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1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
1.1 Το Σανατόριο «Σωτηρία»
Το Μουσείο της Σωτηρίας λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων
Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία», του οποίου ιδρύτρια υπήρξε η Σοφία Σλήμαν το 1902 (εικ.1). Ξεκίνησε
να λειτουργεί ως Σανατόριο για τους φυματικούς ασθενείς το 1905 και αποτέλεσε για δεκαετίες το
κατεξοχήν νοσηλευτικό ίδρυμα για την αντιμετώπιση της φυματίωσης. Κατά την δεκαετία του 1960,
όταν μετά την ανακάλυψη του φαρμάκου η νόσος της φυματίωσης είχε περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό,
μετονομάστηκε σε «Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος», με ειδίκευση στην Πνευμονολογία
(εικ.2). Από τον ιστορικό κτηριακό πυρήνα του Σανατορίου, ο οποίος αποτελείται από οκτώ κτήρια,
επτά κλινικές και ένα κτήριο διοικητικού χαρακτήρα, δύο έχουν κηρυχτεί διατηρητέα από το 1987:
Η «Σωτηρία», δηλαδή το πρώτο κτήριο του Σανατορίου και το Στρατιωτικό Περίπτερο (εικ.3). Το
τελευταίο μάλιστα, λόγω της καλής κατάστασης διατήρησής του, αλλά και του μεγάλου εμβαδού του,
κρίθηκε κατάλληλο για να στεγάσει την Συλλογή του Μουσείου της Σωτηρίας.

εικ. 1 Αεροφωτογραφία. Διακρίνεται με κόκκινη διαγράμμιση η τοποθεσία του Γ. Ν. Ν. Θ. Α. «Η
Σωτηρία»

εικ. 2 ΦΕΚ ίδρυσης του
Σανατορίου Σωτηρία
και η ιδρύτρια Σοφία
Σλήμαν
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Σωτηρία (1905)

Κυριαζίδειο (1907)

Αμπέτειο (1909)

Λαϊκό-Μελά (1910)

Τριανταφυλλάκι (1912) Στρατιωτικό (1913) Σπηλιοπούλειο (1914) Οικονόμειο - Διοικητήριο (1915)
εικ. 3 Τα ιστορικά κτήρια της Σωτηρίας. Με κόκκινο χρώμα πλαισιώνονται τα δύο που έχουν κηρυχθεί
διατηρητέα

1.2 Το Στρατιωτικό Περίπτερο
Το «Στρατιωτικό Περίπτερο» άρχισε να λειτουργεί το 1913, επί πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου
και κτίστηκε με χρήματα που προέρχονταν από έρανο Ομογενών για την χρηματοδότηση των
Βαλκανικών Πολέμων. Στοίχισε συγκεκριμένα 75.000 δρχ. Προοριζόταν για την νοσηλεία στρατιωτών,
ενώ μετά την λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στέγασε ασθενείς τρίτης θέσης. Λειτούργησε μέχρι
το 1969. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και μέχρι το 2003 περίπου χρησιμοποιήθηκε από το ΕΚΑΒ,
ενώ από το 2012 στεγάζει την προσωρινή έκθεση του Μουσείου «Σωτηρία».
Το κτήριο οικοδομήθηκε στο ανατολικό τμήμα του οικοπέδου και έχει μορφολογικά χαρακτηριστικά
του λεγόμενου «ελληνο-ελβετικού ρυθμού» του τέλους του 19ου αιώνα. Δανείζεται στοιχεία της
κεντροευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής, όπως ξύλινες στέγες ή στοιχεία σαλέ και εξοχικών κατοικιών που
εξυπηρετούν τις ανάγκες ενός σανατορίου, το οποίο απαιτεί εγκαταστάσεις ευάερες και ευήλιες (εικ.4).
Στο περίπτερο αυτό επίσης διαπιστώνουμε την διαμόρφωση γραμμικού στεγασμένου εξώστη σε όλο
το μήκος της νότιας όψης του κτηρίου, μια διαρρύθμιση ιδιαίτερα διαδεδομένη στα Σανατόρια στις
Ηνωμένες Πολιτείες την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα (εικ.5).

εικ. 4 Φωτογραφίες πρόσοψης Στρατιωτικού Περιπτέρου (υπάρχουσα κατάσταση)
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εικ. 5 Σύγκριση κατόψεων Περιπτέρου νοσηλείας στις Η.Π.Α (Maryland State Sanatorium, Sabillasville, 1908) και του Στρατιωτικού Περιπτέρου
Το Στρατιωτικό Περίπτερο διέθετε συνολικά 50 κλίνες. Στις τρείς εξωτερικές πτέρυγες αναπτύχθηκαν
τέσσερεις ενιαίοι θάλαμοι νοσηλείας 12 έως δεκατεσσάρων κλινών ο καθένας, ενώ στην μικρή
κάθετη βόρεια πτέρυγα τοποθετήθηκαν οι βοηθητικές Υπηρεσίες. Ο διαχωρισμός σε τμήματα δεν
ήταν απαραίτητος, αφού το κτήριο δεχόταν μόνο άρρενες ασθενείς. Στο μέσον της νότιας πτέρυγας
τοποθετήθηκε η κύρια είσοδος και στο εσωτερικό της διαμορφώθηκε μια ευρεία αίθουσα διημέρευσης.
Το κτήριο έχει συμμετρική κάτοψη σχήματος Ε. Έχει γενικές διαστάσεις 48 Χ 23 μέτρα και εμβαδόν 540
τετραγωνικά μέτρα περίπου. Είναι υπερυψωμένο ισόγειο κτίσμα, η βάση του οποίου είναι λιθόκτιστη
(εικ.6), πλάτους 90 εκατοστών. Η τοιχοποιία του είναι από τσιμεντοπλινθοδομή πλάτους 55 εκατοστών.
Στη βορειοδυτική πλευρά, υπάρχει μικρό υπόγειο με εμβαδόν 25 τετραγωνικά μέτρα περίπου. Το
κτήριο διαθέτει τρείς μαρμάρινες εξωτερικές κλίμακες. Η κεντρική κλίμακα οδηγεί στην είσοδο του
υπερυψωμένου ισογείου και οι άλλες δύο στους ημιυπαίθριους χώρους του κτηρίου (εικ.7).

εικ. 6 Κάτοψη Στρατιωτικού Περιπτέρου (υπάρχουσα κατάσταση)
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εικ. 7 Τοιχοποιία και μαρμάρινη κλίμακα
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
2.1 Περιγραφή κτηρίου
Οι όψεις διακρίνονται από συμμετρία και χαρακτηρίζονται από την εμφανή τσιμεντοπλινθοδομή (εικ.8).
Υπάρχει διακοσμητική πρόθεση σε διακεκριμένες ζώνες, οι οποίες συμπίπτουν με την ενισχυτική
διάταξή τους, παραδείγματος χάριν χαμηλωμένα τόξα στα πρέκια των ανοιγμάτων, ποδιές παραθύρων,
διάζωμα έδρασης της στέγης κ.ά. (εικ.9).

εικ. 8 Πρόσοψη Στρατιωτικού Περιπτέρου (υπάρχουσα κατάσταση)

εικ. 9 Φωτογραφία
πρόσοψης
Στρατιωτικού
Περιπτέρου
(υπάρχουσα
κατάσταση)

ΕΤΕΠΑΜ 997

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
(ΕΤΕΠΑΜ)
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναστηλώσεων, Πρακτικά
Αθήνα, Ιανουάριος 2019

Ο φορέας της στέγης είναι ξύλινος και είναι αντίστοιχα συμμετρικός ως προς τον κεντρικό άξονα του
κτηρίου (εικ.10, εικ.11). Η επικάλυψη γίνεται από κεραμίδια βυζαντινού τύπου (εικ.12).
Τα εξωτερικά ανοίγματα του κτηρίου είναι τοξωτά, ενώ οι εσωτερικές θύρες και τα παράθυρα των
ημιυπαίθριων χώρων έχουν οριζόντια πρέκια. Η θύρα εισόδου, καθώς και οι εσωτερικές κεντρικές θύρες,
είναι ξύλινες ταμπλαδωτές με τζαμιλίκια και φεγγίτη, ενώ τα εξωτερικά κουφώματα είναι δίφυλλα
ανοιγόμενα με ανακλινόμενο φεγγίτη και σκούρα γαλλικού τύπου (εικ.13).

εικ. 10 Τρισδιάστατο μοντέλο που απεικονίζει το φορέα της στέγης

εικ. 11 Ξύλινος φορέας στέγης

εικ. 12 Κεραμίδια βυζαντινού
τύπου
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εικ. 13 Πίνακας κουφωμάτων
Τα δάπεδα του κτηρίου καλύπτονται με έγχρωμα τσιμεντοπλακίδια διαστάσεων 20 Χ 20 εκατοστών, σε
λευκή και κόκκινη απόχρωση που τοποθετούνται κυρίως εναλλάξ, δημιουργώντας μια όψη «σκακιέρας»
(εικ.14).

εικ. 14 Δάπεδα
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Το κτήριο εν γένει διατηρείται σε καλή κατάσταση, λόγω της κατασκευής του και της διαρκούς χρήσης
του. Δομοστατικά προβλήματα δεν παρατηρούνται, παρά μόνο οικοδομικά, λόγω της έκθεσης στις
περιβαλλοντικές συνθήκες και της γήρανσης των υλικών. Οι εξωτερικές όψεις είναι σχεδόν αναλλοίωτες,
ενώ έχουν γίνει ήπιες επεμβάσεις στο εσωτερικό, που δεν επιβαρύνουν στατικά, αλλά μόνο αισθητικά
το κτήριο (εικ. 15).

εικ. 15 Παθολογία
2.2 Μελέτη Αποκατάστασης
Η Μελέτη Αποκατάστασης κρίθηκε αναγκαία προκειμένου το εν λόγω μνημείο να αναδειχθεί
και να φιλοξενήσει την Συλλογή του Μουσείου «Σωτηρία», ενώ οι βασικές αρχές που την διέπουν
εναρμονίζονται πλήρως με τον ισχύοντα Αρχαιολογικό Νόμο, αλλά και τις Διεθνείς Αρχές Προστασίας
Μνημείων και Αρχιτεκτονικών Συνόλων.
Προτείνονται οι πλέον απαραίτητες επεμβάσεις, οι οποίες είναι ήπιες και περιορίζονται κυρίως σε
εργασίες συντήρησης του κτηρίου, με κύριο στόχο την διατήρηση και ανάδειξη του αρχιτεκτονικού
χαρακτήρα του μνημείου, και σε δεύτερο επίπεδο εργασίες που εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία
του ως Μουσείου. Οι επεμβάσεις αυτές αναλύονται στα ακόλουθα: δομική ενίσχυση της τοιχοποιίας
και του φορέα της στέγης, συντήρηση οικοδομικών στοιχείων και άρση σε τοπικό επίπεδο οικοδομικών
αστοχιών, αισθητική αναβάθμιση με την καθαίρεση ασύμβατων προσθηκών και κατασκευών και τέλος,
αναδιάρθρωση των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων του κτηρίου με στόχο τις ελάχιστες επεμβάσεις
για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Μουσειογραφικής Μελέτης, αλλά και της προσβασιμότητας
ΑμΕΑ (εικ.16, εικ.17).
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εικ. 16 Πρόσοψη Στρατιωτικού Περιπτέρου (πρόταση-χρωματική αποκατάσταση)

εικ. 17 Δυτική όψη Στρατιωτικού Περιπτέρου (πρόταση)

3. ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑ
3.1 Σύντομο ιστορικό του Μουσείου και περιγραφή της Συλλογής
Η συστηματική προσπάθεια για την δημιουργία Μουσείου ξεκίνησε περίπου το 2005, από ομάδα
ιατρών και υπαλλήλων του Νοσοκομείου, σε άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού για
την συντήρηση και την καταγραφή μέρους της Συλλογής. Το πρώτο στάδιο των εργασιών αυτών
ολοκληρώθηκε το 2014, καλλιεργώντας το έδαφος για την εκπόνηση της Οριστικής Μουσειολογικής
και Μουσειογραφικής Μελέτης στις αρχές του 2016.
Το Μουσείο της Σωτηρίας είναι ένα ιατρικό και ιστορικό Μουσείο, που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια
κατόπιν συνεννόησης για ομάδες επισκεπτών (εικ.18). Εκεί φιλοξενείται μία προσωρινή έκθεση, που
αφορά σε ένα μικρό τμήμα της Συλλογής του Μουσείου. Η Συλλογή αυτή στο σύνολό της αποτελείται
από 800 καταγεγραμμένα αντικείμενα -εκ των οποίων τα 286 έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία το
2015- και συνεχίζει να εμπλουτίζεται με νέα ευρήματα και δωρεές. Πρόκειται για μία ιδιαίτερη και
πολύπλευρη Συλλογή, η οποία χρονολογείται περίπου από τα τέλη του 19ου αιώνα έως την δεκαετία του
1970 και αποτελείται από ιατρικά αντικείμενα, έπιπλα, φωτογραφικό υλικό, επιστημονικές εκδόσεις,
έργα τέχνης και διάφορα αντικείμενα, καθώς και αντικείμενα προσωπικής χρήσης. Τα παραπάνω
αντικείμενα προέρχονται κυρίως από ευρήματα στον χώρο του Νοσοκομείου και από δωρεές. Επίσης
ένα μέρος αυτών βρέθηκαν σε αποσκευές ασθενών του Σανατορίου, οι οποίοι κατέληξαν εκεί και δεν
αναζητήθηκαν ποτέ από τους συγγενείς τους. Από το σύνολο της Συλλογής, στην μόνιμη έκθεση θα
εκτεθούν περί τα 500 αντικείμενα (εικ19, εικ.20).
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εικ. 18 Εκθεσιακοί χώροι και οργανωμένες ξεναγήσεις

εικ. 19 Ιατρικά εργαλεία και έπιπλα
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εικ. 20 Φωτογραφικό υλικό, βιβλία, έργα τέχνης και διάφορα αντικείμενα

3.2 Μουσειολογική-Μουσειογραφική Μελέτη
Η Μουσειολογική Μελέτη έχει ως στόχο να αφηγηθεί την ιστορία της αντιμετώπισης της ασθένειας της
φυματίωσης κατά τον 20ό αιώνα μέσω της επιστημονικής προσέγγισης αυτής, δημιουργώντας όμως
ένα πλαίσιο πιο ανθρωποκεντρικό. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζει την ιστορία της φυματίωσης, την
ιστορία της αντιμετώπισης της φυματίωσης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, την ιστορία της Σωτηρίας,
την μετεξέλιξη της επιστήμης της Φυματιολογίας σε αυτήν της Πνευμονολογίας και τις κοινωνικές
προεκτάσεις και την επιρροή της φυματίωσης στην ζωή του ανθρώπου (εικ.21).
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εικ. 21 Πόστερ αντιφυματικού αγώνα
Στη συνέχεια, η Μουσειογραφική Μελέτη αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις βασικές αρχές σχεδιασμού
όπως ο σεβασμός προς τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του μνημείου που θα φιλοξενήσει τις
εκθεσιακές ενότητες, η δημιουργία μιας ενιαίας οπτικής ταυτότητας, η διαμόρφωση ήρεμου και
αρμονικού περιβάλλοντος, ο απλός, λιτός σχεδιασμός, αλλά και η πρωτοτυπία σε κομβικά σημεία και
οι σχεδιαστικές λύσεις που συνδυάζουν την κατασκευαστική ποιότητα, την λειτουργικότητα και την
αισθητική.
Το Μουσείο έχει συνολικό εμβαδόν 540 τ.μ., από τα οποία τα 340 θα χρησιμοποιηθούν ως εκθεσιακοί
χώροι και δηλώνονται με κόκκινο χρώμα και τα 200 ως λειτουργικοί, οι οποίοι δηλώνονται με μπλε
χρώμα, δηλαδή βιβλιοθήκη, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κ.ά. Στην κάτοψη διακρίνεται η πορεία
επισκεπτών στους εκθεσιακούς χώρους με κόκκινο χρώμα, η πορεία επισκεπτών στους υπόλοιπους
χώρους του Μουσείου με μπλε χρώμα καθώς και η πορεία ΑμΕΑ με πράσινο χρώμα (εικ.22).

εικ. 22 Μουσειογραφική πορεία
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Συνοπτικά, οι ενότητες της μόνιμης έκθεσης έχουν καθοριστεί ως εξής:
α. Η Σοφία Σλήμαν σάς καλωσορίζει: Σε αυτό το χώρο φιλοξενούνται αντικείμενα που σχετίζονται άμεσα
με την ιδρύτρια του Σανατορίου, όπως το πιάνο, το ξύλινο γραφείο, η προτομή και οι φωτογραφίες της
και εισάγουν τον επισκέπτη στον κόσμο της Σωτηρίας (εικ.23).

εικ. 23 Κάτοψη ενότητας «Η Σοφία Σλήμαν σας καλωσορίζει» και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις
β. Το Αύριο έχει ιστορία: Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει την ιστορία του Αντιφυματικού Αγώνα. Ξεκινά
από την ευρωπαϊκή πολιτική, ειδικεύεται στην Ελλάδα και καταλήγει στην περίπτωση της Σωτηρίας
(εικ.24).
γ. Στρεπτομυκίνη, πριν και μετά τη μεγάλη τομή: Στην ενότητα αυτή, η ανακάλυψη του φαρμάκου κατά
της φυματίωσης, λειτουργεί σαν τομή στην αφήγηση και στον χώρο. Η εγκατάσταση του συμβόλου της
στρεπτομυκίνης χωρίζει την αίθουσα σε δύο υποενότητες, στις οποίες εκτίθενται τα μέσα της ιατρικής
πριν και μετά την ανακάλυψη του φαρμάκου. Η αίθουσα καταλήγει σε μία αναπαράσταση εξώστη
αεροθεραπείας και ηλιοθεραπείας (εικ.25).
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εικ. 24 Κάτοψη ενότητας «Το Αύριο έχει ιστορία» και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις
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εικ. 25 Κάτοψη και όψεις ενότητας «Στρεπτομυκίνη, πριν και μετά τη μεγάλη τομή» και φωτορεαλιστικές
απεικονίσεις
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δ. Τα δωμάτια της Σωτηρίας: Η βόρεια πτέρυγα αποτελείται από 6 δωμάτια, τα οποία αντιστοιχούν σε
6 ξεχωριστές εκθεσιακές ενότητες.
•

Πληθυσμογράφος: Στο δωμάτιο 1 παρουσιάζεται η λειτουργία του πληθυσμογράφου, εργαλείου
μέτρησης της χωρητικότητας των πνευμόνων σε αέρα, μέσω δύο αυθεντικών αντικειμένων, των
ετών 1950-1960 και της δεκαετίας του 1970 αντιστοίχως (εικ.26).

εικ. 26 Κάτοψη ενότητας «Πληθυσμογράφος» και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις
•

Σιδηρούς Πνεύμων: Στο δεύτερο δωμάτιο παρουσιάζεται ο σιδηρούς πνεύμων, εργαλείο για την
καταπολέμηση της πολιομυελίτιδας κυρίως κατά την δεκαετία του 1950 (εικ.27).

εικ. 27 Κάτοψη ενότητας «Σιδηρούς Πνεύμων» και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις
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•

Δωμάτιο ασθενούς: Γίνεται ανασύνθεση ενός δωματίου γυναίκας ασθενούς με αυθεντικά
νοσοκομειακά έπιπλα και προσωπικά αντικείμενα (εικ.28).

εικ. 28 Κάτοψη ενότητας «Δωμάτιο ασθενούς» και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις
•

Αντιφυματικό ιατρείο: Γίνεται αναπαράσταση του πρώτου αντιφυματικού ιατρείου, που λειτούργησε
στην οδό Πειραιώς 81, το 1907 (εικ.29).

εικ. 29 Κάτοψη ενότητας «Αντιφυματικό ιατρείο» και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις
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Στο βάθος της πτέρυγας, τα δύο τελευταία δωμάτια αναδεικνύουν την επιρροή της ασθένειας στις τέχνες,
όπως την μουσική, την ζωγραφική, την γλυπτική, την λογοτεχνία, την ποίηση και τον κινηματογράφο.
Μουσική-Τέχνες-Γράμματα: Στο δωμάτιο αυτό παρουσιάζεται με διαδραστικό τρόπο και ποικίλα μέσα
η καλλιτεχνική δημιουργία που σχετίζεται με την νόσο της φυματίωσης περίπου από τον 19ο αιώνα έως
και σήμερα (εικ.30).

εικ. 30 Κάτοψη ενότητας «Μουσική-Τέχνες-Γράμματα» και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις
vi.
Φωτογραφία-Αίθουσα Μάνθου Μεταλινού: Στο τελευταίο δωμάτιο, μπορεί κανείς, ακούγοντας
τα ρεμπέτικα της φθίσης, να παρακολουθήσει την πορεία τού εκσυγχρονισμού του Ιδρύματος, γύρω στα
1937, μέσα από τις προσωπικές φωτογραφίες του τότε Διοικητή Μάνθου Μεταλινού (εικ.31).
Το Μουσείο παρέχει επίσης την δυνατότητα μελέτης και έρευνας στον χώρο της Βιβλιοθήκης, αλλά και
την διοργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων και περιοδικών εκθέσεων στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
(εικ.32).
Τέλος, προτείνεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για την οργανωμένη φύτευση φυτών με
φαρμακευτικές ιδιότητες, ως προέκταση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου (εικ.33).
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εικ. 31 Κάτοψη ενότητας «Φωτογραφία-Αίθουσα Μάνθου Μεταλινού» και φωτορεαλιστικές
απεικονίσεις

εικ. 32 Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις Βιβλιοθήκης και Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων
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εικ. 33 Πρόταση διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου
3.3 Στόχοι Μουσειολογικής-Μουσειογραφικής Μελέτης
Συνοψίζοντας, στόχος των Μελετών είναι καταρχάς η αποκατάσταση του μνημείου με τη συντήρηση
και διατήρηση των περισσότερων από τα αυθεντικά του στοιχεία, τη χρήση παραδοσιακών υλικών και
τρόπων δομής και την κατά το δυνατόν αναστρεψιμότητα των επεμβάσεων και τη διάκριση των νέων
κατασκευών και υλικών.
Στη συνέχεια είναι η δημιουργία ενός μουσείου για την Ιατρική, τον Αντιφυματικό αγώνα και τη
Σωτηρία, η ανάδειξη του μέγιστου δυνατού αριθμού των αντικειμένων της Συλλογής, η προβολή των
προσωπικών ιστοριών των ασθενών, η παρακολούθηση της εξέλιξης της επιστήμης της Φυματιολογίας σε
Πνευμονολογία και τέλος η διαμόρφωση ενός σημείου ανάπαυλας και ψυχαγωγίας για το επιστημονικό
προσωπικό και τους επισκέπτες.
4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι το 2017, ολοκληρώθηκε η εκπόνηση πλήρους σειράς Μελετών
Εφαρμογής, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και από το
Συμβούλιο Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η εκπόνηση ολοκληρωμένης σειράς Μελετών
οδήγησε στην ένταξη του έργου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» το
οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
5. ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
•
•
•
•
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The Sotiria Museum: Museological and Museographic Project
Ifigeneia H. Dimitriou, Architec NTUA - MSc Museology UPC Barcelona (ifitaz@gmail.com)
Asimina G. Grigoriou, Archaeologist UOA & Université de Sorbonne Paris IV – Museologist Ecole du
Louvre (grigoriouasimina@gmail.com)
The Sotiria Museum operates within the framework of the Athens’ General Hospital of Chest Diseases
“Sotiria”, whose founder was Sofia Schliemann in 1902. It started to function in 1905 as a Sanatorium
for tuberculosis patients and for decades it has been the leading nursing institution for tuberculosis
disease. Among the historic building core of the Sanatorium, which consists of eight buildings, seven
clinics and an administrative building, two have been listed in 1987: Sotiria, the first building of the
Sanatorium and the Military Pavilion.
The case under consideration concerns the Military Pavilion, built in 1913 during Eleftherios Venizelos’
era and intended only for male patients. It functioned from 1913 to 1969 and from 2012 it was used to
house the Sotiria Museum Collection and a temporary exhibition. The building borrows elements of the
Swiss chalet style (wooden roofs, chalet elements, etc.) but also uses a layout widespread in Sanatoria
of the United States in the first decade of the 20th century (e.g. linear roofed balcony). The Military
Pavilion is an elevated ground floor building with a symmetrical plan view of the E-shaped. It has a
total size of 48 x 23 meters and an area of approximately 540 square meters. The building generally has
been maintained in good condition, due to its construction and its uninterrupted use. Structural problems
are not observed, only some constructive due to exposure to environmental conditions and the aging of
materials. The exterior facades are almost unchanged while at the interior there have been mild interventions, which do not burden the building statically but only aesthetically.
The Sotiria Museum is a medical and historical museum operating over the last few years in favor of
guest groups. There is a temporary exhibition showing a small part of the Museum’s Collection. The
entire collection consists of 800 inventoried objects. It is a special and versatile collection, dating back
to the late 19th century until the 1970s. At the permanent exhibition about 500 objects will be exhibited.
The Museum has a total area of 540 square meters out of which 340 will be used as exhibition spaces
and 200 as functional. The permanent exhibition consists of nine main sections.
To conclude, the aim of the studies is to restore the monument by conserving and preserving most of
its original features, by using traditional materials and ways of structure and reversible interventions as
much as possible and by distinguishing the new constructions and materials. It is also the setting up of a
Museum about Medicine, Fight against Tuberculosis and the Hospital Sotiria itself, as well as the exhibition of the greatest possible number of rare medical items, the unveiling of patients’ personal histories,
the monitoring of the evolution of Phtysiology into Pulmonology, creating at the same time a relaxation
and entertainment space for scientific staff and visitors.
Finally, it is worth noting that in 2017 a complete series of detailed Studies was completed and approved
by the Central Council of Modern Monuments and the Museum Council of the Ministry of Culture. The
completion of those studies led to their integration into the Regional Operational Program “Attica 20142020”, which is in progress.

