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 Το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Δεκεμβρίου 2016, ο Σύλλογος Εργαζομένων 

του ΠΓΝΙ υλοποίησε εκδρομή στα Λουτρά Πόζαρ με μεγάλη επιτυχία. Στην εκδρομή 

συμμετείχαν δύο Λεωφορεία, με τους περισσότερους ταξιδιώτες να είναι υπάλληλοι 

του Νοσοκομείου μας με συγγενείς τους (στο 2
ο
 λεωφορείο επέβαιναν και υπάλληλοι 

του νοσοκομείου Χατζηκώνστα και πολίτες).  

 Οι εργαζόμενοι συγκεντρωθήκαμε το πρωί του Σαββάτου στον χώρο μπροστά 

από την Περιφέρεια. Υπήρχε πολύ κρύο αλλά  η προσδοκία μας για την διήμερη 

απόδραση, μάς έκανε να μην το αισθανόμαστε. Τελικά με μια μικρή καθυστέρηση 

ξεκινήσαμε με πρώτο προορισμό, καφέ στο κέντρο των Γρεβενών. 

 Από τα Γρεβενά επόμενος προορισμός ήταν η Έδεσσα, όπου απολαύσαμε το 

μεγαλείο της φύσης στους καταρράκτες, και μετά μοιρασμένοι σε μικρά γκρουπ 

καταλήξαμε για μεσημεριανό φαγητό. 

 

 

 
 

 Το απόγευμα φτάσαμε στο Λουτράκι και ξεκουραστήκαμε για λίγο στα 

Ξενοδοχεία μας (Filoxenia, Palladium και ΓΑΛΑΞΙΑΣ). Μετά επισκεφτήκαμε τον 

χώρο με τα Λουτρά, αλλά πέρα από ελάχιστους δεν υπήρξε δυνατότητα να κάνουμε 

χρήση των ιαματικών νερών στις εσωτερικές πισίνες, λόγω κρατήσεων από άλλους 

επισκέπτες. Αρκετοί συνάδελφοι τόλμησαν και πήραν το μπάνιο τους σε εξωτερικές 

πισίνες, ενώ οι υπόλοιποι απολαύσαμε τον καφέ μας στις γραφικές καφετέριες. Το 

πρωί της Κυριακής όμως, έχοντας κάνει κράτηση στις εσωτερικές πισίνες, 

αισθανθήκαμε οι περισσότεροι την ευεξία των λουτρών και το κρατήσαμε σαν μια 

πολύτιμη εμπειρία. 

 

 

 

 



 
 

 Το βράδυ του Σαββάτου όλοι μαζί διασκεδάσαμε στην ταβέρνα «Ο Τσολιάς», 

με κύρια χαρακτηριστικά όχι το μέτριο τυποποιημένο φαγητό αλλά την ζωντανή 

ορχήστρα και το κέφι της παρέας με πολύ χορό και ξεφάντωμα. 

 

 
 Το μεσημέρι της Κυριακής αναχωρήσαμε και μέσω Σκύδρας και Νάουσας 

καταλήξαμε στο πραγματικά ωραίο χωριό «Άγιος Νικόλαος Ημαθίας» για φαγητό, 

κουβεντούλα και λίγη ξεκούραση. Δυστυχώς η επίσκεψη στο παραδοσιακό χωριό 

«Άγιος Αθανάσιος»  δεν κατέστει δυνατή, λόγω του γεγονότος ότι το μοναστήρι της  

«Παναγίας Σουμελά», που ήταν ο επόμενος προορισμός,  έκλεινε νωρίς το απόγευμα.  



 Πράγματι το απόγευμα προλάβαμε και προσκυνήσαμε την θαυματουργή 

εικόνα  της «Παναγίας», αισθανόμενοι την ανάγκη να την παρακαλέσουμε για 

προστασία και υγεία, ειδικά στην σημερινή εποχή με τα τόσα προσωπικά και εθνικά 

προβλήματα.  
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 Μετά το μοναστήρι, αναχωρήσαμε για τα Γιάννενα, με ολιγόλεπτη στάση στο 

«La Strata», έξω από τα Γρεβενά. 

 Ήταν μια ευχάριστη απόδραση και για τον λόγο αυτό πολλοί συνάδελφοι 

κατέθεσαν προτάσεις και για άλλες εκδρομές στο μέλλον.  Η εμπειρία της εκδρομής 

θα μπορούσε να αποτυπωθεί με τους παρακάτω στίχους: 

«Πήγαν οι Νοσοκομειακοί 

για ξέσκασμα μια εκδρομή 

κι απόλαυσαν γάργαρα νερά 

στην Έδεσσα και στα Λουτρά» 

 

Και σε άλλες εκδρομές με υγεία…………………………………………………… 

  

Βαγγέλης Ευάγγελος 


