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Δημιουργία μουσείου 

• Η δημιουργία του μουσείου Η.Σ.Α.Π ήταν όραμα του Μανώλη 

Φωτόπουλου από το 1990 

• Μετα τη συνταξιοδότησή του (1995) ξεκίνησε την υλοποίησή του 

μουσείου 

• Άρχισε να αναζητά σε αποθήκες διάφορα είδη που θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν στην υλοποίηση του οραματός του 

• Τέλος, βρέθηκε και παραχωρήθηκε ο χώρος που βρίσκεται σήμερα το 

μουσείο εντός του σταθμού Πειραιώς 



Ιστορία 

• Ο Αστικός Σιδηρόδρομος Πειραιά - Κηφισιάς, γνωστός ως 

«Ηλεκτρικός», μετράει σχεδόν ενάμισι αιώνα ζωής 

•  O σιδηρόδρομος συνέδεσε το 1869 την Αθήνα με τον 

Πειραιά 

• Ατμοκίνητος αρχικά και ηλεκτροκίνητος αργότερα 



Περιεχόμενο μουσείου 

ΙΣΟΓΕΙΟ: 

• Είσοδος – Πωλητηριο 

• Μακέτα κατασκευής σήραγγας 

• Ξύλινο βαγόνι 

• Αντικείμενα από τους σταθμούς και 
τις γραμμές  

 

ΗΜΙOΡΟΦΟΣ: 

• Ιστορική διαδρομή (1835-2011) 

• Στολές εργαζομένων 

• Αντικείμενα από τα γραφεία 

 



ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ:                                                

• Οι σταθμοί διαχρονικά 

• Αποθήκη – πυρασφάλεια                                 

• Αντικείμενα από το σχεδιαστήριο 

• Αντικείμενα από το εργοστάσιο 

• Αντικείμενα από τις γραμμές 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: 

• Φωτογραφικές εκθέσεις  

• Συλλογη ζωγραφικών έργων με θέμα το 

Σιδηρόδρομο 

• Αίθουσα εκδηλώσεων 

 







Σωκράτης Σάββας – Χριστόφορος Δημητρακόπουλος – Νίκος 
Γεωργακάκης -  Χρήστος Πετρίδης – Μάρκος Δεδόπουλος.  



Για την κατασκευή του δαπανήθηκαν 190.000 δραχμές. 
 
 
 
 
  
 

 
 

Την κατασκευή του επιμελήθηκε ο Εμμανουήλ 
Παπακωνσταντίνου, ο οποίος και αποφάσισε να γίνει διώροφο. 

Είχε δύο προσόψεις και δύο κεντρικές εισόδους, σήμερα 
χρησιμοποιείται μόνο η είσοδος του ταχυδρομείου από την 
οδό Φίλωνος. 



Στην συμβολή των οδών Φίλωνος και Καραολή - 
Δημητρίου βρίσκεται το νεοκλασικό κτήριο του Παλαιού 
Ταχυδρομείου. Στις 7 Μαρτίου 1899 πάρθηκε η απόφαση 
της οικοδόμησης του κτηρίου του τότε ταχυδρομείου από 
τον δήμαρχο Τρύφωνα Μουτζόπουλο.  
 
 
 



Όμως το Ταχυδρομείο Πειραιά είναι το πρώτο κτήριο που στέγαζε στην 
Ελλάδα Ταχυδρομικό, Τηλεγραφικό και Τηλεφωνικό κατάστημα μαζί. 



19 Αυγούστου 1910 τελέσθηκαν τα εγκαίνια του Νέου Ταχυδρομικού 
Μεγάρου. 
 
 



Το κτήριο αυτό για 70 σχεδόν χρόνια εξυπηρέτησε την πόλη του Πειραιά. Το 
1970 αποφασίσθηκε η ανέγερση νέου Ταχυδρομικού Μεγάρου στην 
συμβολή των οδών Φίλωνος και Τσαμαδού, σύμφωνα με την τεχνοτροπία 
που χαρακτήριζε την δεκαετία εκείνη, το οποίο και ολοκληρώθηκε τον 
Μάρτιο του 1973. 

Το Ταχυδρομείο Πειραιά το 1977. 



 

Σήμερα στο κτήριο αυτό στεγάζεται η Δημοτική Πινακοθήκη 
Πειραιά, ενώ χρησιμοποιείται και για άλλες πολιτιστικές 
δραστηριότητες. Η δημοτική Πινακοθήκη άρχισε να λειτουργεί το 
1957 ως τμήμα αρχικά της δημοτικής βιβλιοθήκης και από το 1985 
ως ανεξάρτητο τμήμα. Περιλαμβάνει 837 έργα γνωστών 
νεοελλήνων ζωγράφων. 



Κάποια από τα έργα μέσα στους χώρους.  



Σήμερα όποιος το επισκέπτεται εντυπωσιάζεται καθώς στο κέντρο 
του, κυριαρχεί μία οκτάγωνη αίθουσα που στεγάζεται από μία 
υαλόφρακτη στέγη.  



•Το κείμενο βρέθηκε στην ιστοσελίδα: 
http://pireorama.blogspot.gr/2012/03/400.html 

•Οι φωτογραφίες βρέθηκαν κάποιες από την ίδια σελίδα και 
κάποιες από το Google. 

•Κάποιες φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τους μαθητές: 
Χρήστο Πετρίδη και Χριστόφορο Δημητρακόπουλο. 
 

 

http://pireorama.blogspot.gr/2012/03/400.html




 Ο Ερνέστος Τσίλλερ ήταν Γερμανός 

αρχιτέκτονας από τη Σαξονία, ο οποίος 

έδρασε στη Βιέννη και την Ελλάδα 

κατά τον 19ο και 20ό αιώνα. Υπήρξε 

ένας από τους σημαντικότερους και 

διασημότερους αρχιτέκτονες στην 

ελληνική επικράτεια σχεδιάζοντας και 

επιβλέποντας εκατοντάδες κτήρια. 



   Το 1875 ο μεγάλος Γερμανός αρχιτέκτονας Ερνέστος 
Τσίλλερ, που είχε εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα, 
αγόρασε σημαντική έκταση στην περιοχή της Καστέλλας.  
Σε αυτή την περιοχή οικοδόμησε μια σειρά από σπίτια, 
έργο που ολοκληρώθηκε το 1877. Από τα σπίτια αυτά 
σώζεται μόνο η οικία του βιομήχανου Π. Πατσιάδη. 





   Στη  συνοικία Τσίλλερ διέμενε η βασιλική οικογένεια.  

 
Το 1879, στα σπίτια του Τσίλλερ κατοικούσαν: 

 
1.    Στο πρώτο σπίτι ο Βασιλέας Γεώργιος Α΄ με την Βασίλισσα Όλγα 
2.       Στο δεύτερο σπίτι μια Ρωσίδα, κυρία επί των Τιμών της 

Βασίλισσας. 
3.  Στο τρίτο σπίτι διέμενε η Οικογένεια Μπενάκη  
4.  Στο Τέταρτο σπίτι διέμενε η οικογένεια Χορν 
5.  Τέλος στα επόμενα τρία σπίτια διέμεναν Αθηναίοι που τα 

χρησιμοποιούσαν ως παραθεριστικές κατοικίες. 
 

 





 





Αγραβαράς Βασίλης  

 Βουτιέρου Εμμέλεια  

 Λάιος Άγγελος  

Λυμπεράτου Εβελίνα  

Παξινός Νίκος  





Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά  
 

Ομάδα: Pi-crew 

Καβαδά Άννα 

Κάσση Κατερίνα 

Κοκκινίδη Μαρία  

Παπαβασιλείου Δανάη 

Πριμέντα Μαρικαίτη  

  





Περιεχόμενα 

1. Ίδρυση του νοσοκομείου 

2. Εγκαίνια  

3. Δούκισσα Αλεξάνδρα 

4. Λειτουργικά Στοιχεία 

5. Ιστορικά Στοιχεία 

6. Περίθαλψη τραυματιών 

7. Καινοτομίες 

8. Ανακαίνιση 

9. Σήμερα 

10. Βιβλιογραφία 



Ίδρυση του Νοσοκομείου 

 Είναι το πρώτο Ναυτικό Νοσοκομείο του Πολεμικού Ναυτικού. 

 

 Το 1895 η βασίλισσα Όλγα αγόρασε την έπαυλη Μελετοπούλου με σκοπό την 
δημιουργία νοσηλευτικού ιδρύματος για την περίθαλψη του Ρωσικού στόλου. 

 

 Η έπαυλη στεγάζεται στα όρια του φυσικού όρμου της Φρεαττύδος και του 
λιμένα της Ζέας. 

 

 Το 1902 η βασίλισσα Όλγα υποστήριξε με προσωπικά κεφάλαια τη δημιουργία 
του Ρωσικού Νοσοκομείου. 

 

 Το νοσοκομείο έμελλε να γίνει ένα από τα κύρια κέντρα των Ρώσων στην 
Ελλάδα. 



Έπαυλη Μελετοπούλου και συνοικία Τσίλερ  



Εγκαίνια  

 Στις 19 Φεβρουαρίου του 1902 εγκαινιάσθηκε από την Βασιλική Οικογένεια. 

 

 Ο Ναός αυτός είναι το παρεκκλήσι της Αγίας Όλγας και ονομάστηκε έτσι προς τιμή 

της Βασίλισσας.  

 Το νοσοκομείο αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στην κόρη της Αλεξάνδρα, η οποία πέθανε 

στις 24 Σεπτεμβρίου 1891 σε ηλικία 21 ετών μόλις. 

 

 Μέλημα της μητρός της Όλγας ήταν και το Νοσοκομείο να μείνει με το όνομα της 

θυγατέρας της “Νοσοκομείο Δουκίσσης Αλεξάνδρας”. 

 

 Τελικά όμως έμεινε γνωστό ως “Ρωσσικό Νοσοκομείο”. 

 
 

 

 



Ναός της Αγίας Όλγας μέσα στο Νοσοκομείο 

http://www.hellenicnavy.gr/images/thumbs/images005-2eb1118f759c573c981977e7350bfc11.jpg


Λειτουργικά Στοιχεία 

 Το Νοσοκομείο διέθετε, αρχικά, 24 κλίνες. 

 

 Εντός του νοσοκομείου κατασκευάστηκαν διαμερίσματα για τη 

διαμονή του ψάλτη και του ιερέα για κάλυψη των θρησκευτικών 

αναγκών των Ρώσων ναυτικών. 

 

 Παρείχε τρόφιμα, κατάλυμα καθώς και ιατρικές υπηρεσίες σε 

Ρώσους μετανάστες. 

 

 Δωρεάν παροχή υπηρεσιών προς κατοίκους Πειραιά.   

 





Ιστορικά Στοιχεία 

 Κατά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο το νοσοκομείο 

χρησιμοποιήθηκε από τον Βρετανικό ερυθρό σταυρό για την 

διακόμιση των τραυματιών.  

 Το 1912 και το 1913 το νοσοκομείο διετέθη ολόκληρο για την 

νοσηλεία αξιωματικών και οπλιτών του ελληνικού στρατού. 

 Την 9 Νοεμβρίου του 1925 εκδόθηκε διάταγμα για την 

μετατροπή του σε νοσοκομείο του Ελληνικού Πολεμικού 

Ναυτικού. 

 Η πρώτη συμμετοχή στρατιωτικού Νοσοκομείου στον πόλεμο 

του 1940 ήταν αυτή του ΝΝΠ με την νοσηλεία στις 16-8-1940 

τραυματιών από τον άνανδρο τορπιλισμό της «ΕΛΛΗΣ».  

 Το 1981 λόγω ζημιών από τους τότε σεισμούς σταμάτησε να 

λειτουργεί.  

 

 

 



Καινοτομίες 

 Στις επιστημονικές πρωτοπορίες του ΝΝΠ συγκαταλέγεται 

το γεγονός ότι στο Νοσοκομείο έγινε η πρώτη 

ακτινογραφία σε πολεμικό τραύμα στον Ελληνοτουρκικό 

Πόλεμο και ίσως από τις πρώτες παγκοσμίως. 

 

 Το Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά ήταν από τα πρώτα 

νοσοκομεία που είχαν ηλεκτροκαρδιογράφο. 

 





Ανακαίνιση 

 Από το 1985 και μετά, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανέλαβε πρωτοβουλία και 

προέβη σε ενέργειες για την ανακαίνιση και επαναλειτουργία του Ναυτικού 

Νοσοκομείου Πειραιά.  

 

 Με δαπάνη 1,7 δισεκατομμυρίων δραχμών έγινε ανακαίνιση που περατώθηκε το 

2000 και δημιουργήθηκαν 39 κλίνες. 

 

 Το 2001 το κτίριο ανακαινίστηκε εκ νέου εκσυγχρονίστηκε και επαναλειτούργησε. 



http://www.hellenicnavy.gr/images/thumbs/images004-9e0206bffd4964792967b76d42620d3d.jpg


Σήμερα 

 Το Ναυτικό νοσοκομείο Πειραιά συνεχίζει και λειτουργεί μέχρι και 

σήμερα.  

 

 Είναι διαθέσιμο και για επισκέψεις. 

 

 Στο εκκλησάκι της Αγίας Όλγας γίνονται ακόμα λειτουργίες κυρίως 

στις μεγάλες γιορτές.   



Βιβλιογραφία 

 

 http://mlp-blo-g-spot.blogspot.gr/2010/06/blog-post.html 

 

 http://www.royalchronicles.gr/to-rosiko-nosokomeio-peiraia/ 

 

 http://www.hellenicnavy.gr/el/organosi/aneksartites-ypiresies/naftiko-
nosokomeio-athinon/naftiko-nosokomeio-peiraia/istoria.html 
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Ναυτικό Νοσοκομείο τότε και σήμερα 

https://www.flickr.com/photos/ml_p/16453176057

