
Τα κτήρια του Πειραιά



Η ςυνοικία Σςίλλερ 



Ζτοσ καταςκευθσ –Λόγοσ καταςκευθσ 

Σο 1875 ο μεγάλοσ Γερμανόσ αρχιτζκτονασ Ερνζςτο Σςίλλερ, που είχε 
εγκαταςτακεί μόνιμα ςτθν Ελλάδα, αγόραςε ςθμαντικι ζκταςθ ςτθν 
περιοχι  τθσ  Καςτζλασ 
ε αυτι τθν περιοχι οικοδόμθςε μια ςειρά από ςπίτια, ζργο που 
ολοκλθρϊκθκε το 1877, δίνοντασ ζνα ιδιαίτερο χρϊμα ςτθν περιοχι 
που για πολλά χρόνια ζμεινε ωσ "υνοικία του Σςίλλερ" ι αλλιϊσ 
"υνοικία Επαφλεων". Από τα ςπίτια αυτά ςϊηεται μόνο θ οικία του 
βιομιχανου Π. Πατςιάδθ (ςθμερινι ιδιοκτθςία ταυριανάκου).



Μετατροπέσ-Νέα χρθςη 

Αργότερα ο ίδιοσ ζκανε για κατοικία του ζνα κτιριο που βριςκόταν 
πίςω από τον ςθμερινό ναό τθσ Αγίασ Αικατερίνθσ.

Σο ςπίτι ιταν μεταςκευι του εργοςταςίου υαλουργίασ ιδιοκτθςίασ 
του αδελφοφ του Σςίλλερ .

Ο Σςίλλερ  είχε το κτιριο ωσ εξοχικό ςπίτι  και εκεί γεννικθκαν και 
τα 5 παιδία του.

Άνοιξε πθγάδι ςτο προαφλιο του ςπιτιοφ του.



Μετατροπέσ –Νέα χρθςη

το κτιριο αυτό ςτεγάςτθκε θ Γαλλικι ςχολι  (Κακολικϊν 
Καλογραιϊν).

Σο 1878 θ Σουρκία απείλθςε με το ςτόλο τθσ να βομβαρδίςει τον 
Πειραιά. Ζτςι όλοι οι μακθτζσ εργάςκθκαν προσ καταςκευι 
οχυρωμάτων ,τόςο ςτθν πλατεία Σςίλλερ όςο και ςτθν Φρεαττφδα.



Εικόνεσ 

το παρελκόν ιμερα



Βοθιεια ςτην ανάπτυξη του Πειραιά

Η ςυνοικία Σςίλλερ και θ εκεί διαμονι τθσ βαςιλικισ οικογζνειασ, 
ςυμπαρζςυρε ουςιαςτικά ςε άνοδο όλο τον Πειραιά, αφοφ κατά τθσ 
θμζρεσ διαμονισ, τελοφςαν τισ δοξολογίεσ τουσ ςτο ναό τθσ Αγίασ 
Σριάδασ και το βράδυ καίγονταν πυροτεχνιματα από φορτθγίδεσ του 
Διμου και γίνονταν εορτζσ.
Ειδικά κατά τθν 11θ Ιουλίου που γιόρταηε θ Βας. Όλγα αλλά και ςτα 
γενζκλια των μελϊν τθσ οικογζνειασ, ςυγκεντρϊνονταν από 
περιζργεια πολφσ κόςμοσ.



Σο Ρώςικο Νοςοκομείο 



Ζτοσ –Λόγοσ καταςκευθσ 

 Σο 1902 θ Βαςίλιςςα Όλγα, ςφηυγοσ του Γεωργίου Α′, υποςτιριξε με 
προςωπικά κεφάλαια τθ δθμιουργία Ρωςικοφ Νοςοκομείου.

Σο προςωπικό  αποτελοφνταν  από Ρϊςουσ. 

Ζτςι δθμιουργικθκε το Ρωςικό Νοςοκομείο που εγκαταςτάκθκε ςε 
κτιρια του Πειραιά.



Αρχιτεκτονικά γνωρίςματα 

Βαριά και αυςτθρι καταςκευι χωρίσ πολλζσ λεπτομζρειεσ

Διακζτει ζναν εξωτερικό χτιςτό τοίχο που οριοκετεί το κτιριο

Ο εξωτερικόσ τοίχοσ διακζτει πολλά μικρά και διαδοχικά παράκυρα

τθν αυλι του νοςοκομείου υπάρχουν δφο επιπλζον κτιρια , ςτο ζνα 
λειτουργεί ζνα παρεκκλιςι αφιερωμζνο ςτθν Οςία Όλγα και το άλλο 
χρθςιμοποιείται από το νοςοκομείο.



Το κτήριο πριν και μετά ,με το 
πέραςμα των χρόνων. Το εκκληςάκι τησ Οςίασ Όλγασ.



Μετατροπέσ ωσ προσ τη χρθςη του κτηρίου

 τα μζςα τθσ δεκαετίασ 1890 βγικε ςε πλειςτθριαςμό από τθν 
Εκνικι Σράπεηα.

Σο 1897 χρθςιμοποιείται από τον Βρετανικό Ερυκρό ταυρό ωσ 
Νοςοκομείο για τουσ τραυματίεσ του Ελλθνοτουρκικοφ πολζμου.

Σο 1901 το εγκαινιάηει θ Βαςίλιςςα Όλγα ωσ Ρωςικό Νοςοκομείο.

τισ 9 Νοεμβρίου 1925 μετατρζπεται επίςθμα ςε Ναυτικό 
Νοςοκομείο Πειραιά (Ν.Ν.Π.) , θ οποία είναι και θ ςθμερινι χριςθ 
του .





Ανακαινίςεισ του κτηρίου

Λόγω των πολλϊν αλλαγϊν ωσ προσ τθ χριςθ του, το κτιριο 
υποβλικθκε ςε αρκετζσ αλλαγζσ όπωσ :

Σθν καταςκευι επιπλζον δωματίων ςυνεπϊσ,

Σθν κάλυψθ του μπαλκονιοφ ςτον πάνω όροφο και 

Σισ ςυχνζσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του κτθρίου.



ΣΦΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ



Ζτοσ-Λόγοσ Καταςκευθσ

❏ Η "Βαζζάλεηος Στοιή" ή όπως αιιηώς

ιέγοληαλ θαη "Στοιή Νασηηθώλ

Δοθίκωλ" δεκηοσργήζεθε κε τρήκαηα

από ηε δωρεά ηοσ Παληαδή Βαζζάλε

προς ηο Ειιεληθό θράηος.

❏ Η θαηαζθεσή άρτηζε ηο 1901,

οιοθιερώζεθε ηο 1904 θαη

εγθαηληάζηεθε ζηης 3 Οθηωβρίοσ 1905,

δίλοληας έηζη γηα πρώηε θορά ζηέγε ζε

κηα Στοιή ποσ κέτρη ηόηε ιεηηοσργούζε

εληός ζθαθώλ.

❏ Το θόζηος αλέγερζες ήηαλ 500.000

δρατκές.



Ο χώροσ τησ χολθσ

❏ Πρόκειται για ζνα ςυγκρότθμα 
κτθρίων που αποτελοφνται από 
το κεντρικό κτιριο, τισ οικίεσ του 
Διοικθτι και Τποδιοικθτι, 
κεραπευτιριο και αργότερα 
καταςκευάςτθκε διδακτιριο .

❏ Η καταςκευι ςτθρίχτθκε με 
βάςει τθν Ναυτικι χολι τθσ 
Δανίασ.



Η .Ν.Δ. TO 1905 Η .Ν.Δ. ΣΟ 1973



❏ Ο ανδριάντασ του Πανταηι  
Βαςςάνθ ςτθν είςοδο.

❏ Είναι ζνα κτιριο με βαριά 
μαρμάρινθ καταςκευι 
διακοςμθμζνθ με περίτεχνεσ 
λεπτομερείσ γφρω από τισ 
ειςόδουσ και τα παράκυρα.

❏ Σο εκκλθςάκι τθσ Οςίασ 
Αλεξάνδρασ ςτο προαφλιο. 



Δομθ κτηρίου τησ χολθσ

τον πρϊτο όροφο τθσ χολισ 
βρίςκονται οι κάλαμοι των 
υπαξιωματικϊν και ναυτϊν τθσ 
χολισ, οι λουτιρεσ, τα μαγειρεία, τα 
κρατθτιρια και οι αποκικεσ του 
πυροβολικοφ και οπλιτϊν.
τον δεφτερο όροφο υπάρχουν 

δωμάτια φπνου, εςτιατόρια, αίκουςεσ 
ψυχαγωγίασ, γραφεία των 
αξιωματικϊν και ςπουδαςτιρια για 
τουσ δόκιμουσ.
το τρίτο όροφο βρίςκονται οι 

κάλαμοι των δοκίμων με 43 δωμάτια, 
τρία δωμάτια των αξιωματικϊν τθσ 
φυλακισ, μουςείο και γραφεία



Αλλαγέσ χρθςησ - Μετατροπέσ

Σθν περίοδο τθσ κατοχισ οι 
εγκαταςτάςεισ τθσ χρθςιμοποιικθκαν 
από τουσ Γερμανοφσ ωσ Ναυτικι 
Διοίκθςθ Νοτίου Αιγαίου.

Μζχρι ςιμερα ζγιναν κάποιεσ 
παρεμβάςεισ (επζκταςθ του 
Διδακτθρίου το 1913), όμωσ γενικά τα 
κτιρια διατθροφν τα αρχικά τουσ 
χαρακτθριςτικά.



Πανταζθσ Βαςςάνησ

Γεννικθκε το 1830 ςτθν Πορταριά 
τθσ Θεςςαλίασ από φτωχι 
οικογζνεια.
Ζπειτα από αρκετζσ μετακινιςεισ 

εγκαταςτάκθκε οριςτικά ςτθν 
Αίγυπτο όπου αςχολικθκε με το 
εμπόριο και πλοφτιςε.
Όταν πζκανε κλθροδότθςε ςτο 

Ελλθνικό κράτοσ το 60 % τθσ 
περιουςίασ του.
Ο χϊροσ παραχωρικθκε το 1900 

και οι ενζργειεσ ανζργεςθσ τθσ 
ςχολισ άρχιςαν αμζςωσ



Μέγαρο Βάττη



Ζτοσ και λόγοσ καταςκευθσ – Αρχιτέκτονασ 

Καταςκευάςτθκε από τον 
Αρχιτζκτονα Α. Νικολοφδθ.

Ωσ ζτοσ καταςκευισ εμφανίηεται το 
1925.

Ο λόγοσ τα καταςκευισ του ιταν θ 
εγκατάςταςθ των εφοπλιςτικϊν 
γραφείων των αδερφϊν Βάττθ.



Μετατροπέσ ωσ προσ τη χρθςη του κτηρίου

το κτιριο χρθςιμοποιικθκαν οι δφο άνω όροφοι από το ξενοδοχείο 
«Διεκνζσ», που διζκετε κζρμανςθ ςφγχρονου ςυςτιματοσ, αςανςζρ 
και τθλζφωνα.

Από το 1940 ζωσ το 1960 ςτεγάςτθκαν διάφορα εφοπλιςτικά 
γραφεία και διεκνείσ επιχειριςεισ



Από το 1970 βρίςκεται ςτθν ιδιοκτθςία τθν Εκνικισ Σράπεηασ.

Ενϊ από το 2000 λειτουργεί Ναυτιλιακό υποκατάςτθμα και θ 
διεφκυνςθ των Ναυτιλιακϊν εργαςιϊν τθσ Εκνικισ Σράπεηασ



Αρχιτεκτονικά γνωρίςματα 

τοιχεία Αρχιτεκτονικισ Μπαρόκ εποχισ

Επιβλθτικι καταςκευι 6 ορόφων με ιςόγειο.

Σα αψιδωτά παράκυρα του ιςογείου.

Οι ςκαλιςτζσ μαρμαρζνιεσ λεπτομζρειεσ 
γφρω από κάκε παράκυρο.

Η κυκλικι ζνωςθ των δφο εξωτερικϊν 
τοίχων.

ε ςφγκριςθ με το Μζγαρο πυράκθ που 
είναι τθσ ίδιασ εποχισ, υπάρχει θ διαφορά 
πωσ το προαναφερκζν κτιριο είναι 
καταςκευαςμζνο Μπετόν Αρμζ.



Ανακαινίςεισ του κτηρίου

Οι δφο τελευταίοι όροφοι χτίςτθκαν αρκετά χρόνια αργότερα με τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του κτθρίου.

Η αφαίρεςθ των πινακίδων του κτθρίου που δθλϊνουν τθν χριςθ 
του.



Για την παρουςίαςη ςυνεργάςτηκαν:

• Βαςιλακοποφλου Όλγα – Μυρτϊ

• Καλαϊτηισ Άγγελοσ

• Κοκορζλθσ Ιωάννθσ 

• Κολυβά Ιωάννα 

• Κοντοφ Μαρία

• Κουνζλθσ Πζτροσ

• Κωτςίνθσ Αντϊνθσ

• Λευτζρθ οφία

• Μαρτάκθ Καλομοίρα – Ακθνά

• Μπζλςθσ Παναγιϊτθσ

• Οικονόμου Ιωάννθσ

• Παναγιϊτου Μάριοσ

• Παπαδάκθ Ελζνθ

• Παπαποντικόσ Ιωάννθσ

• Περιβολάκθσ Βαςίλειοσ

• Πίνα Διμθτρα – Χριςτίνα

• κζμπι Ντζβι

• Φουντωτοφ Ελευκερία

• Χαχάμθ Παραςκευι

• Χρίςτογλου Γρθγόριοσ


