
1. Ιστορία Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»

Όλα ξεκινούν στις 27 Απριλίου 1872 όταν 62 Κυρίες συστήνουν με τη συνδρομή
της Βασίλισσας Όλγας τον «Σύλλογο Κυριών υπέρ Γυναικείας Παιδεύσεως». 
Οι  σκοποί  του  Συλλόγου  ήταν:  φιλανθρωπικός,  κοινωφελής  καθώς  και  η
μόρφωση των Αδελφών Νοσοκόμων, για την μόρφωση των οποίων - και πάλι με
την  ηθική  και  υλική  βοήθεια  της  Βασίλισσας  Όλγας  -  ιδρύθηκε  το  1875  το
«Νοσοκομικόν Παιδευτήριον» για την κατάρτιση των Νοσοκόμων Αδελφών στην
τέχνη  της  νοσηλείας.  Μόλις  λειτούργησε  το  «Νοσοκομικόν  Παιδευτήριο»
διαπιστώθηκε  η  αδυναμία  για  την  εκπλήρωση  του  σκοπού  του  και  κρίθηκε
απαραίτητη και η σύσταση ενός Νοσοκομειακού Κέντρου όπου θα “διαιτώνται
και θα εκπαιδεύονται” οι αδελφές Νοσοκόμες.

Τον  Απρίλιο  του  1876  συγκροτήθηκε  επιτροπή  από  τον  τότε  Μητροπολίτη
Αθηνών Προκόπιο ως πρόεδρο και μέλη τους Λ. Μελά, Μ. Ρενιέρη, Γ. Μακκά και
Α. Θεοφιλά για τη συγκέντρωση οικονομικών πόρων. Η επιτροπή αυτή έκανε
έκκληση στο λαό στις 25 Ιανουαρίου 1880 για τη συλλογή συνδρομών για την
ανέγερση του Νοσοκομειακού Κέντρου.  Συγχρόνως βρίσκεται και το κατάλληλο
οικόπεδο και η «Ιερά Μονή Ασωμάτων- Πετράκη» το προσφέρει τμηματικά από
το έτος 1880 μέχρι το 1890. Σήμερα το Νοσοκομείο καλύπτει έκταση 75.000 τ. μ
και διαθέτει 930 κλίνες.

Το  1881  εκδόθηκε  Βασιλικό  Διάταγμα,  με  το  οποίο  εγκρίθηκε  η  ίδρυση  του
Θεραπευτηρίου σαν φιλανθρωπικό ίδρυμα με την ονομασία « Ευαγγελισμός».
Στις  25  Μαρτίου  1881  κατατέθηκε  ο  θεμέλιος  λίθος  για  την  ανέγερση  του
Νοσοκομείου από τον Βασιλέα Γεώργιο τον Α’. Στις 25 Μαρτίου 1884 γίνονται τα
εγκαίνια  του  Θεραπευτηρίου.  Ο  αγιασμός  ψάλλεται  από  τον  Μητροπολίτη
Αθηνών Προκόπιο. 

2.Ιστορία του Ιερού Ναού «Ευαγγελισμός» του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»

Ο ιερός ναός του Νοσοκομείου χτίστηκε με δαπάνη και φροντίδα της Βασίλισσας
Όλγας. Στις 25 Μαρτίου 1912 ετέθη ο θεμέλιος λίθος και στις 25 Μαρτίου 1913 
έγινε η πρώτη Θεια Λειτουργία. Οι εικόνες του τέμπλου αγιογράφησε η Όλγα 
Προσαλέντη, κόρη του γνωστού Κερκυραίου ζωγράφου Αιμίλιου Προσαλέντη. 
Στο Ναό του νοσοκομείου υπηρέτησαν ως εφημέριοι σημαίνουσες 
εκκλησιαστικές προσωπικότητες, όπως ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος 
ο Α’, ο μακαριστός Μητροπολίτης Δημητριάδος Ηλίας, ο μακαριστός 
Μητροπολίτης Κυθήρων Ιάκωβος και ο νυν Επίσκοπος Θαυμακού Ιάκωβος.

3.Έργο του Ιερού Ναού «Ευαγγελισμός»

Από το 1998 που υπηρετεί ως εφημέριος στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ο 
Αρχιμ. Σιλουανός Καλαντζής το έργο του στο φερώνυμο Ιερό Ναό του 
Νοσοκομείου είναι:

1) Η καθημερινή του παρουσία στο Ναό μαζί με τον συνεφημέριό του π.
Απόστολο Μιχόπουλο στις πρωινές και απογευματινές ώρες. Καθ’ όλη τη
διάρκεια  της  ημέρας  βρίσκονται  στη  διάθεση  των  ασθενών,  των
συγγενών τους, του προσωπικού και όλων των προσκυνητών του Ιερού
Ναού. 

2) Στον  Ιερό  Ναό  τελούνται  οι  Ιερές  Ακολουθίες  προσαρμοσμένες  στις
ανάγκες του Θεραπευτηρίου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή τελείται Θεία
Λειτουργία  και  Εσπερινός,  όπως  επίσης  και  στις  Δεσποτικές,  στις
Θεομητορικές  και  στις  εορτές  των  Αγίων.  Μάλιστα  καθιερώθηκε  στην



εορτή του Αγίου Λουκά του Ιατρού να γίνεται Θεία Λειτουργία για τους
ιατρούς, τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες του Νοσοκομείου. Επίσης,
μία  φορά  το  μήνα  τελείται  Ιερό  Ευχέλαιο  και  Ιερά  Αγρυπνία.  Ακόμα,
τελούνται καθημερινά ιερές παρακλήσεις και δεήσεις υπέρ των ασθενών
ή των συγγενών τους, όταν αυτοί το ζητούν.

3) Τα  τελευταία  15  χρόνια  λειτουργεί  στο  Νοσοκομείο  20μελής  ομάδα
εθελοντών/ -τριών, η οποία κάθε Πέμπτη επισκέπτεται τους ασθενείς και
προσπαθεί να σταθεί δίπλα τους στη δοκιμασία της ασθένειάς τους. Μαζί
με  την  ομάδα  εντοπίζονται  μοναχικά  άτομα  και  ενημερώνεται  η
υπηρεσία  της  Εθελοντικής  Διακονίας  Ασθενών.  Στη  συνέχεια
τοποθετείται σε καθημερινή βάση κάποιος/ -α εθελοντής/ -ντρια, μέχρι
που ο ασθενής να λάβει εξιτήριο από το Νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια
των  επισκέψεων  που  κάνουν  οι  εφημέριοι  κάθε  Πέμπτη  με  την
εθελοντική ομάδα, αρκετοί δηλώνουν ότι επιθυμούν να συναντήσουν τον
ιερέα είτε για να μιλήσουν μαζί του, είτε για να εξομολογηθούν και να
κοινωνήσουν.

4) Επισκέπτεται ο π. Σιλουανός 2-3 φορές το χρόνο τη Σχολή Νοσηλευτών/-
τριών  του  Νοσοκομείου  κάνοντας  ομιλίες  στους  σπουδαστές  και  τις
σπουδάστριες και συζητώντας στη συνέχεια μαζί τους διάφορα θέματα
πνευματικής  οικοδομής.  Στο  πλαίσιο  της  κατήχησης  τελείται  και  μία
υποδειγματική  Θεία  Λειτουργία  για  τους  σπουδαστές  και  τις
σπουδάστριες,  όπου  τους  εξηγούνται  όλα  όσα  τελούνται  στη  Θεία
Λειτουργία.

5) Επίσης, στηρίζει ο π. Σιλουανός οικονομικά άπορους ασθενείς, καθώς και
το  προσωπικό  του  νοσοκομείου,,  όταν κάποιος/-α  έχει  άμεση  ανάγκη.
Επιπλέον, σε καθημερινή βάση δίνονται κουπόνια για σίτιση σε άστεγους
και εξαρτημένα άτομα. 

                                 


