
Ιστορικό	του	Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών	Νοσοκομείου		"Αλεξάνδρα",	του	Ι.Ν.	
Ζωοδόχου	Πηγής		Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών "Αλεξάνδρα"	και	Δραστηριότητες	

Ι.Ν.	Ζωοδόχου	Πηγής 

	
Α)	Σύντομο	ιστορικό	του	νοσηλευτηρίου	

	
Το	 μαιευτήριο	 Αλεξάνδρα	 έπειτα	 από	 11	 αποτυχημένες	 απόπειρες	 ίδρυσης	 σύγχρονου	
μαιευτηρίου	 στην	 Αθήνα	 εν	 τέλει	 εγκαινιάστηκε	 στις	 10.12.1954,	 17	 χρόνια	 μετά	 την	
θεμελίωσή	του	(1937)	επί	βασιλίσσης	Φρειδερίκης,	δαπάνες	του	ελληνικού	κράτους,	τη	
ισχυρά	οικονομική	συνδρομή	των	Η.Π.Α.	και	με	τις	άοκνες	προσπάθειες	του	αείμνηστου	
καθηγητού,	 Ν.	 Λούρου	 (εξού	 και	 η	 ονομασία	 της	 παρόδου	 του	 Νοσοκομείου	 άχρι	 της	
σήμερον).	
	
Τοιούτο	 τω	 τρόπω	 ,το	 έτος1954	 επί	 της	 οδού	 Μιχαλακοπούλου	 συνεστάθη	 η	 πρώτη	
οργανωμένη,	συγχρόνου	τύπου	πανεπιστημιακή	μαιευτική	κλινική	για	να	επεκταθεί	άχρι	
της	Λεωφ.	Βασιλίσσης	Σοφίας(σήμερα)	.	
	
Το	 1986	 με	 Ν.Δ.	 το	 μαιευτήριο	 μετεβλήθη	 σε	 περιφερειακό	 γενικό	 νοσοκομείο	 και	 με	
αντίστοιχο	Ν.Δ	του	2001	σε	γενικό	νοσοκομείο.	
	
Προσφάτως	 με	 υπουργική	 απόφαση	 (2009)	 το	 νοσοκομείο	 "Αλεξάνδρα"	 συνδιοικείται	
μετά	 του	 Γ.Ν.Α	 "Έλενα",	 το	 οποίο	 τυγχάνει	 μαιευτήριο	 που	 μετεξελίχθη	 σε	 γενικό	
νοσοκομείο.	
	
Το	 νοσοκομείο	 σήμερα	 διαθέτει	 188	 μαιευτικές	 κλίνες	 και	 μόλις	 124	 παθολογικές	
(συμπεριλαμβανομένων	 των	 κλινών	 της	 Μ.Α.Φ,	 Μ.Ε.Θ	 δηλ.	 των	 μονάδων	 αυξημένης	
φροντίδας	και	της	λεγομένης	"εντατικής").	
Πρέπει	να	τονισθεί	ότι	το	νοσηλευτήριο	διαθέτει	45	μόνιμες	θέσεις	εντατικής	νεογνών.	
	
Δεν	 πρέπει	 να	 λησμονηθεί	 η	 μεγάλη	 επισκεψιμότητα	 του	 νοσοκομείου	 που	 αφορά	
αιματολογικές	 κυρίως	 εξετάσεις		 ασθενών	 /	 περιπατητών	 στα	 εξωτερικά	 του	 ιατρεία	
(περί	τις	100.000	ετησίως).	
	
	

Β)	Σύντομο	ιστορικό	του	ιερού	ναού	του	νοσοκομείου	
	
Εφημέριος:	Αρχιμ.	Ανάργυρος	Κουδούνης	
	
Παράλληλα	με	την	ίδρυση	και	λειτουργία	του	νοσοκομείου	είναι	η	ίδρυση	και	λειτουργία	
ιερού	ναού	σε	αυτό.	
	
Το	Β.Δ	του	1954	προβλέπει	την	 ίδρυση	 ιερού	ναού,	εντός	του	νοσοκομείου	επ’	ονόματι	
Ζωοδόχου	Πηγής	(εορτασμός:	Παρασκευή	του	Πάσχα).	
	
Το	 ιερό	 παρεκκλήσι	 (70	 τ.μ.)	 βρίσκεται	 στο	 ισόγειο	 του	 νοσοκομείου	 και	 αποτελεί	
μονόχωρο	 υπερυψωμένου	 ημιυπόγειου,	 το	 οποίο	 δαπάνες	 των	 αοιδίμων	 καθηγητών	
Λούρου	 και	 Μαλάμου	 αλλά	 και	 τη	 συνδρομή	 της	 επιφανούς	 οικογένειας	 Γουλανδρή	
μετεβλήθη	σε	ναό.	
	



Ο	 ιερός	 ναός	 λειτουργεί	 βάσει	 του	 Β.Δ	 του	 1954	 και	 προβλέπει	 μόνιμο	 εφημέριο,	
επιτροπή	διαχείρισης	με	σαφή	σκοπό	λειτουργίας	(κάλυψη	θρησκ.	αναγκών	τροφίμων	κι	
εργαζομένων).	
	
Από	το	2016	ο	ναός	διοικείται	από	επιτροπή	συνδιαχείρισης	(2	μέλη	διοριζόμενα	από	την	
Ιερά	Αρχιεπισκοπή	Αθηνών,	και	2	μέλη	από	το	νοσοκομείο,	προεδρεύοντος	του	εκάστοτε	
ιερέως).	
	
Ο	ιερός	ναός	εξυπηρετείται	από	εθελοντές	που	διακονούν	στο	ψαλτήριο	και	φροντίζουν	
για	την	ευπρέπεια	του.	
	
	

Γ)	Δραστηριότητες	Ιερού	Ναού	Ζωοδ.	Πηγής	νοσοκομείου	"Αλεξάνδρα"	
	
Το	εν	γένει	έργο	του	Ιερού	παρεκκλησίου	δύναται	να	επιμεριστεί	στους	εξής	τομείς:	
	
1)	Λειτουργικός:	
	

• τελείται	 η	 θεία	 λειτουργία	 κάθε	Κυριακή	 και	 όλες	 τις	 δεσποτικές,	 θεομητορικές	
εορτές	και	αγίων.	

• τελείται	άπαξ	της	εβδομάδος	το	μυστήριο	του	Ιερού	Ευχέλαιου.	
• τελούνται	ιερές	παρακλήσεις	των	αγίων	Λουκά	του	Ιατρού	Συμφερουπόλεως	και	

του	Αγίου	Νεκτάριου	ωσαυτώς	των	Αγίων		Αναργύρων	εβδομαδιαίως	υπέρ	υγείας	
των	ασθενών.	

• τελούνται	 ετησίως	 αρχαίες	 θείες	 λειτουργίες	 (π.χ.	 Αγίου	 Ιακώβου	 Αδελφοθέου,	
Γρηγορίου	Θεολόγου	κ.α.)	

• κατά	την	περίοδο	της	Μεγ.	Σαρακοστής	τελούνται		σχεδόν	όλες	οι	προβλεπόμενες	
από	το	τυπικό	ιερές	ακολουθίες	(προηγιασμένες,	χαιρετισμοί	κτλ).	

	
2)	Ποιμαντικός:	
	

• κάθε	4η	ημέρα	εφημερίας	επίσκεψη	στα	παθολογικά	τμήματα	
• κάθε	3η	ημέρα	επίσκεψη	στα	μαιευτικά	τμήματα	(επίτοκες	/λεχωίδες)	
• άπαξ	της	εβδομάδος	επίσκεψη	στο	νεογνολογικό	τμήμα	
• ιερά	 εξομολόγηση	 κάθε	 μέρα	 για	 τους	 ασθενείς	 και	 πιστούς	 και	 βάσει	

προγράμματος	και	προ	συνεννοήσεως	για	τους	εργαζομένους.	
• ομιλία	εποικοδομητικού	χαρακτήρα	άπαξ	του	μηνός	
• ετήσιες	 εορτές	 για	 το	προσωπικό	με	 ομιλίες	 και	 επίκαιρες	 εκδηλώσεις	 (π.χ.	 2/2	

εορτή	μαιών	νοσοκομείου).	
	

3)	Τεχνικός/υποδομών:	
	

• επίστρωση	μαρμάρων	στο	δάπεδο	του	ναού	(2008	δαπάνες	νοσοκομείου)	
• εξοπλισμός	ξύλινων	καθισμάτων	ιερού	ναού	(2005	δαπάνες	νοσοκομείου)	
• αναμόρφωση	αύλειου	χώρου	ναού	(2013	δαπάνες	ιατρικού	προσωπικού)	
• κατασκευή	 γραφείου	 ιερού	 ναού	 και	 πλήρης	 εξοπλισμός	 του	 (2006	 δαπάνες	

νοσοκομείου)	
• αγιογράφηση	ιερού	ναού	(2008-2011	δαπάνες	εργαζομένων	και	πιστών).	
• αντικατάσταση	παλαιάς	ηλεκτρολογικής	εγκατάστασης	ιερού	ναού	με	νέα	(2007,	

δαπάνες	νοσοκομείου).	



• ηχητική	εγκατάσταση	ιερού	ναού	(2006	δαπάνες	νοσοκομείου).	
• αγορά	 κωδωνών,	 σετ	 αγίας	 τραπέζης,	 ιερών	 σκευών	 και	 κατασκευή	

σκευοφυλακίων	(2005	δαπάνες	ιδρύματος).	
• εντοιχισμός	βιτρό	στα		εσωτερικά	παράθυρα	του	ναού	(δαπάνες	πιστών	2010).	


