
Ιστορικό Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ.
Γεννηματάς» 

O Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» ξεκίνησε να λειτουργεί την 
Άνοιξη του 1975 όταν αγοράστηκε, έναντι του ποσού των 70.000 δραχμών, ένας 
προκατασκευασμένος Ιερός Ναός που επωλείτο στα Ν. Λιόσια. 

Η αγορά έγινε με δωρεές των εργαζομένων αλλά και των ασθενών του Νοσοκομείου κατόπιν 
ενεργειών του π. Διογένους Ρουπίνα, τον οποίο είχε διορίσει στο Νοσοκομείο η Ιερά Αρχιεπισκοπή
Αθηνών το 1974. 

Η πρώτη Θεία Λειτουργία τελέστηκε το Σάββατο του Λαζάρου το 1975. 

Η ολοκλήρωση της αγιογράφησης, η τοποθέτηση ξυλόγλυπτου τέμπλου καθώς και ο εν γένει 
εξοπλισμός του Ιερού Ναού έγινε με την φροντίδα του π. Κοσμά Παλαιογιάννη, που διορίστηκε 
Ιερέας στο Νοσοκομείο το 1977 και υπηρέτησε με ζήλο για 28 ολόκληρα χρόνια. 

Αξίζει να  μνημονευτεί ο κ. Μιχαήλ Καρβελάς, Διοικητής του Νοσοκομείου, που βοήθησε πολύ 
τον Ιερό Ναό. 

Το 2005/2006 ο Ιερός Ναός ανακαινίστηκε πλήρως και εξοπλίστηκε καλύτερα με ενέργειες του 
τότε Διοικητού του Νοσοκομείου Δρ. Αντωνίου Αυγερινού. 

Η λειτουργία του Ιερού Ναού σταμάτησε στις 7/11/2014, όταν παρουσιάστηκε σοβαρό πρόβλημα 
στην οροφή και η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου παρήγγειλε την διακοπή της λειτουργίας 
του μέχρι να λυθεί οριστικά το πρόβλημα. 

Τον επόμενο χρόνο η Θεία Λειτουργία και όλες οι ακολουθίες ετελούντο στο Αμφιθέατρο του 
Νοσοκομείου σε χώρο που διαμορφώθηκε κατάλληλα. 

Με την οικονομική βοήθεια τόσο της Διοίκησης του Νοσοκομείου όσο και των πιστών 
αντικαταστάθηκε όλη η στέγη του Ιερού Ναού και στηρίχτηκε σε ένα σιδερένιο σκελετό που 
αναπτύχθηκε εξωτερικά του παλαιού τοίχου.  

Έτσι, τα Χριστούγεννα του 2015, ο Ιερός Ναός επαναλειτούργησε με την νέα οροφή, η οποία είναι 
υψηλότερη κατά 60 εκατοστά, με αποτέλεσμα να μεγαλώσει αισθητά ο εσωτερικός χώρος. 

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» είναι ένα από τα μεγαλύτερα Δημόσια 
Νοσοκομεία της Ελλάδος. 

Έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία στο χώρο της παροχής φροντίδων υγείας, στα 60 περίπου 
χρόνια συνεχούς λειτουργίας του. 

Είναι δυναμικότητος 700 περίπου κλινών και παρέχει υπηρεσίες όλων των ιατρικών ειδικοτήτων  
(πλην της καρδιοχειρουργικής και θωρακοχειρουργικής). 

Είναι ένα Νοσοκομείο με ποιοτικό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο προτιμούν οι 
ασθενείς (όπως φαίνεται από την προσέλευση στις  εφημερίες). 

Οι βασικές του Υπηρεσίες είναι η Διοικητική, η Ιατρική, η Νοσηλευτική και η Τεχνική.



Θρησκευτική Υπηρεσία Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

Η Θρησκευτική υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» επιτελεί ένα πολύ 
σημαντικό έργο με την συμπαράσταση που προσφέρει τόσο στους ασθενείς και τους συνοδούς 
τους, όσο και στους εργαζομένους στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα. 

Ο Νοσοκομειακός Ιερέας διακονεί τους ανθρώπους στην πιό δύσκολή τους στιγμή, στη στιγμή του 
πόνου. Η βοήθεια προσφέρεται ανάλογα με τις ανάγκες και την δεκτικότητα κάθε ψυχής. 

Συγκεκριμένα, προσφέρεται με την Ιερά Εξομολόγηση, την Θεία Κοινωνία, τις ευχές της 
Εκκλησίας, τις ακολουθίες στο Ναό, τις επισκέψεις στους θαλάμους, τις συζητήσεις και την 
βοήθεια σε πρακτικές τους ανάγκες με την συμπαράσταση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του 
Νοσοκομείου καθώς και των εθελοντριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 

Ο Ιερέας διακονεί όχι μόνο τους ασθενείς και τους συνοδούς τους, αλλά και τους εργαζομένους στο
Νοσηλευτικό Ίδρυμα (ιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικούς και άλλους υπαλλήλους). 

Ο Ιερέας είναι στη διάθεση των πιστών καθ΄ όλο το 24ωρο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν με τον Ιερέα: 

• Αυτοπροσώπως στον Ιερό Ναό
• Στο τηλέφωνο του Ιερού Ναού (2132032437 ή 2107768437)
• Μέσω των Νεωκόρων του Ιερού Ναού
• Μέσω της Προϊσταμένης κάθε Κλινικής του Νοσοκομείου 
• Μέσω της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου

Στον Ιερό Ναό τελούνται Θείες Λειτουργίες κάθε Κυριακή, καθώς και κατά τις σημαντικότερες 
εορτές του έτους. 

Ο Ιερός Ναός είναι ανοιχτός καθημερινά 6:30 π.μ. - 7:30 μ.μ., δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους 
πιστούς να προσκυνήσουν και να προσευχηθούν. 

Στον Ιερό Ναό υπηρετούν τρεις νεωκόροι, που φροντίζουν για την καθαριότητα και τη συντήρησή 
του. 

Στις ακολουθίες διακονούν δύο ιεροψάλτες. Στο διοικητικό και διαχειριστικό έργο 
συμπαραστέκονται στον Ιερέα τέσσερεις επίτροποι που ορίζονται από τον Μακαριώτατο 
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος. 

Στο όλο ποιμαντικό έργο του Ιερέα βοηθά, όπως αναφέρθηκε, και η ομάδα εθελοντών της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 

Τέλος, για την σωστή λειτουργία του Ιερού Ναού είναι σημαντική και η συμβολή της Διοίκησης 
του Νοσοκομείου, των ιατρών, των νοσηλευτών και των εργαζομένων σ’ αυτό, καθώς και των 
εκτός Νοσοκομείου εκκλησιαζομένων στον Ιερό Ναό.


