


Tο κτιριακό ςυγκρότθμα "ΠOΛYXΩPOΣ AΠOΛΛΩN" ςτθν περιοχι "Aπόλλων" των 
Kαμινίων, αποτελεί χαρακτθριςτικό δείγμα τθσ βιομθχανικισ αρχιτεκτονικισ του 19ου 

αιϊνα. Tο κτίριο, λειτοφργθςε για μεγάλο διάςτθμα ωσ ορυηόμυλοσ, για τθν 
επεξεργαςία ςιτθρϊν, αλεφρων και ρυηιοφ. Στισ επεμβάςεισ και ςτισ λειτουργικζσ 

προςκικεσ που δζχκθκε κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ του τα τελευταία 130 χρόνια, 
είναι αναγνωρίςιμθ θ ηϊςα μαρτυρία για τισ περιόδουσ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ 

αποβιομθχάνιςθσ τθσ περιοχισ κατά μικοσ του άξονα τθσ οδοφ Πειραιϊσ και κατ' 
επζκταςθ τθσ πόλθσ του Πειραιά και του λιμανιοφ. Aπό πολιτιςμικι άποψθ, το κτίριο 
είναι πλζον κλθρονομιά τθσ περιοχισ μασ, ςυνδζοντασ το παρελκόν με τα οράματα 

των Πειραιωτϊν και με τισ ανάγκεσ για επικοινωνία και ζκφραςθ ςε μια νζα 
πραγματικότθτα. Ταυτόχρονα ςυνιςτά, λειτουργικά και αιςκθτικά, ζναν εν δυνάμει 
φορζα εξελίξεων ςτθν ευρφτερθ περιοχι. Οι αναγκαίεσ λειτουργικζσ επεμβάςεισ, θ 

αποκατάςταςθ και αναςτιλωςθ του παλαιοφ εργοςταςίου, υλοποιικθκαν και 
ολοκλθρϊκθκαν το 2004, με γνϊμονα το ςεβαςμό ςτθν αρχιτεκτονικι του αιςκθτικι 

και τθν ανάδειξθ τθσ ιςτορικισ του ταυτότθτασ. H ονομαςία "ΠOΛYXΩPOΣ AΠOΛΛΩN", 
ςυνδζει τθν πρόςφατθ ιςτορία των Kαμινίων με τον Aπόλλωνα, κεό προςτάτθ των 

τεχνϊν και ιδιαίτερα τθσ μουςικισ και ταυτόχρονα δθλϊνει τισ χρθςτικζσ δυνατότθτεσ 
του παλαιοφ εργοςταςίου ωσ κζντρου παραγωγισ πολιτιςμοφ και χϊρου ανάπτυξθσ 

και φιλοξενίασ πολλαπλϊν κοινωνικϊν δράςεων.
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Tο κτιριακό ςυγκρότθμα ΠOΛYXΩPOΣ AΠOΛΛΩN, είναι ο μοναδικόσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του 
Πειραιά, ςυνολικισ επιφάνειασ 4500 τ.μ.

Στο ιςόγειο του διατίκενται για εκδθλϊςεισ ζξι αίκουςεσ επιφάνειασ 1500 τ.μ. ενϊ αντίςτοιχα 
ςτον θμιϊροφο και ςτον 1ο όροφο αίκουςεσ 500 τ.μ. που εξυπθρετοφν πολλαπλζσ 

δραςτθριότθτεσ. Σε ανεξάρτθτα τμιματα του 1ου ορόφου και του ιςογείου με ξεχωριςτζσ 
ειςόδουσ από τθν οδό Eρμουπόλεωσ, ςτεγάηονται θ Δ/νςθ Πολιτιςμοφ και θ Δ/νςθ Aκλθτιςμοφ

τθσ Nομαρχίασ, ο Πολιτιςτικόσ Oργανιςμόσ και θ Δ/νςθ Mεταφορϊν. Aίθριο
Eμβαδό 160 τ.μ.Ανάμεςα ςτο Aμφικζατρο, τθν αίκουςα Eκκζςεων και τον χϊρο δεξιϊςεων, 
προςφζρεται ωσ χϊροσ υποδοχισ από τθν οδό Πθλίου, ενϊ προςφζρει και τθ δυνατότθτα 
ςυνδυαςτικισ χωρικισ ςτιριξθσ λειτουργιϊν ςτουσ παράπλευρουσ χϊρουσ.Aμφιθζατρο

Eμβαδό 305 τ.μ.Συνολικι χωρθτικότθτα 300 ατόμων. Aίθουςα Eκθζςεων Eμβαδό 300 τ.μ. ςε 
μορφι Γ.Συνδζεται με το αίκριο και τθν αίκουςα Δεξιϊςεων. Aίκουςα Συνεδρίων A Eμβαδό
171 τ.μ.Συνδζεται με το Aμφικζατρο και με τθν Aίκουςα Δεξιϊςεων. Φιλοξενεί ςυνεδριακό 

χϊρο 100 ατόμων. Aίθουςα Δεξιώςεων-Yποδοχή Eμβαδό 250 τ.μ.Ο ιςόγειοσ εκκεςιακόσ χϊροσ 
διακζτει ειδικά πετάςματα ανάρτθςθσ ζργων με πρόςκετο εςτιακό φωτιςμό και ακουςτικι 
κάλυψθ. Το Αμφικζατρο, θ Αίκουςα Συνεδρίων A και θ Συνεδριακι Aίκουςα B, διακζτουν 
πλιρθ οπτικοακουςτικι κάλυψθ, ςφνδεςθ με το διαδίκτυο μζςω υπολογιςτι και κζντρο 

παροχισ υπθρεςιϊν μετάφραςθσ. Στο ιςόγειο, το Aίκριο και θ Aίκουςα Yποδοχισ - Δεξιϊςεων 
κακϊσ και θ αίκουςα εκδθλϊςεων ςτον θμιϊροφο, διακζτουν τισ κατάλλθλεσ υποδομζσ για 

πλιρθ οπτικοακουςτικι κάλυψθ.Όλοι οι χϊροι ζχουν φυςικό φωτιςμό και άριςτο κλιματιςμό, 
ενϊ είναι προςβάςιμοι ςε άτομα με αναπθρία. Τζλοσ, το ςυγκρότθμα διακζτει χϊρουσ 

ςτάκμευςθσ και υπθρεςίεσ διοργάνωςθσ ςυνεδρίων, γραμματειακισ υποςτιριξθσ και εςτίαςθσ 
(catering) υψθλϊν προδιαγραφϊν. Οι μακθτζσ του 9ου Γυμναςίου Πειραιά ξεναγικθκαν ςτθν 

ζκκεςθ Γλυπτικισ από τον αρχιτζκτονα κ. Μιχαλόπουλο




































































