε κεηά ην ηέινο ηνπ έλνπινπ αγψλα λα
εγθαηαζηαζεί κφληκα ζηνλ έξεκν, έσο ηφηε, Πεηξαηά.
Σν ζεκείν πνπ δηάιεμε γηα λα ρηίζεη ηε λέα ηνπ θαηνηθία ήηαλ αθξηβψο
κπξνζηά απφ ην κνλαζηήξη δειαδή ηε ζεκεξηλή εθθιεζία ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα.
Παξά ηηο αληηξξήζεηο ησλ ειάρηζησλ ηφηε θαηνίθσλ φηη δελ έπξεπε λα επηιέμεη ηε
ζπγθεθξηκέλε ζέζε, ν λαχαξρνο πξνρψξεζε ζηελ αλέγεξζε ηεο. Γπζηπρψο δελ
πξφιαβε λα ην ραξεί αθνχ ιίγνπο κήλεο κεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο, πέζαλε ζηηο 11
Ηνπλίνπ 1835 θαη εληαθηάζηεθε ζηελ είζνδν ηνπ ιηκαληνχ.
Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηνηθία ζεσξήζεθε απφ ηνπο παιαηνχο πεηξαηψηεο «σο
γξνπζνχδηθε». Καηαξρήλ δχν θνξέο θαηαζηξάθεθε απφ ππξθαγηά. Έπεηηα, φπνηνη ηε
ρξεζηκνπνίεζαλ σο ζηέγε είραλ ηξαγηθή θαηάιεμε. πγθεθξηκέλα: Ζ πξψηε ειιεληθή
αθηνπιντθή εηαηξεία, γλσζηή σο αηκνπινΐα χξνπ, ζηέγαζε εθεί ηα γξαθεία ηεο, ζην
ηζφγεην θαη ζε ειάρηζην δηάζηεκα..... πηψρεπζε! Απφ ηνπο ηειεπηαίνπο ηδηνθηήηεο
ήηαλ ν ζηξαηεγφο Υαηδαλέζηεο, έλαο απφ ηνπο εθηειεζζέληεο ζην Γνπδί ην 1922 θαη
ν Πεηξνπλάθεο , ππνπξγφο ζηε δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο, ν νπνίνο βξήθε θαη
απηφο βίαην ζάλαην.
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Σν 1969, ν δήκαξρνο Αξηζηείδεο θπιίηζεο έδσζε εληνιή θαη θαηεδαθίζηεθε
ην νίθεκα γηα λα απνθηήζεη ζέα πξνο ηε ζάιαζζα ν λαφο. απφ ηνπο Πεηξαηψηεο
θαηνίθνπο ηεο επνρήο ε απφθαζε απηή θξίζεθε ζσζηή.11 (παξάξηεκα – εηθόλα 9)

2.1.3. Ζ πξψηε νηθηζηηθή πξνζπάζεηα ζηε πεξηνρή
Σππηθά, ε πξψηε πξνζπάζεηα επνηθηζκνχ ηεο πεηξατθήο πεξηνρήο ηνπνζεηείηαη
ρξνληθά ην 1835, φηαλ ζπζηάζεθε ν δήκνο Πεηξαηά, κε πξψην δήκαξρν ηνλ Κπξηάθν
εξθηψηε. Οπζηαζηηθά φκσο ε πξνζπάζεηα μεθίλεζε έμη ρξφληα πην πξηλ, ζην
αλεμάξηεην ειιεληθφ θξάηνο κε θπβεξλήηε ηνλ Ησάλλε Καπνδίζηξηα.
Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε, φηη απφ ην 1828, ε θπβέξλεζε Καπνδίζηξηα είρε
θχξην κέιεκά ηεο ηελ αλνηθνδφκεζε θαηεζηξακκέλσλ απφ ηνλ πφιεκν πφιεσλ.
Εεηήζεθε απφ ηνλ ηακάηε Βνχιγαξε λα ζρεδηάζεη θαηά ζεηξά ζηελ Σξίπνιε, ηελ
Πάηξα, ην Ναχπιην, ην Αίγην, ην Άξγνο, ηελ Κφξηλζν, ηελ Μεζψλε θαη ηελ Πχιν.
πσο δηαπηζηψλνπκε φιεο ήηαλ πφιεηο ηεο Πεινπνλλήζνπ. Υσξνηαμηθά ινηπφλ, ν
Πεηξαηάο θαη Αζήλα δελ παξνπζίαδαλ θαλέλα ελδηαθέξνλ γηα έλα θξάηνο πνπ
πεξηνξηδφηαλ

ζην

κεγαιχηεξν

θνκκάηη

ηνπ

ζηα

γεσγξαθηθά

φξηα

ηεο

Πεινπνλλήζνπ.12Αο κε ιεζκνλνχκε φηη ε πξσηεχνπζα ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ
θξάηνπο ήηαλ ην Ναχπιην θαη αλακελφκελν ην θέληξν θξνληίδαο ηεο θπβέξλεζεο
ήηαλ πφιεηο ηεο Πεινπνλλήζνπ, φπνπ βξηζθφηαλ ε ηφηε πξσηεχνπζα. Δπνκέλσο, νχηε
ε Αζήλα αιιά νχηε θαη ν Πεηξαηάο ήηαλ ζηα ζρέδηα ηεο θπβέξλεζεο..
Αξθεηά ρξφληα πξηλ ηελ επαλάζηαζε ε εξεκηθή Πεηξατθή πεξηνρή πξνθάιεζε
ην ελδηαθέξνλ ησλ πδξαίσλ, νη νπνίνη εμαηηίαο επηδεκίαο παλψιεο πνπ έπιεμε ην
λεζί ηνπο ην 1792, κεηαθηλήζεθαλ αξρηθά πξνο ηελ Αξγνιίδα θαη ζηε ζπλέρεηα
πξνζπάζεζαλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηνλ Πεηξαηά. κσο αληέδξαζαλ νη Αζελαίνη θαη
έηζη δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ν επνηθηζκφο.13 Αξγφηεξα, ην 1825, έθηαζαλ ζηνλ
Πεηξαηά πξφζθπγεο Φαξηαλνί, έπεηηα απφ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ λεζηνχ ηνπο,
ηδξχνληαο ηελ νκψλπκε ζπλνηθία ηνπο. Καη πάιη φκσο νη Αζελαίνη ηνπο απέηξεςαλ
κε πίεζε πξνο ην Βνπιεπηήξην ζηηο 13 Μαξηίνπ 1825. 14
Απηέο ήηαλ θαη νη κνλαδηθέο νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο εγθαηαζηάζεηο
πιεζπζκψλ ζηνλ Πεηξαηά πξηλ απφ ηελ επνρή ηνπ ζσλα.
11

Γ. Υαηδεκαλσιάθεο, Σν ρξνληθό κηαο πνιηηείαο Πεηξαηάο 1835-2005, Πεηξαηάο 2005, ζ. 27-28
Ν. Μπειαβίιαο, Ιζηνξία ηεο πόιεο ηνπ Πεηξαηά, Αζήλα 2021, ζ. 25
13
Γ. Υαηδεκαλσιάθεο, Σν ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ζηε δηαδξνκή ηωλ αηώλωλ, Πεηξαηάο 1996, ζ. 87
14
Ν. Μπειαβίιαο, Ιζηνξία ηεο πόιεο ηνπ Πεηξαηά, Αζήλα 2021, ζ. 25-26
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κσο ην 1829, εγθαηαζηάζεθαλ ζηνλ Πεηξαηά νη πξψηνη θάηνηθνη ηνπ πνπ
ήηαλ κφιηο πέληε άηνκα θαη ήηαλ νη εμήο:
- Γηαλλαθφο (Ησάλλεο), Νηθφιανο θαη Αλαζηάζηνο Σδειέπεο, ηξία αδέιθηα κε
θαηαγσγή απφ ην Πήιην,
- ν ππξίδσλ Γηπιάξεο απφ ηελ Αζήλα θαη
- ν Ησάλλεο Καηεινχδνο.
Ο πιένλ γλσζηφο απφ ηνπο πέληε πξψηνπο θαηνίθνπο πνπ ην φλνκα ηνπ
ζψδνληαη σο ηηο εκέξεο καο ήηαλ ν Γηαλλαθφο Σδειέπεο. Γελλεκέλνο ζηε
Μαθξπλίηζα, αγσλίζηεθε ην 1821 ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ζηνλ
Πεηξαηά ζπλδέεηαη κε ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο πξψηεο ζσζηήο αλέγεξζεο νηθήκαηνο,
αθνχ αληίζεηα κε ηα μχιηλα νηθήκαηα πνπ ππήξραλ, ην δηθφ ηνπ ρηίζηεθε απφ πέηξα.
Δθεί πνπ ρηίζηεθε ην ζπίηη ηνπ είλαη ε ζεκεξηλή αθηή Σδειέπε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε
σο παλδνρείν γηα δηεξρφκελνπο ηαμηδηψηεο. Ζ πνιηηηθή αλάπηπμεο θαη αλνηθνδφκεζεο
ησλ επαξρηαθψλ πφιεσλ ζπλερίζηεθε θαη έπεηηα απφ ηε δνινθνλία ηνπ Ησάλλε
Καπνδίζηξηα θαηά ηνλ εξρνκφ ηνπ βαζηιέσο ζσλα. ην ρξνληθφ δηάζηεκα 18341861 είηε αλακνξθψζεθαλ ξηδηθά είηε ζρεδηάζηεθαλ εμαξρήο άιιεο 23 ειιεληθέο
πφιεηο. Δθηφο απφ ηε πάξηε (1834), πνχ γεσγξαθηθά ήηαλ θαη είλαη ζηελ
Πεινπφλλεζν βιέπνπκε ην δξφκν ηεο αλάπηπμεο λα αθνινπζνχλ θαη πφιεηο ζηε
ηεξεά Διιάδα θαη ζηα λεζηά φπσο ε Θήβα, ε Υαιθίδα, ε Δξκνχπνιε, ν Αδάκαληαο
ηεο Μήινπ, ε Λεηβαδηά, ην Λνπηξάθη, ην Μεζνιφγγη θη άιιεο θπζηθά. Μέζα ζε απηφ
ην νξγαλσκέλν πιαίζην εληάρζεθε θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ Πεηξαηά.
ζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ Πεηξαηά αλαθέξεηαη φηη ππήξμε κία ηξηπιή
επλντθή ζπγθπξία γηα απηφλ. πγθεθξηκέλα:
1) ήηαλ ε ζρέζε κε ηε λέα πξσηεχνπζα,
2) ν κνλαδηθφο επιίκελνο βαζχο θφιπνο γηα ηε λφηηα ζηεξηαλή Διιάδα, πνιχ θνληά
ζηελ Πεινπφλλεζν, θαη
3) ε ζρεδφλ πιήξεο αλππαξμία παιαηφηεξσλ νηθηζηψλ, νη νπνίνη θαηά θαλφλα
ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηελ εγθαηάζηαζε λέσλ θαηνίθσλ.15
Κνκβηθφ ζεκείν βέβαηα ηεο έλαξμεο ηεο κεγάιεο αλάπηπμεο ήηαλ ε κεηαθνξά
ηεο πξσηεχνπζαο απφ ηελ Πεινπφλλεζν θαη ην Ναχπιην ζηελ Αζήλα. Σν 1834, ε
Αζήλα γίλεηαη ε πξσηεχνπζα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Σν 1833 ηδξχεηαη σο Γήκνο
Πεηξαηά, θαηεγνξία Γ΄ ηάμεο, ζχκθσλα κε ηελ ηφηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε. Σν 1835,
15

Ν. Μπειαβίιαο, ό. π., ζ. 39-40
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ζπλεδξηάδεη ην 1ν δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζηα εξείπηα ηνπ κνλαζηεξηνχ ηνπ Αγίνπ
ππξίδσλα θαη εθεί εθιέγεηαη ν πξψηνο δήκαξρνο Πεηξαηά, ν Κπξηάθνο εξθηψηεο.

2.1.4.Κπξηαθφο εξθηψηεο (παξάξηεκα – εηθόλα 48)
Χο ηηκή ζηνλ πξψην Γήκαξρν (1835-1841) ηεο πφιεο θξίλεηαη ζθφπηκν λα
αλαθέξνπκε δχν ιφγηα γηα απηφλ. Γηνο ηνπ θαπεηάλ Αληψλε εξθηψηε, πνπ ήηαλ
νλνκαζηφο σθεαλνπιφνο, πξνεπαλαζηαηηθά έθηαζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1804 σο ην
Μνληεβηδέν ηεο Οπξνπγνπάεο! Ο παηέξαο ηνπ δηέζεηε ηδηφθηεην κεγάιν θαξάβη, ην
νπνίν είρε λαππεγεζεί ζηελ Δπξψπε. Αλ θαη κεγάινο ζε ειηθία ζπκκεηείρε ζηελ
Διιεληθή επαλάζηαζε σο αμησκαηηθφο ζε πνιεκηθά πινία. Ο Κπξηαθφο ππήξμε απφ
ηνπο ζαιαζζηλνχο αγσληζηέο ηνπ 1821.
Δγθαηαζηάζεθε νηθνγελεηαθψο ην 1833 ζηνλ Πεηξαηά, αζρνινχκελνο κε ην
εκπφξην. Αλ θαη άλζξσπνο κε πεξηνξηζκέλεο γξακκαηηθέο γλψζεηο, απνδείρζεθε
θπζηνγλσκία ζηνλ ηφπν πνπ εγθαηαζηάζεθε, επεηδή δηέζεηε ραξίζκαηα πνπ
αλαπιήξσλαλ ηελ ειιηπή κφξθσζε ηνπ. πγθεθξηκέλα ήηαλ δηνξαηηθφο, δπλακηθφο,
κε επζεία θξίζε, πξαθηηθφ κπαιφ θαη ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην
σξαηφηεξν θεθάιαην ηεο λεφηεξεο πεηξατθήο ηζηνξίαο σο ν πξψηνο απφ ηνπο
δεκηνπξγνχο δεκάξρνπο ηνπ.16
2.2. Ξεθίλεκα θη αλάπηπμε ηεο πφιεο (1835-1896)
Ζ πξνζπάζεηα ησλ πξψησλ νηθηζηψλ ηεο πφιεο γηα αλάπηπμε δελ άξγεζε λα
θαλεί. Σν 1840 έρεη ήδε απνθηήζεη κία μερσξηζηή εκπνξηθή ζέζε. πσο αλαθέξεη ν
Υξήζηνο Παηξαγάο « είλαη ε έθηε Δκπνξηθή πφιε ηεο Διιάδαο κεηά ηελ χξν, ην
Ναχπιην, ηελ Καιακάηα, ηελ Πάηξα θαη ηελ Κέξθπξα. Δπίζεο κεγάιε θίλεζε
απέθεξε ζηνλ Πεηξαηά ε κεηεγθαηάζηαζε ηεο ζρνιήο Δπειπίδσλ απφ ηελ Αίγηλα ην
1837, φπνπ θαη παξέκεηλε σο ην 1894, νπφηε θαη κεηαθέξζεθε νξηζηηθά ζηελ
Αζήλα»17.Απηή ηελ επνρή έρνπλ μεθηλήζεη θαη ηα πξψηα ιηκεληθά έξγα. Ο πιεζπζκφο
δελ μεπεξλάεη ηνπο 300 θαηνίθνπο ηε ζηηγκή πνπ ραξαθηεξίδεηαη Γήκνο, δειαδή ην
1835.
ηαδηαθά μεθηλνχλ λα θηάλνπλ γηα κφληκε εγθαηάζηαζε νηθνγέλεηεο απφ
δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο, θπξίσο φκσο απφ λεζηά έηζη δηακνξθψζεθε ε ρηψηηθε
16
17

Γ. Υαηδεκαλσιάθεο, Οη δήκαξρνη ηνπ λεόηεξνπ Πεηξαηά, Πεηξαηάο 2002, ζ. 41-42
Υ. Παηξαγάο, Μεγάιν Πεηξαϊθό Λεύθωκα, Πεηξαηάο 2004, ζ. 37

18

ζπλνηθία, ε πδξαίηθε αιιά θαη κία ηξίηε πνπ θηινμέλεζε θαηνίθνπο απφ ηα ππφινηπα
κέξε ηεο Διιάδαο, νη νπνίνη αλήθαλ ζηα θησρφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Πξφθεηηαη
γηα ηε ζπλνηθία πνπ ιίγν αξγφηεξα ζα ηε βξνχκε λα αλαθέξεηαη σο «ζπλνηθία ησλ
παξνίθσλ». Γελ είλαη γλσζηή ε θαηαγσγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επνίθσλ αιιά είλαη
βέβαην φηη νξγάλσζε ζπγθεθξηκέλε ζπλνηθία δελ έγηλε νξγαλσκέλα θαη ζρεδηαζκέλα
φπσο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ. Δδψ είρακε θαηάηκεζε θαη πψιεζε νηθνπέδσλ απφ ηνλ
θηεκαηία Μειεηφπνπιν.
Έηζη ινηπφλ, ε θαηαλνκή ηνπ πεηξατθνχ πιεζπζκνχ εμαξρήο ρσξίζηεθε ζε
δχν δψλεο, κία εχπνξε θαη κία θησρή ζρεδφλ απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηεο
πφιεο18.
Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ κηαο πεξηνρήο είλαη δείγκα αλάπηπμεο, νηθνλνκηθήο
πξνφδνπ θαη άλζεζεο ηεο δσήο ελφο ηφπνπ. Ο Πεηξαηάο θαη νη γχξσ απφ απηφλ
πεξηνρέο ηνπ απφ 300 θαηνίθνπο πνπ αξηζκνχζε φηαλ έγηλε Γήκνο, έθηαζε λα αξηζκεί
50.000 αλζξψπηλεο δσέο σο κφληκνπο θαηνίθνπο, έμη δεθαεηίεο κεηά, θαηά ηελ έλαξμε
ησλ πξψησλ ζχγρξνλσλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 1896, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ζηελ παηξίδα καο. ε απηφ ην δηάζηεκα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο
έξγα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ηα νπνία δεκηνχξγεζαλ ζέζεηο εξγαζίαο πνπ
πξνζέιθπζαλ λένπο επνίθνπο, νη νπνίνη ήμεξαλ φηη έθηαλαλ ζε έλα ηφπν, φπνπ
έβξηζθαλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη δηακνλήο απφ ηνλ ηφπν πξνέιεπζεο
ηνπο, αθνχ ε πιεηνλφηεηα ηνπο αλαγθάζηεθε λα κεηνηθήζεη, θαη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ
αλαδεηνχζαλ εξγαηηθά ρέξηα. Αο δνχκε ινηπφλ ηη αθνινχζεζε θαη πνηα έξγα ήηαλ,
πνπ έδσζαλ δσή ζηε πεξηνρή θαη νηθνλνκηθή ψζεζε ζηε ηνπηθή θνηλσλία αιιά
πξνζέιθπζαλ θαη θφζκν εθηφο απηήο.

2.2.1. Πεηξατθή Οηθνλνκία
Ζ νηθνλνκία κηαο πεξηνρήο γηα λα αλαπηπρζεί ρξεηάδεηαη θάπνηνπο άμνλεο
πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζα θηλεζεί. Βέβαηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζηεξίγκαηα ζα ιέγακε,
πξέπεη λα είλαη επηιεγκέλα ζχκθσλα κε ηε κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο, ηελ
ηδηνζπγθξαζία ησλ θαηνίθσλ, ηηο αηνκηθέο ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξίεο ηνπο. Αο κελ
μερλάκε φηη θαηά ηελ αξρή ν πιεζπζκφο απνηειείηαη απφ εηεξφθιεηα ζηνηρεία, φκσο
ε πιεηνλφηεηα ηνπο είρε έλα θνηλφ: Δξρφληνπζαλ απφ λεζηά θαη ε θπξία απαζρφιεζε
ηνπο ήηαλ ε ελαζρφιεζε κε ηε ζάιαζζα θαη θαη επέθηαζε ην εκπφξην πνπ ήηαλ ν
18
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βαζηθφο νηθνλνκηθφο ππιψλαο εθείλεο ηεο επνρήο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο λεζησηηθέο
πεξηνρέο. Έηζη ινηπφλ ζα δνχκε φηη ε Πεηξατθή Οηθνλνκία ζηεξίρηεθε ζε ηξεηο
βαζηθνχο άμνλεο: Δκπφξην, λαπηηιία θαη βηνκεραλία. Γελ ζα πξέπεη θαλείο λα
δηαρσξίζεη θάπνηνλ απφ ηνπο ηξεηο άμνλεο γηαηί φπσο ήηαλ δηακνξθσκέλε ε
θαηάζηαζε ήηαλ αιιειέλδεηνη κεηαμχ ηνπο. αθψο θαη ην εκπφξην ήηαλ ε πξψηε
κνξθή δξαζηεξηφηεηαο νηθνλνκηθήο θχζεσο ζηε πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά, αιιά ε
ζηαζεξή αλάπηπμε ηνπ έρεη άκεζε ζχλδεζε κε ηελ παξάιιειε αλάπηπμε ηεο
Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη θπζηθά ηεο ιηκεληθήο θίλεζεο.
Ο Υαηδεκαλσιάθεο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «κε ηελ έιιεηςε νπζηαζηηθά
ρεξζαίσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ρσξίο ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, ζρεδφλ σο ηα ηέιε ηνπ
19νπ αηψλα ην θχξην βάξνο γηα ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ αιιά θαη ησλ
απαξαίηεησλ γηα ηε βηνκεραλία πξψησλ πιψλ επσκηδφηαλ, εθ ησλ πξαγκάησλ, ην
πινίν. Σνχην επλννχζε ηνλ Πεηξαηά, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη σο επίλεην ηεο Αζήλαο
απνηεινχζε ηελ πχιε γηα ηελ εηζαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηελ
αγνξά ηεο πξσηεχνπζαο θαη ηελ ελδνρψξα ηεο Αηηηθήο, δηέζεηε αζθαιέζηεξν ιηκάλη
απφ ηα άιια ηνπ ππφινηπνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. ια απηά βέβαηα εληζρχνληαλ θαη απφ
ηελ πιενλεθηηθή γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ Πεηξαηά σο βαζηθφο Κφκβνο ησλ ζαιαζζίσλ
κεηαθνξψλ ζην Μεζνγεηαθφ ρψξν θαη σο ζηα ιηκάληα ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο. Απηφ
εμεγεί θαη ηε ζπλερή αχμεζε ηεο θίλεζεο ηνπ ιηκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ
αηψλα, εηδηθά κεηά ηε γελίθεπζε ζρεδφλ ηεο ρξήζεο αηκνχ ζηελ ειιεληθή λαπηηιία,
ζηαδηαθά εθηνπίδεη ηα ηζηηνθφξα απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο».19
πλδπαζηηθά κε φζα πξναλαθέξακε ην εκπφξην έρεη αξρίζεη θαη αθκάδεη θαη
εηδηθά απφ ηα ηέιε ηνπ αηψλα σο ηελ απγή ηνπ 20νπ αηψλα θπξηνιεθηηθά
απνγεηψλεηαη κε ηηο βαζηθέο εηζαγσγέο λα είλαη ζε ζηηεξά, απνηθηαθά, γαηάλζξαθεο,
μπιεία, πξψηεο χιεο, κεραλήκαηα θαη άιια επξσπατθά είδε. Βξηζθφκαζηε ζην
ρξνληθφ ζεκείν πνπ ε πνξεία πξνο ηε Βηνκεραληθή αλάπηπμε ζπλερίδεηαη ζηαζεξά.
Δλδεηθηηθφ είλαη φηη σο ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα ιεηηνπξγνχζαλ ζηνλ Πεηξαηά 89
εξγνζηάζηα εθ ησλ νπνίσλ 13 ήηαλ αιεπξνβηνκεραλίεο, 6 βηνκεραλίεο δπκαξηθψλ, 12
νηλνπλεπκαηνπνηεία , 10 θισζηνυθαληνπξγίεο, 17 κεραλνπξγηθέο βηνκεραλίεο, 12:00
ρεκηθέο

βηνκεραλίεο,(εξγνζηάζηα

ρξσκάησλ,

ππξηηηδνπνηεία,

ζαπσλνπνηεία,

ειαηνπξγεία) θαη 17 δηάθνξα άιια εξγνζηάζηα πνπ είραλ ζπλνιηθά εξγαηηθφ
δπλακηθφ ζρεδφλ 8800 αλζξψπνπο.
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Γίλεηαη ινηπφλ εχθνια αληηιεπηφ πφζεο νηθνγέλεηεο δνχζαλ απφ απηά θαη πσο
εχθνια ζρεηηθά ν πιεζπζκφο έθηαζε ζηηο 50000 δσέο ζηελ πφιε.20
πσο ζπκβαίλεη λνκνηειεηαθά ε νηθνλνκηθή επκάξεηα ηεο επνρήο επέδξαζε
θαη ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ αιιά είρακε θαη ηα πξψηα απφ ηα δείγκαηα
πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο κε έξγα πνπ ζηφρεπαλ ζηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ησλ
λέσλ πξψηηζηα αιιά θαη ησλ κεγαιχηεξσλ ζπλέρεηα. Δλδεηθηηθά ζα δνχκε πην θάησ
ηα ζεκαληηθφηεξα δεκφζηα έξγα αιιά θαη πλεπκαηηθήο θχζεσο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ
ζηφρεπαλ ζηε πνιχηξνπε θαη πνηνηηθή αλάπηπμε ηνπ πεηξατθνχ ιανχ. Σν πξψην
ζρέδην ηεο πφιεο εθπνλείηαη ην 1834 απφ ηνπο Κιεάλζε θαη Schaubert. Αλ θαη ην
ζρέδην ηξνπνπνηήζεθε θαη δελ εθαξκφζηεθε ε αξρηθή ηνπ ζρεδίαζε, νη κεηαβνιέο
πνπ δέρζεθε, νδήγεζαλ ζην απνηέιεζκα, ε πφιε λα απνθηήζεη θαη λα έρεη ηε δηθή ηεο
αηζζεηηθή. Πξνβιεπφηαλ άλεηνη θεληξηθνί δξφκνη, πιαηείεο, θήπνη θαη άιινη
θνηλφρξεζηνη ρψξνη. Μάιηζηα, ηα πξψηα θηίξηα φπσο, ην ηεισλείν θαη νη θξαηηθέο
απνζήθεο, νηθνδνκήζεθαλ ακέζσο κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά. Αο δνχκε
νξηζκέλα απφ ηα πην ζεκαληηθά έξγα πνπ πινπνηήζεθαλ ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα ηνπ 19νπ αηψλα, ηα νπνία απνδεηθλχνπλ ηε κέγηζηε πξφνδν ηεο πεξηνρήο
θαη ζπλέβαιαλ

ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ θαη θαηά επέθηαζε ηνπ

ειιεληθνχ θξάηνπο.
2.2.1.1. Πξψηεο πξνζπάζεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ιηκαληνχ
Ζ πξψηε θνξά πνχ εθδειψζεθε ελδηαθέξνλ γηα ην πεηξατθφ ιηκάλη θαη ηελ
αμηνπνίεζή ηνπ ήηαλ ε έθδνζε Βαζηιηθνχ δηαηάγκαηνο ζρεηηθά κε είζπξαμε θφξνπ
γηα ην κψιν Πεηξαηά. Με απηφ επηβάιιεηαη θαη ην πξψην ιηκεληθφ ηέινο ζηα θαξάβηα
πνπ ειιηκελίδνληαη ζην θεληξηθφ ιηκάλη θαη απηφ απνηειεί θαη ην πξψην έζνδν απφ ηε
ρξήζε ηνπ ιηκαληνχ. Σφηε ηδξχεηαη ην ηακείν σο ην 1848 δηαρεηξηδφηαλ ηα έζνδα ηνπ
ιηκέλνο. Απηή είλαη ε πξψηε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ ην ειιεληθφ θξάηνο γηα
ηνλ πεηξατθφ Ληκέλα. Σν 1861, ζπζηήζεθε εθνξεπηηθή επηηξνπή ιηκέλνο Πεηξαηψο,
πνπ ήηαλ ηξηκειήο, ηνλ πξφεδξν Γηνλπζίνπ ν ππνπξγφο ησλ εζσηεξηθψλ θαη ηα
ππφινηπα κέιε εθιέγνληαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Καηά θαλφλα πξφεδξνο
αλαιακβάλεη ν εθάζηνηε δήκαξρνο ηεο πφιεο. Σν ζπγθεθξηκέλν δηνηθεηηθφ θαζεζηψο
δηαηεξήζεθε σο ην 1911. Δίλαη γεγνλφο φκσο φηη αλ θαη ε πφιε εμειίρζεθε ηαρχηαηα
ην ιηκάλη δελ είρε ηελ αλάινγε αλάπηπμε. Οπζηαζηηθά έξγα ζην ιηκάλη άξρηζαλ λα
θαίλνληαη απφ ην 1876, νπφηε θαη εγθαηαζηάζεθε ν πξψηνο γεξαλφο θαη απφ ην 1881,
20
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μεθίλεζαλ θαη εθηειέζηεθαλ γηα πέληε ρξφληα πνιχ ζπνπδαίεο εξγαζίεο γηα ηελ
εθβάζπλζε ηνπ θεληξηθνχ ιηκέλα.
Παξφια απηά ε θίλεζε ηνπ ιηκαληνχ είρε ζηαζεξά απμεηηθή ηάζε κε
απνηέιεζκα ζε πνιχ ζχληνκν δηάζηεκα λα είλαη ζε ζέζε λα αληαγσλίδεηαη ην άιιν
κεγάιν ειιεληθφ ιηκάλη ηεο χξνπ θαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο δηάλνημεο
ηεο δηψξπγαο ηεο Κνξίλζνπ, ε πιάζηηγγα λα γείξεη νξηζηηθά ππέξ ηνπ Πεηξαηά θαη
απηφο λα εμειηρζεί ζην πξψην ιηκάλη ηεο ρψξαο.
πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Γεκήηξεο Φεξνχζεο « κε ηελ άθημε ηνπ
ζσλα ζηελ Αζήλα, ην Γεθέκβξε ηνπ 1834, ν Πεηξαηάο άξρηζε δεηιά-δεηιά λα
κεγαιψλεη σο ιηκάλη θαη σο θέληξν εκπνξηθφ θαη δηακεηαθνκηζηηθφ! Καζψο κάιηζηα
πιήζαηλαλ θαη νη κεηαλάζηεο πνπ έξρνληαλ ζε απηφλ, πνιχ γξήγνξα ζε ιίγα ρξφληα
πήξε ηα λαπηηιηαθά πξσηεία απφ ηελ Δξκνχπνιε, ηελ Πάηξα, ην Λαχξην, ην Πφξην
Ράθηε θαη ηελ Αζήλα».21
2.2.1.2. Ζ ίδξπζε ησλ πξψησλ ζρνιείσλ ζηε πεξηνρή
Μέζα ζε 25 έηε, απφ ην 1836 έσο ην 1860, ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά
ηδξχζεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ πέληε ειιεληθά ζρνιεία θαη έλα γαιιηθφ. Σν γεγνλφο
απηφ απφ κφλν ηνπ είλαη δείγκα ηεο απμεηηθήο ηάζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ην νπνίν ηα
κέιε έρνληαο πξννπηηθέο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, πνπ ηνπο πξνζέθεξε ε ίδηα ε
πεξηνρή, ήζειαλ ζπλερψο ην θαιχηεξν γηα ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηα παηδηά ηνπο. Σα δχν
πξψηα ζρνιεία ήηαλ ην «Αιιεινδηδαθηηθφλ» ηνπ Νενθχηνπ Βάκβα, πνχ ηδξχζεθε
ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1836 θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ηνλ Μάην κε 80 καζεηέο θαη ιίγν
αξγφηεξα θηηάρηεθε θαη ην Διιελνδηδαζθαιείν, ηδησηηθφ ζρνιείν απηή ηε θνξά.
πσο εχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ, ηα ζρνιεία ζηεγάδνληαλ ζε κηζζσκέλα θηίξηα θαηά
θαλφλα ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ιεηηνπξγίαο ηνπο είρε αλαιάβεη ν Γήκνο Πεηξαηά.
Δίλαη γλσζηφ εμάιινπ φηη ε πξψηε δεκνηηθή αξρή είρε ηε θηινζνθία «φια γηα ηελ
παηδεία». Αλ θαη νη πξψηνη άξρνληεο ηνπ ηφπνπ ήηαλ ζρεδφλ αγξάκκαηνη, γλψξηδαλ
ηε ζεκαζία ηεο γλψζεο θαη ηεο κφξθσζεο πνπ έπξεπε λα απνθηήζνπλ ηα λέα παηδηά,
ηα δηθά ηνπο παηδηά.
κσο, ζηελ πφιε ηνπ Πεηξαηά θαηαζθεπάζηεθαλ εθείλε ηελ επνρή ηξία
ζρνιεία, πνπ αμίδνπλ ηδηαίηεξεο κλείαο, θαη ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ έσο ζήκεξα.
Αλαθεξφκαζηε ζηελ Ησλίδεην, ηε Ράιιεην θαη ηε JEAN D' ARC. πσο καο
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αλαθέξεη ν Μπειαβίιαο «κε αηηία κία δσξεά ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
Ησλίδε, εθνπιηζηή ζην Λνλδίλν, άξρηζε λα θηίδεηαη έλα κεγάιν δεκφζην ζρνιείν ζηελ
πιαηεία Κνξαή. Ζ αλέγεξζε μεθίλεζε ην 1841 θαη νινθιεξψζεθε ην 1858. Ο
δήκαξρνο πνπ ην εγθαηλίαζε ήηαλ ν Οκεξίδεο θπιίηζεο θαη απηφ ην ειιεληθφ
ρνιείν έκειιε λα γίλεη ην πην δηάζεκν πεηξατθφ ζρνιείν κέζεο εθπαίδεπζεο ε
γλσζηή καο Ησλίδεηνο. Αληηιακβάλεηαη εχθνια ν θαζέλαο φηη απηφ ήηαλ ην πξψην
ζρνιηθφ θηίξην ηνπ Πεηξαηά δεδνκέλνπ φηη ηα άιια ζηεγάδνληαλ ζε ελνηθηαζκέλα
θηίξηα.

Σελ θαηαζθεπή ηεο Ησληδείνπ αθνινχζεζε ε αλέγεξζε ελφο ζρνιείνπ

ζειέσλ. Σν Παξζεληθφλ ζρνιείνλ, ε κεηέπεηηα Ράιιεηνο, θαηαζθεπάζηεθε κε δσξεά
ηνπ Ηαθψβνπ Ράιιε κέζα ζε κία δηεηία (1857-1858). Αλάκεζα ζηελ ίδξπζε ησλ δχν
πξναλαθεξφκελσλ ζρνιείσλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο ηνπ Πεηξαηά απφ ηνπο
Γάιινπο, ηδξχζεθε ζηε πφιε ζρνιείν θαζνιηθήο ειιελνγαιιηθήο εθπαίδεπζεο, κε
ηελ νλνκαζία Εαλ λη' Αξθ. Σν πξψην ηδηφθηεην θηήξην ηεο αλεγέξζεθε ην 1860, ελψ
άιια θηίξηα ηεο αθνινχζεζαλ έσο ην 1886.»22 (Παξάξηεκα – εηθόλεο 10 – 11 - 12)
2.2.1.3. Καηαζθεπή ηεο νδνχ Αζελψλ - Πεηξαηψο
Σν 1836, νινθιεξψζεθε ε θαηαζθεπή ηνπ πξναλαθεξφκελνπ έξγνπ κε
θπζηθφ επαθφινπζν ηελ αχμεζε ηεο θίλεζεο ζην ιηκάλη. Σφηε ε πφιε αξηζκνχζε
κφιηο 1011 θαηνίθνπο. Ήηαλ ακαμηθή νδφο, πνπ εμππεξεηνχζε ηελ αλάγθε ζχλδεζεο
ηεο λέαο πξσηεχνπζαο, ηεο Αζήλαο κε ην επίλεην ηεο ζηνλ Πεηξαηά. Δδψ πξέπεη λα
επηζεκάλνπκε φηη Πεηξαηάο άξρηζε λα θηίδεηαη δίρσο δελ ππάξρεη δηακνξθσκέλε
αζηηθή θαηάζηαζε. Γελ ππήξραλ ππνδνκέο ηνπ δεκνζίνπ ρψξνπ θη ίζσο απηφ λα ήηαλ
ινγηθφ σο έλα βαζκφ. Δίλαη θνκκάηη ηεο Αηηηθήο, φπνπ βξηζθφηαλ ε λέα πξσηεχνπζα
νπζηαζηηθά ε λέα πφιε ηνπ Πεηξαηά δεκηνπξγήζεθε γηα λα εμππεξεηεί ζε πξψην
ρξφλν ηηο αλάγθεο ηεο λέαο πξσηεχνπζαο, ηεο Αζήλαο, ε νπνία ήηαλ θαηνηθεκέλε
πεξηνρή φπσο είλαη ζε φινπο καο γλσζηφ απφ ηελ αξραηφηεηα θαη κάιηζηα κε έλα
μερσξηζηφ πνιηηηζκφ γλσζηφ παγθνζκίσο.
2.2.2. Ζ βηνκεραληθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο
Αλ θάλεηο αλαθέξεη αλαιπηηθά ηηο κεγάιεο θαη κηθξέο βηνκεραλίεο πνπ
αλαπηχρζεθαλ απηή ηελ επνρή ζηηο ζπλνηθίεο ηνπ Πεηξαηά, ηφηε ζα θαηαλνήζεη ην
κέγεζνο ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο θαη ηεο ζπκβνιήο απηήο ζηελ νηθνλνκηθή δσή
ηνπ ηφπνπ.
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Πξηλ φκσο αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηνπο ιφγνπο
πνπ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ εμέιημε. Τπήξμαλ πξνυπνζέζεηο, πνπ πξνζέδσζαλ ζηνλ
Πεηξαηά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο βηνκεραλίαο, γεγνλφο πνπ
επέδξαζε απνθαζηζηηθά ζηελ εμέιημε ηεο. Γίρσο λα παξαγλσξίδεη θαλείο ηνλ
αλζξψπηλν παξάγνληα ν νπνίνο είρε εγθαηαζηαζεί θαη ζπλερψο απμαλφηαλ, θαη ν
νπνίνο δεκηνπξγνχζε ζπλερψο θάηη θαιχηεξν γηα ηηο νηθνγέλεηεο θαη γηα ηε δσή ηνπ
ζηε λέα παηξίδα ζηελ νπνία δνχζε, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πψο ε βειηίσζε ησλ
ζπγθνηλσληψλ θαη εηδηθά ε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηνπ κε ηελ Αζήλα, κε ηνλ πξψην
αηκνθίλεην ζηδεξνδξφκνπ ζηελ Διιάδα, ν νπνίνο δηεπθφιπλε πνιχ ηε ζπγθνηλσλία
κεηαμχ ησλ δχν πφιεσλ, αιιά θαη ε άκεζε αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ζαιάζζησλ
ζπγθνηλσληψλ ηαπηφρξνλα κε ηελ ίδξπζε ηνπ δήκνπ, πχθλσζε ηα δξνκνιφγηα θαη
έθαλε πην ηαθηηθή ηελ επηθνηλσλία κε μέλα κεγάια επξσπατθά ιηκάληα αιιά θαη απηά
ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο ήηαλ νη θαηαιπηηθνί παξάγνληεο ηεο κεηέπεηηα αλάπηπμεο ε
νπνία ζα απνδεηρζεί απφ ηα έξγα πνπ αλαθέξνπκε αθφινπζα.
ινη βέβαηα γλσξίδνπκε πσο ν Πεηξαηάο γηα 50 πεξίπνπ ρξφληα πξνζπαζνχζε
λα πάξεη ηα πξσηεία ζηελ λαπηηθή θίλεζε απφ ηελ χξν θαη ην ιηκάλη ηεο. Απηφ
βέβαηα ην θαηάθεξε κε ηελ δηάλνημε ηεο δηψξπγαο ηεο Κνξίλζνπ πξνο ην ηέινο ηνπ
19νπ αηψλα, νπφηε άιιαμαλ θαη νη ηζνξξνπίεο ηεο εκπνξηθήο θαη λαπηηθήο θίλεζεο
ζηελ πεξηνρή, αθνχ ν Πεηξαηάο εμειίρζεθε ζην κεγαιχηεξν δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν
εηζαγσγψλ-εμαγσγψλ θαη πξνψζεζεο πξντφλησλ απφ θαη πξνο ηελ Διιάδα.
Ζ πξφζεζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο βηνκεραληθνχ θέληξνπ ζηνλ Πεηξαηά ππήξρε
απφ ηελ ίδξπζή ηνπ. Τπήξμε ε κνλαδηθή ειιεληθή πφιε ζην λέν θξάηνο, πνπ ε
βηνκεραλία ήηαλ ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηεο ίδξπζεο ηνπ. ηελ αξρή νη κηθξέο
βηνηερλίεο ήηαλ παξαιηκέληεο θαη απηνζρέδηεο. Με ηε γελίθεπζε φκσο ρξήζεο ηνπ
αηκνχ άξρηζαλ λα μεθπηξψλνπλ εξγνζηάζηα παληνχ απφ ηνλ Άγην Γηνλχζην ζην ιφθν
ηνπ Βψθνπ θαη ηελ νδφ Θεβψλ ζρεδφλ σο ηε γέθπξα ηνπ Κεθηζνχ.23
Οη κεγαιχηεξεο κνλάδεο εθείλεο ηεο επνρήο ήηαλ:
- ην Μεηαμνπξγείν ηνπ Λνπθά Ράιιε, πνπ απφ ην 1846 ήηαλ ην πξψην
αηκνθίλεην εξγνζηάζην ζηελ Διιάδα. (Παξάξηεκα – εηθόλα 13)
- ε θισζηνυθαληνπξγηθή εηαηξεία ησλ αδειθψλ Ρεηζίλα, θαη Μηιηηάδε
Βνιαλάθε πνπ ην 1875 θαιχπηνπλ ην 70% απφ ην ζχλνιν ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο
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λεκάησλ ελψ απαζρνινχζαλ ήδε 650 αλζξψπνπο. (Παξάξηεκα – εηθόλα 14)
-σο ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα αλαδείρζεθαλ ζηνλ Πεηξαηά θαη άιινη θιάδνη
βηνκεραλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ε αιεπξνβηνκεραλία θαη νηλνπλεπκαηνπνηίαπνηνπνηία. ε φινπο καο ε πνηνπνηία Μεηαμά πνχ ηδξχζεθε ην 1888 θαη εμειίρζεθε
ζε κία πνιχ κεγάιε δηεζλή βηνκεραλία πνηψλ, ε νπνία έρεη επηβηψζεη σο ηηο κέξεο
καο.
-Σν εξγνζηάζην κσζατθψλ πιαθψλ θαη θεξακνπνηίαο ηνπ Δπζηαζίνπ
Γειαβέξε πνπ ηδξχζεθε ηελ ίδηα ρξνληά κε ηελ πνηνπνηία Μεηαμά. (Παξάξηεκα –
εηθόλα 15)
- ε γλσζηή παινπξγηθή εηαηξεία «Ησλία»,
- ηα παινπξγία Σζίιιεξ,
-ηα εξγνζηάζηα δπκαξηθψλ θαη ζαπσλνπνηίαο ήηαλ απηά πνπ άλνημαλ δξφκν
θαη νινθιήξσζαλ ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα.
ην

αληίζηνηρν

δηάζηεκα

πξαγκαηνπνηήζεθαλ

θαη

πνιιέο

θηλήζεηο

πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο πνπ αλχςσζαλ ην πνιηηηζκηθφ θαη πλεπκαηηθφ επίπεδν ηεο
πεξηνρήο. Δθηφο απφ ηε δεκηνπξγία ζρνιείσλ πνπ είδακε πην πάλσ, ην 1838 ηδξχζεθε
ηππνγξαθείν, ην 1839 θπθινθνξεί ην παηδαγσγηθφ πεξηνδηθφ «Παηδαγσγφο» ηνπ
Ζιία Υξηζηνθίδε, ην 1839 θπθινθνξεί ε πξψηε ηνπηθή εθεκεξίδα κε ηίηιν« ν Δξκήο
ηνπ Πεηξαηά», ελψ πξνο ηα ηέιε ηνπ αηψλα εθδίδεηαη θαη ε εθεκεξίδα «θαίξα».
ζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ, ηδξχζεθε ε ρνιή Ναπηηθψλ Γνθίκσλ
(1884) θαη 10 ρξφληα αξγφηεξα παξνπζηάδεηαη ζηα Διιεληθά Γξάκκαηα ν πνηεηήο
Λάκπξνο Πνξθχξαο κέζα απφ ην πεξηνδηθφ «ηάδηνλ».24 Σν 1883, ν
αθειιαξφπνπινο εθδίδεη ην πεξηνδηθφ «Απφιισλ», πνπ ήηαλ θαη ην ζπνπδαηφηεξν
πεηξατθφ πεξηνδηθφ ηνπ 19νπ αηψλα.25
Σέινο, ην απνθνξχθσκα πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο απηήο ηεο επνρήο είλαη ε
ίδξπζε ηνπ γλσζηνχ ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα Γεκνηηθνχ ζεάηξνπ Πεηξαηά γηα ην
νπνίν ζα αλαθέξνπκε ιίγα ιφγηα ζρεηηθά πην θάησ.
2.2.3. Γεκνηηθφ ζέαηξν Πεηξαηά
πσο αλαθέξεηαη ζην ηζηνξηθφ αξρείν ηνπ Γήκνπ ζε ζπιινγή ησλ
Αλαγλσζηνπνχινπ θαη Μπαθνχλε «ν δήκαξρνο Πεηξαηά Σξχθσλ Μνπηδφπνπινο
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ δήκνπ ηνπ έηνπο 1880 εγγξάθεη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ
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θνλδχιη απφ 200.000 δξαρκέο δηά ηελ αλέγεξζε ζεάηξνπ, φηαλ ην ζχλνιν δαπαλψλ
γηα φια ηα δεκνηηθά έξγα είλαη ήηαλ 315.000. κσο ν Ησάλλεο Λαδαξίκνο, πνπ ήηαλ
ζπνπδαίνο κεραληθφο θαη εληεηαικέλνο απφ ην δήκν είρε ήδε πξνρσξήζεη ζηελ
εθπφλεζε ζρεδίνπ απηνχ ηνπ κεγάινπ έξγνπ. ην αξρηθφ ζρέδην πφιεσο ησλ
Κιεάλζε θαη άνπκπεξη, πξνβιεπφηαλ λα νηθνδνκεζεί θάηη αληίζηνηρν ζην
ηεηξάγσλν ηνπ Σηηαλίνπ θήπνπ. κσο ζηηο 13 Μαΐνπ 1882, ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε
ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ην ζρέδην ηνπ ζεάηξνπ, πνχ φκσο πξνβιέπεηαη λα
νηθνδνκεζεί ζηελ Πιαηεία Κνξαή.
Ο Λαδαξίκνο έρεη πξνβιέςεη 45 κέηξα κήθνο θαη πιάηνο 34 κέηξα. Ζ
ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζεάηξνπ είλαη 600 ζεαηέο ζηελ πιαηεία, έρεη 3 ζεηξέο ζεσξεία κε
23 ζε θάζε ζεηξά ,πνπ κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ άιινπο 414 ζεαηέο, αιιά θαη ην
ππεξψν κε ρσξεηηθφηεηα 400 ζέζεηο. Γεληθφ ζχλνιν ππνδνρήο επηζθεπηψλ 1314
άλζξσπνη. Σν πιένλ αμηφινγν ζηνηρείν ζηε κειέηε ηνπ Ησάλλε Λαδαξίκνπ ήηαλ γηα
εθείλε ηελ επνρή πξφβιεςε γηα 5 εμφδνπο ησλ ζεαηψλ θαη δχν γηα ηνπο εζνπνηνχο,
γεγνλφο πνπ εμαζθάιηδε νκαιή, γξήγνξε θαη αζθαιή εθθέλσζε ηνπ ρψξνπ. Αθφκε ν
εμνπιηζκφο αιιά θη ν εμαεξηζκνχο κε ηε ζέξκαλζε ήηαλ πξσηνπνξηαθή γηα εθείλε
ηελ επνρή. Σέινο, ζην ζρέδην ηνπ Λαδαξίκνπ ππήξρε πξνζζήθε θαηαζηεκάησλ ζηηο
δχν πιατλέο κεξηέο ηνπ ζεάηξνπ, ψζηε ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο ην
ζέαηξν λα είλαη απηνηειέο.
Ο αξρηθφο πξνυπνινγηζκφο ήηαλ 450.000 γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ φηαλ γηα φια
ηα δεκνηηθά έξγα ην 1884 πξνβιεπφηαλ αλψηαην ζχλνιν 365.000 δξαρκψλ. Σν
γεγνλφο απηφ νδήγεζε ην Γήκν λα ζπλάςεη δάλεην απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα. Βέβαηα
φηαλ ην έξγν νινθιεξψζεθε ην θφζηνο ηνπ μεπέξαζε ηηο 900000 δξαρκέο. Καηά ηελ
εθζθαθή ησλ ζεκειίσλ ηνπ ην 1884 εληνπίζηεθαλ αξραηνινγηθά επξήκαηα θαη
ζηακάηεζε πξνζσξηλά αθνχ θαηά ηνλ Ηάθσβν Γξαγάηζε επξφθεηην γηα κία απφ ηηο 5
ζηνέο πνπ ππήξραλ θαηά ηελ αξραηφηεηα ζηνλ Πεηξαηά. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζα
θξαηήζεη 10 νιφθιεξα ρξφληα θαη ηα επίζεκα εγθαίληα γίλνληαη κε θάζε ιακπξφηεηα
9 Απξηιίνπ ηνπ 1895 κε δήκαξρν ηφηε ηνλ Θεφδσξν Ρεηζίλα.».26
Γεληθά ην ζπγθεθξηκέλν ζέαηξν ζεσξείηαη ην θαιχηεξν ησλ Βαιθαλίσλ θη έλα
απφ ηα σξαηφηεξα ηεο Δπξψπεο27
εκαληηθνί ζηαζκνί ζε απηή ηελ πνξεία ήηαλ, κεηαμχ άιισλ, ε πξψηε
εηζπξαθηηθή επηηπρία κε ηελ φπεξα «Μπνέκ», κε πξσηαγσληζηή ηνλ πςίθσλν
26
27
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Γ. Υαηδεκαλσιάθεο, Σν ρξνληθό κηαο πνιηηείαο, ό. π., ζ. 80

26

Δπάγγειν Απνζηφινπ (1900), ε πξψηε εκθάληζε ζην Γεκνηηθφ Θέαηξν ηνπ λεαξνχ
ηφηε Πεηξαηψηε Αηκίιηνπ Βεάθε ζηελ «Φαχζηα» (10 Ννεκβξίνπ 1907), θαζψο θαη ε
ηειεπηαία εκθάληζε ηεο Καηίλαο Παμηλνχ κε ην έξγν ηνπ Μπέξηνιλη Μπξερη «Μάλα
Κνπξάγην» (1972). ( Παξάξηεκα – εηθόλεο 16-17-18-18Α θαη 18Β)
2.2.4. Οη θαηαζθεπέο ηνπ Δξλέζην Σζίιιεξ
Κάπνηα ζηηγκή θαη πξνο ηα ηέιε ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα, έγηλαλ νηθηζηηθέο
παξεκβάζεηο, νη νπνίεο κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη θαζφξηζαλ ηελ εηθφλα ηνπ
Πεηξαηά κέρξη ζήκεξα. Οη πιένλ επθαηάζηαηνη Πεηξαηψηεο ζέινληαο λα βειηηψζνπλ
ηε δσή ηνπο θαη λα έρνπλ έλα ζεκείν αλαςπρήο θνληά ζηηο εκπνξηθέο θαη λαπηηιηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη καθξηά απφ ην θεληξηθφ ιηκάλη κε ηηο
πνιχβνπεο απνβάζξεο ηνπ, απνθάζηζαλ λα ρηίζνπλ εμνρηθέο πνιπηειείο θαηνηθίεο
ζηελ Αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ Πεηξαηά, πάλσ απφ ηνπο ππάξρνληεο γθξεκνχο ηεο
Καζηέιαο αιιά θαη θάπνηεο πξνο ηνλ ξκν ηεο Φξεαηηχδαο. θνπφο ηνπο λα έρεη ε
λέα θαηνηθία ηνπο επράξηζηε θη φκνξθε ζέα πξνο ηε ζάιαζζα. Οη πξψηεο θαηαζθεπέο
μεθίλεζαλ λα θηίδνληαη ην 1876.
Ο Σζίιιεξ γελλήζεθε ζηε Γεξκαλία ην 1837 ελψ ην 1855 μεθίλεζε ηηο
ζπνπδέο ηνπ ζην Πνιπηερλείν ηεο Γξέζδεο. Καηά ηελ απνθνίηεζε ηνπ ην 1859
βξέζεθε ζηελ Αζήλα. πσο καο αλαθέξεη ν Μπειαβίιαο « είρε ήδε εξγαζηεί ζηελ
αλέγεξζε κεγάισλ Γεκνζίσλ θηηξίσλ ηεο Αζήλαο φπσο ε Αθαδεκία Αζελψλ, ην
Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν θαη άιια, σο βνεζφο αξρηηεθηφλσλ πνπ είραλ έξζεη
ζηελ Διιάδα ζρεδφλ καδί κε ηνλ ζσλα. Γηδάζθνληαο Αξρηηεθηνληθή ζηε ζρνιή
Καιψλ Σερλψλ θαηέβεθε λα θαηνηθήζεη ζηνλ Πεηξαηά. Έηζη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 1870 μεθίλεζε ηελ αλέγεξζε ζεηξάο επαχιεσλ ηελ άθξε ηνπ αθξσηεξίνπ ηεο
Καζηέιαο. Ζ πεξηνρή ήηαλ αθφκε αδφκεηε».28
Οη πνιπηειείο απηέο επαχιεηο απνηέιεζαλ θαηνηθία πνιιψλ επηθαλψλ
νηθνγελεηψλ. ε κία απφ απηέο πνπ απνηειείην απφ 10 δσκάηηα θαηνίθεζε ν
βηνκήραλνο Γ. Βαζηιεηάδεο. ε θάπνηα άιιε απφ ηηο επαχιεηο έκεηλε ν Δκκαλνπήι
Μπελάθεο αιιά θαη ε νηθνγέλεηα Υνξλ. Πξφθεηηαη γηα ην θηίξην πνπ αλαθέξεη ε
Πελειφπε Γέιηα ζην κπζηζηφξεκα ηεο «ν Σξειαληψλεο». ε άιιν ζεκείν ηεο
Καζηέιαο κε ζέα ην θαιεξηθφ φξκν έθηηζε δηψξνθε έπαπιε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
αιεπξνβηνκήραλνπ Π. Παηζηάδε. Αξθεηά αξγφηεξα ζε θάπνηα απφ απηά ηα θηίξηα

28
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θαηαζθεπήο Σζίιιεξ ζηεγάζηεθε ην ηηαιηθφ πξνμελείν. Γεληθά ε ζπλνηθία ηεο
Καζηέιαο, απνηέιεζε ηφπν δηακνλήο βαζηιέσλ, πξσζππνπξγψλ, δηαλννπκέλσλ,
βηνκεράλσλ θαη θαιιηηερλψλ. Οηθνδνκήζεθε ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19νπ αηψλα
θαη ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. (Παξάξηεκα – εηθόλεο 19-20-21-22)
Οινθιεξψλνληαο ηελ αλαθνξά καο ζηνλ Δξλέζην Σζίιιεξ πξέπεη λα πνχκε
φηη ηα έξγα ηνπ ζηελ Διιάδα μεπεξλνχλ ηα 500 ελψ ηα ζεκαληηθφηεξα θαη πην
γλσζηά εμ απηψλ είλαη ην Πξνεδξηθφ Μέγαξν ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ην Ηιίνπ
Μέιαζξνλ, ε πξνζσπηθή ηνπ νηθία, ην Γεκαξρείν Δξκνχπνιεο. παληξεκέλνο κε ηε
ζνιίζη πηάλνπ θαη ζπλζέηξηα νθία Γνχδνπ, θφξε ηνπ Έιιελα επηρεηξεκαηία
Κσλζηαληίλνπ Γνχδνπ απφ ηελ Κνδάλε. ν Σζίιιεξ απέθηεζε πέληε παηδηά.
πλνςίδνληαο ινηπφλ ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα, πνπ πινπνηήζεθαλ ην 19ν
αηψλα ζηε Πεηξατθή πεξηνρή θη απνδεηθλχνπλ ηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή θαη
πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηεο, κπνξνχκε ελδεηθηηθά θαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά λα
αλαθέξνπκε:
-1844. Ίδξπζε ηνπ πξψηνπ κεηαμνπξγείνπ ηνπ Λνπθά Ράιιε, ην πξψην
αηκνθίλεην εξγνζηάζην ζηελ Διιάδα.
-1847. Απνπεξάησζε ηνπ πξψηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ κε δσξεά ηνπ Κ. Ησλίδε.
-1848. Οξηζκφο ηξηκεινχο δηνίθεζεο ηνπ Ληκέλα.
-1849. Έθδνζε πξψηεο εθεκεξίδαο «ν Δξκήο ηνπ Πεηξαηά».
-1856-58. Ίδξπζε Ράιιεησλ ζρνιψλ, εγθαηάζηαζε πξψηνπ ππνβξπρίνπ γξαθηθνχ
δηθηχνπ.
-1859. Ίδξπζε ειιελνγαιιηθήο ρνιήο θαινγξαηψλ Εαλ λη Αξθ, πνπ ιεηηνπξγεί
σο ζήκεξα.
-1861. Ηδξχεηαη ην Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν (ΝΑΣ)
-1869. Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ ζηδεξφδξνκνπ -αηκνθίλεηνπ - ηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο Αζελψλ-Πεηξαηψο.
-1873. Δγθαηληάδεηαη ην Σδάλεην λνζνθνκείν
-1878. Φσηηζκφο ηεο πφιεο κε θσηαέξην
-1884. Ηδξχεηαη ε ζρνιή λαπηηθψλ δνθίκσλ.
-1888.Ξεθηλνχλ

δχν

μερσξηζηέο

επηρεηξεκαηηθέο

θηλήζεηο.

Δξγνζηάζην

θεξακνπνηίαο Γειαβέξε θαη ε γλσζηή πνηνπνηία Μεηαμά.
- 1895. Δγθαίληα Γεκνηηθνχ ζεάηξνπ Πεηξαηά. Καηαζθεπή πνδειαηνδξφκην ζην
Νέν Φάιεξν. Οπζηαζηηθά κηιάκε γηα ηνλ πξνπνκπφ ηνπ γεπέδνπ Καξατζθάθε.
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- 1898. Καηαζθεπή δχν κφληκσλ δεμακελψλ ζην ιηκάλη θαζψο θαη δχν εμσηεξηθψλ
ιηκελνβξαρηφλσλ.
πσο θη αλ αμηνινγήζεη θαλείο ην πξναλαθεξφκελν ρξνλνιφγην ζα θαηαιήμεη
ζην ζπκπέξαζκα πσο ηα πξναλαθεξφκελα έξγα είλαη ζεκαληηθά θαη πνιιά γηα ην
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Με νδεγφ απηά, ν Πεηξαηάο αθήλεη
ην19ν αηψλα, φληαο ζε αλνδηθή πνξεία θαη ζηαζεξήο αλάπηπμεο θη εηζέξρεηαη ζηνλ
20ν αηψλα κε παξαθαηαζήθε ηε δεκηνπξγία ησλ πξνεγνχκελσλ γελεψλ, ηελ
απφθηεζε πεηξατθήο ζπλείδεζεο ησλ λεσηέξσλ, αιιά θαη κεγαιεπήβνινπο πξνο
πινπνίεζε ζηφρνπο, πνπ δεκηνπξγεί ε θαηαμίσζε πιένλ ηνπ Πεηξαηψο, σο πξψηνπ
θαη ζεκαληηθφηεξνπ ιηκέλα ηεο ρψξαο, αθνχ, σο γλσζηφ, ε πξνεγεζείζα δηάλνημε ηεο
δηψξπγαο ηεο Κνξίλζνπ άιιαμε ηηο ηζνξξνπίεο ζηε λαπηηθή θίλεζε ηεο ρψξαο καο.
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Γ΄ Κεθάιαην
Ο Πεηξαηάο θαηά ην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα
3.1. Γεληθά
Ζ ραξαπγή ηνπ 20νπ αηψλα βξίζθεη ηνλ Πεηξαηά ηειείσο δηαθνξεηηθφ ζε
ζρέζε κε ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα. Σν ιαζπνρψξη πνπ πξσηνθαηνηθήζεθε θαη έγηλε
Γήκνο ηνπ 1835, θαληάδεη πιένλ κία πάξα πνιχ καθξηλή αλάκλεζε. Έρεη
δεκηνπξγεζεί κία ζρεηηθά σξαία πφιε θαη ηνχην νθείιεηαη ζηα ζρέδηα ησλ Κιεάλζε
θαη άνπκπεξη, παξφιν πνπ ην ζρέδην ηνπο γηα ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη
ρσξνζέηεζε ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ δελ εθαξκφζηεθε πιήξσο αιιά ππήξμαλ
ηξνπνπνηήζεηο. (Παξάξηεκα – εηθόλεο 23-24-25-26)
Απηφ φκσο ζπλεηέιεζε ζην γεγνλφο, ε πφιε λα δεκηνπξγήζεη δηθή ηεο
αηζζεηηθή. Τπάξρνπλ πιένλ θεληξηθνί θαη άλεηνη δξφκνη, πιαηείεο ελψ πξνο ην ηέινο
ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα, δεκφζηα θηίξηα πνπ νηθνδνκήζεθαλ, φπσο ην Γεκνηηθφ
ζέαηξν, πνπ πξναλαθέξακε ηελ ηζηνξία ηνπ, θνζκνχλ πιένλ ηνλ αζηηθφ ηζηφ. Ήδε
έρνπλ θαηαζθεπαζηεί λνζνθνκείν, νξθαλνηξνθείν, γεξνθνκείν γηα ηηο θνηλσληθέο
αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ελψ θάηη πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί γηα ηηο έσο ηψξα
ζρνιηθέο θαηαζθεπέο ήηαλ ην εμήο ζπάλην θαηλφκελν: ια νθείινληαλ ζε δσξεέο ή
θιεξνδνηήκαηα ηνπηθψλ επεξγεηψλ.
πγθεθξηκέλα νη ηνπηθνί επεξγέηεο ήηαλ:
- ν Κσλζηαληίλνο Ησαλλίδεο,
- ν ηέθαλνο Φξαγθηάδεο,
- ν Ηάθσβνο Ράιιεο,
- νη Νηθήηαο θαη Διέλε Σδαλή,
- ν Ησάλλεο θαη ε Μαξηγψ Υαηδεθπξηάθνπ.
Έηζη, ν έξεκνο ηφπνο ησλ πέληε θαηνίθσλ ηνπ 1829, έθηαζε φρη κε απιά
βήκαηα αιιά κε άικαηα κπνξνχκε λα ραξαθηεξίζνπκε, ην 1896 ζηηο 50000
θαηνίθνπο.
Πέθηνληαο ινηπφλ ε απιαία ηνπ 19νπ αηψλα, δηαπίζησζε φισλ είλαη φηη έρνπλ
ζπληειεζηεί πάξα πνιιά πξάγκαηα ζηνλ πεηξατθφ ρψξν θαη ην γεγνλφο απηφ απφ
κφλν ηνπ δεκηνπξγνχζε αηζηνδνμία γηα ηελ είζνδν ηνπ 20νπ αηψλα29. Απηή ινηπφλ
βξίζθεη ηνλ Πεηξαηά ζε αλνδηθή πνξεία, παξά ηελ ήηηα ηεο ρψξαο ζηνλ απνηπρεκέλν
29
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πφιεκν ηνπ 1897 πνπ ζεκάδεςε επψδπλα ηελ Διιάδα δεκηνπξγψληαο ζνβαξά
πξνβιήκαηα.
κσο ε Πεηξατθή θνηλσλία δηαζέηεη ηψξα έλα κεγάιν πιενλέθηεκα: ην
πξνζθήλην ηεο ηνπηθήο δσήο έρεη εκθαληζηεί ε πξψηε γεγελήο πεηξατθή γελεά, ε
νπνία έρεη πεξηζζφηεξα εθφδηα απφ ηελ πξνεγνχκελε θαη θπζηθά ηζρπξνπνηεκέλε
Πεηξατθή ζπλείδεζε. Τπάξρεη πιένλ ηζρπξή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηάμε πνπ
εθπξνζσπεί ηνλ θφζκν ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ θαη δηαδξακαηίδεη
ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκφζηα δσή. Τπάξρνπλ βέβαηα, φπσο είλαη εχινγν, ε κεζαία
αιιά θαη ε εξγαηηθή ηάμε, θη ε ηειεπηαία είλαη θαη ε πνιππιεζέζηεξε θαη φπσο ζα
δνχκε, δηαδξακάηηζε μερσξηζηφ ξφιν ζηα πνιηηηθά δεδνκέλα ηεο αξρήο ηνπ
20νπαηψλα. (Παξάξηεκα – εηθόλεο 23-24-25-26)
3.2. Αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο σο ην ηέινο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ
Γηα λα γίλεη επθνιφηεξα αληηιεπηφ ην κέγεζνο ηεο αικαηψδνπο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ ηεο Πεηξατθήο πεξηνρήο, ζα αλαθέξνπκε ζηε ζπλέρεηα
ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή πλεπκαηηθή θαη δεκηνπξγηθή
εμέιημε ζηνλ Πεηξαηά θαηά ηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ,
ν αλαγλψζηεο εχθνια αληηιεθζεί ηε ζπκβνιή ηνπ Πεηξαηά ζηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ. Σν 1896, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πξψηνη Οιπκπηαθνί ζηε ρψξα
καο

θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είραλ ζρέζε κε ηε δηεμαγσγή ηνπο κε

αζιήκαηα φπσο πνδειαηνδξνκίεο, ιεκβνδξνκίεο αιιά θαη φια ηα λαπηαζιεηηθά
αγσλίζκαηα έιαβαλ ρψξα ζηνλ Πεηξαηά.
Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη ην 1903, ν Πεηξαηάο έθηαζε ηηο 65000
θαηνίθνπο, ελψ ην 1907 ηηο 73759, δειαδή κέζα ζε κία δεθαεηία απφ ην 1896 ν
πιεζπζκφο απμήζεθε ζρεδφλ 50%. Δδψ ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε θάπνηα μερσξηζηά
έξγα πνπ ζεκάδεςαλ θαη απνγείσζαλ ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, απηή ηελ επνρή.
3.2.1. Σν ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηνπ Πεηξαηά
Με απηφ ην ραξαθηεξηζκφ βέβαηα ελλννχκε φιεο ηηο γξακκέο ηνπ ηξαίλνπ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά γηα ζχλδεζε κε ηελ ππφινηπε
Διιάδα. πσο θαη πάιη αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Μπειαβίιαο «ηελ θξίζηκε ζηηγκή
γχξσ ζην 1900, ν Πεηξαηάο δηέζεηε νινθιεξσκέλν ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν κε αζηηθέο
θαη ππεξαζηηθέο ζπλδέζεηο. Τπήξρε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε αζηηθνχ ηχπνπ κε ηελ
πξσηεχνπζα θαη δχν ππεξαζηηθέο ζπλδέζεηο κε επαξρία: Ζ πξψηε πξνο ηα ζχλνξα
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ηεο Θεζζαιίαο- σο εθεί ήηαλ ηφηε ην ειιεληθφ θξάηνο- θαη ε δεχηεξε πξνο Σξίπνιε
θαη Καιακάηα, ε ιεγφκελε γξακκή ηεο Πεινπνλλήζνπ πνπ ήηαλ θαη ε
ζεκαληηθφηεξε αθνχ- φπσο είρε θαηακεηξεζεί- ζε εηήζηα βάζε κεηαθηλνχληαλ 2
εθαηνκκχξηα άλζξσπνη απηφ ην δηάζηεκα ησλ δχν πξψησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1900. Ο
αξηζκφο απηφο ησλ κεηαθηλνχκελσλ επηβαηψλ ήηαλ ηεηξαπιάζηνο απφ απηφλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχζε ηε ζχλδεζε πξνο ηε Θεζζαιία.30
Αλ θαη ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν θαζπζηέξεζε λα αλαπηπρζεί, αθνχ κελ
μερλάκε φηη ε Διιάδα ήηαλ έλα θξάηνο ζρεηηθά λέν, βγαικέλν απφ δνπιεία πνιιψλ
αηψλσλ θαη ζπλερφκελεο πνιεκηθέο εκπινθέο, παξαηεξψληαο ηελ εηθφλα ηεο
πεηξατθήο πφιεο ην 1904, δηαπηζηψλνπκε φηη βξίζθεηαη ζρεηηθά θνληά απφ αλάινγεο
εηθφλεο επξσπατθψλ πφιεσλ.31 Οη ηξεηο ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί, κε ηηο γξακκέο ηνπο
πνπ έθηαλαλ ζηηο πξνβιήηεο, δχν εξγνζηάζηα κπαίλνπλ ζηελ ελδνρψξα θαη έλα ηξίην
ιίγν αξγφηεξα πην βφξεηα, βνεζνχλ ζηελ άκεζε δηεθπεξαίσζε θαη κεηαθίλεζε ησλ
αγαζψλ ηα νπνία έθηαλαλ κε ηα πινία ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά γηα πξνψζεζε ζην
ειιεληθφ θξάηνο αιιά θαη ηηο γείηνλεο ρψξεο. Φπζηθά πινπνηνχηαλ θαη ην
αληίζηξνθν. Παξαγφκελα γεσξγηθά αγαζά ζηελ Διιεληθή χπαηζξν, εχθνια
κεηαθηλνχληαλ εδψ ζην κεγάιν ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ψζηε λα πξνσζεζνχλ ζην
εμσηεξηθφ. πσο αλαθέξεη ν Παηξαγάο «ε δηάλνημε ηνπ Ηζζκνχ ηεο Κνξίλζνπ θαη ε
θαηαζθεπή ησλ ζηδεξνδξφκσλ ΠΑΠ θαη ΔΚ κε αθεηεξία ηνλ Πεηξαηά, έδσζαλ λέα
ψζεζε ζηε γεληθή αλάπηπμε ηνπ θαη ην 1901 ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ήηαλ ην 8ν ιηκάλη
ηεο Δπξψπεο θαη ην ηξίην ηεο Μεζνγείνπ, κεηά ηα ιηκάληα ηεο Μαζζαιίαο θαη ηεο
Γέλνβαο. Σν 1903, ν Πεηξαηάο ζπλεηζέθεξε ζην δεκφζην ηακείν ην 12% ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ!!»32
Σν δήηεκα ζχλδεζεο ηνπ Πεηξαηά κε ηελ Αζήλα ήηαλ θάηη πνπ απαζρφιεζε
ηελ πφιε απφ ηηο πξψηεο εκέξεο δεκηνπξγίαο ηνπ. Ζ δεκηνπξγία βέβαηα ηνπ
ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ νθείιεηαη ζε λνκνζρέδην πνπ ςεθίζηεθε 1855 κε
πξσζππνπξγφ ηνλ Αιέμαλδξν Μαπξνθνξδάην. Αξρηθά, νη Κιεάλζεο θαη άνπκπεξη
είραλ ζρεδηάζεη επζεία ράξαμε δξφκνπ Αζήλαο-Πεηξαηά, ν νπνίνο ζην κέιινλ ζα
πιαηζησλφηαλ απφ παξάιιειε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή. Με ην λφκν απηφ, ε
δεκηνπξγία ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ παξαρσξείηαη ζε ηδησηηθή εηαηξεία γηα 55
έηε, αθνχ πξνεγήζεθε δεκνπξαζία ην Ννέκβξην ηνπ 1857. Κέξδηζε ν Φξαγθίζθνο
30
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Φεξάιδεο έρνληαο απέλαληί ηνπ έλαλ ηζρπξφ ειιεληθφ φκηιν πνπ ηνλ απνηεινχζαλ ν
Γηνηθεηήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο Γεσξγίνπ ηαχξνπ, ν Βαξφλνο ίκσλ ίλαο, ν
Παχινο Καιιηγάο, θαη άιιεο επηθαλείο πξνζσπηθφηεηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηεο ρψξαο
εθείλε ηελ επνρή. Βέβαηα ν αλάδνρνο θεξχρζεθε έθπησηνο θαη αθνινχζεζε λέα
δεκνπξαζία ηνπ 1861, πνπ πάιη ηελ θέξδηζε κία εηαηξεία γαιιηθψλ ζπκθεξφλησλ.
Καη απηή ε δεκνπξαζία θεξχρζεθε έθπησηε νπφηε, ην 1867, κία ηξίηε εηαηξεία
αλέιαβε λα νινθιεξψζεη ην έξγν. Ηδηνθηήηεο ν Άγγινο κεραληθφο ζηδεξνδξφκσλ
Edward Pickering κε εκπεηξία ζε αληίζηνηρα έξγα ζηελ Αίγππην, ηελ Διβεηία, ηε
Nφηηα Αθξηθή αιιά θαη ηε Nφηηα Ακεξηθή. ην ζπγθεθξηκέλν εηαηξηθφ ζρήκα
ζπκκεηείρε έρνληαο ην 1/3 ησλ κεηνρψλ θαη ν Έιιελαο ηξαπεδίηεο Γεψξγηνο θνπδέο,
ην φλνκα ηνπ νπνίνπ έρεη δνζεί ζε θεληξηθή νδφ ηνπ Πεηξαηά, πνπ ζπλδέεη ζήκεξα
ηνλ θεληξηθφ Ληκέλα κε ην Παζαιηκάλη. Παξφια απηά, ην 1860, κηα ηέηαξηε εηαηξεία
ηνπ Άγγινπ βνπιεπηή Οπάθθηνπ αλέιαβε θαη ηειηθά νινθιήξσζε ην έξγν, ηα
εγθαίληα ηνπ έγηλαλ 23 Φεβξνπαξίνπ 1860 ζην ζηαζκφ ηνπ Θεζείνπ.33 Γηα ηε
δηαδξνκή Πεηξαηά Αζήλα ηφηε ρξεηάδνληαλ 15 ιεπηά, φηαλ ην ηξέλν θαηεπζπλφηαλ
πξνο Πεηξαηά θαη 18 φηαλ αλέβαηλε πξνο Αζήλα. Τπήξραλ 8 δξνκνιφγηα εκεξεζίσο.
Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ήηαλ 8,5 ρηιηφκεηξα, ηεξκαηηθφο
ζηαζκφο πιελ ηνπ Πεηξαηά ήηαλ ην Θεζείν θη ελδηάκεζα δελ ππήξρε άιινο ζηαζκφο.
εκαληηθέο αιιαγέο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή μεθίλεζαλ ην 1890 1891. Σφηε,« ε γξακκή έγηλε δηπιή, ην 1895 ν ζηδεξφδξνκνο επεθηάζεθε ππφγεηα κε
έλα πξσηνθαλέο γηα ηελ επνρή έξγν, ζχκηδε ηνλ Μεηξνπνιηηηθφ ζηδεξφδξνκν ηνπ
Λνλδίλνπ, κέρξη ηελ νδφ Αζελάο, κε ζηαζκφ ελδηάκεζα ζην Μνλαζηεξάθη. Έηζη
ππήξμε πιένλ ζχλδεζε ηνπ ιηκαληνχ κε ην θέληξν ηεο Αζήλαο!» 34Λίγα έηε αξγφηεξα,
θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1904, απηή ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή απέθηεζε ειεθηξνθίλεζε.
Αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηηο πην παξαγσγηθή ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο, πνπ φπσο
πξναλαθέξακε

ήηαλ

Πεηξαηάο-Καιακάηα,

επηζεκαίλνπκε

φηη

ην

έξγν

θαηαζθεπάζηεθε ηκεκαηηθά μεθηλψληαο ηνπ 1882 γηα λα νινθιεξσζεί ην 1899. Ζ
αξρηθή επσλπκία ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ησλ ζηδεξνδξφκσλ ήηαλ ΠΑΠ
(ηδεξφδξνκνη, Πεηξαηψο, Αζελψλ, Πεινπνλλήζνπ). Σν 1920, κεηνλνκάζηεθε ΔΚ
(ηδεξφδξνκνη Διιεληθνχ Κξάηνπο), ήηαλ λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ε
ζπγθεθξηκέλε κνξθή εθκεηάιιεπζεο ησλ ζηδεξνδξφκσλ θξάηεζε σο ην 1970, νπφηε
θαη δεκηνπξγήζεθε ν ΟΔ (Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο).
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Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ ηξίηε γξακκή, ηνλ πεξηβφεην «Λαξηζατθφ»
ζηδεξφδξνκν, αξρηθφο εξγνιήπηεο ην 1889 ήηαλ αγγιηθφο φκηινο, πνχ φκσο ζηε
ζπλέρεηα αληηθαηαζηάζεθε απφ κία πνιχ κεγάιε θαηαζθεπαζηηθή Γαιιηθή εηαηξεία
ηελ BATTIGNOLES. O ηφηε Γήκαξρνο Πεηξαηά Μνπηδφπνπινο είρε εηζεγεζεί ηξεηο
ηνπνζεζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ, ε πξψηε εηζήγεζε αλέθεξε
ηελ Πεηξατθή, ε δεχηεξε αλαθεξφηαλ ζην ρψξν παξάπιεπξα ζην ζηαζκφ
Πεινπνλλήζνπ θη ε ηξίηε πνπ ηειηθά επειέγε απέλαληη απφ ηνλ Άγην Γηνλχζην ζηα
ζχλνξα ηνπ ιηκαληνχ κε ηελ Γξαπεηζψλα.
Μεηά ινηπφλ θαη ηελ ειεθηξνθίλεζε ησλ ζηδεξνδξφκσλ ε ρψξα καο
απέθηεζε κία πνιχ γξήγνξε ζχλδεζε ηνπ Πεηξαηά κε φιε ηελ ελδνρψξα θαη απηφ
ήηαλ πξφζζεηνο ιφγνο αικαηψδνπο αλάπηπμεο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο Ναπηηιίαο, αθνχ
ηα δχν ηειεπηαία δηαρξνληθά είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά
ηελ αλάπηπμε ηεο πεηξατθήο πεξηνρήο.
3.2.2. Άιια έξγα
Ζ εμέιημε θαη ε αλάπηπμε ηνπ Πεηξαηά ζπλερίδεηαη κε δηάθνξα έξγα ζηηο
αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, πνπ εγγπψληαη ηελ εηθφλα ηεο αλνδηθήο πνξείαο.
- Ο ειεθηξνθσηηζκφο θεληξηθψλ πεξηνρψλ ηνπ 1905 φπσο ε Εέα θαη ε
Φξεαηηχδα αξρηθά, είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθά γηαηί ζηα επφκελα ρξφληα ζα
επεθηαζεί θαη ζε άιιεο πεξηνρέο νινθιεξψλνληαο ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ζηα ηέιε ηνπ
1920. 35
- Οη ζαιάζζηεο ζπγθνηλσλίεο έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ηα δξνκνιφγηα είλαη ππθλά
ελψ ην 1907 μεθηλάεη θαη ην πξψην ππεξαηιαληηθφ δξνκνιφγην απφ Πεηξαηά γηα Νέα
Τφξθε κε ην πινίν «Μηανχιεο», πνπ αξγφηεξα ζα κεηνλνκαζηεί ζε «
Θεκηζηνθιήο».36 Παξά ηελ πηψρεπζε πνπ θήξπμε ν Υαξίιανο Σξηθνχπεο θαη
επεξέαζε αξλεηηθά φιε ηελ Διιάδα, ε Πεηξατθή νηθνλνκία δείρλεη λα αληέρεη. Σν
εκπφξην αθκάδεη. Ζ βηνκεραλία αθνινπζεί αλαπηπμηαθή πνξεία. Δξγνζηάζηα θαη
βηνκεραλίεο δεκηνπξγνχληαη ζπλερψο θαηλνχξγηα. Θέζεηο εξγαζίαο επίζεο, πξάγκα
πνπ πξνζειθχεη λένπο θαηνίθνπο πνπ γλσξίδνπλ φηη ζα βξνπλ έλα εηζφδεκα γηα λα
ζπληεξνχλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
Απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο εληππσζηαθήο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο, απηήο πνπ
αξγφηεξα ραξαθηεξίζηεθε σο βηνκεραληθφ ζαχκα, απνηειεί ε δεκηνπξγία
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βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ζην ρψξν ηεο βηνκεραλίαο ρεκηθψλ, κε παξνπζία ζρεδφλ σο
ηηο κέξεο καο κε παλεπξσπατθή αιιά θαη παγθφζκηα . Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε:
-Α.Δ. Σζηκέλησλ Σηηάλ (1902),
-Α.Δ. Υεκηθψλ Πξντφλησλ θαη Ληπαζκάησλ(1911), ακθφηεξεο ζηε πεξηνρή
ηεο Γξαπεηζψλαο (Παξάξηεκα – εηθόλεο 27-28)
-ΥΡΧΠΔΗ - Υξσκαηνπξγεία Πεηξαηά (1898).
Σελ ίδηα επνρή θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο νη πξψηνη κεγάινη θπιηλδξφκπινη
ζηελ αιεπξνβηνκεραλία. Αλ θάπνηνο αλαδεηήζεη ηηο αηηίεο γηα ηε κεηαζηξνθή πξνο
ηελ ρεκηθή βηνκεραλία, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη φηη απηφ νθείιεηαη ζε
ζπνπδαζκέλνπο επηζηήκνλεο ηεο Δπξψπεο, νη νπνίνη αμηνπνίεζαλ ηηο γλψζεηο θαη ηελ
επηζηήκε ηνπο, θαζψο θαη ηελ πείξα πνιιψλ εηψλ απφ ηελ παξακνλή ηνπο ζην
εμσηεξηθφ, βνεζψληαο έηζη λα αλνίμνπλ λένη νξίδνληεο ζηελ Πεηξατθή θαη γεληθφηεξα
ειιεληθή βηνκεραλία.37
Γελ είλαη παξάμελν πνπ ε πιεηνλφηεηα ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ήηαλ
θνληά ζε ζάιαζζα. Έρεη θαηαγξαθεί πψο ην 1876, ιεηηνπξγνχζαλ 89 εξγνζηάζηα κε
αηκφ ζηελ Διιάδα. 82 εμ απηψλ βξίζθνληαλ ζε παξάθηηεο πφιεηο ή λεζηά. Μεηά ν
Πεηξαηάο ζπγθξηηηθά κε άιιεο ειιεληθέο πεξηνρέο δηαθέξεη αλαθνξηθά κε ηελ
αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη αξρέο ηνπ 20νπ. ηηο
πεξηζζφηεξεο αλαπηχρζεθαλ κηθξέο βηνκεραληθέο κνλάδεο, πνπ είραλ βάζε ηελ
επεμεξγαζία ησλ Γεσξγηθψλ θαη αγξνηηθψλ πξντφλησλ καο, φπσο ζηαθίδα, βακβάθη,
θξαζί, θαπλφο, ή ζε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν φπσο π.ρ. ηα κεηαιιεία ηνπ Λαπξίνπ.
ε θακία άιιε πεξίπησζε δε κπνξεί λα ζπγθξηζεί ε ζπνπδαηφηεηα ηεο πεηξατθήο
βηνκεραλίαο! Ο Πεηξαηάο ηε ζπγθεθξηκέλε επνρή απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα , σο ηελ
έλαξμε ηνπ Β΄ παγθφζκηνπ πνιέκνπ ζπγθέληξσλε ην 1/3 ησλ βηνκεραληψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ

Διιάδα. Ο πίλαθαο πνπ έπεηαη είλαη ελδεηθηηθφο ηεο

θαηαλνκήο ησλ εξγνζηαζίσλ ζε Πεηξαηά θη Διιάδα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
εμεηάδνπκε.
Πίλαθαο θαηαλνκήο εξγνζηαζίσλ ηηο 2 πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αη.
ΟΝΟΜΑΙΑ

ΠΔΙΡΑΙΑ

ΔΛΛΑΓΑ

%

ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΚΑ
Μεραλνπξγεία*
37

16

Γ. Υαηδεκαλσιάθεο, Σν ρξνληθό κηαο πνιηηείαο, ό. π., ζ. 82-83

42

38

35

Κιηλνπνηεία

1

2

50

Υξ/βψηηα-πιάζηηγγεο

5

3

10

Υαιθνπξγεία

2

3

67

Λεπθά κέηαιια

1

1

100

Καξθνβεινλνπνηεία

4

4

100

Πεηαινπνηεία

1

1

100

Ναππεγεία**

4

5

80

Κεξακνπνηεία

3

25

124

Μσζατθά πιαθψλ

1

8

13

Αζβεζηνπνηεία

1

4

25

Γχςνπ

1

4

25

Σζηκέληνπ

1

3

33

Μαξκαξνθνπεία

1

3

33

Κισζηήξηα βάκβαθνο

10

45

22

Φαλεινπνηεία

1

21

5

ρηλνπνηεία

4

6

67

Μεηαμηνχ

1

8

13

1

9

11

Μαθαξνλνπνηεία

10

32

31

Κνλζεξβνπνηεία

3

12

25

Αιεπξφκπινη

13

71

18

Μεραλνθίλεηα
αξηνπνηεία

5

35

14

Οηλνπλεπκαηνπνηεία

13

25

52

Διαηνπξγεία

2

87

2

απσλνπνηεία

11

47

23

ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ

ΚΛΩΣΟΤΦΑΝΣΟ
ΤΡΓΗΚΑ

Δθθνθθηζηήξηα
βάκβαθνο
ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΥΖΜΗΚΑ

36

Υεκηθά πξντφληα***

6

14

43

3

4

75

Υαξηί

2

5

40

ΤΝΟΛΟ

127

531

24

Ταινπξγίααγγεηνπιαζηηθή

* εκπεξηέρνληαη ηα κεραλνπξγεία ΠΑΠ θαη ΔΚ
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πκπεξαζκαηηθά ν αλσηέξσ πίλαθαο απνηππψλεη εχζηνρα ηε βηνκεραληθή
θαηάζηαζε ηεο πεηξατθήο πεξηνρήο θαη ην ζπζρεηηζκφ κε ηελ αληίζηνηρε ηεο
ππφινηπεο Διιάδαο, ψζηε εχθνια ν αλαγλψζηεο λα θαηαλνήζεη ηε δπλακηθή πνπ είρε
ε Πεηξατθή Πνιηηεία ζηε ζπλδξνκή ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο.
πσο ζα δνχκε αξγφηεξα, ε βηνκεραληθή αλάπηπμε ζπλερίζηεθε κε ακείσηνπο
ξπζκνχο θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ, αθνχ ηφηε ππήξραλ πνιιά θαη
θζελά εξγαηηθά ρέξηα, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο ξνήο πξνζθπγηθνχ θχκαηνο, ην νπνίν
πξψηε ζηάζε ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ θαη πηζαλφηαηα κφληκε παξακνλή είραλ ηνλ
Πεηξαηά θαη ηα πεξίρσξα ηνπ.
3.2.3. Ζ εμέιημε ηνπ πεηξατθνχ ιηκαληνχ
Αλ έλα έξγν, κία δεκηνπξγία κπνξνχκε λα πνχκε θαιχηεξα, πξνζέδσζε ζηνλ
Πεηξαηά θαη ηηο γχξσ απφ απηφλ πεξηνρέο μερσξηζηή παξνπζία, ηε δηθή ηνπο
νληφηεηα, απηνηέιεηα θαη δηαθνξεηηθή πξνζσπηθφηεηα απφ ηελ έλαξμε ηνπ 20νπ
αηψλα έσο θαη ηηο κέξεο καο, απηφ είλαη ε εμέιημε ηνπ πεηξατθνχ ιηκέλα. Δίλαη γλσζηφ
φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ πεηξατθνχ ιηκαληνχ κέρξη ζήκεξα επηδξά θαηαιπηηθά ζηε
ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Έρεη ζεκαδέςεη ηε δσή ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ
αλζξψπσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζηε πεξηνρή εδψ θαη αξθεηέο
δεθαεηίεο. Έρεη επηδξάζεη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θνκβηθά γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
πάλσ απφ έλα αηψλα. Δίκαζηε ινηπφλ ππνρξεσκέλνη λα αθηεξψζνπκε μερσξηζηφ
ηκήκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ψζηε λα αλαθεξζνχλ ζηνηρεία γηα ην ιηκάλη θαη ηελ
πνξεία εμέιημεο θαη ηζρπξνπνίεζεο ηνπ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε.
πσο αλαθέξακε θαη ζηελ αξρή, ν πξψηνο πνπ δηέγλσζε ηελ αμία ηνπ
38
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πεηξατθνχ ιηκαληνχ ήηαλ απφ ηελ αξραηφηεηα ν Θεκηζηνθιήο, ην 492 π.Υ., θαη ε
αμηνπνίεζε ηνπ ελίζρπζε ηδηαίηεξα ηε ζέζε ηεο Αζήλαο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Ζ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ, ηεο καθεδνληθήο θαζφδνπ ζηνλ
ππφινηπν ειιαδηθφ ρψξν θαη ζηε ζπλέρεηα ε ξσκατθή εμάπισζε νδήγεζαλ ζε
παξαθκή ηνλ Πεηξαηά πνπ απνθαιείην γηα πνιινχο αηψλεο, είηε θξάγθηθα Πφξην
Λεφλε, είηε ηνχξθηθα Πφξην Γξάθν. Με ηε δεκηνπξγία ηνπ αλεμάξηεηνπ ειιεληθνχ
θξάηνπο, ε θαηάζηαζε ζηαδηαθά άξρηζε λα αιιάδεη θαη αξρηθά ην ιηκάλη λα γίλεηαη
αμηνπνηήζηκν απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ πξψησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο, πνχ ήηαλ
Υηψηεο θαη νη Τδξαίνη, νη νπνίνη δεηιά-δεηιά λα αζρνινχληαη κε ηε λαπηηιία θαη ην
εκπφξην ρξεζηκνπνηψληαο ην πεηξατθφ ιηκάλη.
Δμεηάδνληαο ηε δηακφξθσζε αλάπηπμε ηνπ ιηκαληνχ ρξνλνινγηθά θη φπσο
απηή αλαθέξεηαη ζην ηζηνξηθφ αξρείν ηνπ ΟΛΠ, νη θάζεηο εμέιημεο ηνπ
ηαμηλνκνχληαη ζηηο αθφινπζεο πεξηφδνπο:
1ε πεξίνδνο: Μσιηθφ ηακείν (1836-1848).
Σν κσιηθφ ηακείν ηδξχζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1836 κε ηξηκειή δηνίθεζε.
Βαζηιηθφ δηάηαγκα αλέζεηε ηε δηαρείξηζε ζηελ αλψηαηε δηεχζπλζε ηεο γξακκαηείαο
Δζσηεξηθψλ, επέβαιε ηεισλεηαθφ θφξν θη σο έξγν αλέζεηε ηε δηακφξθσζε ηνπ ηφηε
ιηκαληνχ, ηελ θαζαξηφηεηα, ηε δηαλνκή λεξνχ, ηελ θαηαζθεπή Τπνδνκψλ, ηελ
απνμήξαλζε ησλ ειψλ, πνπ ήηαλ εζηία κνιχλζεσλ θαη αζζελεηψλ επηηέινπο ηηο
πξψηεο θαηαζθεπέο ζηνλ ιηκέλα Αιψλ. Γηαρεηξηζηήο ησλ εηζπξάμεσλ ήηαλ ε Δζληθή
Σξάπεδα.39
2ε πεξίνδνο: Δπηηξνπή Πξνθπκαίαο(1848-1861).
Αληηθαηέζηεζε ην Μσιηθφ ηακείν θαη άξρηζε ζηαδηαθά ε νξγάλσζε ησλ
ιηκεληθψλ ρψξσλ.
3ε πεξίνδνο: Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή Ληκέλνο (1861-1911).
Γηακφξθσζε ζηαδηαθά ην θεληξηθφ ιηκάλη πξαγκαηνπνηψληαο εθβαζχλζεηο,
αγνξά κεραλεκάησλ, δηακνξθψλνληαο δξφκνπο πεξηκεηξηθά, θαηαζθεπάδνληαο
θξεπηδψκαηα θαη δεμακελέο, ελψ ζε απηφ ην δηάζηεκα πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ην πην
ζεκαληηθφ έξγν πνπ βνήζεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιηκαληνχ αιιά θαη ηεο πεξηνρήο
ζπλνιηθά, δειαδή ε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηνπ κε ηελ Αζήλα, ε γξακκή πνπ
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ζήκεξα

απνθαιείηαη«

Ζιεθηξηθφο».40

ε

απηφ

ην

δηάζηεκα

(1898-1912)

πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηαζθεπή ησλ δχν Μφληκσλ θηηζηψλ δεμακελψλ ζηνλ φξκν ηεο
Κξεκκπδαξνχο,41 δειαδή ζηε πεξηνρή φπνπ ηειεηψλεη ν θεληξηθφο ιηκέλαο θη αξρίδεη
ε πεξηνρή ηεο Γξαπεηζψλαο, πξνο ηε Γπηηθή πιεπξά ηνπ ιηκαληνχ.

Δδψ λα

επηζεκάλνπκε φηη απηέο νη πέηξηλεο κφληκεο δεμακελέο ιεηηνπξγνχλ έσο ζήκεξα θη
είλαη κνλαδηθέο παγθνζκίσο γηα ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο!
4ε πεξίνδνο: Δπηηξνπεία Ληκέλνο (1911-1930). Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο κε
λφκν ν νπνίνο άξρηζε λα ηζρχεη απφ ηελ 1/1/1911, δεκηνχξγεζε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν
δηνίθεζεο. «Ζ έσο ηφηε ηξηκειήο επηηξνπή δηεπξχλζεθε ψζηε έηζη κπνξνχζαλ λα
ζπκκεηάζρνπλ ηξία κέιε ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ(έλαο εθνπιηζηήο, έλαο
ηαμηδησηηθφο πξάθηνξαο, ηεισλεηαθφο ππάιιεινο, ν ιηκελάξρεο, ηξία κέιε ηνπ
Γήκνπ Πεηξαηά, δχν ηνπ δήκνπ Αζελαίνπ θαη εθπξφζσπνη ηνπ Κξάηνπο. ε απηά ηα
ρξφληα ην ιηκάλη επεθηείλεηαη ζηε Γξαπεηζψλα, ηδξχεηαη ην εξγνζηάζην ιηπαζκάησλ,
νη απνζήθεο, νη γεξαλνγέθπξεο νη ζηαζκνί ησλ θξαηηθψλ ζηδεξνδξφκσλ θαη
θαηαζθεπάδνληαη ηα θηγθιηδψκαηα πνπ δηαρσξίδνπλ ηε ιηκεληθή δψλε απφ ηελ
ππφινηπε πφιε».42 Δπίζεο ην 1923, θαηαξηίδεηαη θαη ην πξνγξακκαηηθφ ζρέδην
δηαξξχζκηζεο ηεο ιηκεληθήο δψλεο απφ ηελ επηηξνπή. Σέινο, θαη κε θξνληίδα ηνπ
ίδηνπ ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, ν νπνίνο πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πνιηηνγξαθήζεθε
δεκφηεο Πεηξαηά ην 1912, κπήθαλ νη λέεο βάζεηο γηα ηα ζρέδηα αλάπηπμεο ηνπ
Πεηξαηά. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηε δεκηνπξγία κεγάισλ εξγνζηαζίσλ φπσο απηφ
ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ Άγην Γεψξγην Κεξαηζηλίνπ, νη κχινη Αγίνπ Γεσξγίνπ
θ.ά. Δίλαη ε επνρή πνπ μεθηλνχλ νη πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο πξνο ην άθηηζην αθφκε
Κεξαηζίλη θαη ζπγθεθξηκέλα πξνο ηνλ θφιπν Αγίνπ Γεσξγίνπ, ελψ ζηελ άθξε ηνπ
Νφηηνπ ηκήκαηνο ηνπ Ληκέλα, πνπ ππήξρε κία κεγάιε έθηαζε, ζηεγάζηεθε αξγφηεξα
ε ζρνιή λαπηηθψλ δνθίκσλ. φπνπ πθίζηαηαη σο ζήκεξα.
5ε πεξίνδνο: Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηψο( 1930 - ζήκεξα).
Σν 1930, πάιη κε επζχλε θαη πξσηνβνπιία ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ην
πεηξατθφ ιηκάλη πεξλάεη ζηε ζχγρξνλε θάζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ. Ηδξχεηαη ν θνξέαο
δηνίθεζεο ηνπ ιηκαληνχ κε νλνκαζία ην αξθηηθφιεμν ΟΛΠ (νξγαληζκφο Ληκέλνο
Πεηξαηψο), θαη έξγα πνπ γηλφληνπζαλ νχησο ή άιισο ζηελ επνρή ηεο επηηξνπείαο
πεξλνχλ ζε πην εμειηγκέλε θαη ζπληνληζκέλε θάζε ιεηηνπξγίαο. Χο ηφηε, ε
40
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42
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εθκεηάιιεπζε ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο ηνπ ιηκαληνχ γηλφηαλ απφ ζπκθέξνληα
δηαπιεθφκελσλ ζσκαηείσλ, απφ κεζάδνληεο, εληνινδφρνπο ηεο ηνπηθήο πνιηηηθήο
πειαηείαο θαη δεκνηηθψλ ζηειερψλ αιιά θαη απφ πνιινχο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ
εληειψο παξάλνκα!
Ο ΟΛΠ, σο δηνίθεζε, έθαλε ηα απηνλφεηα:
-πξνζέιαβε 3.000 εξγάηεο, νη νπνίνη δνχιεπαλ σο ηφηε ζην ιηκάλη γηα ηνλ
θάζε ηπράξπαζην εξγνιάβν ή κεζάδνληα θη νη νπνίνη είραλ ήδε εκπεηξία γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ ιηκαληνχ,
-εμαηξνχληαη απφ ηελ πξφζιεςε ζην ιηκάλη φζνη είραλ ήδε «βεβαξεκέλν
πνηληθφ κεηξψν»,
-γηα πξψηε θνξά ε ιεηηνπξγία θη ε εθκεηάιιεπζε ησλ ππεξεζηψλ φισλ
αλαηίζεηαη ζε θξαηηθφ νξγαληζκφ,
-λνκνζεηνχληαη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο, πεηζαξρεία, ηηκνιφγεζε παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ, αζθάιεηα,
-θαηαλέκνληαη νη ρξήζεηο ησλ ιηκαληψλ αλάινγα κε ην θνξηίν θαη ηα
δξνκνιφγηα,
-θαηαζθεπάδεηαη ην ζηιφ,
-αγνξάδνληαη νη πξψηεο ειεθηξνθίλεηεο γεξαλνγέθπξεο,
-νινθιεξψλεηαη ε επέθηαζε ηνπ ιηκαληνχ έσο ηνλ Άγην Γεψξγην Κεξαηζηλίνπ,
-ζην ιηκάλη Κεξαηζηλίνπ κεηαθέξνληαη νξηζηηθά νη ρξήζεηο ησλ γαηαλζξάθσλ
θαη πξψησλ πιψλ θαζψο θαη ε ηρζπφζθαια.
Σέινο, φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ, ε Δπηηξνπεία δηαρεηξίζηεθε ην θιέγνλ
δήηεκα πνπ αθνξνχζε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Διιήλσλ πξνζθχγσλ, πνπ είρε σο
απνηέιεζκα ε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ηνπ 1922.
Γηα ηζηνξηθνχο θαη κφλν ιφγνπο, ψζηε ν αλαγλψζηεο λα έρεη κία πιήξε εηθφλα
ηεο εμέιημεο ηνπ ιηκαληνχ, αλαθέξνπκε φηη «ην ιηκάλη θαηαζηξάθεθε δχν θνξέο απφ
ηνπο Γεξκαλνχο, ηελ πξψηε ηνλ Απξίιε ηνπ 1941 φηαλ κε βνκβαξδηζκφ
ηζνπεδψλνληαη ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη δεχηεξε θνξά θαηά ηελ απνρψξεζε
ησλ Γεξκαλψλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1944. Ζ αιήζεηα είλαη φηη βγαίλνληαο απφ ηνλ
πφιεκν ε Διιάδα είρε έλα θαηεζηξακκέλν ιηκάλη, πνπ ε θαπιφηεηα θαη ν
παξαγνληηζκφο δελ άθελαλ ηνλ ΟΛΠ λα αλαζάλεη. Απηφ έπαςε φηαλ, ην 1947,
δηνξίζηεθε πξφεδξνο ηνπ ΟΛΠ ν εηζαγγειέαο Δθεηψλ θαη άξρηζε λα αμηνπνηείηαη έηζη
ε ακεξηθαληθή βνήζεηα. Γηα λα ζπλέιζεη ν ιηκέλαο πέξαζε απφ δχν κεγάιεο θάζεηο
αλαζπγθξφηεζεο. Ζ πξψηε ήηαλ λα θαζαξηζηεί απφ λάξθεο θαη βνπιηαγκέλα πινία
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θαη ε δεχηεξε, λα γίλεη ζχληνκα ε αλνηθνδφκεζε ησλ θξεπηδφηνηρσλ θαη
απαηηνχκελσλ νηθνδνκψλ».43 Δίλαη γεγνλφο φηη ν ΟΛΠ πέηπρε έλα ζαχκα: ε
ιηγφηεξν απφ δεθαεηία απφ ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ θαη κε δεδνκέλεο ηηο νηθνλνκηθέο
δπζρέξεηεο ηνπ Κξάηνπο εθείλε ηελ επνρή, ην ιηκάλη αλαζπγθξνηήζεθε θαη απφ ην
1955 θαη έπεηηα ζηαζεξνπνηήζεθε ε λαπηηιηαθή, εκπνξηθή θαη επηβαηηθή θίλεζε, ελψ
επαλαζπζηήζεθε θαη ιεηηνχξγεζε ε Διεχζεξε Εψλε ηνπ ιηκαληνχ.
Ζ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ πεηξατθνχ ιηκαληνχ είλαη απφ κφλε ηεο έλα κάζεκα
γηα ηνπο λεφηεξνπο Έιιελεο. Γηδάζθεη ηα ιάζε ζηα νπνία νδεγνχλ ηα
κηθξνζπκθέξνληα, ν ςεπηνπαξαγνληηζκφο, ν αηνκηθηζκφο, ε θαπιφηεηα θαη ε
αλεμέιεγθηε δξάζε. Γηδάζθεη φκσο θαη άιια πξάγκαηα ηδηαίηεξα ρξήζηκα: Πσο λα
θαηαλνεί θάλεηο ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο θαη θξνληίδαο
γηα ην θνηλφ θαιφ. Πσο ε αγάπε θαη ην εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ηφπν, πνπ καο
δίδαμε ε ζπκπεξηθνξά ησλ πξψησλ γελεψλ πνπ θαηνίθεζαλ ζηνλ Πεηξαηά, βνεζά ζηε
παξαγσγή ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ αθήλνληαο παξαθαηαζήθε γηα ην κέιινλ, θαη
πσο ε χπαξμε ηεο έληηκεο θξαηηθήο βνχιεζεο θαη κέξηκλαο βνεζνχλ ηελ αλάπηπμε
ελφο ηφπνπ θαη ηεο νξζήο αμηνπνίεζεο ηνπ. (Παξάξηεκα - εηθόλεο 29-30)

3.2.4. Πλεπκαηηθή-πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο επνρήο
Δίλαη λνκνηειεηαθφ πψο φπνπ ππάξρεη νηθνλνκηθή επεκεξία θαη αλάπηπμε,
φηαλ ππάξρεη ζρεδηαζκφο, αθνινπζεί θαη ε πλεπκαηηθή πνιηηηζηηθή αλάπηπμε πνπ
δεκηνπξγεί παξάδνζε θαη αθήλεη παξαθαηαζήθε γηα ηηο επφκελεο γεληέο. Απηφ
ζπλέβε θαη κε ηνλ Πεηξαηά. Ζ νηθνλνκηθή επκάξεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ πξψησλ
ηνπηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ θαη ησλ αλζξψπσλ ηεο,
νδήγεζε απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη αξρέο ηνπ 20νπ, ζηελ εκθάληζε αμηφινγσλ
πλεπκαηηθψλ αλζξψπσλ, ζηελ άλζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο, κηαο
παξαηεηακέλεο

πλεπκαηηθήο

άλνημεο

πνπ

απνδεηθλπφηαλ

απφ

ηελ

ίδξπζε

πλεπκαηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ, ηελ θπθινθνξία πεξηνδηθψλ πλεπκαηηθνχ
πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ γηα πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο.
πσο αλαθέξεη ν Υαηδεκαλσιάθεο, «άλζξσπνη ηνπ πλεχκαηνο πνπ
μερψξηζαλ ζηνλ Πεηξαηά θαη αλέβαζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ην πλεπκαηηθφ επίπεδν
43
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ηεο πεξηνρήο ήηαλ ελδεηθηηθά :
- Γεψξγηνο ηξαηήγεο, πνηεηήο, δηεγεκαηνγξάθνο θαη ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο
κε έληνλε παξνπζία ζην πξνζθήλην ηεο Διιεληθήο πλεπκαηηθήο δσήο γηα κηζφ αηψλα,
- Παχινο Νηξβάλαο. Σν ςεπδψλπκν ηνπ Π. Κ. Απνζηνιίδε. Έλαο απφ ηνπο
πνιπγξαθφηεξνπο Έιιελεο ινγνηέρλεο κε πνιχ ζεκαληηθά έξγα ζε δηήγεκα,
κπζηζηφξεκα, πνίεζε θαη ρξνλνγξάθεκα,
- Λάκπξνο Πνξθχξαο, ν πνηεηήο ησλ ζθηψλ θαη κνπζηθψλ θσλψλ πνπ
ζπλέδεζε άξξεθηα ηε δσή ηνπ κε ηνλ Πεηξαηά θαη ηδηαίηεξα κε ηε Φξεαηηχδα,
- Αξίζηνο Κακπάλεο, πνηεηήο θξηηηθφο θαη αμηφινγνο κειεηεηήο ηεο
λενειιεληθήο ινγνηερλίαο,
- Νίθνο Υαληδάξαο, ν ηξπθεξφο πνηεηήο ησλ «εηδπιιίσλ»,
- Γεκνζζέλεο Βνπηπξάο, πνπ ραξαθηεξίζηεθε ν θαηεμνρήλ δηεγεκαηνγξάθνο
ηνπ ειιεληθνχ 20νπ αηψλνο θαηά ηνλ Αηκίιην Υνπξκνχδην,
-Αηκίιηνο Βεάθεο, ε θνξπθαία κνξθή ηνπ ζεάηξνπ καο, ν νπνίνο γελλήζεθε
ζηνλ Πεηξαηά, θαη γηα πάλσ απφ κηζφ αηψλα θπξηάξρεζε ζηελ Διιεληθή ζθελή,
φληαο πξαγκαηηθά κεγάινο θαιιηηέρλεο θαη αλεπαλάιεπηνο σο ηηο κέξεο καο.44
Σν 1894, ηδξχζεθε ν γλσζηφο ζε φινπο καο θαη σο ηηο κέξεο καο «Πεηξατθφο
ζχλδεζκνο» κε πνιππνίθηιε πλεπκαηηθή, πνιηηηζηηθή θαη αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα σο
ηηο κέξεο καο. Αο κελ μερλάκε φηη ην αζιεηηθφ ηνπ ηκήκα θαιαζνζθαίξηζεο πξηλ
ιίγεο

δεθαεηίεο

αγσλίζηεθε

ζηελ

αλψηεξε

θαηεγνξία

ησλ

εζληθψλ

καο

πξσηαζιεκάησλ κε ηελ επσλπκία «Πεηξατθφο». Αθφκε, κία μερσξηζηή πλεπκαηηθή
θπζηνγλσκία ηνπ Πεηξαηά, ν Γεξάζηκνο Βψθνο, εθδίδεη ην 1900 ην «πεξηνδηθφλ
καο», πνπ έκειιε λα απνηειέζεη ζηαζκφ ζηα ρξνληθά ηεο πεηξατθήο πλεπκαηηθήο
δσήο. Πξνο ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλζξψπνπ δφζεθε ην φλνκα ηνπ ζε θαηνηθεκέλν
ιφθν ζην 5ν δεκνηηθφ δηακέξηζκα Πεηξαηά, φπνπ ζηε θνξπθή ηνπ βξίζθεηαη ε
εθθιεζία ηεο Παλαγίαο Οδεγήηξηαο, ζην βφξεην ηκήκα ηεο πφιεο. Ζ επεκεξία πνπ
δηάγεη ε πφιε ηνπ Πεηξαηά ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα είλαη πιένλ νθζαικνθαλήο
ζηνλ θάζε επηζθέπηε. Σα ζεκαληηθά επηηεχγκαηα ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη ηνπ
πλεχκαηνο θαη ηεο ηέρλεο, ζηεγάδνληαη ζε θαιαίζζεηα θαη μερσξηζηά θηίξηα φπσο ην
Γεκνηηθφ ζέαηξν Πεηξαηά, πνπ ήδε έρνπκε πξναλαθέξεη, αιιά πιένλ θαη νη πην
εχπνξνη θάηνηθνη ηεο πφιεο πξνζπαζνχλ λα νηθνδνκήζνπλ θαιαίζζεηα ηδησηηθά
νηθήκαηα δηψξνθα αξρηθά θαη ηξηψξνθα κεηέπεηηα, ελψ ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα δεηιά44
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δεηιά θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ην απηνθίλεην, πνχ φκσο ηε κεγάιε αλάπηπμε γλψξηζε
κεηά ην 1925 θαη ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή.
εκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξνθαιεί επαλάζηαζε ζηελ επηθνηλσλία, είλαη ε
ρξήζε ηνπ ηειεθψλνπ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. «Βέβαηα αξρηθά είλαη
πεξηνξηζκέλε αθνχ ζε ηειεθσληθφ θαηάινγν ηνπ 1906, θαίλνληαη θαηαρσξεκέλνη
κφλν 160 ζπλδξνκεηέο. Αλ θαη νη δπζθνιίεο είλαη πνιιέο, ε ιεηηνπξγία ηνπ
ηειεθψλνπ είλαη απφ κφλε ηεο έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνφδνπ».45
ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, ν Πεηξαηάο πξνζέιθπζε θφζκν απφ ηα λεζηά ηνπ
αξσληθνχ, ησλ Κπθιάδσλ, ηε Υίν, ηελ Κξήηε, ηελ Μάλε θη άιιεο πεξηνρέο ηεο
Διιεληθήο επαξρίαο. Σελ αλάπηπμε αθνινχζεζε ε αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ.
Αξρηθά, ε έιεπζε ηφζσλ λέσλ επνίθσλ ήηαλ επηζπκεηή ζηνλ Πεηξαηά, αθνχ κε ηελ
ηεξάζηηα βηνκεραληθή, επηρεηξεκαηηθή, εκπνξηθή θαη νηθνδνκηθή αλάπηπμε
ρξεηαδφληνπζαλ εξγαηηθά ρέξηα, ηα νπνία νη έπνηθνη πξνζέθεξαλ κε αθζνλία. « Ζ
βηνκεραλία ηνπ Πεηξαηά ζηεξηδφηαλ ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ εξγνζηαζίσλ, ηα νπνία
ιεηηνπξγνχζαλ σο ιχζε γηα ηα άθζνλα εξγαηηθά ρέξηα, ησλ νπνίσλ ε άλνδνο ηνπ
εηζνδήκαηνο ηνπο, αχμεζε απφηνκα ηελ αγνξαζηηθή ηνπο δχλακε, θαη απνηέιεζε
ζεκαληηθφ πφιν έιμεο γηα πνιινχο επαξρηψηεο πνπ αλαδεηνχζαλ κία ζέζε εξγαζίαο
ζην κεγάιν ιηκάλη.»46 Δλδεηθηηθή πεξίπησζε νη Κπζήξηνη, γηα ηνπο νπνίνπο ν
Πεηξαηάο απνηέιεζε εζηία κεγάινπ ελδηαθέξνληνο ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο εχξεζεο
εξγαζίαο. Σαπηφρξνλα, ε αθηνπιντθή ζχλδεζε κε ην λεζί ζπλέβαιε ζηελ
πξνζέιθπζε κεγάινπ κέξνο κεηαλαζηψλ. Γηα λα θαηαλνήζεη θάλεηο ην θχκα έιεπζεο
κεηαλαζηψλ απφ ηα Κχζεξα ζηνλ Πεηξαηά ζα αλαθέξνπκε κφλν φηη κέζα ζε 25 έηε,
«πξψηα ην 1899 θη έπεηηα ην 1924 ηδξχζεθαλ ηα δχν κεγάια θπζεξατθά ζσκαηεία:
πξψηα ε θπζεξατθή Αδειθφηεηα Πεηξαηψο-Αζελψλ θαη κεηά ν Κπζεξατθφο
ζχλδεζκνο Αζελψλ».47
3.2.5. Ζ βηνκεραληθή πεξηνρή κεηαθηλείηαη πξνο ηα δπηηθά
Μεηά ηνλ θνξεζκφ πνπ πξνθάιεζε ζην θέληξν ηνπ Πεηξαηά ε αξρηθή
εγθαηάζηαζε ζην θεληξηθφ ιηκάλη θαη πνιχ θνληά ζε απηφ φισλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ, παξαηεξνχκε φηη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα
ππάξρεη κία κεηαηφπηζε πξνο ηηο Γπηηθέο πλνηθίεο ηνπ Πεηξαηά θαη πξνο ηα ελδφηεξα
45
46
47

Γ. Υαηδεκαλσιάθεο, 2005,ό. π., ζ. 89
Κ. Μηραιαθάθε, Κπζεξαϊθή κεηαλάζηεπζε θαη ζωκαηεηαθή νξγάλωζε, Πεηξαηάο 2015, ζ. 121-122
Κ. Μηραιαθάθε, ό. π., ζ. 123

43

ηνπο, πνπ ζήκεξα βέβαηα είλαη μερσξηζηνί δήκνη, φισλ ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ
θαη βηνκεραληθψλ κνλάδσλ πνπ νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο εμππεξεηνχληαη απφ ην
ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην εξγνζηάζην ησλ Ληπαζκάησλ
ζηε Γξαπεηζψλα, ηα ηζηκέληα ηεο ΑΓΔΣ, νη αηκνειεθηξηθνί ζηαζκνί παξαγσγήο
ξεχκαηνο ζην ιηκαλάθη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζην Κεξαηζίλη, νη κχινη Αγίνπ Γεσξγίνπ
ζηε

πεξηνρή

ηνπ

λένπ

Ηθνλίνπ,

νη

εηαηξείεο

πεηξειαηνεηδψλ

θαη

λαππεγνεπηζθεπαζηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξάκαηνο. Αο δνχκε ινηπφλ
ηηο κεηαβνιέο πνπ έγηλαλ ζην δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε πξηλ ηνλ εξρνκφ ηεο
πξνζθπγηθήο πιεκκχξαο απνηέιεζκα ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο.
Ληπάζκαηα Γξαπεηζώλαο.
ηηο 25 Απξηιίνπ 1909, ηξαπεδίηεο θαη βηνκήραλνη κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ θη
νη ηδηνθηήηεο ηνπ γλσζηνχ καο ππξηηηδνπνηείνπ - θαιπθνπνηείνπ ζηελ Αζήλα, θαζψο
θαη ν ρεκηθφο Νίθνο Καλειιφπνπινο, δηαδξακάηηζαλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ
εμέιημε ειιεληθήο βηνκεραλίαο ηδξχνληαο ηελ « αλψλπκν ειιεληθή εηαηξεία ρεκηθψλ
πξντφλησλ θαη ιηπαζκάησλ» θαζψο θαη έλα ρεκηθφ εξγνζηάζην

κε ην φλνκα

«Ληπάζκαηα». πσο αλαθέξεη ν Μπειαβίιαο «έηζη δεκηνπξγήζεθε ζηε Γξαπεηζψλα
ην κεγαιχηεξν ηφηε αιιά θαη γηα πνιιέο δεθαεηίεο ρεκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο ρψξαο. Ζ
επηινγή ηεο ρσξνζέηεζεο ηνπ κεγάινπ απηνχ εξγνζηαζίνπ ζηελ βνξεηνδπηηθή άθξε
ηνπ ιηκαληνχ άιιαμε δξαζηηθά ηε γεσγξαθία ηεο πεηξατθήο βηνκεραλίαο θαη καδί κε
απηήλ νιφθιεξε ηε γεσγξαθία ηνπ Πεηξαηά. Ο ραξαθηήξαο ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηεο
πφιεο πξνζαλαηνιίδεηαη νξηζηηθά ζηελ βηνκεραλία».48 «Με ζπλερείο αγνξέο
νηθνπέδσλ απιψζεθε ζηαδηαθά ζε 250 ζηξέκκαηα ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο
ρεξζνλήζνπ απφ ην ιηκελνβξαρίνλα Κξάθαξε έσο ηνλ φξκν ησλ θαγείσλ. Με ηελ
εμάπισζε ηνπ αξηζκνχζε πιένλ 109 θηίξηα θαη ζηα βφξεηα ρηίζηεθε θαη έλαο
εξγαηηθφο νηθηζκφο, απφ ηνπο πξψηνπο βηνκεραληθνχο νηθηζκνχο ηεο ρψξαο.
Παξάιιεια ην ζπγθξφηεκα ζπκπιεξσλφηαλ απφ ην Ηλζηηηνχην Υεκείαο θαη
Γεσξγίαο «Ν. Καλειιφπνπινο» κε ρεκείν, βηβιηνζήθε, ειεθηξηθφ ζηαζκφ
πδαηφππξγν θαη κεγάιν ζπγθξφηεκα δηνίθεζεο κε ηερληθή ππεξεζία, δηέζεηε δχν
ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο αξρηθά θαη κία ηξίηε αξγφηεξα ιηκεληθή εγθαηάζηαζε πνπ
δεκηνπξγήζεθε ζηελ πεξηνρή ησλ δεμακελψλ».49 ρεδφλ άκεζα κε ηελ ίδξπζε ηνπ,
μεθίλεζε θαη ε παξαγσγή ζεηηθνχ νμένο, ε παξαγσγή ιηπαζκάησλ, ε παξαγσγή
πδξνρισξηθνχ νμένο κε ηαπηφρξνλε ζπζθεπαζία ηνπο. Τπήξραλ θαη δξαζηεξηφηεηεο
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παινπξγίαο πνπ απνηεινχζαλ έλαλ ζεκαληηθφ θιάδν ηνπ εξγνζηαζίνπ νη νπνίεο
μεθίλεζαλ κε 1914. Σέινο, ε παξαγσγή ηνπ 1917 επεθηάζεθε θαη ζηα γεσξγηθά
θάξκαθα.
εκαληηθφ ζηνηρείν, πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί είλαη πσο ην 1921, ε εηαηξεία
θαηαζθεχαζε, κέζα ζε 80 ζηξέκκαηα ζπλνηθηζκφ θαηνηθηψλ γηα ηνπο ππαιιήινπο θαη
ηνπο εξγάηεο ηεο. Ζ ηζηνξία θαηαγξάθεη φηη πξφθεηηαη γηα ηνλ ηξίην ζηελ Διιάδα
νξγαλσκέλν νηθηζκφ αληίζηνηρνπ ηχπνπ, κεηά απφ απηφλ ζην Λαχξην θαη ηνλ νηθηζκφ
ηεο «Σηηάλ» ζηελ Διεπζίλα, πνπ θαη απηφο είρε θηηζηεί απφ ηνλ Νίθν Καλειιφπνπιν.
Σν 1920, ε εηαηξεία εμαπιψλεηαη θαη ζε άιιεο βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο
φπσο νη κεηαιιεπηηθέο. Πξνέβε ζε «εμαγνξά ησλ κεηαιιείσλ ηεο Καζζάλδξαο θαη
αξγφηεξα ησλ κεηαιιείσλ ζηδεξνππξίηε θαη ραιθνχ ηεο Δξκηφλεο θαζψο θαη ησλ
κεηαιιίσλ Μήινπ, Λακίαο, Κνδάλεο θαζψο θη απηά ηνπ ιηγλίηε ζε Χξσπφ θαη
Κνξψλε. Ζ έμνδνο απφ ην Β Παγθφζκην Πφιεκν βξήθε ηα ιηπάζκαηα ζε θάζε
ξαγδαίαο αλάθακςεο. Σα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ ζηνλ Πεηξαηά κεηά ηηο
θαηαζηξνθέο απφ βνκβαξδηζκνχο αιιά θαη ππξθαγηέο ζηηο απνζήθεο ηνπ θεληξηθνχ
εξγνζηαζίνπ ηεο Γξαπεηζψλαο, επεξέαζαλ αιιά δελ κπφξεζαλ λα αλαθφςνπλ ηελ
πνξεία ηεο

ζπλερνχο αλάπηπμεο ηνπ εξγνζηαζίνπ. ε απηφ βέβαηα ζπλέβαιε ν

πιήξεο έιεγρνο ηεο εηαηξείαο κεηαπνιεκηθά απφ κία λέα εγεηηθή θπζηνγλσκία ηεο
Διιεληθήο βηνκεραλίαο ηνλ Πξφδξνκν Μπνδνζάθε - Αζαλαζηάδε».50
ΑΓΔΣ «Ηξαθιήο»
Ηδξχζεθε ην 1911, κε έδξα ηελ Αζήλα, ηαδίνπ 34, θαη εξγνζηάζην ζην
ιηκαλάθη ζηε Γξαπεηζψλα. Ηδξπηήο ν Αλδξέαο Υαηδεθπξηάθνο απφ ηα Φαξά
γελλεκέλνο ζηε χξν. Ο ίδηνο δεκηνχξγεζε θαη ηα ηζηκέληα «Σηηάλ» κε ην
εξγνζηάζην ηνπο ζηελ Διεπζίλα. Τπήξμε κία απφ ηηο καθξνβηφηεξεο ειιεληθέο
βηνκεραλίεο. πσο πάιη ν Μπειαβίιαο αλαθέξεη φηη «ην πέηξσκα γηα ηελ παξαγσγή
ηζηκέληνπ εμίζσζεο ήηαλ απφ ην ηδηφθηεην ιαηνκείν ζην ειεπίηζαξη κε κεραλέο
πεπηεζκέλνπ αέξα θαη παξαγσγή 480 ηφλνπο θαζεκεξηλά. Με ελαέξην θαισδησηφ
ζηδεξφδξνκν θαη θξεκαζηά βαγφληα κεηέθεξαλ ζε απφζηαζε δχν ρηιηνκέηξσλ ην
πιηθφ. Τπήξραλ ζηιφ απνζήθεπζεο θαη ζηαζκφο παξαγσγήο ελέξγεηαο γηα ηε
ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ. Σν 1921, ην εξγνζηάζην είρε εηήζηα παξαγσγή 30.000 κε
πξννπηηθή ηηο 60000 ηφλνπο ην ίδην δηάζηεκα».51
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Σέινο, θιείλνληαο ηελ αλαθνξά καο ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ θνκκάηη πνπ
εμεηάδνπκε, αλαθέξνπκε έλα ζηνηρείν πνπ απνδεηθλχεη ηελ επκάξεηα ηνπ ηφπνπ. Ο
πιεζπζκφο ηεο πφιεο πιένλ, ην 1920 αλέξρεηαη ζηηο 133482 θαηνίθνπο, αξηζκφο πνπ
δείρλεη ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο! Ζ ζρεδφλ ηαπηφρξνλε ρξνληθά ίδξπζε ηνπ
Γηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ Πεηξαηά, ε ίδξπζε ηεο γλσζηήο ειιεληθήο βηνκεραλίαο
Διαηνπξγηθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΛΑΗ» θαη γλσζηή ζε φινπο
καο, θαζψο θη ε ίδξπζε ηεο ΠΝΟ (Παλειιήληα Ναπηηθή Οκνζπνλδία), απινχζηαηα
απνδεηθλχνπλ ην πξναλαθεξφκελν ζηνηρείν ηεο ζπλερνχο αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ ηνπ
Πεηξαηά θαη ησλ πεξηρψξσλ ηνπ!
3.3. Ζ αλάπηπμε ηελ επνρή ηνπ Μεζνπνιέκνπ
Δδψ πιένλ βξηζθφκαζηε ζε κία ηδηαίηεξα δχζθνιε πεξίνδν, φρη κφλν γηα ηνλ
Πεηξαηά αιιά γηα φιε ηελ Διιάδα. Μία επνρή πνπ ηα γεγνλφηα ηεο ζηηγκάηηζαλ ηελ
Διιεληθή πνιηηηθή ζθελή, δπζθφιεςαλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, δεκηνχξγεζαλ
απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο πνπ δχζθνια αληηκεησπίζηεθαλ απφ ηελ θξαηηθή
παξέκβαζε θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο ήηαλ νξαηά γηα πνιιέο δεθαεηίεο κεηέπεηηα. Ο
Πεηξαηάο, αληηκεηψπηζε ηεξάζηηα πξνβιήκαηα. Ήηαλ ινγηθφ, αθνχ ην απξφβιεπην
ζηνηρείν απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ πάληα δεκηνπξγεί δεηήκαηα ζηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία νπνηαζδήπνηε πεξηνρήο. Καη κφλν ν δηπιαζηαζκφο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο
πφιεο απφ 133000 ζε 250000 ρηιηάδεο κε ηελ έιεπζε ησλ μεζπηησκέλσλ πξνζθχγσλ,
εμ αηηίαο ηνπ αλειέεηνπ θπλεγεηνχ ησλ Σνχξθσλ, δεκηνχξγεζε εξσηήκαηα γηα ηνλ
ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο μαθληθήο ηδηαίηεξα δχζθνιεο θαηάζηαζεο.
Γελ πξέπεη λα μερλάκε εμάιινπ φηη ν πξψηνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο ηειείσζε
γηα φινπο ην 1918, φκσο γηα ηελ Διιάδα θξάηεζε αθφκε ηέζζεξα ρξφληα. Ζ
Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή δελ ράξαμε κφλν ζεκάδηα ζηε λεφηεξε ειιεληθή ηζηνξία,
αιιά άθεζε θαη πιεγέο, ίζσο θαη πεξηζζφηεξεο ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ Πεηξαηά.
Απφ ην 1,5 εθαηνκκχξην πξφζθπγεο, πνπ δεκηνχξγεζε ε ζπκθνξά ηεο θαηαζηξνθήο
ηνπ 1922, θη νη νπνίνη βξήθαλ θαηαθχγην ζηελ Διιάδα, νη 100.000 θαη πεξηζζφηεξνη
εγθαηαζηάζεθαλ ζηνλ Πεηξαηά. ε ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ν πιεζπζκφο
ππεξδηπιαζηάζηεθε θαη θπζηθά απηή ε πιεζπζκηαθή έθξεμε δεκηνχξγεζε πάκπνιια
πξνβιήκαηα. Οη ρηιηάδεο πξφζθπγεο είραλ εγθαηαζηαζεί πξνζσξηλά ζε ζρνιεία,
ηδξχκαηα, εθθιεζίεο θαη φινη γεληθά νη δεκφζηνη ρψξνη ζηέγαδαλ ηαιαηπσξεκέλνπο
αλζξψπνπο. ηαδηαθά, νη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο αλαγθαζηηθά κεηαθηλήζεθαλ πξνο
ηηο αθαηνίθεηεο πεξηνρέο Κνθθηληάο, Κεξαηζηλίνπ, Γξαπεηζψλαο, Κνξπδαιινχ. πσο
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γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ, ν θξαηηθφο ππξήλαο έπξεπε λα πξνζαξκφζεη ηε ιεηηνπξγία
ηνπ θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηελ απνθαηάζηαζε απηψλ ησλ αλζξψπσλ θαη θπζηθά ε
πνξεία πξνφδνπ πνπ είραλ πεξηνρέο φπσο ν Πεηξαηάο είρε αλαζηαιεί γηα έλα
δηάζηεκα, ψζπνπ λα ηαθηνπνηεζεί φινο απηφο ν θφζκνο.
κσο, έπεηηα απφ ηελ αξρηθή δπζθνιία απνξξφθεζεο θαη πξνζαξκνγήο πνπ
είραλ νη Έιιελεο πξφζθπγεο ηεο Ησλίαο, ζα δνχκε φηη ε παξνπζία ηνπο ζηελ
κεηέπεηηα εμέιημε ηεο πεξηνρήο ήηαλ θαηαιπηηθή. Βνήζεζαλ ηδηαίηεξα ζηελ αλάπηπμε
ηνπ ηφπνπ, αθνχ ε πιεηνλφηεηα ήηαλ άηνκα κε εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο ζην εκπφξην
θαη ζηε δεκηνπξγία. Απηφ εμάιινπ θαηλφηαλ θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε δσή πνπ είραλ
ζηα παξάιηα ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ην πσο είρε αλαπηπρζεί ν ηφπνο εθεί. Πνιχ
ζχληνκα, κφιηο 12 έηε απφ ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε ηνπο ζηελ Πεηξατθή πεξηνρή, θαη
κε κφληκε πιένλ παξνπζία ζε απηήλ, απνηεινχλ ηνλ ζηαζεξφ πιεζπζκφ πνιιψλ
πεξηνρψλ, ζε ζεκείν πνπ απηέο νη πεξηνρέο απνζπψληαη απφ ηνλ Πεηξαηά θαη
αλαγλσξίδνληαη σο απηφλνκεο θνηλφηεηεο ή δήκνη. Ο Υαηδεκαλσιάθεο αλαθέξεη, «ην
1934 αλαγλσξίδνληαη σο Γήκνη ηα Σακπνχξηα θαη ε Νέα Κνθθηληά. Σνλ ίδην ρξφλν ε
θνηλφηεηα Αγίνπ Γεσξγίνπ Κεξαηζηλίνπ ζπγρσλεχεηαη κε ην δήκν Σακπνπξίσλ κε
ηελ νλνκαζία Αγίνπ Γεσξγίνπ Κεξαηζηλίνπ θαη απφ ην 1949 απιψο Κεξαηζηλίνπ. Σν
1940, ε Νέα Κνθθηληά κεηνλνκάδεηαη ζε Γήκν Νίθαηαο. Σέινο, ην 1946 ε θνηλφηεηα
Κνξπδαιινχ θαη ην 1963 ε θνηλφηεηα Πεξάκαηνο πξνάγνληαη απφ θνηλφηεηεο ζε
δήκνπο».52
κσο, ε πνξεία πξνο ηελ αλάπηπμε ζπλερίδεηαη γηα ηνλ Πεηξαηά ζε φιε ηελ
πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ. Ζ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο, παξά ηηο δπζθνιίεο, ην
παγθφζκην νηθνλνκηθφ θξαρ ηνπ 1929, εμαθνινπζεί λα θαίλεηαη αθκαία σο ηνλ
εξρνκφ ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ο εκπνξηθφο θαη βηνκεραληθφο θφζκνο δείρλεη
αλαβαζκηζκέλνο θαη κε αμηνδήιεπηε νξγάλσζε. Να επηζεκάλνπκε φηη νξγάλσζε ηνπ
έρεη μεθηλήζεη απφ ην 1900 κε ηελ ίδξπζε ηνπ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ Πεηξαηά,
κεηεμειίζζεηαη ζε Δπηκειεηήξην. Σν 1925, ηδξχεηαη ην επαγγεικαηνβηνηερληθφ
Δπηκειεηήξην Πεηξαηά, θίλεζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ.
3.4. Γεκηνπξγία ηελ επνρή ηνπ Μεζνπνιέκνπ
Γηα λα θαηαλνήζεη θάλεηο επίπεδν αλάπηπμεο επνρήο θαη κηαο πεξηνρήο ζα
52
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πξέπεη γλσξίδεη ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ην αληίζηνηρν δηάζηεκα. Ζ
Πεηξατθή πεξηνρή ζηήξημε ηελ πξφνδν ηεο ζηηο αιιειέλδεηεο ζρέζεηο ιηκαληνχπφιεο- βηνκεραλίαο. Δπνκέλσο ε αλάπηπμε ηνπ ελφο επεξεάδεη άκεζα θαη ηελ πξφνδν
ησλ άιισλ δχν. Ήηαλ κνλίκσο κία ζρέζε ακθίπιεπξε πξνο φθεινο φισλ. Έλα ζεκείν
θαη έπεηηα κπνξνχκε λα πνχκε απηά ηα ηξία απνηεινχζαλ κία εληαία θαηάζηαζε,
αθνχ ε επίδξαζε ηνπ ελφο ζηα άιια δχν ήηαλ άκεζε θαη νθζαικνθαλήο.
Πξνθεηκέλνπ είλαη πην ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά καο, αλαθέξνπκε αθφινπζα φ,ηη
ζεκαληηθφηεξν

επίηεπγκα

πξαγκαηνπνηήζεθε

ζην

ρξνληθφ

δηάζηεκα

ηνπ

κεζνπνιέκνπ. Γελ ζα πξέπεη φκσο λα παξαβιέπεη ν αλαγλψζηεο θαη ηελ επίδξαζε
πνπ είρε ην κεηαλαζηεπηηθφ θχκα ησλ πξνζθχγσλ Διιήλσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο, απηφ
ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά. Σν επηζεκαίλνπκε, γηαηί ε παξνπζία
ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζην εκπφξην, έπαημε θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ
αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, αθνχ μεπεξάζηεθαλ νη αξρηθέο δπζθνιίεο ηεο κφληκεο
εγθαηάζηαζεο ηνπο.
3.4.1. Σν ιηκάλη
Έρεη πεξάζεη πιένλ ζε ηδηαίηεξα εμειηγκέλε ιεηηνπξγία θαη εθβηνκεραληζκέλε
επνρή. Τπάξρνπλ λνηθνθπξεκέλνη απνζεθεπηηθνί ρψξνη, θαινρηηζκέλα θηίξηα,
λαππεγεία, ζηδεξφδξνκνη γηα ηηο κεηαθνξέο ησλ πξντφλησλ, γεξαλνί. Αθξηβψο έμσ
απφ φια απηά ππάξρνπλ νη ηξάπεδεο, νη κεγάινη εκπνξηθνί νίθνη, ηα λαπηηιηαθά
πξαθηνξεία αιιά θαη φινη νη ρψξνη ςπραγσγίαο γηα ηνλ θάζε εξγαδφκελν.
Οη ζεακαηηθέο αιιαγέο ζην ιηκάλη μεθίλεζαλ ην 1921, φηαλ πξφεδξνο ηεο
επηηξνπήο ιηκέλνο νξίζηεθε κία πξνζσπηθφηεηα κε παλειιήληα εκβέιεηα, ν
Γεκήηξεο Καιιηκαζηψηεο, πνπ άθεζε ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζθξαγίδα ζηε δηνίθεζε
ηνπ πξψηνπ ιηκαληνχ ηεο ρψξαο κε πξσηνπνξηαθέο παξεκβάζεηο θαη έξγα. 53 Πξνο
ηηκήλ ηνπ δφζεθε ην φλνκα ηνπ ζε έλα ηκήκα ηεο παξάθηηαο ιεσθφξνπ, ζην ζεκείν
πνπ δηέξρεηαη κπξνζηά απφ ην ζεκεξηλφ ζηαζκφ ΖΑΠ, σο ηελ πιαηεία Καξατζθάθε.
Σα ζεκαληηθά έξγα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ήηαλ:
- θξεπηδψκαηα κήθνπο 2756 κέηξσλ,
- πέληε ηεξάζηηεο δηψξνθεο παξαιηαθέο απνζήθεο ρσξεηηθφηεηαο 51000
ηφλσλ,
- 21 ειεθηξνθίλεηνο γεξαλφο,
- δχν κεγάιεο γεξαλνγέθπξεο,
53
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- χδξεπζε ησλ ζθαθψλ κε λεξφ απεπζείαο απφ ην Μαξαζψλα!54
Ήηαλ άλζξσπνο κε φξακα πνπ δπζηπρψο απεβίσζε ην 1929, πξηλ δεη
νινθιεξσκέλα ηα ζηιφ, ηα νπνία ήηαλ ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ.
πλερηζηήο ηνπ έξγνπ ηνπ ππήξμε ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο, ν νπνίνο κε λφκν
ην 1930, ίδξπζε ηνλ ΟΛΠ. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Μπειαβίιαο, «ν
Διεπζέξηνο Βεληδέινο είρε πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηξηψλ παξαγφλησλ ηεο πφιεο,
ηνπ δηθεγφξνπ θαη κεηέπεηηα Γεκάξρνπ Μηραήι Ρηλφπνπινπ, ν νπνίνο επειέγε θαη σο
πξψηνο πξφεδξνο ηνπ ΟΛΠ, ηνπ δηεπζπληή ηνπ ηεισλείνπ Πεηξαηά Νηθνιάνπ
νισλάθε θαη ην βνπιεπηή Γεσξγίνπ αθαιή. Ο λένο θνξέαο απφ ηφηε αλέιαβε ηε
δηνίθεζε φινπ ηνπ παξάθηηνπ ρψξνπ θαη ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
θεληξηθνχ Ληκέλα, αιιά θαη ηνπ λένπ Ληκέλα πνπ είρε αξρίζεη λα δηακνξθψλεηαη
ζηνλ Άγην Γεψξγην Κεξαηζηλίνπ. Οη λέεο εγθαηαζηάζεηο θνξηνεθθφξησζεο, νη
απνζήθεο θαη ην κεγάιν ζηιφ ζηηεξψλ αλέβαζαλ θαηαβνιή ηε δεκνηηθφηεηά ηνπ
Ληκεληθνχ ζπγθξφηεκα ηνπο » .55 Πάλησο έσο ην 2ν Παγθφζκην Πφιεκν, γίλνληαη
ζπλερψο βειηησηηθά έξγα, απμάλνληαη ηα αθηνπιντθά δξνκνιφγηα θαη απφ ην 1933,
δξνκνινγείηαη ζηε γξακκή Διιάδα - Βφξεηα Ακεξηθή ην Τ/Κ «Βχξσλ». Έμη έηε
αξγφηεξα, ζηηο 17 Μάηνπ 1939, δξνκνινγείηαη ην πξψην ζχγρξνλν ππεξσθεάλην ζηελ
ίδηα γξακκή, ην «ΝΔΑ ΔΛΛΑ»
Σν εηξσληθφ ζηνηρείν είλαη πψο ν Βεληδέινο νινθιήξσζε ην έξγν πνπ
μεθίλεζε έλαο άλζξσπνο αληηβεληδειηθψλ πεπνηζήζεσλ, φπσο ήηαλ ν Καιιηκαζηψηεο,
ν νπνίνο είρε εθιεγεί βνπιεπηήο Αηηηθνβνησηίαο κε ην θφκκα ησλ Δζληθνθξφλσλ. Γηα
ηελ ηζηνξία αλαθέξνπκε πσο, φηαλ ν Βεληδέινο επηθξάηεζε ην 1917, ν
Καιιηκαζηψηεο εμνξίζηεθε ζηε θφπειν!
3.4.2. Ζ πφιε
ηαλ κηα πφιε αλαπηχζζεηαη αξρίδνπλ θαη δεκηνπξγνχληαη θνξείο νη νπνίνη
ζηφρν έρνπλ ηε ζχζθημε ζρέζεσλ κεηαμχ κειψλ νκνεηδψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ,
επηδηψμεηο γηα ην θνηλφ θαιφ. Αο δνχκε ελδεηθηηθά θάπνηνπο.
Ηαηξηθφο ζχιινγνο Πεηξαηά. Σν 1923,«κία νκάδα πεηξαησηψλ γηαηξψλ
ίδξπζε ηνπ ζχιινγν. Απφ πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ πξνθχπηεη φηη αλεπίζεκα ν
ζχιινγνο πξνυπήξρε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο. Ο ζχιινγνο ζθνπφ είρε ηελ
νξγαλσκέλε εθαξκνγή θαη επέθηαζε ηεο επηζηεκνληθήο ηνπο θαηάξηηζεο θαη
εμεηδίθεπζεο πξνο φθεινο ηνπ πεηξατθνχ ιανχ θαη ηεο αλαβάζκηζεο ηεο ηαηξηθήο
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55

Pireorama blogspot.com by Stefanos Milesis,29/8/2014
Ν. Μπειαβίιαο, ό. π., ζ. 215

49

επηζηήκεο θαη έξεπλαο. ηελ αξρή ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ήηαλ ηεξάζηηα. Να
ζεκεησζεί φηη θαηά ηελ ίδξπζε ηνπ, δελ ππήξρε έδξα ζηέγαζεο θαη νη ζπλεδξηάζεηο
πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηελ θαηνηθία ηνπ εθάζηνηε πξνέδξνπ ή άιισλ κειψλ ηνπ Γ..
Σν 1927 δεηήζεθε απφ ηνλ ηφηε δήκαξρν εγθαηάζηαζε ησλ γξαθείσλ, είηε ζην
νίθεκα ηνπ εηξελνδηθείνπ είηε ζε αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ. Ο ζχιινγνο ηειηθά
απέθηεζε ζηέγε ην 1959, φπνπ ζηεγάδεηαη έσο ζήκεξα, ζηελ νδφ Αγίνπ
Κσλζηαληίλνπ 5.»56
Δθπαίδεπζε –πνιηηηζκφο.

ε απηφ ην δηάζηεκα μεθηλά λα ιεηηνπξγεί ε

δεκνηηθή βηβιηνζήθε Πεηξαηψο (1927). Αθφκε ιεηηνπξγεί ην αξραηνινγηθφ κνπζείν
Πεηξαηψο ζηελ νδφ Φηιειιήλσλ, ην νπνίν ζπληεξεί κία αμηφινγε ζεηξά επξεκάησλ
ηεο πφιεο ηνπ Πεηξαηά, πφιεσλ ησλ παξαιίσλ ηεο Αηηηθήο θαη ησλ λεζηψλ ηνπ
αξσληθνχ θαη ησλ Κπζήξσλ. Δπίζεο, εγθαηληάδνληαη ηα λέα ηεο δηδαθηήξηα ηνπ 1νπ
Γπκλαζίνπ, δειαδή ε ζεκεξηλή Ησλίδεηνο ζρνιή (1935). 57 Γχν έηε αξγφηεξα (1937),
ηδξχεηαη ε γλσζηή «Ράιιεηνο παηδαγσγηθή αθαδεκία». Αλ θαη νη επνρέο ήηαλ
ηδηαίηεξα δχζθνιεο, ν Πεηξαηάο ραξαθηεξίδεηαη απφ κία πνιηηηζηηθή άλνημε θαηά ην
κεζνπφιεκν. Αξρηθά, ηδξχζεθαλ ζπιινγηθνί θνξείο πνπ πξνσζνχζαλ ηνλ πνιηηηζκφ
θαη ηελ πλεπκαηηθφηεηα φπσο:
- «εηαηξεία δηαλννπκέλσλ Πεηξαηψο»(1926),
- «ε θηιηθή Δηαηξεία λέσλ» (1932),
- «ν ινγνηερληθφο θαη θαιιηηερληθφο φκηινο Πεηξαηψο» (1926),
- «ε θηινινγηθή ζηέγε Πεηξαηψο »(1930), ε νπνία ππάξρεη έσο ηηο κέξεο καο.
Βαζηθφο ιφγνο αλάπηπμεο ηνπ πνιηηηζκνχ ππήξμε ε παξνπζία πνιιψλ πξνζψπσλ ηεο
ηέρλεο θαη ηνπ πλεχκαηνο ζηελ πφιε ζε απηφ ην δηάζηεκα. Σν 1931, ην αξηζηείν ηνπ
δήκνπ απνλεκήζεθε ζηηο θνξπθαίεο κνξθέο ηεο πεηξατθήο πλεπκαηηθήο παξάδνζεο
(Νηξβάλα, Πνξθχξα, Μειά, Βνπηπξά, Υαληδάξα), ελψ δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη
ζηνλ Πεηξαηά γελλήζεθε ν αθαδεκατθφο Δ. Παπαλνχηζνο (1900-1982), κε ην
ζεκαληηθφ παηδαγσγηθφ θαη ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ, θαη ν θαζεγεηήο Δκκαλνπήι
Κξηαξάο (1906) κε ηελ μερσξηζηή ζπκβνιή ζηε κειέηε κεζαησληθήο θαη λεφηεξεο
θηινινγίαο.
- «Πεηξατθφο ζχλδεζκνο». Αζθαιψο, έλαο θνξέαο ρξνληθά ε ίδξπζε ηνπ
ηνπνζεηείηαη ζην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα, δελ έρεη εμ νξηζκνχ ζέζε ζην ζπγθεθξηκέλν
ζεκείν ηεο έξεπλαο καο. Οχησο ή άιισο νη πνιχπιεπξεο δξάζεηο ηνπ είραλ μεθηλήζεη
56
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ακέζσο κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ. κσο ππάξρεη έλα γεγνλφο πνπ καο επηβάιιεη λα ηνλ
αλαθέξνπκε ζην ζπγθεθξηκέλν πίλαθα. Ο Παηξαγάο αλαθέξεη φηη «βαζκφο αλφδνπ
ηνπ πεηξατθνχ ζπλδέζκνπ ππήξμε ε δεθαεηία ηνπ 1930, ηφηε πνπ απνθηήζεθε
ηδηφθηεην νηθνδφκεκα. ε απηφ ζπλέβαιε ξψηεζα ε κεγάιε δσξεά ηνπ Κίκσλα
Ράιιε, ηνπ νπνίνπ ην φλνκα δφζεθε ζηελ κεγάιε αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ
ζπιιφγνπ. Έπεηηα ην παξάδεηγκα ηνπ αθνινχζεζαλ θαη άιινη εμέρνληεο πεηξαηψηεο,
πνπ κε ηηο δσξεέο ηνπο απνπεξαηψζεθε ην κεγαινπξεπέο Μέγαξν ηνπ πεηξατθνχ
ζπλδέζκνπ ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ νδφ Καξαΐζθνπ 104».58 Γηα λα θαηαλνήζεη ν
αλαγλψζηεο ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ ζπλδέζκνπ, απηή βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηνπ θηηξίνπ
πνπ ζηεγάδεηαη ζήκεξα ην δεκαξρείν Πεηξαηά αιιά θαη ε Ησλίδεηνο πξφηππε ζρνιή.
Ο Πεηξατθφο ζχλδεζκνο είλαη πιένλ ην θνξπθαίν πνιηηηζηηθφ θαη πλεπκαηηθφ
θέληξν ηεο πεηξατθήο θνηλσλίαο, φρη κφλν ηεο πφιεο ηνπ Πεηξαηά, αιιά θαη ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο. Οη ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο πνπ έρεη απνζπάζεη απνδεηθλχνπλ ηε
ζεκαληηθφηεηα ηνπ πνιηηηζηηθνχ έξγνπ πνπ παξέρεη. Γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ,
πιένλ ησλ 100 εηψλ, έρεη απνζπάζεη 9 δηαθνξεηηθέο δηαθξίζεηο ζρεηηθά κε ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ζε αγψλεο θιαζηθνχ αζιεηηζκνχ ζε παλειιήλην επίπεδν, ζε επίπεδν
σκαηείσλ, γηα ηελ θνηλσθειή ηνπ δξάζε θαζψο θαη Υξπζφ ηαπξφ ηνπ ειιεληθνχ
Δξπζξνχ ηαπξνχ. ιεο νη δηαθξίζεηο πνπ έρεη απνζπάζεη είλαη απφ ην 1907 έσο ην
1994. (Παξάξηεκα –εηθόλα 31)
-«Ναπηεκπνξηθή». Σν 1924, εθδφζεθε ε πξναλαθεξφκελε γλσζηή εθεκεξίδα
πνπ θπθινθνξεί σο ηηο κέξεο καο απφ ηνλ Πάλν Αζαλαζηάδε. Ζ ζεκαηνινγία ηεο
αζρνιηφηαλ θπξίσο κε λαπηηιηαθά, βηνκεραληθά, εκπνξηθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα.
Σαπηφρξνλα, θπθινθφξεζαλ θαη ηα ζπγγεληθά ζρεηηθά κε ηε ζεκαηνινγία ηνπο
έληππα « Ζ ΝΑΤΣΗΛΗΑ » θαη ηα «ΝΑΤΣΗΚΑ ΥΡΟΝΗΚΑ».
Αζηηθή σξίκαλζε ηεο πεξηνρήο.

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν δεθαεηηψλ ηνπ

κεζνπνιέκνπ εκθαλίδνληαη ηα πνιπψξνθα θηίξηα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ
Πεηξαηά. Ζ εηζαγσγή λέσλ πιηθψλ, φπσο ην κπεηφλ αξκέ θη νη αλζεθηηθέο κεηαιιηθέο
θαηαζθεπέο, έθεξαλ ηελ αιιαγή απφ ηα δηψξνθα θαη ηξηψξνθα θηίξηα ζηηο
πξσηφγλσξεο πνιπψξνθεο δεκηνπξγίεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε:
- πνιπψξνθνη Αιεπξφκπινη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ,
- Οη αηκνειεθηξηθνί ζηαζκνί Νένπ Φαιήξνπ θαη Αγίνπ Γεσξγίνπ,
- ν ζηαζκφο ηνπ ειεθηξηθνχ ζηδεξνδξφκνπ,
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- ηα εξγνζηάζηα ιηπαζκάησλ ζηε Γξαπεηζψλα,
- ην ηξαπεδηθφ Μέγαξν απέλαληη απφ ηελ Αγία Σξηάδα,
- ην 1924, αλεγείξεηαη ην «δηεζλέο μελνδνρείν» ηεο νηθνγέλεηαο Βαηή, πνπ
ήηαλ εθνπιηζηέο απφ ηε χξν, ζην ζαιάζζην κέησπν ηεο Αθηήο Μηανχιε. Τπάξρεη
έσο ηηο εκέξεο καο ην θηίξην. Ήηαλ έλα ηδηαίηεξα μερσξηζηφ θαη πνηνηηθφ θαηάιπκα
γηα ηελ επνρή ηνπ, κε ηερλνινγηθέο αλέζεηο θαη « ηηαιίδνπζεο λεναλαγελλεζηαθέο
φςεηο». Σν ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν άιιαμε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ αλαςπρήο
ζηελ πφιε. Σειηθά, έκεηλε ζηελ ηζηνξία σο Μέγαξν ΒΑΣΖ, ην νπνίν απνηέιεζε ην
πξνπχξγην ησλ θπβεξλεηηθψλ Γπλάκεσλ, θαηά ηα γεγνλφηα ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ
1944. 59
-Σν κέγαξν ησλ ηξαπεδψλ. Κηίζηεθε ζηα ηέιε ηνπ 1930 αλ θαη ε ζπδήηεζε
θαη μεθηλήζεη πνιχ λσξίηεξα. Ζ πξψηε ρξήζε ηνπ ήηαλ σο θεληξηθφ θαηάζηεκα ηεο
Δζληθήο Σξάπεδαο θαη ππνθαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο.
Αζιεηηζκφο. Ζ Πεηξατθή Έλσζε θαη ν Πεηξατθφο ζχλδεζκνο ήηαλ νη θνξείο
πνπ έθεξαλ ην πνδνζθαηξηθφ άζιεκα ζηελ πφιε ηνπ Πεηξαηά, ην 1910. Απφ ηε
ζπλέλσζε ησλ δχν νκάδσλ δεκηνπξγήζεθε ν «αζιεηηθφο πνδνζθαηξηθφο ζχιινγνο
Πεηξαηά», πνπ ππήξμε ηζρπξή νκάδα ζπλαγσληδφκελε απηέο ηεο Αζήλαο θαη ηεο
Θεζζαινλίθεο. κσο, ην 1924, δηαζπάζηεθε θαη νη αδειθνί Αλδξηαλφπνπινη κε ηνλ
Κιεηδνπράθε δεκηνχξγεζαλ ηνλ Οιπκπηαθφ, ελψ ν Γηψξγνο Υαηδεαλδξένπ ηνλ
«Πεηξατθφ κηιν», ν νπνίνο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1925, ελψζεθε κε ηελ αλεμάξηεηε
νκάδα ησλ Young Boys, θαη κεηνλνκάζηεθε ζε« Δζληθφ κηιν Φηιάζισλ Πεηξαηψο Φαιήξνπ » επηθξαηψληαο ηειηθά κε ηελ νλνκαζία ΔΘΝΗΚΟ.
Γπζηπρψο ε εμειηθηηθή πνξεία ηνπ ζηα πνδνζθαηξηθά δξψκελα ήηαλ
θζίλνπζα θαη πιήξσο αληίζηξνθε απφ ηνλ άιιν κεγάιν ζχιινγν ηεο πφιεο, πνπ
ηδξχζεθε ην ίδην έηνο , ηνλ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ. Ο Οιπκπηαθφο ηδξχζεθε ην Μάην ηνπ
1925, θη εγθξίζεθε απφ ην Πξσηνδηθείν Πεηξαηά ην θαηαζηαηηθφ ζχζηαζεο ηνπ
ζπιιφγνπ κε ηελ επσλπκία ,«ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΦΗΛΑΘΛΧΝ
ΠΔΗΡΑΗΧ» κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο αζιεηηθήο ηδέαο θαη ηε δηεμαγσγή
πνδνζθαηξηθψλ αγψλσλ. Σν φλνκα δφζεθε ζην ζχιινγν απφ ηνλ Νφηε Κακπέξν,
ζέινληαο λα ζπκπεξηιάβεη ζε απηφ ηελ νιπκπηαθή ηδέα θαη ην αζιεηηθφ πλεχκα. Έηζη,
ζήκα ηνπ ζπιιφγνπ θαζηεξψζεθε ν « δαθλνζηεθαλσκέλνο έθεβνο ληθεηήο». Σν
θφθθηλν ρξψκα θαη ηηο ξηγέ θαλέιεο πξφηεηλε ν Γηάλλεο Αλδξηαλφπνπινο
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επεξεαζκέλνο απφ ηηο θαλέιεο ηνπ θνιεγίνπ ηνπ Cambridge, φπνπ είρε ζπνπδάζεη.
ηαδηαθά, ην θφθθηλν ρξψκα ζπλδέζεθε κε ηνπο θνηλσληθνχο αγψλεο ηνπ εξγαηηθνχ
θφζκνπ ηνπ Πεηξαηά θαη ηε ζηφρεπζε γηα θνηλσληθή απειεπζέξσζε. Ηδξπηέο ηνπ
ζπιιφγνπ ππήξμαλ επηηπρεκέλνη επαγγεικαηίεο θαη επηρεηξεκαηίεο φπσο νη αδειθνί
Αλδξηαλφπνπινη, ν βηνκήραλνο Μηράιεο Μαλνχζθνο θαη κεηέπεηηα δήκαξρνο
Πεηξαηά, ν αμησκαηηθφο Γεκήηξηνο θιηάο, ν δηθεγφξνο Νίθνο Εαραξίαο θαη ν
ζπκβνιαηνγξάθνο Αζαλάζηνο Μέξκεγθαο.60
Καη εδψ ππάξρεη ην νμχκσξν φζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν αζιεηηθφ
ζσκαηείν. Δλψ πξφθεηηαη γηα ηελ πινπνίεζε κηαο ηδέαο επθαηάζηαησλ θαη πινπζίσλ
Πεηξαησηψλ, ν Οιπκπηαθφο ηαπηίζηεθε κε ηα ρακειφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα ηεο
πεξηνρήο θαη εηδηθά κεηά ηελ θαηάθηεζε ησλ πξσηαζιεκάησλ θαηά ηε δεχηεξε
δεθαεηία ηνπ κεζνπνιέκνπ, νη θίιαζινη ηνπ απμήζεθαλ ζεακαηηθά. Ήηαλ ε νκάδα
πνπ κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη επί « ίζνηο φξνηο » ηηο αληίζηνηρεο ηεο Αζήλαο, νη
νπνίεο ρξνληθά πξνυπήξραλ. (Παξάξηεκα – εηθόλεο 32-33-34-35)
Ο θάζε αγψλαο ηνπ Οιπκπηαθνχ ήηαλ ε δηέμνδνο ηνπ θάζε εξγάηε, ηνπ θάζε
θησρνχ κεξνθακαηηάξε, πνπ θαζέλαο ηνπο ηαχηηδε ην δηθφ ηνπ αγψλα κε απηφλ ηεο
νκάδαο. Μέζα ζε ιίγα ρξφληα εθηφο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Πεηξαηά, θαη απηνί ηνπ
Ρέληε, ηεο Νίθαηαο, ηεο Γξαπεηζψλαο, ηνπ Πεξάκαηνο, ηνπ Κεξαηζηλίνπ ήζειαλ λα
δνπλ απφ θνληά ηελ νκάδα ηνπο, ε νπνία κε ηηο απαλσηέο επηηπρίεο ηεο, ηνπο έθαλε
πεξήθαλνπο. Αλέθαζελ εμάιινπ, ε δχλακε απηήο ηεο νκάδαο ήηαλ ν θφζκνο ηεο.
3.4.3. Ζ βηνκεραλία
πσο θαη πξνεγνχκελα, ζηηο αλαθνξέο καο γηα ηελ πφιε, ηνλ αζηηθφ ηζηφ θαη
ην ιηκάλη, θαηαγξάςακε εκβιεκαηηθά έξγα πνπ απνδείθλπαλ ηελ πξφνδν θη αλάπηπμε
ηνπο, έηζη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο ζα αλαθέξνπκε εκβιεκαηηθά έξγα, πνπ
νξηζκέλα πθίζηαληαη σο ηηο κέξεο καο, δίλνληαο δσή θαη εξγαζία ζηηο πεξηνρέο πνχ
βξίζθνληαη. Πάληα ε αλαθνξά ζε κία βηνκεραληθή πεξηνρή δεκηνπξγεί ζην λνπ ηνπ
αλαγλψζηε, ζπλεηξκηθά αξλεηηθέο ζθέςεηο αλαθνξηθά κε ηελ εηθφλα ηεο πεξηνρήο. Χο
έλα βαζκφ απηφ είλαη ινγηθφ. Απφ θεη θαη έπεηηα φκσο ην δηάβα ηνπ ρξφλνπ θαζψο
θαη ε αλζξψπηλε βνχιεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο δίλνπλ ηε
δπλαηφηεηα αλάπιαζεο ηεο πεξηνρήο, ψζηε λα είλαη απνδεθηή απφ ηνπο ζεκεξηλνχο
θαηνίθνπο. Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηαο αλάπιαζεο είλαη ην εξγνζηάζην
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Παπαζηξάηνο, ζην 5ν Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα ηνπ Πεηξαηά, φπνπ ην ηζηνξηθφ
εξγνζηάζην έρεη κεηαβιεζεί ζε έλα ρψξν πεξηπάηνπ θαη αλαςπρήο γηα ηνπο πνιίηεο
ηεο πεξηνρήο. Γηα λα γίλεη επθνιφηεξα αληηιεπηή ε βηνκεραληθή αλάπηπμε ηνπ
Πεηξαηά θαηά ην κεζνπφιεκν αθνινπζεί ν πίλαθαο πνπ αλαθέξεηαη ζηα πνζνζηά
ίδξπζεο ησλ εξγνζηαζίσλ ζην Πεηξαηά ζε επηκέξνπο ρξνληθά δηαζηήκαηα:
ΥΡΟΝΗΚΟ

%

ΓΗΑΣΖΜΑ
1863-1884

1
7

1885-1922

3
0

1923-1939

4
5

Ο πίλαθαο θαηαδεηθλχεη ην δεδνκέλν πσο ε ζρεδφλ κηζή βηνκεραληθή
αλάπηπμε ζπληειέζηεθε ζηνλ Πεηξαηά θαηά ην κεζνπφιεκν!
-Σν 1930, μεθηλά ηε ιεηηνπξγία ηεο ε αλψλπκε εηαηξεία βηνκεραλίαο θαη
εκπνξίαο θαθάν θαη ζνθνιάηαο ε γλσζηή ζε φινπο καο ΗΟΝ! Πεξηνρή ζηέγαζεο ηεο
εηαηξείαο είλαη ζηελ νδφ Πεηξαηψο, ζηα ζχλνξα ησλ πεξηνρψλ Κακίληα θαη Νέν
Φάιεξν. (Παξάξηεκα – εηθόλεο 36-37)
-Σν επφκελν έηνο, ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο εγθαηληάδεη ην κεγάιν θαη
ζχγρξνλν, γηα ηελ επνρή ηνπ, εξγνζηάζην ηεο θαπλνβηνκεραλίαο Παπαζηξάηνο ζηε
ζεκεξηλή νδφ Μαπξνκηράιε, ε νπνία μεθηλάεη απφ ην ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ηνπ
πξναζηηαθνχ ηξέλνπ ζηνλ Πεηξαηά. (Παξάξηεκα – εηθόλεο 38-39)
-ηηο αξρέο ηνπ κεζνπνιέκνπ, ην 1920, απφ ηα 23 κεγάια βηνκεραληθά
κεραλνινγία ηεο ρψξαο, ηα 15 βξίζθνληαλ ζηνλ Πεηξαηά. 20 ρξφληα κεηά, νη κεγάιεο
θαη κεζαίεο βηνκεραληθέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο κεηάιινπ θαη παξαγσγήο
κεηαιιηθψλ πξντφλησλ έθηαλαλ ηηο 189 ζηνλ Πεηξαηά, κε παξάιιειε ιεηηνπξγία
εθαηνληάδσλ κηθξφηεξσλ κνλάδσλ ζηελ πφιε.
-ΚΔΡΑΜΔΤ Α.Δ. Ο « Κεξακεχο » ππήξμε ην κεγαιχηεξν εξγνζηάζην
θεξακηθψλ πξντφλησλ θαη πνξζειάλεο ην νπνίν ηδξχζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1930. Ηδξπηέο ηα παηδηά ηνπ Βαζηιείνπ Οδακπάζνγινπ, ν Ηππνθξάηεο, ν Γηνγέλεο θαη
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ν Αξηζηνηέιεο κε θαηαγσγή απφ ηε Μηθξά Αζία. Ζ

θαξδηά

βέβαηα

ηεο

επηρείξεζεο, ν ηζχλσλ λνπο φπσο ζα ιέγακε ζήκεξα, ήηαλ εμαξρήο ν έλαο εθ ησλ
ηξηψλ αδειθψλ ν Ηππνθξάηεο Οδακπάζνγινπ, ν νπνίνο ήηαλ θαη ν κεγαιχηεξνο απφ
ηα ηξία αδέιθηα. Απφ πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν αληινχκε ζηνηρεία πνπ αλαθέξνπλ
φηη «ην 1930 Ζ επηηξνπή απνθαηάζηαζεο πξνζθχγσλ ελζάξξπλε ηελ εγθαηάζηαζε
βηνκεραληψλ ζηνπο ζπλνηθηζκνχο καθξηά απφ ην ιηκάλη ψζηε λα εθηνλσζεί αλεξγία.
Ο Ηππνθξάηεο εθκεηαιιεχεηαη ε ρακειή ηηκή ζηα νηθφπεδα ηνπ Κνξπδαιινχ θαη απφ
ην 1934 σο 1938 αγνξάδεη δηαδνρηθά πέληε νηθφπεδα ζηελ νδφ Παχινπ Μειά φπνπ
νηθνδνκεί ζηαδηαθά ηα πξψηα θηίξηα ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο θεξακηθψλ κε ην
φλνκα «ΚΔΡΑΜΔΤ». Μαδί έρεη θαη ηα δχν ηνπ αδέιθηα Γηνγέλε θαη Αξηζηνηέιε. Ζ
παξαγσγή ηνπ εξγνζηαζίνπ πεξηιακβάλεη πιεζψξα αληηθεηκέλσλ ρξεζηηθήο κνξθήο,
φπσο πηάηα, θαλάηηα,, βάδα, ιεθάλεο, κπνκπνληέξεο, ζηαρηνδνρεία, αλακλεζηηθά
αληηθείκελα, ελψ ηαπηφρξνλα ιεηηνπξγεί θαιιηηερληθφ ηκήκα πνπ παξάγεη αληίγξαθα
αξρατθψλ αγγείσλ αιιά θαη πηάηα ηνίρνπ κε παξαζηάζεηο απφ ηελ Διιεληθή
παξάδνζε ζχκθσλα κε ηα αηζζεηηθά πξφηππα ηεο επνρήο εθείλεο. Ζ επηρείξεζε
άξρηζε λα παξνπζηάδεη ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950,
ψζπνπ ην 1963, φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία βγήθαλ ζε πιεηζηεξηαζκφ κε ηειηθφ
ππεξζεκαηηζηή ην ειιεληθφ δεκφζην. Ζ κνλαδηθή βηνκεραλία θεξακηθψλ, πνπ έδσζε
δσή ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνξπδαιινχ, είρε θηάζεη ζην ηέινο ηεο. ήκεξα ζηε ζέζε ηεο
ζηεγάδεηαη ην 2ν Γπκλάζην Κνξπδαιινχ.».61(Παξάξηεκα – εηθόλα 40) Ζ ηζηνξηθή
πνξεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγνζηαζίνπ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηνπ βαζηθνχ ηδξπηή
ηνπ Ηππνθξάηε Οδακπάζνγινπ καο δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε λα ζπγθεληξψζνπκε
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ην πξφζσπφ ηνπ. Έηζη ινηπφλ, αλαδεηήζακε ηνλ
γην ηνπ Βαζίιε Οδακπάζνγινπ, ν νπνίνο ζήκεξα κέλεη ζηνλ Κνξπδαιιφ, πνιχ θνληά
ζην παιαηφ εξγνζηάζην, θαη ηνπ δεηήζακε λα καο αλαθέξεη ηα πην ραξαθηεξηζηηθά
ζηνηρεία απφ ηε δσή ηνπ παηέξα ηνπ. Μαο είπε ινηπφλ ηα αθφινπζα: «ν παηέξαο κνπ,
ν Ηππνθξάηεο, θπλεγεκέλνο θαηά ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή έθηαζε ζηε
Μπηηιήλε ζε έλα νξεηλφ ρσξηφ θνληά ζην Μφιπβν. Δθεί γλψξηζε ηε κεηέξα κνπ, ηελ
Πελειφπε Μνπηάθε. Απέθηεζαλ δχν παηδηά, εκέλα θαη ηελ αδειθή κνπ ηελ Άλλα.
Ήηαλ άλζξσπνο κε θνηλσληθέο επαηζζεζίεο, θηιαλζξσπηθφ έξγν θαη αγαπεηφο ζηνπο
ππαιιήινπο θαη εξγάηεο ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ. Τπάξρεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ γεγνλφο
ζηε δσή ηνπ, πνπ απνδεηθλχεη πφζν απνδεθηφο ήηαλ. ηηο δχζθνιεο εκέξεο ηνπ
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εκθχιηνπ ζπαξαγκνχ ηεο παηξίδαο καο, κεηά ην Β Παγθφζκην Πφιεκν, νη δπλάκεηο
ηνπ ΔΛΑ ζπλέιαβαλ ηνλ Ηππνθξάηε Οδακπάζνγινπ. Ζ ζχιιεςε ηνπ θξάηεζε
ειάρηζην δηάζηεκα γηαηί νη εξγάηεο πνπ απαζρνινχζε, ζπγθεληξψζεθαλ ζην ζεκείν
φπνπ θξαηείην, θαη απαίηεζαλ ηελ άκεζε απειεπζέξσζε ηνπ, φπσο θαη έγηλε. Ζ
ηζηνξία ιέεη πσο φια ηα πξνεγνχκελα έηε, αθφκε θαη ζηελ θαηνρή, πνπ ην
εξγνζηάζην δελ ζηακάηεζε ηελ παξαγσγηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, φηαλ έλαο εξγάηεο
θαη κία εξγάηξηα ηεο επηρείξεζεο απνθάζηζαλ λα θηηάμνπλ νηθνγέλεηα, ν Ηππνθξάηεο
αλαιάκβαλε ηα έμνδα ηνπ ρηηζίκαηνο κηαο κηθξήο θαηνηθίαο πξνθεηκέλνπ ζα
ζηεγαζηεί ε νηθνγέλεηά ηνπο! Γελ είλαη ηπραίν εμάιινπ, πσο ε αγάπε ηνπ θφζκνπ
ήηαλ απηή πνπ ηνλ εμέιεμε δεκνθξαηηθά σο ηνλ πξψην Γήκαξρν ηνπ λενζχζηαηνπ
δήκνπ Κνξπδαιινχ ην 1951. Πέζαλε ζην Κνξπδαιιφ ην 1987.»62
Σέινο, έρνπκε ηελ ίδξπζε:
-ηεο γλσζηήο βηνκεραλίαο επεμεξγαζίαο πξντφλησλ ειηάο θαη παξαγσγήο
ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ αιιά θαη παξάγσγσλ πξντφλησλ απηνχ, κε ηελ Δκπνξηθή
νλνκαζία ΔΛΑΗ, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο ηηο εκέξεο καο, (Παξάξηεκα – εηθόλα 41)
- ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ δνρείσλ κε ηελ επσλπκία ΔLSA
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά ζηελ Κνθθηληά, ην νπνίν ζήκεξα ζεσξείηαη ην
κεγαιχηεξν ζην είδνο ηνπ, θαη
- ηνπο Μχινπο Αγίνπ Γεσξγίνπ ην 1927, ζηελ παξάθηηα γξακκή ησλ
πξναζηίσλ ηνπ Πεηξαηά Κεξαηζηλίνπ- Νένπ Ηθνλίνπ κε ηδξπηέο ησλ Μχισλ, ηελ
ηζρπξή νηθνλνκηθά νηθνγέλεηα πκεψλνγινπ, ε νπνία δελ είρε επεξεαζηεί απφ ηε
Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη δηέζεηε ήδε εκπνξηθφ θαηάζηεκα ζηε Μαζζαιία θαη
γξαθεία ζηελ Ακβέξζα ηνπ Βειγίνπ. Τπήξρε δε πξνζσπηθή ζρέζε ηεο νηθνγέλεηαο κε
ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν. Σν θηίξην ησλ Μχισλ ραξαθηεξίδεηαη σο κεγαιεηψδεο έξγν
ηεο επνρήο ηνπ θαη είλαη απφ ηα πξψηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζθπξφδεκα.63.Οη
αλαθνξέο επηιεγκέλσλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ είλαη ελδεηθηηθέο ψζηε ν αλαγλψζηεο
λα θαηαλνήζεη φηη ε αλάπηπμε ηνπ Πεηξαηά είρε απμεηηθή ηάζε θαη ζην κεζνπφιεκν!
πγθνηλσλίεο. Αλ θαη ηα ηδησηηθά απηνθίλεηα ήηαλ ειάρηζηα θαη ππήξραλ
αθφκε πνιιά « κφληππα », νη ζπγθνηλσλίεο ζα ιέγακε φηη έρνπλ ηδηαίηεξε αλάπηπμε
απηή ηελ επνρή. Σν 1938 θπθινθνξνχλ ζηνλ Πεηξαηά 150 ιεσθνξεία θαη 80 ηαμί ελψ
απφ ην 1928, ν ειεθηξηθφο ζηδεξφδξνκνο έρεη απνθηήζεη ην δηθφ ηνπ κέγαξν, έρεη
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ππθλά δξνκνιφγηα ζχλδεζε κε ηελ πξσηεχνπζα, ππάξρνπλ έμη γξακκέο γηα ην ηξακ,
ζηηο νπνίεο ην 1936 πξνζηίζεηαη θαη ε γξακκή ηνπ Πεξάκαηνο. Θα πξέπεη λα
επηζεκαλζεί φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ γξακκψλ ηνπ ηξακ εμππεξεηνχζε ηε ζχλδεζε ηεο
πφιεο κε ηνπο πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο. (Παξάξηεκα – εηθόλεο 42-43-44-45-4647)
Αθφκε δεισηηθφ ζηνηρείν αλάπηπμεο -ζηα κνπζηθά δξψκελα - ήηαλ θη ε
ίδξπζε ηεο κνπζηθήο θνκπαλίαο « ε ηεηξάο ε μαθνπζηή ηνπ Πεηξαηψο ».Σελ
απνηεινχζαλ ν Μάξθνο Βακβαθάξεο απφ ηε χξν, ν Αλέζηεο Γειηάο απφ ηε
κχξλε, ν ηαχξνο Παγηνπκηδήο απφ ην Ατβαιή θαη ν Γηψξγνο Μπάηεο απφ ηα
Μέζαλα. Ζ χπαξμε απηήο ηεο κνπζηθήο νκάδαο ζεκαηνδφηεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ
ξεκπέηηθνπ ζηε πεξηνρή.
3.5. Ο Β΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο
Κάζε πφιεκνο κφλν δεηλά πξνθαιεί, αθνχ ράλνληαη αζψεο ςπρέο,
θαηαζηξέθνληαη πεξηνρέο, εξεκψλνληαη πφιεηο, θαη ζηε ζέζε ηνπο κέλνπλ αηειείσηα
εξείπηα απφ θαηεζηξακκέλα θηίξηα θαζψο θαη πιεγέο πνπ δχζθνια επνπιψλνληαη ηα
επφκελα ρξφληα. Δθείλε ηελ επνρή ε Αζήλα καδί κε ην Παξίζη θαη ηε Ρψκε είραλ
θεξπρηεί αλνρχξσηεο πφιεηο εμαηηίαο ησλ αξραηνινγηθψλ κλεκείσλ πνπ δηέζεηαλ θαη
απηφ ην ζηνηρείν ηηο ραξαθηήξηδε ζαλ έλα αζθαιέο θαηαθχγην ζηε δηάξθεηα
αεξνπνξηθψλ επηδξνκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ θαηά ην Γεχηεξν Παγθφζκην
Πφιεκν. Απηφ δελ ίζρπε γηα ηνλ Πεηξαηά. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν
Μπειαβίιαο «ν Πεηξαηάο, σο βηνκεραληθφ θαη βαζηθφ ιηκάλη ζηξαηησηηθνχ
αλεθνδηαζκνχ, δέρηεθε ην βάξνο ησλ αεξνπνξηθψλ επηζέζεσλ. Ζ ιηκεληθή Εψλε
Πεηξαηά - Κεξαηζηλίνπ απνηέιεζε ζηφρν απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ. Ζ
παξάθηηα βηνκεραληθή δψλε πεξηιακβάλνληαλ ζηνπο ζηφρνπο ησλ βνκβαξδηζκψλ ».64
Ζ πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά έγηλε ζχκα πνιιψλ αεξνπνξηθψλ βνκβαξδηζκψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ αιιά θαη πξνο ην ηέινο ηνπ, φρη κφλν
απφ ηηο Γπλάκεηο ηνπ άμνλα αιιά θαη απφ ηνπο ζπκκάρνπο! Αο κελ ιεζκνλνχκε φηη
νη Γεξκαλνί είραλ εγθαηαζηαζεί ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο θαη ηνπ ιηκαληνχ φπσο,
« ζηε ζρνιή λαπηηθψλ δνθίκσλ, ζην Μέγαξν Βαηή, ζηελ Αγία Σξηάδα απέλαληη, ζην
μελνδνρείν Γηεζλέο, ζην High life ζην θέληξν ηεο πφιεο. Καηά ηελ είζνδν ησλ
Γεξκαλψλ απφ ηηο 6 έσο ηηο 27 Απξηιίνπ 1941, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 55 αεξνπνξηθέο
επηδξνκέο απφ ηε γεξκαληθή αεξνπνξία κε θπξηφηεξν ζηφρν ηνλ βνκβαξδηζκφ ηνπ
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θεληξηθνχ ιηκαληνχ. Μεηά ηε γεξκαληθή εηζβνιή πξαγκαηνπνηήζεθαλ 161
βνκβαξδηζκνί απφ ηε ζπκκαρηθή αεξνπνξία έσο φηνπ λα απνρσξήζνπλ ηα Γεξκαληθά
ζηξαηεχκαηα. Ο πιένλ θαηαζηξνθηθφο ήηαλ απηφο ζηηο 11 Ηαλνπαξίνπ 1944, πνπ
απιψζεθε ζε φιε ηε ιηκεληθή θαη βηνκεραληθή δψλε, ηηο γχξσ ζπλνηθίεο, ζην
θεληξηθφ ιηκάλη αιιά θαη ζηελ ελδνρψξα ηεο βηνκεραληθήο Εψλεο ζηελ νδφ
Πεηξαηψο».65 Ο πφιεκνο θφζηηζε ζηνλ Πεηξαηά 13.000 απψιεηεο ζε αλζξψπηλεο δσέο
είηε απφ πείλα ηνλ πξψην δχζθνιν ρεηκψλα, είηε σο ζχκαηα ησλ βνκβαξδηζκψλ. Ζ
πιήξεο αρξήζηεπζε ηνπ ιηκαληνχ απφ ηα βπζηζκέλα πινία πνπ έθιεηλαλ ηε δίνδν απφ
θαη πξνο ην ιηκέλα, εκπφδηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ γηα πνιιά ρξφληα. Σν Ληκάλη
κπνξνχκε λα πνχκε φηη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί θπζηνινγηθά θαη κε θαλνληθνχο ξπζκνχο
απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. Ο Β΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο άθεζε πνιιέο
πιεγέο ζηνλ Πεηξαηά.
Ζ έθξπζκε θη επηθίλδπλε θαηάζηαζε πνπ πήγαδε απφ ηνπο βνκβαξδηζκνχο
θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο θαηνρήο νδήγεζε ζε θπγή κεγάιν ηκήκα
Πεηξαησηψλ θαηνίθσλ πξνο ηελ Αζήλα θαηά θχξην ιφγν. πσο εχθνια γίλεηαη
αληηιεπηφ, φπνηνη εγθαηέιεηςαλ ηελ πφιε, πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ηηο ηζρπξά
νηθνλνκηθφηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο. Απηνί είραλ δπλαηφηεηα άκεζεο κεηαζηέγαζεο.
Οη θησρφηεξνη παξέκεηλαλ ζηηο θαηνηθίεο ηνπο πνπ πιήηηνληαλ απφ ηηο πνιεκηθέο
ερζξνπξαμίεο. Ζ εηθφλα εγθαηάιεηςεο θαη θαηαζηξνθήο, πνπ έδεηρλε ε πεξηνρή κεηά
ην βνκβαξδηζκφ ηνπ 1944, άξγεζε λα εμαιεηθζεί. Οη ζεκαληηθέο δεκηέο πνπ
πξνθιήζεθαλ ζην ιηκάλη άξγεζαλ λα επηζθεπαζηνχλ. Σν πην ιππεξφ ζηνηρείν πσο
πνιινί θάηνηθνη πνπ έθπγαλ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ βνκβαξδηζκψλ θαη ηνπ πνιέκνπ,
δελ μαλαγχξηζαλ ηελ πφιε Αθφκε θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ. Έηζη, ν Πεηξαηάο έραζε
ζεκαληηθφ θνκκάηη απφ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δχλακε ηνπ.
Κιείλνληαο ηελ αλαθνξά καο ζηε βαζηθή αηηία πνπ δηέθνςε ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ηεο πφιεο θαη κηιάκε θπζηθά γηα ην 2ν Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν αιιά
θαη ηελ εκθχιηα δηακάρε πνπ ζπλερφκελα αθνινχζεζε. Δπίζεο αλαθέξνπκε φηη έξγα
απνθαηάζηαζεο μεθίλεζαλ ζπληνληζκέλα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1947 θαη αθνξνχζαλ νη
θαηαζηξνθέο κέζα ζην ιηκάλη. Ζ αλέιθπζε ησλ λαπαγηζκέλσλ πινίσλ μεθίλεζε ην
1945. Σα βαζηθά έξγα επηζθεπήο νινθιεξψζεθαλ ην 1948 ελψ άιια κηθξφηεξα
πξαγκαηνπνηήζεθαλ σο ην 1955. Με φια απηά ην πεηξατθφ ιηκάλη επαλήιζε ζηε
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κνξθή πνπ είρε πξνπνιεκηθά, ζχκθσλα κε ην πξνγξακκαηηθφ ζρέδην αλάπηπμεο 1923
πεξίπνπ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950.
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Γ΄ Κεθάιαην
Πξνηάγκαηα θαη πξννπηηθέο
πσο ζπκβαίλεη ζε θάζε κεηαπνιεκηθή θαηάζηαζε, ε πεξηνρή πνπ πιήηηεηαη
πεξηζζφηεξν απφ ηηο πνιεκηθέο ερζξνπξαμίεο, παξνπζηάδεη κία εηθφλα βαζχηαηα
αζζελνχο θαη βαξχηαηα ηξαπκαηηζκέλν νξγαληζκνχ. ηελ πεξίπησζε ηεο πεηξατθήο
πεξηνρήο απηφ ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλν, αθνχ ε γεξκαληθή δηνίθεζε θαηνρήο είρε
ζηεγάζεη φιεο ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε θεληξηθά θηίξηα ηεο πφιεο ηνπ Πεηξαηά θαη ηνπ
ιηκαληνχ θαη ηα νπνία ήηαλ ζηφρνο θαζφιε ηε δηάξθεηα θαη ηεο ηεηξαεηνχο θαηνρήο
απφ ηηο Γπλάκεηο ηνπ άμνλα. Δηδηθά φκσο ν Πεηξαηάο, πιήξσζε αθξηβά ην ηίκεκα ησλ
ερζξνπξαμηψλ ηνπ 2νπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ηφζν ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ- φπσο
θαηαγξάςακε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην- φζν θαη ζε πιηθέο δεκηέο. Δπνκέλσο,
ην μεθίλεκα πξνο ηε λέα επνρή ήηαλ εμ νξηζκνχ δχζθνιν.
Πνιινί Πεηξαηψηεο είραλ θχγεη θαη φπσο πξναλαθέξακε νπδέπνηε
μαλαγχξηζαλ. κσο, φζνη θαηά ηε ραξαπγή ηεο απειεπζέξσζεο απφ ην γεξκαληθφ
δπγφ θαη ην μεθίλεκα ηεο ειεχζεξεο πιένλ δηαβίσζεο ηνπο παξέκεηλαλ ζηνλ ηφπν
ηνπο πνπ ήηαλ ε Πεηξατθή γε, είραλ ηελ πίζηε θαη ηελ ακεηαθίλεηε ζέζε ψζηε λα
δεκηνπξγεζνχλ νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα μεθηλνχζε ν
δξφκνο γηα κία λέα πνξεία πξνο ηελ πξφνδν θαη ηελ επεκεξία ησλ ίδησλ αιιά θαη ηεο
πεξηνρήο πνχ δνχζαλ.
Γηα λα ζπλέιζεη ε πεξηνρή απφ ηελ πνιεκηθή ιαίιαπα θαη ηηο παξελέξγεηεο
ηεο, έπξεπε ζηνρεπκέλα ε θξαηηθή κέξηκλα θαη ε δεκνηηθή αξρή κεηά ηελ
απειεπζέξσζε λα αζρνιεζνχλ κε ηε θξνληίδα ηνπ ιηκαληνχ, ηνπ θαηεζηξακκέλνπ
αζηηθνχ ηζηνχ, θαη ηεο θαηεζηξακκέλεο ιεηηνπξγηθά βηνκεραλίαο.
Ζ ιηκεληθή εηθφλα κεηαπνιεκηθά.
πσο είδακε θαη ζην ηέινο ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ ζρεδφλ ακέζσο κεηά ηελ
απειεπζέξσζε μεθίλεζαλ έξγα απνθαηάζηαζεο ησλ ιηκεληθψλ δεκηψλ. Παξάιιεια
ήδε είραλ αξρίζεη λα δηακνξθψλνληαη επεθηάζεηο πξνο ηε Γπηηθή πιεπξά ηνπ.
Τπήξρε Δμάιινπ ζρέδην θαη νλνκαδφηαλ «Γεληθφλ Πξνγξακκαηηθφλ ζρέδηνλ ηνπ
Μείδνλνο Ληκέλνο Πεηξαηψο». χκθσλα κε ην Υαηδεκαλσιάθε «απφ ην 1955, κε ηε
ζηαδηαθή εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ θαη ηελ επνπηεία ηνπ θαζεγεηή Δζληθνχ Μεηζφβηνπ
Πνιπηερλείνπ - ιηκελνιφγνπ Γεκνζζέλε Πίππα, αξρίδεη ε εθηέιεζε ζεκαληηθψλ
έξγσλ κε ζηφρν ηελ αλαζπγθξφηεζε θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ ιηκαληνχ, ηα νπνία
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θξάηεζαλ ζρεδφλ σο ηηο κέξεο καο».66

πσο καο αλαθέξεη ν Μπειαβίιαο «ν

Γεκνζζέλεο Πίππαο, αληηπξφεδξνο εθείλε ηελ επνρή ζηνλ ΟΛΠ, έγξαςε απφ λσξίο
γηα ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ησλ ζαιαζζίσλ Μεηαθνξψλ θαη ηα εηδηθά Πινία πνπ
άξρηζαλ λα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο (Containers, Roll-on,). Απηή ηελ πξννπηηθή
ήξζε λα ππεξεηήζεη ηνλ λέν κεηαπνιεκηθφ ζρέδην ηνπ 1955 πνπ ζπληάρζεθε απφ ηνλ
ίδην. ε δηαθνξεηηθφ πιένλ θιίκα απφ ηνπ κεζνπνιέκνπ ην λέν απηφ ζρέδην δελ
πξνθάιεζε αληηδξάζεηο θαη δηαθσλίεο, φπσο είρε ζπκβεί ην 1920 κε δηακάρε ζε
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ζε επνρήο. ην λέν απηφ αλακνξθσκέλν ζρέδην ζπλέβαιε κε
δηάθνξεο πξνηάζεηο θαη ν δηεπζπληήο ηνπ ηερληθνχ θιάδνπ ηνπ ΟΛΠ Η.
Αλδξφληθνο.»67
χκθσλα ινηπφλ κε απηφ ην ζρέδην, δξνκνινγήζεθε ε θαηαζθεπή λέσλ
θξεπηδσκάησλ 3500 ρικ θαη επαλήιζε ν πξνγξακκαηηζκφο γηα δηακφξθσζε
εκπνξηθνχ ιηκαληνχ απφ ηνλ Άγην Γεψξγην έσο ην Πέξακα. Έηζη ινηπφλ κε ηνλ έλα ή
ηνλ άιιν ηξφπν νη θαηαζθεπέο ζην ιηκάλη πξνρσξνχζαλ, ν θεληξηθφο ιηκέλαο
εθζπγρξνληδφηαλ θαη ζηαδηαθά ε αμηνπνίεζε ησλ παξαζαιάζζησλ πξναζηίσλ ηνπ
Πεηξαηά, φπσο ην Κεξαηζίλη, ην Νέν Ηθφλην θαη ην Πέξακα πξνρσξνχζε κε ακείσηνπο
ξπζκνχο. Γελ ρξεηάδεηαη λα αλαθέξνπκε πεξηζζφηεξα, αθνχ έξγν εθείλεο ηεο επνρήο
είλαη θαη ε πεξηβφεηε Ηρζπφζθαια Κεξαηζηλίνπ σο θεληξηθφο ζηαζκφο κεηαθνξάο
αιηεπκάησλ απφ ην Αηγαίν πξνο ηελ ειιεληθή ελδνρψξα θαη θαηαζθεπάζηεθε
ζπλδπαζηηθά κε ηελ θεληξηθή αγνξά ηνπ Αγίνπ Ησάλλε Ρέληε. Απηφ ην έξγν
απνζπκθφξεζε θαη ηελ θεληξηθή δεκνηηθή Πεηξατθή αγνξά.
Σέινο θαη έπεηηα απφ ηηο ζπλερηδφκελεο παξεκβάζεηο ν Πεηξαηάο έγηλε
ζηαδηαθά πφινο έιμεο κεγάισλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο πξνθεηκέλνπ λα
ειέγρνπλ εθ ηνπ ζχλεγγπο ηα ζπκθέξνληα ηνπο, εγθαηαζηάζεθαλ ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο ζην θεληξηθφ ιηκάλη ,θηίδνληαο απέμσ πνιπψξνθα θηίξηα , εηδηθά πξνο ηελ
αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ιηκέλα ,πξνο ηνλ Άγην Νηθφιαν.
Ζ πνιενδνκηθή αλνηθνδφκεζε.
Σαπηφρξνλα κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πνιεκηθψλ δεκηψλ θαη ηελ εθηέιεζε
ιηκεληθψλ έξγσλ, βιέπνπκε ζηαδηαθά λα αξρίδεη θαη ε επηζθεπή θεληξηθψλ θηηξίσλ
αιιά θαη ε αλνηθνδφκεζε λέσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Σδάλεηνπ
λνζνθνκείνπ ην 1954. Σελ ίδηα ρξνληά βέβαηα εγθαζίζηαηαη ζηνλ Πεηξαηά θαη ην
ππνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ελψ μεθηλάεη δξνκνιφγηα θαη ππεξσθεάλην πινίν
66
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Γ. Υαηδεκαλσιάθεο, 2005, ό. π., ζ. 115
Ν. Μπειαβίιαο, ό. π., ζ. 417
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απφ Διιάδα γηα ηε Βφξεηα Ακεξηθή. Αθφκε εκθαλίδνληαη ηα πξψηα κεηαπνιεκηθά
Μέγαξα, φπσο ηνπ « Σακείνπ Αζθαιίζεσο Ναπηηθψλ Πξαθηφξσλ θαη Τπαιιήισλ»
ζηελ Αθηή Μηανχιε, ηνπ «Σακείνπ Πξφλνηαο Αμησκαηηθψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ»
ζην Παζαιηκάλη θαη ηνπ «Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Πεηξαηψο»
(ΔΒΔΠ) ζηελ πιαηεία Λνπδνβίθνπ. Αθφκε, ην 1952 ζην Παζαιηκάλη, θηίδεηαη ε
πξψηε ζχγρξνλε πνιπθαηνηθία, ελψ έλαο πξσηνθαλήο νηθνδνκηθφο νξγαζκφο
μεθηλάεη απφ ηα κέζα ηεο επφκελεο δεθαεηίαο. Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο
αλεμέιεγθηεο δφκεζεο έρνπκε θαη ηελ αλνηθνδφκεζε ζηνπο απφηνκνπο ιφθνπο ηνπ
ρηζηνχ, ηνπ Ηθνλίνπ, ηεο Ακθηάιεο, ηνπ Λφθνπ ειεπίηζαξη ζην Κεξαηζίλη, κε
απνηέιεζκα λα ζηακαηήζνπλ νη εμνξχμεηο θαη ε ιεηηνπξγία ιαηνκείσλ ζε πνιινχο
απφ απηνχο. ε ζπλέρεηα απηήο ηεο ζπλερνχο δφκεζεο έρνπκε θαη ηελ αλνηθνδφκεζε
ηεο Γξαπεηζψλαο, φπσο ζχκθσλα κε θπβεξλεηηθφ ζρέδην, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 60, θηίζηεθαλ πνιπψξνθεο ζχγρξνλεο γηα εθείλε ηελ επνρή πνιπθαηνηθίεο
αληηθαζηζηψληαο ην κεγάιν ηκήκα ηεο παξαγθνχπνιεο.
Σειεπηαία, ζην δπηηθφ άθξν ηνπ Πεηξαηά θαη ζηελ θαηεχζπλζε πξνο Πέξακα,
πίζσ απφ ηα λαππεγεία, ηηο πεηξειατθέο εγθαηαζηάζεηο αξρίδεη ε αλνηθνδφκεζε κηαο
κεγάιεο ειηθίαο ζηηο απφηνκεο πιαγηέο ζην φξνο Αηγάιεσ, σο απνηέιεζκα κηαο
εζσηεξηθήο κεηαπνιεκηθήο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ.
Δχθνια δηαπηζηψλεη θαλείο πσο απηή ε αλνηθνδφκεζε νδήγεζε θαη ζε κία
εθξεθηηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θηηξίσλ ζηελ Πεηξατθή πεξηνρή γεληθφηεξα.
Καηά ηελ απνγξαθή ηνπ 1970, θαηαγξάθεθαλ 84.042 θηίξηα, κε ηελ αθφινπζε
θαηαλνκή αλά Γήκν:
ΓΖΜΟ

ΑΡΗΘΜΟ

ΠΟΟΣΟ %

ΚΣΗΡΗΧΝ
ΠΔΗΡΑΗΑ

31300

37

ΝΗΚΑΗΑ

18215

22

ΚΔΡΑΣΗΝΗ

14337

17

ΚΟΡΤΓΑΛΛΟ

9150

11

ΠΔΡΑΜΑ

5068

6

ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ

2996

4

ΡΔΝΣΖ

2976

3
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Ζ βηνκεραλία κεηαπνιεκηθά.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε πφιε άξρηζε λα ζπλέξρεηαη απφ ηηο πνιεκηθέο
θαηαζηξνθέο, ην ιηκάλη λα μαλακπαίλεη ζε θαλνληθνχο ξπζκνχο ιεηηνπξγίαο, άξρηζαλ
θαη ηα πεξηζζφηεξα βνκβαξδηζκέλα εξγνζηάζηα λα επαλαιεηηνπξγνχλ. ζα είραλ
αθφκε βέβαηα ηε δπλαηφηεηα. Ζ ηνπηθή βηνκεραλία αξρίδεη θαη αλαζπληάζζεηαη θαη
ζηαδηαθά ηδξχνληαη θαη λέεο, κηθξφηεξεο κνλάδεο πνπ δίλνπλ δσή θαη δνπιεηά ζε
πνιινχο ελδηαθεξφκελνπο θαηνίθνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ίδξπζε ηεο
λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο βηνκεραλίαο κε επίθεληξν ηελ επηζθεπαζηηθή βάζε
Πεξάκαηνο. Σα κεγάια λαππεγεία ήδε έρνπλ κεηαθηλεζεί πξνο θαξακαγθά θαη
Διεπζίλα. Έηζη ινηπφλ αληηζηαζκίδεηαη θάπσο ε απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο απφ ηελ
νξηζηηθή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο γλσζηψλ παιαηψλ πεηξατθψλ βηνκεραληψλ φπσο π.ρ.
εξγνζηάζηα αδειθψλ Ρεηζίλα, εξγνζηάζην Γειαβέξε , πνηνπνηία Μπαξκπαξέζνπ θ.α.
Βέβαηα, πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο απηή ηελ επνρή έρεη
δηαδξακαηίζεη ε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, πξντφλ θπζηθά ηεο
ζπλερηδφκελεο αλάπηπμεο θαη πνηφηεηαο ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη ηεο βειηίσζεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Κεληξηθνχ ιηκαληνχ πξνο φθεινο ησλ επηζθεπηψλ πνπ θηάλνπλ κε ηα
ηαθηηθά θαη ππθλά αθηνπιντθά δξνκνιφγηα ζην πξψην ιηκάλη ηεο ρψξαο απφ ηηο
ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, αθνχ πιένλ ν Πεηξαηάο ηνπο πξνζέθεξε ηελ εχθνιε
πξφζβαζε ζε φια ηα ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα ηεο θνληηλήο ηζηνξηθήο πξσηεχνπζαο ηεο
Αζήλαο.
Πξννπηηθέο ζηε ζεκεξηλή επνρή.
ηελ επνρή καο βέβαηα, νη πξννπηηθέο κειινληηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο
πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θάησ απφ δηαθνξεηηθφ πξίζκα. Οη επνρέο έρνπλ αιιάμεη θαη νη
απαηηήζεηο είλαη δηαθνξεηηθέο αιιά θαη απμεκέλεο. Υξεηάδεηαη κεγαιχηεξε θαη πην
ζπληνληζκέλε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα αιιά θαη θξαηηθή ζηήξημε, αθνχ ν ηδησηηθφο
παξάγνληαο είλαη απηφο πνπ θαλνλίδεη ηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο. Ζ θξαηηθή
ζπκκεηνρή νινέλα θαη κεηψλεηαη, νη μέλνη νηθνλνκηθνί θνινζζνί επελδχνπλ ζηελ
Διιάδα θαη ηα κεγάια ιηκάληα ηεο, αθνχ ηα θέξδε ηνπο είλαη βέβαηα γηα ηνπο
επελδπηέο. Δίλαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία καδί ηνπο κέζα απφ πλεχκα θαηαλφεζεο
θαη ακνηβαίσλ ππνρσξήζεσλ. Ζ θνηλσλία αιιά θαη ε ρψξα καο γεληθφηεξα κπνξεί λα
βγεη σθειεκέλε, θηάλεη Βέβαηα θαη φινη νη μελφθεξηνη επελδπηέο λα ζεβαζηνχλ ην
ηδηαίηεξν ρξψκα ηεο πεξηνρήο, απηφ πνπ ηελ έθαλε λα μερσξίζεη ηα ηειεπηαία ζρεδφλ
200 ρξφληα θαη πιένλ φινη λα κηινχλ γηα ην νηθνλνκηθφ θαη βηνκεραληθφ ζαχκα πνπ
ζπληειέζηεθε ζηνλ Πεηξαηά θαη ηα πεξίρσξα ηνπ.
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Δπίινγνο
Κιείλνληαο ηελ παξνχζα εξγαζία, ίζσο θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί φηη ην ζέκα πνπ
αλαπηχζζεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο ππήξρε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί πην
δηεμνδηθά. Σν ζεκαληηθφ φκσο είλαη, ν αλαγλψζηεο πξψηηζηα λα θαηαλνήζεη ηηο
δπζθνιίεο θαζψο θαη ηε δηαδξνκή πνπ πέξαζε ε πεηξατθή πεξηνρή σζφηνπ θηάζεη ζην
ζεκεξηλφ επίπεδν αλάπηπμεο θαη ζεκαληηθήο νηθνλνκηθήο δχλακεο γηα ηε ρψξα καο
ελψ παξάιιεια ζα θαηαλνήζεη ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζην ραξαθηεξηζκφ
«βηνκεραληθφ ζαχκα» ηελ αλάπηπμε απηή, θαηά ηα ηέιε ηνπ 10νπ αηψλα αθήλνληαο
παξαθαηαζήθε γηα ηηο επφκελεο γεληέο ησλ θαηνίθσλ.
Απφ ηηο ζειίδεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο εμάγνληαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα :
- Ο Πεηξαηάο θαη ηα πεξίρσξά ηνπ είλαη δεκηνπξγήκαηα ηαπηφρξνλα κε ηελ
ίδξπζε ηνπ πξψηνπ αλεμάξηεηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, απνηέιεζκα ηεο ειιεληθήο
επαλάζηαζεο θαηά ησλ Σνχξθσλ, ην 1821.
- Πηζαλφηαηα είλαη ε κφλε ειιεληθή πεξηνρή πνπ ε δεκηνπξγία ηεο ηαπηίδεηαη
απφιπηα κε ηε ζχζηαζε ηνπ αλεμάξηεηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.
- Σν ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά είλαη πιήξσο ηαπηηζκέλν κε ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο,
αιιά θαη ησλ πξναζηίσλ ηεο.
-Κνκβηθφ γεγνλφο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πεηξατθνχ ιηκέλα ππήξμε ε δηάλνημε
ηεο δηψξπγαο ηεο Κνξίλζνπ, ε νπνία δεκηνχξγεζε λέεο ζαιάζζηεο νδνχο, ζπληφκεπζε
ηελ αθηνπιντθή ζχλδεζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ, κεηψλνληαο
έηζη ην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ, αθνχ πιένλ ηα πινία δελ ήηαλ
αλαγθαζκέλα λα θάλνπλ ηνλ πεξίπινπ ηεο Πεινπνλλήζνπ, ηαμηδεχνληαο παξάιιεια
ζε πην αζθαιή ζάιαζζα φπσο είλαη ν θνξηλζηαθφο θφιπνο.
- Ζ ζπλερήο δεκηνπξγία βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, αξθεηέο εθ ησλ νπνίσλ
ζπλερίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο έσο ηηο κέξεο καο, απέδσζε ζηελ πεξηνρή ηνλ
ραξαθηεξηζκφ «βηνκεραληθφ ζαχκα».
-Ζ ζπλερήο νηθνλνκηθή αλάπηπμε δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα
παξάιιειε πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε φπσο θαη έγηλε.
- Ζ κεγάιε αλάπηπμε ηνπ ιηκαληνχ, γλσζηνχ ζήκεξα σο ΟΛΠ, μεθηλά ζηηο
αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα.
- Ζ έιεπζε ησλ Μηθξαζηαηψλ πξνζθχγσλ, ην 1922, δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα
ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαη ζηα δεδνκέλα ηεο πφιεο. Τπεξδηπιαζηάδεη ηνλ πιεζπζκφ ηεο
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πεξηνρήο, αλαγθάδεη ην θξάηνο λα ιάβεη κέξηκλα γηα ηελ ζηέγαζε θαη ηελ νκαιή
έληαμή ηνπο θαη θάπσο έηζη δεκηνπξγνχληαη νη γεηηνληθνί ζπλνηθηζκνί Κνθθηληάο,
Κνξπδαιινχ, Κεξαηζηλίνπ, Γξαπεηζψλαο θαη Πεξάκαηνο, νη νπνίνη κεηαγελέζηεξα
απνηέιεζαλ αλεμάξηεηνπο δήκνπο.
- κσο, απηφο ν ππεξβνιηθφο αξηζκφο πξνζθχγσλ πξφζθεξε ζηελ πεηξατθή
βηνκεραλία θζελά εξγαηηθά ρέξηα θαη θπζηθά κεγαιχηεξε ψζεζε αλάπηπμεο.
- Ο δεχηεξνο παγθφζκηνο πφιεκνο δηέθνςε ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Οη
απαλσηνί βνκβαξδηζκνί δηαθνξνπνίεζαλ ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ.
- Ο ΟΛΠ ήηαλ είλαη θαη ζα είλαη πλεχκνλαο δσήο θαη πηζαλήο κειινληηθήο
αλάπηπμεο είηε γηα ηελ θξαηηθή κέξηκλα είηε γηα νπνηαδήπνηε ηδησηηθή πξσηνβνπιία
εκθαληζηεί κειινληηθά ζηελ πεξηνρή.
Σειεηψλνληαο, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πψο ην ζεκαληηθφηεξν φισλ ήηαλ ε
δεκηνπξγία ηεο «πεηξατθήο ζπλείδεζεο», ηελ νπνία αλαθέξακε ζην πεξηερφκελν
απηήο ηεο εξγαζίαο. Ο άλζξσπνο δχζθνια κπνξεί λα μεράζεη ηνλ ηφπν πνπ
γελλήζεθε, πνπ κεγάισζε, πνπ δεκηνχξγεζε πεξηνπζία θαη νηθνγέλεηα. πνπ θη αλ
βξεζεί κεηαγελέζηεξα ε ζθέςε ηνπ γπξίδεη ζπρλά ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ.
Ζ ιεγφκελε Πεηξατθή ζπλείδεζε είλαη ην αίζζεκα πνπ δεκηνχξγεζε ε πεξηνρή
ηνπ Πεηξαηά ζηνπο λένπο θαηνίθνπο ηεο, φηη απηφο είλαη πιένλ ν ηφπνο ηνπο, εδψ ζα
δήζνπλ, ζα εξγαζηνχλ, ζα λνηαζηνχλ γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ γηα ηηο νηθνγέλεηεο
ηνπο θαη γηα απηφ πξέπεη απφ θνηλνχ φινη λα πξνζπαζήζνπλ γηα έλα θαιχηεξν αχξην
απηήο ηεο πεξηνρήο. Ίζσο ηειηθά απηή ε λννηξνπία πνπ δεκηνχξγεζε ε Πεηξατθή
πεξηνρή, απφ ηα πξψηα ρξφληα επνηθηζκνχ ηεο, λα ήηαλ θαη ε θαιχηεξε
παξαθαηαζήθε γηα ηηο επφκελεο γεληέο. Αο κελ μερλάκε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ειιεληθήο επαλάζηαζεο δεκηνπξγήζεθαλ εκθχιηα πάζε θαη κίζε, πνπ εμ νξηζκνχ
ήηαλ δχζθνιν λα μεπεξαζηνχλ ζχληνκα. Κη φκσο, εθπξφζσπνη απφ ηηο αληίζεηεο
πιεπξέο φπσο ήηαλ νη λεζηψηεο θαη νη ξνπκειηψηεο κε ηνπο πεινπνλλήζηνπο, έπεηηα
απφ ιίγα ρξφληα βξέζεθαλ λα ζπγθαηνηθνχλ ζηνλ Πεηξαηά, αγσληδφκελνη γηα ην θνηλφ
ηνπο θαιφ.
Απηή ε ζπλέλσζε εηεξφθιεησλ πιεζπζκηαθά νκάδσλ κε έληνλεο ηηο κλήκεο
ηνπ πνιέκνπ θαη ηα άγξηα έλζηηθηα πνπ ηνπο ζπλφδεπαλ ίζσο είλαη θαη ην θαιχηεξν
παξάδεηγκα γηα ηηο επφκελεο γεληέο αθφκε θαη ζηηο κέξεο καο, ηη κπνξεί λα πεηχρνπλ
νη άλζξσπνη ελσκέλνη γηα ην θαιφ ηνπο, δίρσο λα γίλνληαη ππνρείξηα άιισλ.
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Πεγέο θαη Βηβιηνγξαθία
Α. Πεγέο
1. Γεκνζηεπκέλεο Πεγέο
Αλαγλσζηνπνχινπ Διέλε-Μπαθνχλε Δπαγγειία, Οδνηπνξηθό ζηελ αξραία θαη
λεόηεξε ηζηνξία ηεο πόιεο,2007, ηζηνξηθφ αξρείν Πεηξαηά
Αλαγλσζηνπνχινπ-Μπαθνχλε, Νενθιαζηθά δεκνηηθά θηήξηα ζηνλ Πεηξαηά,2009,
ηζηνξηθφ αξρείν Πεηξαηά
Ν. Μηθέιεο,

Παλειιήλην ιεύθωκα εθαληνηαεηεξίδνο,1921,Τπνπξγείν Δζληθήο

Οηθνλνκίαο, θαηάινγνο θπξηφηεξσλ εξγνζηαζίσλ Διιάδαο
Αλσκεξίηεο Γεψξγηνο επηκέιεηα, Η εμέιημε ηνπ ιηκέλνο Πεηξαηώο ηνλ 20 αηώλα,
ηζηνξηθφ αξρείν ΟΛΠ, Πεηξαηάο, 2013
2. Απνκλεκνλεχκαηα, Ζκεξνιφγηα θαη Δθζέζεηο πγρξφλσλ
Η Έμνδνο, Μαξηπξίεο κηθξαζηαηώλ πξνζθύγωλ η. Α θαη Β, Αζήλα 1982, θέληξν
κηθξαζηαηηθψλ ζπνπδψλ
Πεηξαϊθό εκεξνιόγην, ηρ. 1, Πεηξαηάο 1966, εθδ. Αξρείν Πεηξατθψλ ζπνπδψλ
Σζνθφπνπινο Βάζηαο, Ο Πεηξαηάο ηνπ 19νπ αηώλα ωο πξνζθπγνύπνιε, επηζηεκνληθφ
ζπκπφζην Απξίιηνο 1997, ίδξπκα Μσξαΐηε
3. Πξνθνξηθέο Μαξηπξίεο
πδήηεζε κε ηνλ Βαζίιε Οδακπάζνγινπ, Μάξηηνο 2022, Κνξπδαιιφο
4. Δθεκεξίδεο
Νηφξηδαο Νηθφιανο, Η πόιε ηνπ Πεηξαηά, εθ. Ζ Καζεκεξηλή πεξηνδηθφ 7 εκέξεο ,
1995
Φσηάθεο Εήζεο, ν πκκαρηθόο βνκβαξδηζκόο ηνπ Πεηξαηά, εθ. ε Καζεκεξηλή 2011
5. Πεξηνδηθά
Φηινινγηθή ζηέγε, ηρ. 60 αθηέξωκα ζηα 67 έηε πξνζθνξάο, ζ. 15-16, Πεηξαηάο 1997
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Νηφξηδαο Νηθφιανο, ηα θηίξηα ηνπ Πεηξαηά θαηά ην 19ν αηώλα, Αζήλα 1997
6. Γηαδηθηπαθέο Πεγέο
www.destinationpiraeus.com (5-3-2022)
www.Pireorama.blogspot.com (18-4-2022)
https://vidarchives.gr/reports/2019_03_184, 30-3-2019 (28-4-2022)
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.athensmagazine.gr%
2Farticle%2Fsocial%2Fweird%2F418763-to-hkseres-oti-o-peiraias-legetai-kaiporto-leone-alhtheia-poios-einai-o-logos&psig=AOvVaw1f37SVptKgLD1TvQ57_wy&ust=1650264724304000&source=images&cd=vfe&ved=
2ahUKEwiVn9imwZr3AhXpiP0HHZYlARMQr4kDegUIARCvAQ (25-4-2022)
https://keratsinivoice.blogspot.com (28-4-2022)
https://www.flickr.com/photos/pireorama (28-4-2022)
http://www.koutouzis.gr/dilave6.jpg (28-4-2022)

Β. Βηβιηνγξαθία
Αζδξαράο π., Διιεληθή νηθνλνκηθή Ιζηνξία, Αζήλα 2003
Καπψλεο Λεπηέξεο, Πόξην Λεόλε , Αζήλα 2010
Λενληαξίηεο Γ., Διιεληθή εκπνξηθή Ναπηηιία 1453-1850, Αζήλα 1987
Μαιηθνχηε ηακαηίλα, Πεηξαηάο 1834-1912, Αζήλα 2004
Μίιεζεο ηέθαλνο, Πεηξαϊθέο ηζηνξίεο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, Θεζζαινλίθε 2016
Μηραειίδεο ίκνο, Η γέλλεζε ηεο Κνθθηληάο, απ όζα ζπκάκαη θη έδεζα, Πεηξαηάο 1993
Μηραιαθάθε Καιπςψ, Κπζεξαϊθή κεηαλάζηεπζε θαη ζωκαηεηαθή νξγάλωζε, Πεηξαηάο
2015
Μηρειή Λίδα, Πεηξαηάο από ην Πόξην Λεόλε ζηε Μαγρεζηξία ηεο Αλαηνιήο, ρ. η. 1989
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Μπειαβίιαο Νίθνο,, Δξγαηηθόο ζπλνηθηζκόο, Αζήλα 2007
Μπειαβίιαο Νίθνο, Ιζηνξία ηεο πόιεο ηνπ Πεηξαηά, Αζήλα 2021
Μπίξεο Κψζηαο, Αη Αζήλαη από ηνπ 19νπ εηο ηνλ 20νλ αη , Αζήλα 1966
Παηξαγάο Υξήζηνο, Μεγάιν Πεηξαϊθό Λεύθωκα, Πεηξαηάο 2004
θνπειίηεο ηέιηνο, Νενθιαζηθά ζπίηηα ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά, Αζήλα 1975
έξβνο Γεκήηξεο, Πνπ ιεο ζηνλ Πεηξαηά,(ληνθνπκέληα θαη αλακλήζεηο),Αζήλα 1996
Σζηξίδεο Γηψξγνο, Η δηθή καο αλάπιαζε, Γξαπεηζψλα 2010
Σζνθφπνπινο Βάζηαο, Πεηξαηάο 1835-1870, εηζαγωγή ζηελ Ιζηνξία ηνπ ειιεληθνύ
Μάληζεζηεξ, Αζήλα 1984
Σζνθφπνπινο Βάζηαο, Μεγάια ηερληθά έξγα, ζηελ Διιάδα ηέιε 19νπ- αξρέο 20νπ αη.,
Αζήλα 1999
Φεξνχζεο Γεκήηξεο, Πεηξαηάο ζξύινο θαη θιεξνλνκηά, Αζήλα 1990
Υαηδεκαλσιάθεο Γηάλλεο, Σν ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ζηε δηαδξνκή ηωλ αηώλωλ,
Πεηξαηάο, 1996
Υαηδεκαλσιάθεο Γηάλλεο, Πεηξαηάο ε ζαιαζζηλή πύιε ηεο Διιάδαο, ρ. η. 1998
Υαηδεκαλσιάθεο Γηάλλεο, Οη δήκαξρνη ηνπ λεόηεξνπ Πεηξαηά, Πεηξαηάο 2002
Υαηδεκαλσιάθεο Γηάλλεο, νη βνκβαξδηζκνί ηνπ Πεηξαηά από ηνπο Γεξκαλνύο θαη ηνπο
πκκάρνπο, Πεηξαηάο 2003
Υαηδεκαλσιάθεο Γηάλλεο, Σν ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ζηε δηαδξνκή ηωλ αηώλωλ, Σ΄
έθδνζε, Πεηξαηάο 2001
Υαηδεκαλσιάθεο Γηάλλεο, Κνξπδαιιόο-Ιζηνξία ηεο πόιεο θαη ηνπ Γήκνπ, Πεηξαηάο
2002
Υαηδεκαλσιάθεο Γηάλλεο, Σν ρξνληθό κηαο πνιηηείαο, Πεηξαηάο 1835-2005,
Πεηξαηάο 2005
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Υξήζηνπ Θαλάζεο, Από ηελ Δζλνζπλέιεπζε ηεο Δπηδαύξνπ (1821) ωο ηελ
ελζωκάηωζε ηεο Γωδεθαλήζνπ(1947), Αζήλα 1999
Υξήζηνπ Θαλάζεο, Σα ζύλνξα ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο θαη νη δηεζλείο ζπλζήθεο (18301947): Σα πξώηα ζύλνξα ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο (1830-1832), Αζήλα 1999
Υξήζηνπ Θαλάζεο, Πξνζεγγίζεηο ζηε Νεόηεξε Διιεληθή Ιζηνξία. Από ην Ρήγα
Βειεζηηλιή (1757-1798) έωο ηελ εκπινθή ηεο Διιάδαο ζην Β΄ Παγθόζκην Πόιεκν
(1940-1941), Αζήλα 2001
David Brewer (κηθ. Σηηίλα πεξειάθε), Ζ θιφγα ηεο Διεπζεξίαο 1821-1833, Αζήλα
2020
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Παξάξηεκα
ΔΗΚΟΝΔ

Δηθφλα
1:
Ο
Πεηξαηάο
θαηά
ηελ
αξραηφηεηα,https://www.mixanitouxronou.gr/o-peiraias-stin-archaiotitaitan-nisi-ekei-dimioyrgithike-to-proto-schedio-polis-ton-isopedosan-oiromaioi-meta-apo-prodosia-ton-sklavon/...

Δηθφλα 2: Ο Πεηξαηάο ηνλ 5ν π.ρ. αη. γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ
ρψξνπ ηνπ Δκπνξίνπ ζηνλ Κάλζαξν. Δξεπλεηηθή εξγαζία Β΄ Λπθείνπ ηεο
Ησληδείνπ ζρνιήο κε ηίηιν «ΣΟ ΛΗΜΑΝΗ ΣΟΤ ΠΔΗΡΑΗΑ», ζει.8 , 201516
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Δηθφλα 3: ην πξσηφηππν άγαικα ηνπ ιένληνο πνπ απφ ηελ είζνδν ηνπ
πεηξατθνχ ιηκέλα, έθηαζε λα θνζκεί ηελ είζνδν ηνπ Ναπζηάζκνπ ηεο
Βελεηίαο
έσο
ζήκεξα.https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.
athensmagazine.gr%2Farticle%2Fsocial%2Fweird%2F418763-tohkseres-oti-o-peiraias-legetai-kai-porto-leone-alhtheia-poios-einai-ologos&psig=AOvVaw1f37SVptKgLD1TvQ57_wy&ust=1650264724304000&source=images&cd=
vfe&ved=2ahUKEwiVn9imwZr3AhXpiP0HHZYlARMQr4kDegUIARCv
AQ (28-4-2022)

Δηθφλα 4: Σν αληίγξαθν πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ζηελ αθηή Ξαβεξίνπ,
ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ιηκέλα.
https://foursquare.com/v/%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E
%CF%82-piraeus-lion/4bab8e7cf964a52058b33ae3/photos
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Δηθφλα 5: Μηα γξαθηθή θσηνγξαθία , ζηελ νπνία ε καζθφη ηεο
πξψηεο νκάδαο ηνπ Πεηξαηά , ηνπ ηκήκαηνο θαιαζνζθαίξηζεο, ν
Θξπιέσλ,
θσηνγξαθίδεηαη
ζην
ζπκβνιηθφ
άγαικα
ηνπ
ιένληνο!https://www.redking.gr/content/basketball/21593-epistrofh-stisrizes-o-thrylewn-sto-porto-leone

Δηθφλα 6: Ο Φξαλζνπά ληε αηνκπξηάλ, ή αησβξηάλδνο, έλζεξκνο
θηιέιιελαο, πεξηεγεηήο θαη ζπγγξαθέαο – ππεξέηεζε σο δηπισκάηεο θαη
Πξέζβεο ηεο Γαιιίαο ζε δηάθνξεο πξσηεχνπζεο ηεο Δπξψπεο, θαη
ρξεκάηηζε Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ θαηά ηελ πεξίνδν 1823-1824.
Τπνζηήξημε ζζελαξά ηελ Διιάδα θαηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821.
9 Ηνπιίνπ 2010. Αξγνιηθή Αξρεηαθή Βηβιηνζήθε Ηζηνξίαο &
Πνιηηηζκνχ
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Δηθφλα 7:

Σν κνλαζηήξη Αγίνπ ππξίδσλα θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία

https://www.pireaspiraeus.com/agios-spiridonas-poliouxos/

Δηθφλα 8: Ο Ναφο ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα ηε ζεκεξηλή επνρή
https://peiraias.me/news/eortasmos-tou-agiou-spiridwna-stonpeiraia/#prettyPhoto, 12 Γεθεκβξίνπ 2016
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Δηθφλα 9: Βιέπνπκε ζε κηα εηθφλα θαηά ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ηελ
νηθία ηνπ Αλδξέα Μηανχιε, αθξηβψο κπξνζηά απφ ηε Μνλή Αγίνπ
ππξίδσλα. Ζ αηπρήο θαηάιεμε ησλ κεηέπεηηα ηδηνθηεηψλ ηεο
θαηνηθίαο, ηεο πξνζέδσζε ην ραξαθηεξηζκφ ηεο θαηαξακέλεο θαηνηθίαο.
www.mixanitouxronou.gr/i-katara-tis-ikias-miaouli-ston-pirea-pouchtistike-brosta-apo-ton-agio-spiridona-o-navarchos-tou-21-pethaneprin-oloklirothi-ke-opios-katikise-eki-iche-adoxo-telos/

Δηθφλα 10 : Σν πξψην θηίξην ηεο Ησληδείνπ ρνιήο.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmlp-blo-gspot.blogspot.com%2F2010%2F09%2Fblogpost_8391.html&psig=AOvVaw3c6mzOXDC2myCgbsTmtqOI&ust=1650
270156394000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwi23_TE1Zr3AhX
dlP0HHV1nDNIQr4kDegUIARClAQ (28/4/2022)
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Δηθφλα 11: Ράιιεηνο ζηε πιαηεία Κνξαή.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgr.pinterest.co
m%2Fpin%2F507147608018038700%2F&psig=AOvVaw2XPT1qdCtbvu
k89fyIjxxk&ust=1650270589617000&source=images&cd=vfe&ved=2ahU
KEwjoy76T15r3AhX5_bsIHbivDRcQr4kDegUIARCrAQ (28-4-2022)

Δηθφλα 12: Διιελνγαιιηθή ζρνιή Εαλ λη Αξθ.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmlp-blo-gspot.blogspot.com%2F2011%2F09%2FJeanneDarcPiree.html&psig=AO
vVaw27OMiCgd7_bB5dIfdLupoL&ust=1650270837340000&source=ima
ges&cd=vfe&ved=2ahUKEwimsM6J2Jr3AhWC8rsIHX8ZA4AQr4kDeg
UIARC8AQ (28-4-2022)
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Δηθφλα 13: Σν εξγνζηάζην κεηαμνπξγίαο ηνπ Λνπθά Ράιιε επί ηεο
νδνχ Θεβψλ 24 ζε νηθφπεδν 2,5 ζηξεκκάησλ κεηαμχ ησλ ζπλνηθψλ
Λεχθαο θαη Κακηλίσλ. Λεηηνπξγνχζε 9 κήλεο ην ρξφλν, κε κεξνθάκαην 1
δξαρκή θη απαζρνινχζε ηαθηηθή βάζε,70-80 άπνξα θνξίηζηα!!
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fvidaomada.blogspot.com%2F2019%2F09%2Fblogpost_24.html&psig=AOvVaw1_7z7y4rG1t3Ch2psOaWLi&ust=16502709
35118000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjbo5642Jr3AhV8rsIHReRDAUQr4kDegQIARAh (28-4-2022)

Δηθφλα 14: Δξγνζηάζην θισζηνυθαληνπξγίαο αδειθψλ Ρεηζίλα.
Κπξηάξρεζε γηα έλαλ αηψλα πεξίπνπ ζηε πεηξατθή βηνκεραλία,
απαζρφιεζε πάλσ απφ 5 ρηιηάδεο εξγαδνκέλνπο, έλα έλαο εθ ησλ ηδξπηψλ
ηνπ ν Θεφδσξνο Ρεηζίλαο, δηεηέιεζε βνπιεπηήο κε ηε παξάηαμε Υ.
Σξηθνχπε αιιά θαη δήκαξρνο Πεηξαηά.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmlp-blo-gspot.blogspot.com%2F2013%2F06%2Fblogpost_27.html&psig=AOvVaw28U0MoHRx-k3qEBq7fnJY&ust=1650271115230000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwi5
vI-O2Zr3AhUKh_0HHbRkB8gQr4kDegUIARCOAQ (28-4-2022)
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Δηθφλα 15: Σν εξγνζηάζην θεξακνπνηίαο Δπζηάζηνπ Γειαβέξε ζηηο
παξπθέο ηνπ ιφθνπ Βψθνπ ζηε Λεχθα. ήκεξα ζηεγάδεηαη παηδηθφο
ζηαζκφο ηνπ Γήκνπ.
http://www.koutouzis.gr/dilave6.jpg (28-4-2022)

Δηθφλα 16: φςεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Θεάηξνπ εμσηεξηθά ζήκεξα
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fel.wikipedi
a.org%2Fwiki%2F%25CE%2594%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE
%25BF%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C_%2
5CE%2598%25CE%25AD%25CE%25B1%25CF%2584%25CF%2581
%25CE%25BF_%25CE%25A0%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%
2581%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25AC&psig=AOvVaw0Vmz
GKu6PSPYZo6sPZDS4h&ust=1650276561975000&source=images&cd=v
fe&ved=2ahUKEwi6s6qz7Zr3AhWzlP0HHekDCrsQr4kDegUIARC5AQ
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Δηθφλα 17: Σν ζέαηξν εζσηεξηθά
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mono
poli.gr%2F2020%2F10%2F29%2Fpromotional-items%2Ftheaterpromo-items%2F425531%2Fdimotiko-theatro-peiraia-asfalos-theatrome-plousio-programmaekdiloseon%2F&psig=AOvVaw0VmzGKu6PSPYZo6sPZDS4h&ust=165
0276561975000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwi6s6qz7Zr3Ah
WzlP0HHekDCrsQr4kDegUIARC9AQ (28-4-2022)

Δηθφλα 18: Άιιε φςε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ ζεάηξνπ. Απφ ηηο
ιεπηνκέξεηεο κπνξεί λα δηαθξίλεη θάπνηνο ηε πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cultur
enow.gr%2Fvenue%2Fdhmotiko-theatropeiraia%2F&psig=AOvVaw0VmzGKu6PSPYZo6sPZDS4h&ust=165027
6561975000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwi6s6qz7Zr3AhWzlP
0HHekDCrsQr4kDegUIARDLAQ (28-4-2022)
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Δηθφλα 18Α: Πξφζθαηε εηθφλα ηνπ Γεκνηηθνχ Θεάηξνπ Πεηξαηά

Δηθφλα 18Β: εκεξηλή εηθφλα ηνπ Γεκνηηθνχ ζεάηξνπ , έπεηηα απφ ηελ
ηειεπηαία αλαθαίληζε ηνπ θη αλάπιαζε ηνπ ρψξνπ θη εμσηεξηθά
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Δηθφλα 19: Ζ έπαπιε πνπ ζρεδίαζε ν Σζίιιεξ γηα ην Βηνκήραλν
Μεηαμά ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Βαζηιέσο Γεσξγίνπ θαη Γξ.Λακπξάθε.
https://www.efsyn.gr/arheio/mnimeia-tis-polis/200769_sto-arhontiko-poyeklepse-o-tsaroyhis ( έληππε έθδνζε 23-6-2019 ) (28-4-2022)

Δηθφλα 20: Ζ νηθία Παηζηάδε ζηέθεηαη αγέξσρε ζηε πιαηεία
Αιεμάλδξαο έσο ζήκεξα. πρλά έρεη αμηνπνηεζεί γηα εκπνξηθή
εθκεηάιιεπζε. Γηαθξίλεη θαλείο ηελ μερσξηζηή νξνθή ηεο. ήκεξα είλαη
ηδηνθηεζία
θιεξνλφκσλ
ηέιηνπ
ηαπξηαλάθνπ.
https://gr.pinterest.com/pin/824369906783388821/ (28-4-2022)
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Δηθφλα 21: Ζ νηθία Υξηζηνθή ζην Ν. Φάιεξν. Αλ πεξπαηήζεη θάπνηνο
ην παξάπιεπξν δξφκν ηεο γξακκήο ηνπ ειεθηξηθνχ ζηδεξφδξνκνπ απφ
ηελ ΗΟΝ πξνο ηνλ Πεηξαηά, ζα πεξάζεη κπξνζηά απφ ηε ζπγθεθξηκέλε
θαηαζθεπή ηνπ Σζίιιεξ, ζηε ζπκβνιή ηεο νδνχ Γαβάθε κε ηελ νδφ
Υξηζηνθή.
https://mlp-blo-gspot.blogspot.com/2012/10/Christofi.html (28-4-2022)

Δηθφλα 22: Ζ ζπλνηθία Σζίιιεξ ζηε Καζηέια
https://www.flickr.com/photos/pireorama/8446182139 (28-4-2022)
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Δηθφλα 23: Παλνξακηθή άπνςε ηεο πφιεο ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα,
ΠΔΗΡΑΗΑ, 1900-1930,απφπαιηά θαξη πνζηάι θαη θσηνγξαθίεο,
εθδ.ΤΛΛΔΚΣΖ, ζει.10, ΑΘΖΝΑ 1995

Δηθφλα 24: Σν ζεκεξηλφ Σνπξθνιίκαλν ή Μηθξνιίκαλν ζηηο αξρέο ηνπ
20
αηψλα, ΠΔΗΡΑΗΑ, 1900-1930, απφ παιηά θαξη πνζηάι θαη
θσηνγξαθίεο, εθδ. ΤΛΛΔΚΣΖ, ζει.17, ΑΘΖΝΑ 1995
νπ
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Δηθφλα 25: Σν θεληξηθφ ιηκάλη γχξσ ζην 1910, ΠΔΗΡΑΗΑ, 1900-1930,
απφ παιηά θαξη πνζηάι θαη θσηνγξαθίεο, εθδ. ΤΛΛΔΚΣΖζει.11,
ΑΘΖΝΑ 1995

Δηθφλα 26: ….ιίγν αξγφηεξα,ην 1915, ΠΔΗΡΑΗΑ, 1900-1930, απφ
παιηά θαξη πνζηάι θαη θσηνγξαθίεο, εθδ. ΤΛΛΔΚΣΖζει.23, ΑΘΖΝΑ
1995
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Δηθφλα 27: εκεξηλή εηθφλα ηνπ ρψξνπ ησλ ιηπαζκάησλ. Γελ επειέγε
ηπραία ε παξαζαιάζζηα έθηαζε αλνηθνδφκεζεο ηνπο. Ζ άκεζε πξφζβαζε
ζην πξνιηκέλα Πεηξαηά θαζηζηνχζε επθνιφηεξε ηε δηαθίλεζε πξντφλησλ
πξνο ην εμσηεξηθφ αιιά θαη ηελ ππφινηπε Διιάδα. Πξσηνιεηηνχξγεζε ην
1910 .
https://www.skai.gr/news/environment/h-istoria-piso-apo-tastoixeiomena-ereipia-ton-lipasmaton-drapetsonas (28-4-2022)

Δηθφλα 28: Δηθφλα ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ηνπ εξγνζηαζίνπ. ήκεξα
πέξημ ηεο κνλάδαο έρεη δεκηνπξγεζεί έλα παλέκνξθνο ρψξνο πεξηπάηνπ
θαη αλαςπρήο κεηαμχ ηνπ παιαηνχ εξγνζηαζίνπ θαη ηεο παξαθείκελεο
αθηήο.https://www.skai.gr/news/environment/h-istoria-piso-apo-tastoixeiomena-ereipia-ton-lipasmaton-drapetsonas (28-4-2022)
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Δηθφλα29:Αξρέο20νπαηψλα.https://www.pireaspiraeus.com/paliospireas/
(28-4-2022)

Δηθφλα 30: …..Πίζσ ζην 1850 .https://piraeuspress.gr/piraeus/dimospeiraia/28649/limani-peiraia-taxidi-sto-1850-fwto/ (28-4-2022)
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Δηθφλα 31: Σν ηδηφθηεην νίθεκα ηνπ Πεηξατθνχ ζπλδέζκνπ. Γεμηά ηνπ
δηαθξίλεηαη ην θηίξην ηνπ Γεκαξρείνπ Πεηξαηά θη αξηζηεξά ηνπ ε
Ησλίδεηνο
ζρνιή.
https://mlp-blo-g-spot.blogspot.com/2012/08/blogpost_29.html (28-4-2022)

Δηθφλα 32: Σν έκβιεκα ηεο νκάδαο ηνπ
ΠΔΗΡΑΗΑhttps://m.facebook.com/ethn.peir/ (28-4-2022)

ΔΘΝΗΚΟΤ

Δηθφλα 33: Σν γήπεδν Καξατζθάθε ζηελ παιηά κνξθή ηνπ ζην Ν.
Φάιεξν. Σφηε ην ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηνπο αγψλεο ν Δζληθφο θη ν
Οιπκπηαθφο Πεηξαηά.
https://gr.pinterest.com/pin/532198880948893588/ (28-4-2022)
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Δηθφλα 34: Αθξηβψο πάλσ ζηε ζηξνθή ηεο πιαηείαο Αιεμάλδξαο , εθεί
πνπ ηειεηψλεη ην Παζαιηκάλη θη αξρίδεη ε αλεθφξα ηεο Καζηέιιαο,
κπξνζηά αθξηβψο απφ ηελ ηζηνξηθή έπαπιε Παηζηάδε πνπ θαηαζθεχαζε
ν Σζίιιεξ, ν πεξαζηηθφο ζπλαληά ην έκβιεκα ηεο άιιεο κεγάιεο νκάδαο
ηεο πφιεο ηνπ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ. Σνχην ζπκβαίλεη γηαηί εθεί αθξηβψο
ζηεγάδεηαη
ε δηνίθεζε ηνπ πνδνζθαηξηθνχ ηκήκαηνο. ην βάζνο
δηαθξίλεηαη ηκήκα ηεο Καζηέιιαο. https://www.olympiacos.org/grafeiapae/(28-4-2022)

Δηθφλα 35: Σν γήπεδν Καξατζθάθε ζηε ζεκεξηλή ζχγρξνλε κνξθή
ηνπ, ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ ηνλ Οιπκπηαθφ. Κάπνηα θαινθαίξηα πξηλ
ζηνλ αζιεηηθφ ρψξν ιεηηνχξγεζε ζεξηλφο θηλεκαηνγξάθνο γηα 2-3
πεξηφδνπο. Δμσηεξηθά , ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, έρεη δεκηνπξγεζεί
κνπζείν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνξία ηεο νκάδαο, θαη γίλεηαη πφινο
έιμεο γηα αξθεηά ζρνιεία κε ηνπο καζεηέο ηνπο θη εθηφο Πεηξαηά!
https://www.sportime.gr/podosfairo/olimpiakos/olimpiakos-to-karaiskakista-pio-istorika-gipeda-tou-planiti/ (28-4-2022)
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Δηθφλεο 36 θαη 37: Σν εξγνζηάζην ηεο κεγαιχηεξεο ειιεληθήο
ζνθνιαηνβηνκεραλίαο επί ηεο νδνχ Πεηξαηψο, ηδξχζεθε 23-9-1930 θαη
ζπλερίδεη έσο ζήκεξα ζηελ αξρηθή ηεο δηεχζπλζε. ήκεξα, θαηαηάζζεηαη
ζηηο 60 κεγαιχηεξεο ειιεληθέο βηνκεραλίεο. Σν φλνκα ΗΟΝ πξνήιζε απφ
ην επσδηαζηφ Ίνλ(κελεμέο) φπσο θαη ην φλνκα ηεο. ήκεξα, κε ηηο ηξεηο
ππεξζχγρξνλεο παξαγσγηθέο κνλάδεο απαζρνιεί θνληά ζηα ρίιηα άηνκα
θαη παξακέλεη 100% ειιεληθή εηαηξεία!!
https://www.athensmagazine.gr/article/social/retromania/243839-ionh-glykia-istoria-ths-ellhnikhs-biomhxanias-sokolatas-poy-latreyoynmikroi-k (28-4-2022)
https://www.enimerotiko.gr/ellada/ion-i-istoria-tis-etaireias-poy-eginesynonymo-tis-sokolatas-kai-epimenei-ellinika-edo-kai-89-chronia/ (28-42022)
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Δηθφλα 38: Ζ θαπλνβηνκεραλία ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ, ζηελ νδφ
Μαπξνκηράιε , πνπ μεθηλά κπξνζηά απφ ην ζηαζκφ ηνπ πξναζηηαθνχ
ζηδεξνδξφκνπ πνπ απφ ην 1931 έδσζε δσή ζηε πεηξατθή πεξηνρή.
Απαζρνιήζεθαλ ρηιηάδεο άλζξσπνη θη έδεζαλ πνιιέο νηθνγέλεηεο απφ ηελ
εξγαζία πνπ πξνζέθεξε ν ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ. Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία
ζηακάηεζε νξηζηηθά ην 2008
https://www.papastratosmazi.gr/ola-ta-nea-ths-papastratos/etairikanea/90-xronia-papastratos-i-istoria-kai-i-poreia-pros-sto-avrio (28-4-2022)

Δηθφλα 39: Ζ θαπλνβηνκεραλία ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ ζηε ζεκεξηλή ηεο
κνξθή. Πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί πνιπρψξνο κε ζπλεδξηαθά θέληξα,
αίζνπζεο δηαιέμεσλ, θαηνηθίεο, γξαθεία, ρψξνπο πξαζίλνπ θαη πεξηπάηνπ.
Σν κέιινλ ηεο επηβαξπκέλεο απηήο ζπλνηθίαο θαληάδεη επνίσλν.
https://www.iefimerida.gr/design/proin-ergostasio-tis-papastratos-stonpeiraia-egine-grafeia (28-4-2022)
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Δηθφλα 40: Σν ηζηνξηθφ νίθεκα ηεο επηρείξεζεο «ΚΔΡΑΜΔΤ».
ήκεξα δελ πθίζηαηαη. ηε ζέζε ηνπ έρεη ζηεγάδεηαη ην 2ν Γπκλάζην
Κνξπδαιινχ.
https://vidarchives.gr/reports/2019_03_184, (28-4-2022)

Δηθφλα 41: Σν θηίξην ηνπ εξγνζηαζίνπ «ΔΛΑΗ» πνπ απνηεινχζε θη
απνηειεί ηνπφζεκν γηα ηε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Πεηξαηψο –
Αζελψλ. ε απηή ηε βηνκεραλία , πνπ πξσηνιεηηνχξγεζε 3 Ηαλνπαξίνπ
1920, απαζρνιήζεθαλ θαηά θχξην ιφγν κηθξαζηάηεο πξφζθπγεο. ήκεξα,
ε εηαηξεία δελ είλαη ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ.
https://gr.pinterest.com/pin/289004501087376500/ (28-4-2022)
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Δηθφλα 42: Σν παιαηφ ηξακ ζηε Γξακκή ΠΔΗΡΑΗΑ- ΠΔΡΑΜΑ ζηε
ζηάζε «ζθνππίδηα» ζην Νέν Ηθφλην. ην κεγαιχηεξν κήθνο ηεο
δηαδξνκήο, πιελ ηνπ θέληξνπ Πεηξαηά, είρε κνλή ζηδεξνδξνκηθή γξακκή
θαη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα δηπιή, φπνπ θαη πεξίκελε ην βαγφλη ηεο
αληίζεηεο θαηεχζπλζεο ψζηε λα ζπλερίζνπλ ηε πνξεία ηνπο.
https://keratsinivoice.blogspot.com/2019/01/photos_25.html (28-4-2022)

Δηθφλα 43: Σν παιαηφ ηξακ έμσ απφ ην ηζηνξηθφ θηίξην ΖΑΠ ζηελ
αθηή ΚΑΛΛΗΜΑΗΩΣΖ, ζηνλ Πεηξαηά. Σφηε ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο
ηνπο
νλνκαδφηαλ
ΔΖ
.
https://keratsinivoice.blogspot.com/2019/01/photos_25.html (28-4-2022)
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Δηθφλα 44: Παιαηφηεξν βαγφλη
https://keratsinivoice.blogspot.com/2019/01/photos_25.html (28-4-2022)

Δηθφλα 45: Έμσ απφ ην θηίξην ηνπ ηεισλείνπ, κπξνζηά απφ ηνλ
επηβιεηηθφ Ναφ Αγίνπ Νηθνιάνπ, πξηλ ην ιηκάλη εμσηεξηθνχ, εθηειψληαο
ηε
δηαδξνκή
πξνο
ζηαζκφ
Λαξίζζεο.https://keratsinivoice.blogspot.com/2019/01/photos_25.html
(28-4-2022)
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Δηθφλα 46: Σν ηξαηλάθη πξνο Πέξακα κε δηπιφ βαγφλη ψζηε λα
εμππεξεηεζεί κεγαιχηεξν επηβαηεγφ θνηλφ. Μπξνζηά ζην ζεκείν πνπ
ελψλεηαη κε άιιν βαγφλη βιέπνπκε κηα ζπρλή εηθφλα γηα φζνπο ην δήζακε:
έλα παηδάθη πνπ είηε δελ είρε αληίηηκν εηζηηεξίνπ, είηε γηα λα παίμεη
ηαμίδεπε
πάλσ
ζηε
βάζε
έλσζεο
ηνπ
βαγνληνχ!https://keratsinivoice.blogspot.com/2019/01/photos_25.html (284-2022)

Δηθφλα 47: Ζ πιαηεία Λνπδνβίθνπ ζην Πεηξαηά, κπξνζηά ηνπ θηηξίνπ
ΖΑΠ, φπνπ ππήξρε αληαπφθξηζε κε ηξφιεη, ηεο ίδηαο εηαηξείαο (ΔΖ)
θαη δηνρέηεπε ηνπο επηβάηεο ζε δηάθνξα πεξίρσξα, απφ ην Νέν Φάιεξν ,
έσο
ην
Κεξαηζίλη.
https://keratsinivoice.blogspot.com/2019/01/photos_25.html (28-4-2022)
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Δηθφλα

48:

Ζ

εηθφλα

ησλ

ηειεπηαίσλ

βαγνληψλ

ηξακ

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ έμσ απφ ην θηίξην δηνίθεζεο ηνπο ζην Πεηξαηά ζηελ αθηή
Καιιηκαζηψηε.

Δηθφλα 49: Σν εκβιεκαηηθφ θηίξην ΖΑΠ Πεηξαηά θαηά ηε δεθαεηία ηνπ
1960. Βιέπνπκε ηα παιαηά βαγφληα ρξψκαηνο θαθέ θαζψο θαη ηα λεψηεξα. Ο
ζπληάθηεο ηεο εξγαζίαο είρε ηε ηχρε λα είλαη επηβάηεο ζην ηειεπηαίν
δξνκνιφγην απφ Πέξακα, ην 1977. Ήηαλ 4 Απξηιίνπ, Μεγάιε Γεπηέξα, θαη ην
ηξελάθη κε θαηεχζπλζε Πεηξαηά έθηαζε ζηνιηζκέλν κε ινπινχδηα, ζεκαίεο
θαη παλφ θαη ζηακάηεζε ζηε πιαηεία Λνπδνβίθνπ γηα θάπνηα δεπηεξφιεπηα,
φπνπ ηφηε ήηαλ ην ηέξκα θη έπεηηα θαηεπζχλζεθε πξνο ην παξαθείκελν
ακαμνζηάζην γηα νξηζηηθφ θιείζηκν ηνπ θχθινπ ιεηηνπξγίαο ηνπ.
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Δηθφλα 50: ηε θσηνγξαθία απηή απνηππψλεηαη ν ηξνρηφδξνκνο - φπσο
ιεγφηαλ ζηα ειιεληθά ην ηξακ- λα εθηειεί ην δξνκνιφγην Πεηξαηάο –Πέξακα.
Δίλαη ζην χςνο ηεο παξαιίαο Πεξάκαηνο απέλαληη απφ αιακίλα θαη
δεμηφηεξα απφ ην ζεκεξηλφ πνξζκείν δηέιεπζεο γηα αιακίλα. ην βάζνο ην
ρακειφ βνπλφ πνπ θαίλεηαη είλαη ην ζχλνξν κε ηε πεξηνρή ηνπ Πνιεκηθνχ
Ναπηηθνχ. Ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ηξακ: Σεξκάηηδε ην δξνκνιφγην ηνπ κέζα ζηε
ζηξαηησηηθή πεξηνρή (!!!) εμππεξεηψληαο έηζη θαη ζηξαηησηηθνχο πνπ
εξγάδνληαλ εθεί. ην βάζνο δηαθξίλεηαη ν ρψξνο πξαζίλνπ πνπ θαιχπηεη ην
ζηξαηησηηθφ θπιάθην εηζφδνπ κε ηελ νλνκαζία Φ2.

Δηθφλα 51: Κπξηάθνο εξθηψηεο ν πξψηνο δήκαξρνο ηεο πφιεο ηνπ
Πεηξαηά
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Πεξίιεςε
Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ εμέιημε ηεο πεηξατθήο
πνιηηείαο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηή ζπλέβαιε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο
Διιάδαο. Αθνχ πξνεγείηαη κία ζχληνκε ηζηνξηθή αλαθνξά, ε εξγαζία
αλαπηχζζεη εηδηθφηεξα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνπο πξψηνπο Οιπκπηαθνχο
Αγψλεο, πνπ έγηλαλ ζηε ρψξα καο ην 1896 έσο ην Γεχηεξν Παγθφζκην
Πφιεκν, πνπ ήηαλ θαη ε αηηία δηαθνπήο ηεο αλάπηπμεο ηεο πεηξατθήο
πεξηνρήο. Σν ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα ήηαλ θαη ην πιένλ θνκβηθφ, αθνχ ζε
απηφ ζπλέπεζε ε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, πνπ ηα επαθφινπζα ηεο ήηαλ
εκθαλή ζην πξψην ιηκάλη ηεο παηξίδαο καο, φζνλ αθνξά ηελ πιεζπζκηαθή
ζπλνρή αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ.

