


Γεκνηηθό Θέαηξν Πεηξαηά. Λεπηνκέξεηεο ηεο λενθιαζζηθήο πξόζνςεο.

Μνξθνινγηθά, ην Γεκνηηθό Θέαηξν εθπξνζσπεί ηελ ακηγή θιαζηθηζηηθή παξάδνζε θαη είλαη 
επεξεαζκέλν από ηε γεξκαληθή ζρνιή πνπ εθπξνζσπνύζε ν Δξλέζηνο Τζίιιεξ. Τν θηίξην ηνπ 

ζεάηξνπ είλαη νξζνγώληνπ ζρήκαηνο, κε δηαζηάζεηο 34 Χ 45 κ. Ζ ήξεκε θαη ζρεηηθά 
ζπληεξεηηθή αηζζεηηθή[6] ηεο όςεο ηνπ ηνλίδεηαη από ην πξόππιν ηεο θύξηαο εηζόδνπ ηνπ, ην 

νπνίν απνηειείηαη από ηέζζεξεηο θνξηλζηαθνύο θίνλεο θαη αέησκα. Σηε ζηέγε ηνπ θηηξίνπ 
ππάξρεη δώκα κε ζηέγε, ε νπνία έρεη θη απηή αέησκα ζηελ πξόζνςε.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BD%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AD%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%B1


Τν Τειεγξαθείν ή Τειεθσλείν ή Παιηό Ταρπδξνκείν πξηλ θαη κεηά ηελ αλαζηήισζε ηνπ. Άξρηζε 

λα θηίδεηαη ην 1899 θαη λα ιεηηνπξγεί από ηελ 1ε Σεπηεκβξίνπ 1901. Μηα θαιά νξγαλσκέλε 

ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ζα ζπλέβαιε ζηελ αύμεζε ησλ εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ, ζηε βειηίσζε 

ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ Πεηξαηά, αιιά θαη ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο ησλ πνιηηώλ 

ηνπ.



H λενθιαζηθή νηθία ηνπ Ά. Μεηαμά, έξγν ηνπ Δξλέζην Τζίιιεξ, άξρηζε λα θηίδεηαη ην 
1897 ζύκθσλα κε κηα κεηαιιηθή επηγξαθή, πνπ ππήξρε κέρξη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 

ηνπ 20νπ αηώλα ζηελ πόξηα ηεο εηζόδνπ, από ηελ πιεπξά ηεο νδνύ Γξεγνξίνπ 
Λακπξάθε.



Ζ ζρνιή λαπηηθώλ δνθίκσλ αλεγέξζεθε κε θιεξνδόηεκα ηνπ Έιιελα εζληθνύ επεξγέηε Παληαδή

Βαζάλε. Οινθιεξώζεθε ην 1904 θαη ζηέγαζε ηε ζρνιή αμησκαηηθώλ ηνπ Διιεληθνύ Πνιεκηθνύ

Ναπηηθνύ. Ζ δσξεά Βαζάλε αθνξά έλα ζπγθξόηεκα απνηεινύκελν από ηξία θηήξηα: Τν θεληξηθό

θηήξην ηεο ζρνιήο, ην νίθεκα ηνπ δηνηθεηή θαη ππνδηνηθεηή θαη ην ζεξαπεπηήξην. Τν θεληξηθό

θηήξην είλαη βαζηζκέλν ζε ζρέδηα ηνπ δηάζεκνπ αξρηηέθηνλα ηεο επνρήο Έξλεζη Τζίιεξ . Ο

αξρηηέθηνλαο ηεο ζρνιήο σζηόζν παξακέλεη άγλσζηνο.





Τν Ναυηικό Μουζείο ηης Ελλάδος, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 2.500 η.κ., (καδί κε 
ην αίζξην), βξίζθεηαη ζηνλ Πεηξαηά ζην κπρό ηνπ άιινηε όξκνπ ηεο Φξεαηηύδαο, ζηελ 
αθηή Θεκηζηνθιένπο όπσο δηακνξθώζεθε κε ηε δεκηνπξγία ηεο Μαξίλαο. Τν κνπζείν 
απηό απνηειεί ην κεγαιύηεξν ηνπ είδνπο ηνπ ζηελ Διιάδα θαη αλαβηώλεη ηελ ηζηνξία 

ρηιηεηηώλ ηεο ιακπξήο ειιεληθήο λαπηηθήο παξάδνζεο.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%84%CF%8D%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1


 Τν Μνπζείν απηό ηδξύζεθε από ηελ "Εταιρεία Ναστικού 

Μοσσείοσ και περισσλλογής κειμηλίων των κατά θάλασσαν 

Αγώνων τοσ Έθνοσς", πνπ ηεινύζε θαη δξνύζε ππό ηελ 

πξνζηαζία ηνπ Βαζηιέσο ησλ Διιήλσλ. Τν 1959 ζηεγάζηεθε 

ζ΄ έλα λενθιαζηθό παξαιηαθό ηξηώξνθν θηίξην ζηνλ ιηκέλα 

Εέαο, (Αθηή Τξπθ. Μνπηζνππνύινπ 18) ζηνλ Πεηξαηά, 

δηαζέηνληαο ζηνλ α' όξνθν έμη αίζνπζεο εθζεκάησλ, 

θαινύκελν ηόηε Ναπηηθό Μνπζείν Πεηξαηώο. Όηαλ 

μεθίλεζαλ ηα έξγα αλακόξθσζεο ηεο αθηήο Φξεαηηύδαο, 

πξν ηνπ κεγάινπ έξγνπ δεκηνπξγίαο Μαξίλαο, κε 

πξνζρώζεηο ηνπ νκώλπκνπ όξκνπ, ην 1965 - 1967, από ηνλ 

ΔΟΤ, έγηλε πξόβιεςε θαη ηεο κόληκεο θηηξηαθήο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ λαπηηθνύ κνπζείνπ ζηε ζπλέρεηα ησλ 

ηεηρώλ ηνπ Πεηξαηά, όπνπ θαη ην ζύγρξνλν κνπζείν.





















Τν πξώην κνπζείν ηδξύζεθε ην 1935 ζηνλ απαιινηξησκέλν 

ρώξν ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Εέαο θαη ζηεγάζηεθε ζε 

θηίξην πνπ ζήκεξα ιεηηνπξγεί σο απνζήθε γιππηώλ. Από ην 

1960, ζπγθέληξσλε ηα πεξηζζόηεξα επξήκαηα αλαζθαθώλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνύληαλ ζηνπο δήκνπο ηνπ Πεηξαηά, 

ηεο Σαιακίλαο, ηνπ Μνζράηνπ, ηεο Καιιηζέαο, αιιά θαη θαη 

παξαιηαθώλ δήκσλ Γιπθάδαο, Βνύιαο θαη Βάξεο. Ζ 

ζπιινγή ηνπ εκπινπηίζηεθε επίζεο από ζεκαληηθέο δσξέεο, 

όπσο ηε ζπιινγή Ννκίδνπ θαη Βαιζακάθε, θαζώο θαη ηε 

ζπιινγή Γεξνπιάλνπ.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%96%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B1_(%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AC%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%B7_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82


Τν ζεκεξηλό κνπζείν δηακνξθώζεθε σο επέθηαζε ηνπ παιαηνύ θαη 
εγθαηληάζηεθε ην 1981. Τν 1996 μεθίλεζαλ εξγαζίεο αλαθαίληζήο ηνπ 
θαη ην 1988 εγθαηληάζηεθαλ δύν λέεο αίζνπζεο, κία αθηεξσκέλε ζην 
ξόιν ηνπ Πεηξαηά ζηελ αξραηόηεηα σο λαπζηάζκνπ θαη εκπνξηθνύ 

θέληξνπ, θαη κία αθηεξσκέλε ζε ζπιινγή θεξακηθήο θαη αληηθεηκέλσλ 
ηνπ ηδησηηθνύ βίνπ ησλ αξραίσλ

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE















