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Νεκρολογία Βασίλειος Θωμαΐδης (1934  2021)

Από 24 Αυγούστου 2021 δεν βρίσκεται πια 
μαζί μας ο Άνθρωπος, ο Αγωνιστής, ο Δάσκαλος, 
ο Φίλος. Ο Βασίλειος Θωμαΐδης, ο πρώτος πρόε-
δρος της Εταιρίας Μελέτης Ίμβρου και Τενέδου, ο 
πρώτος Διευθυντής της Ορθοπαιδικής του Β΄ Γε-
νικού Νοσοκομείου ΙΚΑ, ο πρώτος Ορθοπαιδικός 
της Βορείου Ελλάδος που έτυχε της αναγνώρισης 
της Ακαδημίας Αθηνών, ο οργανωτής της Ορθο-
παιδικής Κλινικής της Δράμας και Θεσσαλονίκης, 
ο άνθρωπος που αναγνώρισε και προώθησε όσο 
κανένας άλλος λύσεις για το πρόβλημα της υπο-
γεννητικότητας στην Πατρίδα μας.  Ο θερμός πα-
τριώτης των μεγάλων οραμάτων για την πατρίδα 
δεν θα είναι πια κοντά μας, να μας παρακινεί και να 
μας παροτρύνει με τον νεανικό ενθουσιασμό, που 
διατήρησε ως το τέλος της ζωής του.

Ο Βασίλης Θωμαΐδης γεννήθηκε προπολεμικά 
στη Θεσσαλονίκη, όπου έζησε και εργάσθηκε μέ-
χρι την εκδημία του. Ανήκε στη γενιά του ‘40, τη 
γενιά του Πολέμου και της αφιέρωνε την προσπά-
θειά του να «μαζώξει σκέψεις και να τις αραδιάσει 
στο χαρτί», φτιάχνοντας ένα βιβλίο, «αντιχάρισμα 
ψυχής σε όσους ένιωσαν το άδικο της συμφοράς 
εκείνης», όπως έλεγε. Οι γονείς του ήταν πρόσφυ-
γες. Μακεδόνας ατόφιος ο πατέρας του από το 
Μοναστήρι, της γενιάς των νεαρών γυμνασιόπαι-
δων Μακεδονομάχων. Δικηγόρος και Μακεδονο-
λάτρης. Ιμβριώτισσα η μητέρα, η οποία μαθήτευσε 
στο παρθεναγωγείο της Αλεξάνδρειας. Ο Βασίλης 
Θωμαΐδης σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μετά από μια σύντομη 
μετεκπαίδευση στην Ακτινολογία στο Νοσοκομείο  

Cochin  στο Παρίσι εκπαιδεύτηκε και έλαβε  της 
ειδικότητα Ορθοπαιδικής από την Β΄ Ορθοπαιδική 
Κλινική του Νοσοκομείου Κιλκίς. Έγινε Διδάκτορας 
της Ιατρικής το 1966 και Υφηγητής το 1975, όταν 
επέστρεψε από την μετεκπαίδευσή του στο Πανε-
πιστήμιο της Umeå και το Ινστιτούτο Karolinska, 
όπου ασχολήθηκε με την έρευνα της βιολογίας του 
σκελετού και της ενσωμάτωσης των μοσχευμάτων 
στον οστίτη ιστό. Το Δεκέμβριο του 1975 η Ακα-
δημία Αθηνών του απένειμε το Βραβείο Θετικών 
Επιστημών για την ερευνητική του εργασία στα 
οστικά μοσχεύματα. Σε ηλικία τριάντα τεσσάρων 
ετών εκλέχτηκε Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινι-
κής στο Νοσοκομείο Δράμας και στη συνέχεια από 
το 1976, για είκοσι τέσσερα χρόνια υπήρξε Διευ-
θυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Β΄ Γενικού 
Νοσοκομείου ΙΚΑ  Θεσσαλονίκης, Θεραπευτήριο «η 
Παναγία». Από τα χέρια του πέρασαν οι περισσό-
τεροι σημερινοί και απελθόντες Ορθοπαιδικοί της 
Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι εκόσμησαν τις περισ-
σότερες Ορθοπαιδικές Κλινικές του χώρου και όχι 
μόνον. Το 1998 ονομάσθηκε άμισθος Καθηγητής 
της Ορθοπαιδικής. Επίσης, διετέλεσε πρόεδρος της 
Εταιρείας Πληθυσμιακών Ερευνών – Μελετών Ελ-
λάδος (ΕΠΕ.ΜΕ) και της Εταιρίας Μελέτης Ίμβρου 
και Τενέδου. Συναντήθηκε πολλές φορές, μάλιστα, 
πολλές φορές με τον σημερινό Πρόεδρο της Τουρ-
κίας R, T Erdogan συμβάλλοντας στην προώθηση 
επίλυσης των Ιμβριακών ζητημάτων, μεταξύ των 
οποίων η επαναλειτουργία Σχολείων σε όλες τις 
βαθμίδες. Στο προηγούμενο συγγραφικό του έργο 
περιλαμβάνονται: 156 επιστημονικές δημοσιεύσεις 
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και ανακοινώσεις, τρεις μονογραφίες και οκτώ ξε-
νόγλωσσες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά διεθνή 
ιατρικά περιοδικά του εξωτερικού. Επίσης, συνέ-
γραψε και προώθησε ένα βιβλίο αναφερόμενο στο 
Δημογραφικό πρόβλημα υπό τον τίτλο «Αυτογενο-
κτονία» και δεκαπέντε δημοσιεύσεις για το Ιμβρια-
κό Ζήτημα. 

Θα ζει πάντοτε ανάμεσά μας με τα τέσσερα 
τέκνα του το Θωμά, τον Γιώργο, την Εύα και την 
Ανθή.

Ι. Στ. Μπισχινιώτης


