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Επικήδειος λόγος   

Για τον Κώστα Θεοδωρίδη 

Διευθυντή της ορθοπεδικής κλινικής  

Του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας  

 

Ακριβέ μας Κώστα 

Στεκόμαστε βουβοί, και απορημένοι δίπλα στο σκήνωμά σου, η αγαπημένη 

σου σύζυγος Βίκυ, τα παιδιά σου, οι γονείς σου, τα αδέλφια σου, οι συνάδελφοί σου 

και οι φίλοι σου, εκατοντάδες άνθρωποι που ευεργετήθηκαν από εσένα και χιλιάδες 

που αυτή την στιγμή δεν είναι παρόντες, όμως προσεύχονται για την ανάπαυση της 

ψυχής σου.  

Με οδύνη σε αποχαιρετά σήμερα η κοινωνία της Πτολεμαΐδας αλλά και 

ολόκληρης της Δυτ. Μακεδονίας, της οποίας υπήρξες άξιο τέκνο. 

Αποχαιρετούμε οι συνάδελφοι, οι φίλοι και οι γνωστοί  έναν ξεχωριστό 

άνθρωπο που ήξερε να τιμά και να σέβεται τις ανθρώπινες αξίες. 

Αποχαιρετούν τα παιδιά και η σύζυγος τον άξιο πατέρα και σύντροφο που 

τους αγάπησε και τους στήριξε σε όλη του τη ζωή. 

Αποχαιρετώ και εγώ τον Διευθυντή μου για λογαριασμό ολόκληρης της 

ορθοπεδικής κλινικής, , τον εξαιρετικό συνάδελφο, τον ξεχωριστό φίλο, που ήταν 

πάντα πρόθυμος και ήξερε να βρίσκει λύσεις στα προβλήματα, πάντα με ευγένεια και 

ηπιότητα. 
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Αγαπημένε μας Κώστα, 

Υπάρχουν άνθρωποι που ανοίγουν δρόμο και οδηγούν μπροστά. Υπάρχουν 

άνθρωποι που ξέρουν να διακρίνουν το ουσιώδες ανάμεσα στα ανούσια. Υπάρχουν 

άνθρωποι με ανοιχτό μυαλό, άνθρωποι που βλέπουν μακριά. Όλα αυτά τα είχες 

Κώστα και μαζί και πάνω από αυτά είχες απέραντη καλοσύνη και μια μεγάλη 

αγκαλιά για τους ανθρώπους. 

Έπραξες στο ακέραιο το καθήκον σου ως οικογενειάρχης, ως Γιατρός του 

Νοσοκομείου μας, ως μέλος της κοινωνίας της Πτολεμαΐδας, το χώμα της οποίας σε 

λίγο θα σε δεχτεί. 

Και εάν η απώλεια είναι συνάρτηση της προσφοράς, τότε το κενό που αφήνεις 

αγαπημένε μας Κώστα είναι τεράστιο. Και είναι τεράστιο καθώς ήσουν ένας 

πραγματικός ταγός. Και ταγός σημαίνει όχι μόνο να επιτελείς με επιτυχία το καθήκον 

σου, αλλά να πας και ένα βήμα μπροστά. Και εσύ Κώστα, με την υπερβατική σου 

προσωπικότητα, το έκανες σε απόλυτο βαθμό. 

«Αγαθοίς ανδράσιν μείζων ο κατόπιν και μετά την τελευτήν έπαινος, φθόνου 

ουκ επί πολύ επιζώντος» έγραψε ο Θουκυδίδης.   Για σένα δεν χρειαζόταν να φύγεις 

για να έρθει ο έπαινος, τον είχες και εν ζωή, τώρα απλώς θα γίνει πολύ μεγαλύτερος. 

Γεννήθηκες στα βάθη της Ασίας, στην μακρινή Τασκένδη της τότε Σοβιετικής 

Ένωσης. Παιδί Πολιτικών προσφύγων, μιας ταραγμένης εποχής για την Ελλάδα, ενός 

αδελφοκτόνου σπαραγμού, που άφησε τα σημάδια του στη Ελλάδα για πολλές 

δεκαετίες. Σπούδασες ιατρική στο κεντρικό Πανεπιστήμιο της Σοβιετικής Ένωσης, 

στην Μόσχα με συμφοιτητές από όλο τον πλανήτη και ειδικεύθηκες στην 

Ορθοπεδική στο ίδιο Πανεπιστήμιο. 

Με την αποκατάσταση της δημοκρατίας, πατάς επιτέλους για πρώτη φορά τα 

χώματα της πατρίδας μας, και εγκαθίστασαι στην Πτολεμαΐδα, την Πατρώα γη το 

1979, την οποία και αγάπησες 
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Είχα τη τύχη να συγκαταλέγομαι ανάμεσα στους πρώτους ανθρώπους που 

γνώρισες στα πρώτα σου βήματα στην Πτολεμαΐδα ως Ορθοπεδικός το 1978, ενώ εγώ 

φοιτούσα στο 2
ο
 έτος στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Εντάχθηκες αμέσως στο ΕΣΥ και υπήρξες από τους Πρωτεργάτες και 

πρώτους Γιατρούς του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, κόντρα στις τότε 

προβλέψεις ότι το νοσοκομείο αυτό δεν έχει μέλλον και θα κλείσει . Επί 10 και πλέον 

χρόνια κράτησες μόνος σου την Ορθοπεδική κλινική υπερβάλλοντας εαυτόν.  

Η προσωπικότητά σου, το ασίγαστο πάθος σου για δημιουργία, η ευγένεια 

σου, ήταν οι κύριοι λόγοι, που ήρθαμε κοντά σου και στελεχώσαμε την ορθοπεδική 

κλινική του νοσοκομείου μας, κατά σειρά ο Τάσος ο Κουντούδης, ύστερα ο 

υποφαινόμενος και τέλος ο Μιλτιάδης ο Κύρου. Υπό την διεύθυνσή σου η 

ορθοπεδική κλινική γιγαντώθηκε, ξέφυγε από τα στενά όρια του νομού μας, από τα 

όρια της Δυτ. Μακεδονίας, έγινε σημείο αναφοράς σε Πανελλαδικό επίπεδο. Στα 31 

χρόνια λειτουργίας της έγιναν 15980 χειρουργικές επεμβάσεις με ασθενείς που 

κατάγονταν από ολόκληρή την Βόρεια Ελλάδα. Εξετάσθηκαν και βοηθήθηκαν στα 

εξωτερικά Ιατρεία, κυριολεκτικά εκατοντάδες Χιλιάδες ασθενείς. 

Εφάρμοσες για πρώτη φορά στην Ελλάδα την πρωτοποριακή μέθοδο 

ILIZAROF για την οστεοσύνθεση των καταγμάτων, μέθοδος άγνωστη τότε στον 

Δυτικό κόσμο, η οποία απετέλεσε παγκόσμια επανάσταση μετά την πτώση του 

υπαρκτού σοσιαλισμού . Και αυτή η μέθοδος εφαρμόσθηκε πρώτη φορά στην 

Πτολεμαΐδα.  

Υπήρξες από τα ιδρυτικά μέλη της ορθοπεδικής εταιρείας Μακεδονίας- 

Θράκης το 1981 και δεν απουσίασες από καμία επιστημονική εκδήλωση της 

εταιρείας μας. Οι δε εισηγήσεις σου πάντοτε προκαλούσαν το επιστημονικό 

ενδιαφέρον. Οι επιστημονικές μας εργασίες έγιναν δεκτές σε πανευρωπαϊκά και 

παγκόσμια συνέδρια. Το όνομα της κλινικής που διεύθυνες έφθασε μέχρι το Κέιπ-

Τάουν της Νότιας Αφρικής. 

Υπό την διεύθυνσή σου η ορθοπεδική κλινική του νοσοκομείου μας 

διοργάνωσε τρία μεγάλα συνέδρια στην Πτολεμαΐδα , με συμμετοχή συναδέλφων από 

όλη την Ελλάδα, πολλοί από τους οποίους σήμερα είναι παρόντες στο τελευταίο σου 

αντίο.   
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Συνέδεσες με αριστοτεχνικό τρόπο την προσωπική σου διαδρομή με την 

ορθοπεδική επιστήμη στην Δυτ. Μακεδονία, την οποία και καθόρισες. 

  Κοντά σου μαθήτευσαν, εκπαιδεύτηκαν και ωρίμασαν επιστημονικά δεκάδες 

ιατρών, που σήμερα διαπρέπουν στην ορθοπεδική και κατέχουν εξέχουσες θέσεις και 

τίτλους στην επιστημονική κοινότητα. Για όλους τους συνεργάτες σου 

ενδιαφερόσουν προσωπικά και ήσουν πρόθυμος να προσφέρεις παντοιοτρόπως τη 

βοήθειά σου.  

Ήσουν ξεχωριστός. Ευθύς, αγωνιστικός και έντιμος. Αγαπούσες αυτούς που 

εκτιμούσες, όπως ο ίδιος έλεγες. Λάτρευες την αξιακή ιεραρχία και θλιβόσουν για 

την κατάσταση που επικρατούσε τα τελευταία χρόνια. 

Είχες ευρύτητα γνώσεων και μόρφωση που θα ζήλευαν πολλοί άνθρωποι. 

Αυτό που εντυπωσιάζει στο σπίτι σου είναι η τεράστια βιβλιοθήκη σου  

Ζήσαμε μαζί πολλές όμορφες στιγμές επαγγελματικές και οικογενειακές. Θα 

θυμάμαι πάντα την επιβλητική παρουσία σου, τη φλόγα και τον ενθουσιασμό σου και 

πάνω απ' όλα την ανυποχώρητη χαλύβδινη επιμονή σου αναφορικά με την προώθηση 

και επίλυση των προβλημάτων, που αφορούσαν την κλινική.  

Για όλους αυτούς τους λόγους, εμείς οι συνεργάτες σου θα προτείνουμε στην 

διοίκηση του νοσοκομείου, η πτέρυγα που στεγάζεται η ορθοπεδική κλινική να 

ονομασθεί Πτέρυγα Κωνσταντίνου Θεοδωρίδη. 

Ο πόνος της οικογένειας σου είναι πολύ μεγάλος όπως και όλων μας γιατί 

έφυγες τόσο νωρίς, τώρα που θα απολάμβανες μια πιο ήσυχη ζωή. Φαίνεται ότι δεν 

ήθελες να γεράσεις, γι΄ αυτό και έφυγες γρήγορα.  

Καλό ταξίδι φίλε Κώστα! θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας . 

  Είμαστε υπερήφανοι που υπήρξαμε συνάδελφοι και φίλοι σου. 

   Καλό ταξίδι! Η γειτονιά των Αγγέλων σε περιμένει! 

Για την Ορθοπεδική κλινική του 

Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας 

Νίκος Σαμαράς, Διευθυντής Ορθοπεδικός 


