
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΣΟΥΛΤΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

 

 

Ο Πειραιάς είναι μια από τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Βρίσκεται περίπου στο 

κέντρο προς νότο της χώρας, στο νομό Αττικής. Δίπλα του βρίσκεται η Αθήνα, η 

μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας και πρωτεύουσά της. 

Ο Πειραιάς βρέχεται στη μία πλευρά του από θάλασσα. Έχει το μεγαλύτερο λιμάνι της 

χώρας. Από το λιμάνι του μεταφέρεται κόσμος με τα πλοία, που μπορεί να ταξιδεύει 

για τα νησιά των Κυκλάδων (Σύρος, Τήνος, Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος κ.α.), τα 

Δωδεκάνησα (Ρόδος, Κως κ.α.), τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου (Μυτιλήνη, Χίος κ.α.), τα 

νησιά του Αργοσαρωνικού και φυσικά για το μεγαλύτερο νησί της χώρας, την Κρήτη. 

Από το λιμάνι του Πειραιά επίσης ξεκινούν τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια που 

ταξιδεύουν σε πολλά νησιά και στο εξωτερικό. Πολλά πλοία μπαίνουν και βγαίνουν 

συνεχώς από το λιμάνι του Πειραιά και μεταφέρουν κόσμο σε πολλά διαφορετικά 

μέρη. Εκτός όμως από κόσμο τα πλοία μεταφέρουν και εμπορεύματα. Φρούτα, 

λαχανικά, τρόφιμα, ρούχα, προϊόντα μεταφέρονται από την κεντρική Ελλάδα στα νησιά 



μας που τόσο το έχουν ανάγκη. Αντίστοιχα, οι νησιώτες μεταφέρουν ο,τι παράγουν απ' 

το νησί τους προς το κέντρο. Προϊόντα μεταφέρονται και από άλλες ηπείρους προς την 

Ελλάδα μέσω τεράστιων πλοίων που φθάνουν στο λιμάνι του Πειραιά. Μπορεί να 

μεταφέρουν πετρέλαιο, αέριο (γκάζι), προϊόντα και πολλά άλλα. Καταλαβαίνετε λοιπόν 

πόσο σημαντικό είναι το λιμάνι του Πειραιά.  

 

 

 

Ο Πειραιάς εκτός από το λιμάνι του, είναι μια μεγάλη πόλη που έχει πολλές συνοικίες. 

Σίγουρα κι εσείς μένετε σε μια απ' αυτές. Να ξεκινήσουμε απ το μέρος που βρίσκεται 

το σχολείο μας. Πού βρίσκεται το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Πειραιά; Στα Καμίνια του Πειραιά. Άλλες 

συνοικίες είναι η Δραπετσώνα, το Κερατσίνι, το Πέραμα, τα Ταμπούρια, τα Μανιάτικα, 

το κέντρο του Πειραιά, Χατζηκυριάκειο, Καστέλλα, Πασαλιμάνι, Μικρολίμανο, Νέο 

Φάληρο, Ρέντη και πολλές άλλες.  



 

 

Ο Πειραιάς εδώ και χρόνια από όλα τα γεγονότα της ιστορίας μας που έχουν συμβεί 

φιλοξένησε και έκανε κατοίκους του πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, ανθρώπους που 

μετακινήθηκαν από τα νησιά μας και πλέον έχουν φτιάξει δικές τους γειτονιές στον 

Πειραιά.  

 

 

Φημίζεται ο Πειραιάς για την ομάδα του Ολυμπιακού και για το στάδιο ποδοσφαίρου 

"Καραισκάκης". Πολύς κόσμος έρχεται κάθε χρόνο (εκτός από τα δύο τελευταία χρόνια 



λόγω κορωνοιού) και παρακολουθεί την αγαπημένη του ομάδα. Ταξιδεύουν απ' όλη 

την Ελλάδα το Σαββατοκύριακο για να δουν τον Ολυμπιακό είτε στο μπάσκετ είτε στο 

ποδόσφαιρο και ο Πειραιάς γεμίζει ζωή.  

 

 

Το δημοτικό θέατρο είναι επίσης ένα πολύ γνωστό σημείο στο κέντρο του Πειραιά. Στο 

δημοτικό θέατρο γίνονται θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και είναι ένας χώρος που 

φιλοξενεί τις τέχνες στην καρδιά του Πειραιά.  

Σήμερα προσπαθήσαμε να εξερευνήσουμε την περιοχή όπου είναι τόσο κοντά μας, την 

πόλη μας.  

 



 

Ασκήσεις 

Η ώρα της σκέψης... 

1. Σε ποια συνοικία του Πειραιά κατοικώ; 

2. Ποιες συνοικίες υπάρχουν δίπλα στη δική μου; 

3. Τι υπάρχει στη συνοικία μου; Για παράδειγμα, υπάρχει κάτι ξεχωριστό που κάποιος 

θα μπορούσε να έρθει και να δει; 

4. Έχεις επισκεφθεί το λιμάνι του Πειραιά; Αν ναι, τι σου άρεσε; 

5. Έχεις ταξιδέψει με κάποιο πλοίο από τον Πειραιά; Σε ποιο προορισμό; 

6. Τι σου αρέσει πιο πολύ στον Πειραιά; 

7.  Πού βρίσκεται το σχολείο σου; 

8. Περίγραψέ μας σε λίγες γραμμές τη συνοικία που μένεις. 

 

Καλή επιτυχία! 

Με αγάπη, κυρία Μαργαρίτα. 


