
Ο Πειραιάς τον 19ο αιώνα



Ο Κριμαϊκός πόλεμος

 Ο Κριμαϊκός Πόλεμος (Οκτώβριος 1853 -
Φεβρουάριος 1856) υπήρξε η ένοπλη σύγκρουση
μεταξύ της Ρωσικής Αυτοκρατορίας από τη μία
πλευρά και των συμμαχικών δυνάμεων της
Βρετανικής Αυτοκρατορίας, της Γαλλικής
Αυτοκρατορίας, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
και του Βασιλείου της αρδηνίας από την άλλη
πλευρά.

 Ο βασιλιάς Όθωνας προσπαθεί να εκμεταλλευτεί
τη συγκυρία και να εισβάλει στη Θεσσαλία, η
οποία ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

 Αντιδρούν οι Μεγάλες Δυνάμεις και προέβησαν
στον ναυτικό αποκλεισμό του Πειραιά.
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Κριμαϊκός πόλεμος



Πειραιάς στα τέλη του 19ου αιώνα

 Κόμβος τριών οδών του μεσογειακού 
εμπορίου.

- ιτηρών από Μαύρη θάλασσα και 
Αλεξάνδρεια.

- Εξαγωγικού εμπορίου από Οθωμανική 
αυτοκρατορία, Μαύρη θάλασσα, Νότια 
Ρωσία και Αίγυπτο προς τη δυτική Ευρώπη.

- Εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων από 
Γαλλία, Αυστρία, Αγγλία.

Αναπτύσσεται ραγδαία ο ελληνικός στόλος.



Πειραιάς στα τέλη του 19ου αιώνα

 Τελ περίοδο 1875-1915 παραηερείηαη ε 

κεηάβαζε από ηα ηζηηοθόρα πιοία ζηα 

αηκόπιοηα.

 1890-1914: εδραίωζε εθοπιηζηηθώλ 

γραθείωλ ζηολ Πεηραηά.

 Η Εζληθή Τράπεδα ηες Ειιάδας αλοίγεη 

παράρηεκα ζηολ Πεηραηά ήδε από ηο 

1841.



Ο Πειραιάς και οι πρόσφυγες του 1922



Ο Πειραιάς και οι πρόσφυγες 
του 1922

Απόκομμα αθηναϊκήρ 
εθημεπίδαρ (Σεπηέμβπιορ 1922)

Ππόζθςγερ έξω από ηο 

ξενοδοσείο «Αναηολή»



Προσφυγικός συνοικισμός 
Δραπετσώνας



Ζάννειο Ορφανοτροφείο



Προσφυγικές κατοικίες στη Νίκαια



Τα προσφυγικά στο Τουρκολίμανο



Ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος 

 Σσλοιηθά πέζαλαλ 13.282, από ηοσς 
οποίοσς οη 10.782 από ηελ πείλα ηολ 
καύρο τεηκώλα ηοσ 1941-42, 1.741 από 
εθηειέζεης θαη 859 από ηοσς 
βοκαβρδηζκούς.

 Ο Πεηραηάς βοκβαρδίδεηαη ζσλοιηθά 239 
θορές. 

 Ο πηο θοβερός βοκβαρδηζκός ήηαλ 
ασηός ηες 11ες Ιαλοσαρίοσ 1944 (700 
άκατοη λεθροί) 



Βομβαρδισμός Πειραιά από τους 

συμμάχους(11/1/1944)



Βομβαρδισμοί στον Πειραιά

Η βομβαπδιζμένη Αγία 

Τπιάδα (1946)



Η Αγία Τριάδα σήμερα και πριν 

τον βομβαρδισμό



Κατοχικός λιμός στον Πειραιά 

1941-1942


