
 

Οδός Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 

Ο Σερ Αλεξάντερ Φλέμινγκ (Alexander Fleming, 6 Αυγούστου 1881 – 11 Μαρτίου 
1955), ήταν Σκωτσέζος βιολόγος και Φαρμακολόγος, που ασχολήθηκε ερευνητικά 
με τη βακτηριολογία, την ανοσολογία και τη χημειοθεραπεία. Είναι πολύ γνωστός 
για την ανακάλυψη του πρώτου αντιβιοτικού της πενικιλίνης, το 1928, για την οποία 
πήρε το Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής το 1945 μαζί με τους Φλόρεϋ 
και Τσέιν. Μια άλλη σημαντική ανακάλυψή του είναι αυτή του ενζύμου λυσοζύμης, 
το 1922.  

Ο Φλέμινγκ γεννήθηκε στο αγρόκτημα Lochfield, κοντά στο Ντάρβελ του 
ανατολικού Αυρσαιρ στη Σκωτία. Υπήρξε το τρίτο από τα 4 παιδιά του Χιού 
Φλέμινγκ (Hugh Fleming, 1816-1888) εκ του δεύτερου γάμου του. Μητέρα του ήταν 
η Γκρέις Μόρτον (Grace Stirling Morton, κόρη ενός γείτονα κτηματία. Ο Χιού 
Φλέμινγκ είχε άλλα τέσσερα παιδιά από τον πρώτο του γάμο, ενώ ο ίδιος ήταν 59 
ετών όταν πήρε τη δεύτερη σύζυγό του και πέθανε όταν ο Αλεξάντερ (γνωστός ως 
Alex) ήταν μόλις επτά ετών.  

Ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ παρακολούθησε για δύο χρόνια την Ακαδημια του 
Κιλμαρνοκ. Αφού δούλεψε σε ένα ναυτιλιακό γραφείο επί τέσσερα χρόνια, ο 
εικοσάχρονος Φλέμινγκ κληρονόμησε ένα θείο του, τον Τζων Φλέμινγκ. (Για την 
ιστορία ότι ο πατέρας του έσωσε ένα παιδί, βλ. την ενότητα Προσωπικές ιστορίες). 
Ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Τομ, είχε ήδη σπουδάσει Ιατρική και συνέστησε 
στον Αλεξάντερ να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Το 1901 ο Αλεξάντερ εγγράφηκε 
στο Νοσοκομείο Σαιν Μαίρυ του Λονδίνου. Κέρδισε την εισαγωγή του στην Ιατρική 
Σχολή με διάκριση το 1906, οπότε είχε την επιλογή να γίνει χειρουργός.  

Ο Φλέμινγκ ωστόσο ήταν και μέλος λέσχης σκοποβολής. Ο επικεφαλής της λέσχης, 
θέλοντας να κρατήσει τον Φλέμινγκ στην ομάδα, του συνέστησε να ακολουθήσει το 



τμήμα ερευνών στο Σαιν Μαίρυ, όπου έγινε 
βοηθός βακτηριολόγου του Σερ Άλμροθ 
Ράιτ, ενός πρωτοπόρου στη θεραπεία με 
εμβόλια και στην ανοσιολογία Ο Αλεξάντερ 
πήρε πτυχίο με «Χρυσό Μετάλλιο» το 1908 
και έμεινε ως επιμελητής στο Σαιν Μαίρυ ως 
το 1914. Στις 23 Δεκεμβρίου 1915 ο 
Αλεξάντερ Φλέμινγκ πήρε ως σύζυγό του μια 
νοσοκόμα, τη Σάρα Μάριον Μάκελροϋ 
(Sarah Marion McElroy), από το Κιλάλα της 
Ιρλανδίας, η οποία πέθανε το 1949. Το μόνο 
παιδί τους, ο Ρόμπερτ, έγινε παθολόγος. 
Μετά τον θάνατο της Σάρα, ο Φλέμινγκ 
έκανε δεύτερο γάμο με την Ελληνίδα δρα. 
Αμαλία Φλέμιγκ (Αμαλία Κουτσουρή-
Βουρέκα), συνάδελφό του στο Σαιν Μαίρυ, 
στις 9 Απριλίου 1953. Η Αμαλία έζησε 31 
χρόνια μετά τον θάνατο του Φλέμινγκ.  

Σε όλη τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου πολέμου ο Φλέμινγκ υπηρέτησε ως λοχαγός 
του Υγειονομικού Σώματος του Βασιλικού Στρατού (Royal Army Medical Corps), 
απασχολούμενος και σε ιατρεία στο πεδίο της μάχης στο Δυτικό Μέτωπο, στη 
Γαλλία.. Το 1918 επέστρεψε στο Νοσοκομείο Σαιν Μαίρυ, στην Ιατρική Σχολή. 
Εκλέχθηκε Καθηγητής της Βακτηριολογίας εκεί το 1928.  
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