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Πέρασαν 150 χρόνια από τη θεμελίωση 
του Τζανείου Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά, 
που αποτέλεσε την υλοποίηση του οράματος 
και της δωρεάς του εμπόρου και Δημότη 
Πειραιά ΝΙΚΗΤΑ ΤΖΑΝΝΗ ή ΤΖΑΝΝΕ από 
τα Κύθηρα. 

Στις 24 Ιουλίου 1866: «Με πανηγυρικό 
τρόπο και με παρόντες τους Δημοτικούς, 
Στρατιωτικούς και Πολιτικούς άρχοντες της 
Πόλης, προεξάρχοντος του Νομάρχου κ. 
Πολυζωίδου και την παρουσία πλήθους εκ των 
κατοίκων της πόλης, ετέθη ο θεμέλιος λίθος του 
Νοσοκομείου μας. Η επιθυμία του εκλιπόντος 
Νικήτα Τζάννη γίνεται πραγματικότητα, μέσω της 
συζύγου του!», έγραψε η εφημερίδα 
ΠΑΛΙΓΕΝΕΣΙΑ  της εποχής εκείνης! 

Η μελέτη κατασκευής, η συγκρότηση 
και η λειτουργία του, έγινε με την φροντίδα 
του Πειραιώτη Καθηγητή της 
Φαρμακολογίας και Παθολογικής 
Ανατομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ.  

Το Τζάνειο ξεκίνησε τη λειτουργία του  
το 1873 ως δημοτικό νοσοκομείο. Από τότε 
όλη η Ελλάδα  απέκτησε  ένα  δεύτερο 
Δημοτικό νοσοκομείο, μετά το Δημοτικό 
νοσοκομείο  Αθηνών και ο Πειραιάς και τα 
νησιά μας  ένα σημαντικό κέντρο βοήθειας 
και θεραπείας! Το λιμάνι απέκτησε φάρο 
ελπίδας, στήριξη και βοήθεια στις οικογένειες 
των ναυτικών, των νησιωτών και των 
επαρχιωτών γενικότερα. 

Η ύπαρξη του νοσοκομείου κάλυψε 
τεράστιες ανάγκες και από τότε έως σήμερα ο 
ρόλος ήταν σημαντικός και πολυδιάστατος  
για τη  νοσοκομειακή περίθαλψη, όχι μόνο 
των κατοίκων του Πειραιά και των γύρω 
περιοχών αλλά και της επαρχίας, ιδίως της 
Νησιωτικής Ελλάδος. 
        Το 1927 λειτούργησε νέα πτέρυγα ως 
Μαιευτήριο.  
      Το 1934 ανεγέρθη νέα πτέρυγα, που 
λειτούργησε ως Χειρουργικό Τμήμα, το 
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ΣΑΛΙΠΟΥΛΕΙΟ, δωρεάς Δημητρίου 
Σαλιπούλα.   

Κατά  τον πόλεμο 1940 - 1941 
προσέφερε μέγιστες υπηρεσίες και  ειδικότερα 
στον βομβαρδισμό του Πειραιά την 11η 
Ιανουαρίου 1944. Πολλά έχουν γραφεί γι’ 
αυτόν τον βομβαρδισμό, που είχε τεράστιο 
αριθμό θυμάτων ανάμεσα στον άμαχο 
πληθυσμό του Πειραιά και υπάρχουν  
μαρτυρίες ότι το Τζανειο νοσοκομείο  έπαιξε 
πρωταρχικό ρόλο για να ανακουφίσει τον 
πόνο του πειραϊκού λαού. 

Στη νέα εποχή του Νοσοκομείου μετά 
το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο,  ξεχωρίζουν οι 
παρουσίες  του Διευθυντή της Παθολογικής 
Κλινικής Υφηγητή Θεοδώρου Κ. Αφεντούλη 
(εγγονού του κτήτορα ) και του Διευθυντή της 
Χειρουργικής Κλινικής Υφηγητού Γεωργίου 
Κατσαφάδου.  

Στα χρόνια που πέρασαν η στελέχωση 
του Νοσοκομείου με Νοσηλευτικό 
Προσωπικό γινόταν από σχολές άλλων 
νοσοκομείων. Γι’ αυτό, το 1973, 100 περίπου 
έτη μετά την ίδρυση του Νοσοκομείου 
λειτουργεί η Νυκτερινή Σχολή Βοηθών 
Νοσοκόμων μονοετούς φοίτησης του 
Τζανείου Νοσοκομείου (ΦΕΚ 28 31-1-1973 ), 
με επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 
Περισσότεροι από τους τότε μαθητές\τριες 
ήταν για πάρα πολλά χρόνια η ραχοκοκαλιά 
του Νοσοκομείου, οι «άνθρωποι της πρώτης 
γραμμής» που εργάστηκαν με τις πιο 
αντίξοες συνθήκες, δίδοντας πραγματικά τον 
εαυτό τους στην διάθεση προσφοράς της 
Νοσηλευτικής Φροντίδας. 
    Την δεκαετία του 1970 - 1980  
δημιουργήθηκε το Κέντρο Μεταμοσχεύσεων 
με τον υφηγητή Ε.Ι. Χατζηγιαννάκη, 
Διευθυντή της Β´  Χειρουργικής Κλινικής, 
που πρωτοστάτησε στις μεταμοσχεύσεις 
νεφρών (1977-1983) 254 συνολικά, ενώ το 

1978 έγινε στο Τζάνειο η πρώτη στην Ελλάδα 
μεταμόσχευση μυελού των οστών από τον 
υφηγητή Μ. Χατζηγιαννάκη. 

Στο «Τζάνειο» λειτούργησε από το 
1976 το πρώτο στην Ελλάδα Εργαστήριο 
Ανοσολογίας. 

Στο τέλος της δεκαετίας του ‘80 έγινε η 
αναμόρφωση και σημαντικότατη εξέλιξη της 
καρδιολογικής Κλινικής με Δ/ντή τον 
υφηγητή Διονύσιο Φ. Κόκκινο.  

Η ανοδική επιστημονική πορεία του 
Νοσοκομείου συνεχίστηκε  με την καταλυτική 
παρουσία του Διευθυντού και Υφηγητή της 
Χειρουργικής Γεωργίου Αυλάμη, τόσο για το 
Νοσοκομείο όσο και για την Ελληνική 
Χειρουργική γενικότερα, με γνώμονα το 
δόγμα του Θεοδώρου Αφεντούλη: «Ουδείς 
Έλλην ιατρός αφιλοσόφητος». Ο ερχομός του 
χειρουργού κου Αυλάμη αλλάζει τα πάντα 
στον Χειρουργικό τομέα, φυσά καινούργιος 
άνεμος στο Τζάνειο. Η προσφορά του ήταν με 
αγάπη στον συνάνθρωπο. Μεγάλος δάσκαλος 
στην χειρουργική. Όταν ήθελαν να πουν 
κάποιον καλό Χειρουργό   έλεγαν «ήταν της 
σχολής του Αυλάμη». Επίσης εμβληματική 
υπήρξε η παρουσια και η φυσιογνωμία του 
χειρουργού Κ. Κυριακού. 

Η ανάπτυξη του Νοσοκομείου 
συνεχίζεται το 1990 με τη λειτουργία της 
Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και 
το 1999 με την ανέγερση του Νέου Κτιρίου 
στη θέση του παλαιού (Σαλιπούλειο), στο 
οποίο λειτούργησε Μαιευτική-
Γυναικολογική κλινική και το Παιδιατρικό 
τμημα. 

Θα πρέπει να υποσημειωθεί η 
καταλυτική παρουσία σε όλες αυτές τις 
διοικητικές μεταβολές του Αλέξανδρου Γ. 
Φλώρου, Επίτ. Αντ. εισαγγελέως του Αρείου 
Πάγου και προέδρου του Δ.Σ. Ιδρύματος 
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Επίσης δημιουργήθηκαν ειδικές 
μονάδες όπως η ΜΕΛ. ΜΕΠ/Κ, ΜΤΝ. 

Την τελευταία δεκαετία ανεπτύχθησαν 
και εκσυγχρονίστηκαν όλες οι Κλινικές τις 
οποίες έχει σήμερα το Νοσοκομείο. Στο 
Νοσοκομείο υπηρέτησαν και προσφέρουν και 
σήμερα τις υπηρεσίες τους  επιστήμονες 
πανευρωπαϊκής εμβέλειας, οι οποίοι 
ανέβασαν το κύρος και το επιστημονικό 
επίπεδο του σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες 
(λαπαροσκοπική χειρουργική, βαριατρική, 
επεμβατική καρδιολογία, διαβήτης και 
μεταβολικά νοσήματα, λοιμώξεις,  
παιδιατρική, εξειδικευμένα εργαστήρια). 

Υπηρέτησαν καταξιωμένοι διοικητές 
και Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου 
που με τις ενέργειες τους έφτασαν το 
νοσοκομείο στη σημερινή του μορφή. 
Μεγάλη υπήρξε και η προσφορά του 
διοικητικού, νοσηλευτικού, τεχνικού και 
λοιπού προσωπικού. Το Ελεγκτικό Συνέδριο 
και όλες οι υπηρεσίες ελέγχου του 
Υπουργείου εκφράζονται με τα καλύτερα 
λόγια για το Νοσοκομείο που προσφέρει 

άριστες υπηρεσίες στον πειραϊκό λαό και στη  
νησιωτική Ελλάδα γενικότερα. 

Στο πέρασμα των 150 χρόνων το ΓΝΠ 
ΤΖΑΝΕΙΟ   με νέα, εκσυγχρονισμένη μορφή 
δίνει καθημερινά τη μάχη για τον άνθρωπο. 
Διευρυμένο σε κτιριακές εγκαταστάσεις, 
λειτουργίες, με επιστημονικό, κοινωνικό και 
εκπαιδευτικό έργο, αποτελεί πλέον έναν 
πολυδιάστατο εθνικό οργανισμό – σημείο 
αναφοράς στην υπηρεσία της Υγείας.  

Το όραμα για φροντίδα της Υγείας 
επεκτάθηκε πλέον στην προληπτική ιατρική, 
στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, σε 
πρωτοποριακές υπηρεσίες και θεραπείες, 
καθώς και στην εισαγωγή καινοτομικών 
ιατρικών πρακτικών που δεν υπηρετούν, 
απλά, την υγεία, αλλά και την ποιότητα ζωής 
των πολιτών, ειδικά την σημερινή εποχή της  
οικονομικής κρίσης. 150 χρόνια το Τζάνειο 
συνεχίζει να δίνει ζωή στον Πειραιά, στις 
γύρω περιοχές και στα νησιά μας. 
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