
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΣΑ 

ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ!  

Υπεύθυνος Καθηγητής:  

Γ. Μαυρομάτης 



Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 



Ευεργέτης  

•Ο Πανταζής Βασσάνης 

γεννήθηκε στην Πορταριά το 

1830.  

•Θεωρείται εθνικός ευεργέτης 

και όχι μόνο τοπικός. 

•  Πρόσφερε με διαθήκη που    

ανοίχτηκε μετά τον θάνατό του 

(1892) όπου και 500.000 

δραχμές εκείνης της εποχής 

χρησιμοποιήθηκαν για την 

ανέγερση της Σχολής.   



Ολοκλήρωση της Σχολής 

• Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων αναγέρθηκε με 
κληροδότημα του Έλληνα εθνικού 
ευεργέτη Πανταζή Βασσάνη.  

• Ολοκληρώθηκε το 1904 και στέγασε τη σχολή 
αξιωματικών του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. 

• Μέχρι τότε λειτουργούσε μέσα στο καταδρομικό 
ατμόπλοιο «Ελλάς».  

 



Αρχιτέκτονας 

Η δωρεά του Βασσάνη αφορά ένα συγκρότημα 
αποτελούμενο από τρία κτήρια:  

•Το Κεντρικό Κτήριο στης Σχολής,  

•το οίκημα του Διοικητού και Υποδιοικητού 

• το Θεραπευτήριο.  

•Το κεντρικό κτήριο είναι βασισμένο σε σχέδια του 
διάσημου αρχιτέκτονα της εποχής Έρνεστ Τσίλερ.  

•Ο αρχιτέκτονας την Σχολής ωστόσο παραμένει 
άγνωστος  



Εξέλιξη της Σχολής   

Από την κατασκευή της μέχρι σήμερα έγιναν 

κάποιες επεκτάσεις με αυτές  

•του Διδακτηρίου το 1913,  

•των κοιτώνων των δόκιμων και  

•του χώρου του γυμναστηρίου.  

Τα κτήρια ωστόσο , διατηρούν μέχρι και 

σήμερα τα αρχικά τους χαρακτηριστικά.  

 



Ιστορικό 

• Η λειτουργία της ΣΝΔ ξεκίνησε την 24η 
Νοεμβρίου 1845 ως «Ναυτικόν Σχολείον»  

• Έκτοτε και για μία σειρά ετών η ΣΝΔ λειτούργησε επί 
διαφόρων πολεμικών πλοίων. Μετονομάσθηκε σε 
«Σχολή των Ναυτικών Δοκίμων» .Η μετεγκατάστασή 
της στην ξηρά έγινε δυνατή το 1905 με το 
κληροδότημα που άφησε ο Βασσάνης. 

• Στη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής, η ΣΝΔ 
λειτούργησε αρχικά επί του Θ/Κ Αβέρωφ, ενώ από την 
29η Οκτωβρίου 1942 η Σχολή λειτούργησε 
στην Αλεξάνδρεια. 

• Η ΣΝΔ επαναλειτούργησε στον Πειραιά στις 5 
Νοεμβρίου 1945 



Σήμερα 

Η Σχολή Ναυτικών 
Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) 
αποτελεί Ανώτατο 

Στρατιωτικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
(ΑΣΕΙ). Η εποπτεία 

στη ΣΝΔ ασκείται από 
τον Υπουργό Εθνικής 

Άμυνας. 



• Αγραβαράς Βασίλης  

• Βουτιέρου Εμμέλεια  

• Λάιος Άγγελος  

• Λυμπεράτου Εβελίνα  

• Παξινός Νίκος  

 

 

 

 

Αγραβαράς Βασίλης  

Βουτιέρου Εμμέλεια  

Λάιος Άγγελος 

 



ΜΕΓΑΡΟ ΒΑΤΤΗ 
Ομάδα Pi-crew: 

Καβαδά Άννα 

Κάσση Κατερίνα  

Κοκκινίδη Μαρία  

Παπαβασιλείου Δανάη  

Πριμέντα Μαρικαίτη 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Ίδρυση του μεγάρου 

2. Χρήση 

3. Ξενοδοχείο «Διεθνές» 

4. Αρχιτεκτονική 

5. Ιστορικά Στοιχεία 



ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 

• Το Μέγαρο στεγάζεται στην συμβολή της Ακτής Μιαούλη 
με την οδό Μπουμπουλίνας στον Πειραιά.  

• Το έργο κατασκευής του ανέλαβε ο Αρχιτέκτονας Α. 
Νικολούδης το 1924. 

• Ως έτος κατασκευής εμφανίζεται το 1925, ωστόσο σε 
διαφημίσεις και καταχωρήσεις του Τύπου βρίσκουμε 
εταιρείες να καταχωρούνται ήδη από το 1924.  

• Ανεγέρθηκε κατά τη περίοδο του Μεσοπολέμου για 
λογαριασμό των εφοπλιστών αδερφών Βάττη. 

 





ΧΡΗΣΗ 
• Το κτήριο κατασκευάστηκε προορισμένο για δύο χρήσεις: 

1. Το ένα μέρος χρησιμοποιήθηκε για εγκατάσταση εμπορικών 
επιχειρήσεων. 

2. Το δεύτερο για ξενοδοχείο Πολυτελείας, με την επωνυμία 
«Διεθνές».  

• Αποτέλεσε κέντρο οικονομικής και εμπορικής ανάπτυξης από τα 
πρώτα χρόνια ανασυγκρότησης της πόλης. 

•Τμήμα του πελωρίου αυτού Μεγάρου καταλάμβαναν 
πολυάριθμα εμπορικά γραφεία. 

• Έδρα το Μέγαρο Βάττη είχε και η γνωστή εταιρεία Canadian 
Pacific και πολλές άλλες 
 



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ» 
• Το ξενοδοχείο λειτουργούσε 
στους δύο  τελευταίους 
ορόφους του Μεγάρου. 

• Σε κριτικές της εποχής 
αναφέρεται ότι δεν υπήρχε η 
παραμικρή έλλειψη σε αυτό.  

• Διέθετε θέρμανση 
εξυχρονισμένου συστήματος, 
πρόθυμη υπηρεσία, 
οργάνωση, ασανσέρ και 
τηλέφωνα. 
 



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

• Το κτήριο χαρακτηρίζεται από μία 
μίξη στοιχείων εκλεκτιστικής 
αρχιτεκτονικής και στοιχείων 
μπαρόκ. 
 

 

 

 

[Φωτογραφία από την επίσκεψή μας στο μέγαρο 
Βάττη] 

 



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
• Από το 1924 υπήρχε υποκατάστημα της «Αγγλικής Ατμοπλοϊας Βασιλικού 
Ταχυδρομείου».  

• Το 1944 το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά στεγαζόταν στο Μέγαρο Βάττη. 
Εκεί είχαν συγκεντρωθεί ένοπλοι Λιμενικοί, μεγάλο μέρος της 
Αστυνομικής Δύναμης του Πειραιά και Άγγλοι Πεζοναύτες για την 
προστασία του κτηρίου και των εργαζομένων.  

• Ακολούθησαν σφοδρές συγκρούσεις με σκοπό την κατάληψή του.  

• Από τις 3 Δεκεμβρίου του 1944 ένοπλα τμήματα του Ε.Α.Μ-ΕΛΑΣ το 
πολιόρκησαν αλλά δεν κατάφεραν να το καταλάβουν. 

• Με την λήξη του εμφυλίου πολέμου, εγκαταστάθηκε εκεί η Υπηρεσία 
Ανέλκησης Ναυαγίων.  

• Τις δεκαετίες του '50 και '60 εδρεύει η εταιρεία του Ποταμιάνου με 
κρουαζιερόπλοια. 

• Το 1970 η Εθνική Τράπεζα αγοράζει το ακίνητο. 



ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΡΦΗ 
• Το μέγαρο έχει αποκατασταθεί πλήρως από τις αρχές του 
2000. 

• Στις 25 Ιανουαρίου του 2000, γίνονται τα εγκαίνια του 
Ναυτιλιακού καταστήματος της Εθνικής Τραπέζης από τον 
Πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη. 

• Την ανακαίνισή του ανέλαβε ο Αρχιτέκτονας Διονύσης 
Βλαχόπουλος.  

• Σήμερα, στεγάζει το Ναυτιλιακό Υποκατάστημα και τη 
Διεύθυνση των Ναυτιλιακών Εργασιών της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος. 

  

 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

http://pireorama.blogspot.gr/201
2/10/1944.html 

http://mlp-blo-g-
spot.blogspot.gr/2011/02/blog-
post_6203.html 
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Μέγαρο Στρίγκου 

Τα παιδιά του Πειραιά 



ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

• Ο Γεώργιος Στρίγκος (12 Οκτωβρίου 1878 - 13 
Ιανουαρίου 1956) ήταν έμπορος, τραπεζίτης, 
ναυλομεσίτης και πολιτικός.  

• Ηταν πολύ μορφωμένος και διατηρούσε μεγάλη 
βιβλιοθήκη και συλλογη έργων τέχνης.  

• Το νέο κτίριο εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 
2009. 

• Ηταν ιδρυτής μιας από τις πρώτες ιδιωτικές τράπεζες 
της Ελλάδος, της τράπεζας Στρίγκου.  

• Ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική και εκλέχτηκε 
βουλευτής το 1926 και γερουσιαστής επιμελητηρίων το 
1928. 

 

 

 

 

 



ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 

• Προαγωγή σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο του 
Ελληνικού Πολιτισμού, ιδιαιτέρως των 
Ελληνικών Γραμμάτων και της Ιστορικής - 
Ναυτικής Ερευνας 

• Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης με την επωνυμία 
Βιβλιοθήκη «Καίτη Λασκαρίδη». 





ΚΤΙΡΙΟ 

• Το νεοκλασικό ιστορικό Μέγαρο Στρίγκου στον Πειραιά είναι 
το νέο δεύτερο κτίριο του Ιδρύματος «Αικατερίνη Λασκαρίδη», 
στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Ακτής 
Μουτσοπούλου. 

•  Πρόκειται για ένα εξαιρετικό κτίριο υψηλής αρχιτεκτονικής 
αισθητικής. 

• Ιστορικό κτίριο που περιήλθε στην κυριότητα της οικογένειας 
Στρίγκου το 1917 και φιλοξένησε μεγάλες προσωπικότητες 
των γραμμάτων, των τεχνών και του επιχειρηματικού κόσμου. 

• Η σημασία του κτιρίου αποδεικνύεται από τις πολλές 
ιστορικές και λογοτεχνικές αναφορές σε αυτό, ενώ ο μεγάλος 
καλλιτέχνης Γιάννης Τσαρούχης το έχει ζωγραφίσει στα 
«Νεοκλασικά του Πειραιά». 

 



Η φωτογραφία τραβήχθηκε το 1958 



Η φωτογραφία τραβήχθηκε κατά την επισκεψή μας στο 
Μ.Στρίγκου (22/2/2017) 



Μία εργασία από τους μαθητές: Χριστόφορο 
Δημητρακόπουλο, Χρήστο Πετρίδη, Νίκο 
Γεωγρακάκη, Σωκράτη Σάββα και Μάρκο 

Δεδόπουλο. 



Ιδρύθηκε το 1861 μετά από 
προσωπική παρέμβαση της 

Βασίλισσας Αμαλίας που 
οραματίσθηκε ένα πρωτοποριακό για 

τα τότε δεδομένα εθνικό φορέα 
ασφάλισης για τους Έλληνες 

ναυτικούς. 
 



Το μέγαρο (Ν.Α.Τ.) 
όπως φαινόταν από 
το λιμάνι του 
Πειραιά το 1940. 

Το μέγαρο του 
Ναυτικού 
Απομαχικού 
Ταμείου κατά την 
δεκαετία 1950 – 
1960. 



•Το μεγαλοπρεπές μέγαρο Ναυτικού 
Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) οικοδομήθηκε 

στις αρχές του 1930, αρχικά ως μέγαρο της  
Τράπεζας της Ελλάδος. 

•Στις 31 Δεκεμβρίου του 1933 έγιναν τα εγκαίνια 
του κτηρίου. 



Το μέγαρο Ν.Α.Τ. 
όπως ήταν την 

δεκαετία του 50. 

Το Ναυτικό 
Απομαχικό Ταμείο 
όπως ήταν πριν 
μερικούς μήνες κατά 
την διάρκεια των 
έργων για την 
κατασκευή του τραμ.  



Η κατασκευή του μεγαλοπρεπούς 
Μεγάρου, με τον χαρακτηριστικό 

ελληνοπρεπή ρυθμό, διήρκησε 
δεκατέσσερα χρόνια και κόστισε πάνω 

από 30 εκατομμύρια δραχμές. 
Η κατασκευή του οικοδομήματος έγινε 

σε σχέδια του αρχιτέκτονα  
Ζουμπουλίδη. 

  



Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο 
(Ν.Α.Τ.) επί της οδού Εθνικής 
Αντιστάσεως. 

Και στις δύο φωτογραφίες απεικονίζεται 
το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο όπως 
ήταν το 2013, χωρίς να υπάρχουν 
ιδιαίτερες διαφορές από το πώς είναι 
σήμερα. 



Τον Αύγουστο του 1954 το Ναυτικό 
Απομαχικό Ταμείο απέκτησε το μεγαλύτερο 
μέρος του κτηρίου από την Εθνική Τράπεζα 
έναντι 10.251.548 δραχμών. 
 
Σήμερα το κτήριο αυτό είναι άδειο, καθώς 
δεν έχει καμία χρήση.  



Οι πληροφορίες πάρθηκαν από την Βικιπαίδεια 
και την παρακάτω ιστοσελίδα (μαζί με κάποιες 
από τις φωτογραφίες) : http://mlp-blo-g-
spot.blogspot.gr/2010/12/blog-post_4033.html 
 


