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Η Άννα Τσιλιγκίρογλου - Φαχαντίδου, Ιατρός, Συγγραφέας, Ομότιμη Καθηγήτρια του τμήματος 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.ΕΦ.Α.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο του 1947, από γονείς με ρίζες από την Καππαδοκία. Ήταν 

σύζυγος του ομότιμου καθηγητή Ιατρικής του Α.Π.Θ. Επαμεινώνδα Φαχαντίδη, ποντιακής καταγωγής, με 
τον οποίο είχε δύο παιδιά. 

Ήταν πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής (1972) του Α.Π.Θ., όπου έλαβε δύο ειδικότητες, της Παιδιατρικής 
και της Κοινωνικής Ιατρικής. Επίσης είχε εξειδικευτεί στην Αναπτυξιακή Παιδιατρική στο Wolfson Centre 
University of London, στο Λονδίνο. Αναγορεύτηκε διδάκτορας της Ιατρικής του Α.Π.Θ. με άριστα το 1982. 
Ήταν μέλος της FSRH, δηλαδή της Βασιλικής Ακαδημίας για την Κοινωνία και την Υγεία της Μ. Βρετανίας. 
Είχε υπηρετήσει στο Υπουργείο Υγείας ως Σχολίατρος, έως το 1989, και προϊσταμένη Δημόσιας Υγείας για 
ένα χρόνο. 

Το 1990 εκλέχθηκε πρωτοβάθμια Καθηγήτρια του Τ.ΕΦ.Α.Α, Α.Π.Θ. Διετέλεσε μέλος της Συγκλήτου 
του Α.Π.Θ. (1993-1996), Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών (1995-2002), Διευθύντρια του 
Εργαστηρίου Υγιεινής & Διατροφής Αθλουμένων του Τ.ΕΦ.Α.Α, Α.Π.Θ. (1997-2011), Πρόεδρος του 
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών (2001-2004), Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ. (2006-2010) 
και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τ.ΕΦ.Α.Α, Α.Π.Θ. (2008-2011). 

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ, μαζί με τους συνεργάτες της, 
πραγματοποίησε 40 καινοτόμες δράσεις για το πανεπιστήμιο που αφορούσαν την σύνδεσή του με την 
κοινωνία και την βελτίωση της καθημερινότητας των φοιτητών/τριών και του προσωπικού. Μερικές 
από αυτές ήταν η σύσταση εθελοντικών ομάδων, η σίτιση άπορων φοιτητών/τριών, τα εκπτωτικά δελτία 
για όλους, οι 51 ημερίδες για θέματα υγείας, εθελοντισμού, αναπηρίας, τεχνολογίας κ.ά., η γραμμή 
πληροφοριών για γονείς και φοιτητές/τριες, το σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (400 ωρών), η βράβευση των 
εθελοντών, το σεμινάριο προσβασιμότητας αναπήρων, η συνεργασία με την Φιλόπτωχο Αδελφότητα 
Ανδρών Θεσσαλονίκης για ειδικό λεωφορείο ΑμεΑ (δωρεά της Φιλοπτώχου). 

Δημοσίευσε πολλές ερευνητικές εργασίες σε Ελληνικά και ξένα περιοδικά και έλαβε μέρος σε πολλά 
συνέδρια του εσωτερικού και του εξωτερικού, με ανακοινώσεις ή εισηγήσεις. 

Δίδαξε Υγιεινή, Διατροφή και Αρχές Σχολικής Υγιεινής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. 
Επίσης, είχε δημοσιεύσει πολλά ιατρικά άρθρα στον έντυπο τύπο και είχε πραγματοποιήσει πολλές ομιλίες 
σε μαθητές, ευρύ κοινό, ΜΜΕ.

Συμμετείχε σε δύο ανθολογίες διηγημάτων και μία ποιητική ανθολογία. Επίσης τρία διηγήματά της 
διακρίθηκαν σε ισάριθμους διαγωνισμούς. 

Υπήρξε μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών όπως της Royal Society of Health του Λονδίνου. Για 10 
χρόνια ήταν Πρόεδρος της Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής Θεσσαλονίκης. 

Βραβεύθηκε από πολλούς φορείς για το κοινωνικό της έργο. Από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, στην 
Κωνσταντινούπολη, τιμήθηκε με τον «Αργυρό Δικέφαλο Αετό» για την κοινωνική προσφορά της. Διακρίθηκε 
με ευαρέσκεια ως σχολίατρος το 1980 και έλαβε το Πανελλήνιο βραβείο Παιδιατρικής (Γ. Τσαμπούλα) το 
1982. Το 2006 βραβεύτηκε στην Κύπρο για την συμβολή της στην τεχνογνωσία της γυμναστικής στο δημοτικό 
σχολείο. Τιμήθηκε με μετάλλιο για έργα ευποιΐας από την Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης. 
Επίσης, ήταν Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, παράρτημα Θεσσαλονίκης και μέλος της Εταιρίας 
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Προστασίας Ανηλίκων, της Αντικαρκινικής Εταιρείας και της Αμφικτυονίας του Ελληνισμού, του Δ.Σ. 
της διαβαλκανικής συνεργασίας γυναικών UNESCO, της Πανελλήνιας Ένωσης για την Προώθηση των 
Γυναικών στον Αθλητισμό και τα Σπορ (Π.Ε.Π.Γ.Α.Σ) και πολλών άλλων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. 

Είχε ασχοληθεί επίσης με την ζωγραφική και ήταν μέλος του «Συλλόγου Ζωγράφων Θεσσαλονίκης». 
Συμμετείχε σε πολλές ομαδικές και τρεις ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής. Σκίτσα της υπάρχουν σε αρκετές 
ποιητικές συλλογές, διηγήματα και εξώφυλλα. Ασχολήθηκε επιπλέον με την λογοτεχνία και την συγγραφή 
διηγημάτων με προσφυγικό και ιστορικό περιεχόμενο. 

Διετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, τις περιόδους 2014 – 2016 και 2016 
-2018. 

Έγραψε διδακτικά βιβλία: 
«Η ανατομία του ανθρώπινου σώματος» 
«Υγιεινή» 
«Παιδική ανάπτυξη και υγεία» 
«Διατροφή για υγεία, άσκηση και αθλητισμό» 
«Η επίδοση στο Δημόσιο σχολείο και η αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης»
«Λοιμώξεις στον Αθλητισμό» 
«Παιδική Ανάπτυξη και Υγεία»

Λογοτεχνικά έργα της:
Έγραψε και εικονογράφησε τρία παραμύθια. 
Η «Φωτογραφία του ξεριζωμού» είναι το πρώτο της ιστορικό μυθιστόρημα. 
Ακολούθησε το μυθιστόρημα «Η γυναίκα με το κρυμμένο πρόσωπο», με ιστορίες από την μεγάλη πυρκαγιά 
του 1917 στη Θεσσαλονίκη. 
Η Άννα Τσιλιγκίρογλου - Φαχαντίδου απεβίωσε στις 25 Νοεμβρίου 2019. Ειδικό αφιέρωμα για την αείμνηστη 
πρόεδρο παρατίθεται στο 47ο τεύχος του περιοδικού της Ένωσής μας «Μουσών Μέλαθρον». 


