
Οι δωρητές  ιατρονοσηλευτικής  φροντίδας  

Ιατρικός Σύλλογος – Νοσοκομείο. 

 

                   Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μεικτή  εθελοντική  δράση  παροχής 

υπηρεσιών υγείας στο Αχλαδοχώρι  Σιντικής.  Εδώ και δεκαέξι έτη  ξεκίνησε η δράση 

εθελοντισμού από μια ιδέα , προσφοράς αγάπης , πρωτοβουλίας  , επί προεδρίας,  Αντωνίου 

Τσίτρου, και διοικητή της 4ης ΥΠΕ  Βασιλείου Δελή από το γραφείο Επικοινωνίας με τους  

πολίτες, ενώ  μεταλαμπάδιασε η  ιδέα, η φλόγα  ζεστασιάς για τους συνανθρώπους μας , 

βρίσκοντας ευήκοα  ώτα  σε ιατρούς  και νοσηλευτές που  στήριξαν την προσπάθεια 

εθελοντικά προσφέροντας  την συνεισφορά τους  αφιλοκερδώς με τον εαυτό τους ταγμένο 

στο γενικό καλό. Μια Κυριακή , η Κυριακή της ξεκούρασης, της σχόλης έγινε η Κυριακή της 

προσφοράς  στον συνάνθρωπο . 

 

 

                Το νοσοκομείο μα και ο Ιατρικός Σύλλογος  ή  ο Ιατρικός Σύλλογος  και το νοσοκομείο 

σε μια συνεργασία προσφοράς αγάπης,  υπηρεσιών υγείας , μια αλυσίδα με  χρόνιο  

σιδερένιο δέσιμο που συνεχίζει να θεριεύει και  να ξαναγεννιέται σαν φοίνικας εδώ και 

δεκαέξι χρόνια άρρηκτα δεμένη , προσφέρει σε κάθε πρόταση απομακρυσμένου πληθυσμού 

την βοήθεια, γνώση εμπειρίας ,εξειδίκευσης, φροντίδας. Από τους παθολόγους που πρώτοι 

συνετέλεσαν στο στήσιμο του θεσμού , η Κική Μόσχου ο Θεόδωρος  Μηλίδης , ο Νίκος  

Σφεληνιώτης, ο Κων/νος Πασχαλίδης , Ψυχίατρος , ο Δασκαλάκης  Κων/νος,  Καρδιόλογος, η 



Μεσιτίδου Βσιλική Παιδίατρος, μα και οι Γυναικολόγοι Μαιευτήρες , Μαδένης  Νικόλαος,  ο 

Υφαντίδης  Δαμιανός,  ο Εσκιντζής Παναγιώτης της ιδίας ειδικότητας πάντα πιστός στον 

θεσμό  ο Ευθύμης Νουνόπουλος, από τους Παιδιάτρους ο Σαλεχ  Σαιελ , ο Γιώργιος Τυχάλας, 

μα και ο Χαράλαμπος Βελιώτης που παραμένει αφιερωμένος στην ομάδα, Ορθοπεδικός ο 

Αναστάσιος Χριστοφορίδης, Παπακωνσταντίνου Ιωάννης (παιδίατρος αναπλ.διευθυντής), 

Χατζηπανταζή Βασιλική (παθολόγος –διευθύντρια ΜΕΘ) . Από τον  τότε Ιατρικό Σύλλογο  

Θεσ/νίκης , ο  Ορθοπεδικός  Γκουδέλης Κων/νος του Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης 

, ο Ράπτης Χρήστος του ΙΚΑ Θεσ/νικης , ενώ  στον Ιατρικό Σύλλογο Σερρών  το τιμόνι κρατούσε 

η πρωτοπόρα δυναμική  Νευρολόγος ιατρός  , Παναγιώτα Καλώτα, επίσης  από τους 

καρδιολόγους η Λίλιαν Σίμογλου, ο Σωκράτης Καρακουλάκης , ο Κων/νος Σταμπουλίδης, μα 

στα επόμενα χρόνια η μεγάλη λίστα  συνεχώς διευρύνεται , η ομάδα εμπλουτίζεται και νέο 

ιατρικονοσηλευτικό προσωπικό προσφέρει  όπως ,η Σιμανίδου Ελπίδα Γυναικολόγος -

Μαιευτήρας, η  Καμήλαλη Χρυσάνθη Παθολόγος του  Κ.Υ.Σιδ/στρου, και ο Χατζηκάκος 

Δημήτρης Κ.Υ.Νιγρίτας, της ιδίας ειδικότητας, Ειδικευόμενοι Παθολογίας, Γιώργος Τζάτζιος-

Αναστάσιος Εσκιτζής και ο πιστός στον θεσμό ειδικός ιατρός Ηλίας Παντούσης, Ραδιολόγος 

Τεχνολόγος, Ιωάννης Νικολαΐδης και οδηγός ο Ιωάννης Τσέλιος. 

 

 

 

 

 



Από τον  Νοσηλευτικό κλάδο εξίσου στα χρόνια αυτά η λίστα διευρύνεται, ξεκινώντας στην 

μεγάλη αυτή χρόνια  πορεία  προσφοράς ,η πρώην Διευθύντρια Νοσηλευτικής Φωτεινή 

Σωτήρογλου νυν συνταξιούχος , η  Καλλιόπη Λαζαρίδου νυν Προϊσταμένη Χειρουργικής, η  

Κερέζη Ιωάννα νοσηλεύτρια στην Ψυχιατρική Κλινική  , η Αβδουλομαχαλέλη Βασιλική 

νοσηλεύτρια  στα  (ΤΕΙ), Τμήμα Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, η συνταξιούχος νοσηλεύτρια  

Ελισάβετ Σισκοπούλου, ο Γιώργιος Λυγγερίδης, Κοινωνικός Λειτουργός, η Βαΐα Μαρχαβίλλα 

συνταξιούχος Νοσηλεύτρια, εθελόντρια στο Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη, από το κέντρο 

υγείας Σιδηροκάστρου η νοσηλεύτρια Καραγεωργιάδου Μαριάννα,η Μαία Γιάνναρου 

Καλλιόπη και Παρασκευάστριες οι Εμμανουηλίδου Ελένη, Τυρνενοπούλου Ευαγγελία, 

Ντιγκμπασάνη Μαρία (προϊσταμένη ψυχιατρικής κλινικής, νυν Τομεάρχισα Υγείας), από τον  

Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό οι νοσηλεύτριες Καραμαλάκη Κρυαταλλία , Θεοδωρίδου Μαρία, 

Γιαλαμά Γαλήνη .  

 

 

 

 

 

 

Η νέα Ομάδα δράσης με αρχηγό τον νέο Διοικητή  του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, Νικόλαο 

Φαρμάκη συνεχίζει την πορεία εκ νέου τώρα, τον Οκτώβρη του 2020 , Κυριακή στις 18 και 

από το πρωί έως το μεσημέρι ,στο Αγροτικό Ιατρείο του χωριού, στο μαγευτικό Αχλαδοχώρι, 



στην αγκαλιά του όρους Ορβιλου και του όρους Αγκίστρου όλοι οι εθελοντές ιατροί 

,νοσηλευτές, διοικητικοί στις επάλξεις. 

 

 

 

 

Το Ακριτικό χωριό που είναι καταπράσινο και γεμάτο από συμπλέγματα βράχων και βουνών, 

με θέα τα πανύψηλα βουνά που το κρατούν σιμά τους με τις πράσινες χαράδρες το  

Αχλαδοχώρι  η εθελοντική ομάδα, που τώρα διευρύνθηκε   θετικά, μα  συνεχίζει ο Ιατρικός 

Σύλλογος Σερρών να  παραμένει πρώτος στις επάλξεις. Οι παλαιοί προσφέροντες συνεχίζουν 

την ίδια πορεία προς τους συνανθρώπους μας ο  Ευθύμης  Νουνόπουλος ,Μαιευτήρας 

Γυναικολόγος και ο  Βελιώτης Χαράλαμπος Παιδίατρος, μαζί η σύζυγος του Βελιώτη, η Στέλλα 

Χαϊτόγλου εθελόντρια , στο επάγγελμα Διοικητικός στο λογιστήριο του Νοσοκομείου ,νέος 

και ετοιμοπόλεμος  ο Αθανάσιος Κουτσάκης , Καρδιολόγος,  βοηθός η σύζυγός του  Σάρα Ελ 

χάτιμι εθελόντρια , στο επάγγελμα Φαρμακοποιός στον Δραβήσκο, ο Καραγιαννάκης Ηλίας 

,Φυσίατρος, Διευθυντής του ΚΕΦΙΑΠ,  με βοηθό την Χρυσάνθη Δραγουσλή, σύζυγο του 

συναδέλφου εθελοντή Παπαπαύλου Χρήστου Υπευθύνου των ΠΣΕΑ, η Σκερλέτη Μαρία 

Νοσηλεύτρια των Επειγόντων και το ζεύγος  Δαλαβέρας Κων/νος Πληροφορικής  και η 

σύζυγος βοηθός Εθελόντρια , Ελένη Μελισσά, λογίστρια στο επάγγελμα . Συντονίστρια από 

την αρχή της εθελοντικής πορείας, η Κική Μιχαηλίδου, Προϊσταμένη στο Γραφείο Πολίτη , 

Τύπου και Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων που στο πέρασμα των χρόνων προσπαθεί να 

διατηρήσει με την ίδια φλόγα την  αλυσίδα αγάπης με στήριξη προσπάθειας στα ώτα αυτών 



που αγαπούν και νοιάζονται τον συνάνθρωπο. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου  και ο Πρόεδρος 

του Ιατρικού Συλλόγου δίνουν έγκριση και η διαδρομή προσφοράς ξεκινά πάλι το έτος 2020, 

με νέα και παλιά μέλη, ο βασικός  συνεργάτης, συνοδοιπόρος όμως παραμένει αιωνίως ο 

ίδιος , ο Ιατρικός Σύλλογος , σαν να μην πέρασε καθόλου χρόνος εφησυχασμού .  Μια  

ηλιόλουστη ημέρα με πρωινή ψύχρα  που χτυπούσε δόντια, Κυριακή όπως πάντα , με αρχηγό 

τον νέο Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών Νικόλαο Φαρμάκη  , το αίτημα του 

προέδρου Βασιλείου Τσαβλίδη του Αχλαδοχωρίου, του Δήμου Σιντικής στην ομάδα δράσης , 

βρήκε ευήκοα ώτα και ήταν θετικό. Η διάθεση προσφοράς του Διοικητή του Νοσοκομείου 

μα και του Προέδρου του ιατρικού Συλλόγου Άγγελου  Βάκαλου ,ευγενέστατου , 

γλυκομίλητου έδωσαν  θετική ενέργεια στην  νέα ομάδα που  συνενώθηκε με την παλιά 

παίρνοντας τα σακίδια  με τα ιατρικά αναλώσιμα υλικά, μηχανήματα, τον ειδικό  ιατρικό 

εξοπλισμό  ξεκινώντας  από την αρχή τον μακρύ δρόμο της προσφοράς της ιατρικής 

εξειδίκευσης σε απομακρυσμένους πληθυσμούς. 

 

 

 

 

 

Με όραμα την ελπίδα τις  καλύτερες  παροχές  υγείας το ιατρονοσηλευτικό, διοικητικό   

προσωπικό ,οι εθελοντές μπορούν χρόνια πολλά τώρα να συνενώνουν τις δύο πλευρές, 

νοσοκομειακοί ,ιδιώτες ιατροί μα και οι συνταξιούχοι και πολλοί  άλλοι, πάντα  μπροστά με 

το βλέμμα στην ύπαιθρο ,πυξίδα  την αγάπη για τον συνάνθρωπο το καραβάνι των δωρητών 



αγάπης, εξειδικευμένης γνώσης για την υγεία ξεκινούν, ταγμένοι στον σκοπό της δωρεάς, 

φροντίδας . 

Το υπέροχο ακριτικό Αχλαδοχώρι , του προέδρου Τσαβλίδη Βασίλη ,αποχαιρέτησε τους 

δωρητές υγείας το απόγευμα με υπόσχεση στο μέλλον να ξαναβρεθούν . Ευχαριστούμε τον 

Πρόεδρο για την φιλοξενία και την περιποίηση και καλή  αντάμωση, στο εγγύς μέλλον. 

 

 

 Κική Μιχαηλίδου 


