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In Memorium

Ο Θεόδωρος Λιώκης γεννήθηκε 
το 1918 στην Καβάλα, από γο-
νείς εκπαιδευτικούς, με οικογε-

νειακή καταγωγή από την Κεφαλονιά. 
Στην Καβάλα έζησε μέχρι το τέλος 
των γυμνασιακών του σπουδών. 
Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Πήρε την ειδικότητα της 
Φυματιολογίας, αφού εργάσθηκε στο 
τότε σανατόριο «Η Σωτηρία», αλλά και 
στο νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός». 
Μετεκπαιδεύτηκε στο Παρίσι, 
όπου και ασχολήθηκε με τις τε-
χνικές του θεραπευτικού πνευ-
μοθώρακα και τη συμφισιό-
λυση.

Υπηρέτησε στο Θεραπευτήριο - 
σανατόριο της Πάρνηθας και κατό-
πιν στο σανατόριο «Η Σωτηρία», 
όπου και παρέμεινε περισσότερο 
από σαράντα χρόνια. 

Αρχικά στη «Σωτηρία» διορί-
σθηκε ως επιμελητής κρατικής 
κλινικής, μέχρι που προκηρύ-
χθηκε θέση πανεπιστημιακού 
επιμελητού. Ο τότε Καθηγητής 
Φυματιολογίας Οικονομόπουλος 
εξέτασε τους υποψήφιους με γρα-
πτές εξετάσεις (με κρυμμένα τα 
ονόματα) και διόρθωσε τα γρα-
πτά παρουσία των εξετασθέ-
ντων. Κατά τη διαδικασία αυτή 
διαπιστώθηκε ότι το γραπτό του 
Θεοδώρου Λιώκη ήταν το καλύτερο και 
έτσι άρχισε η πανεπιστημιακή σταδιοδρο-
μία του εκλιπόντος.

Ο Θεόδωρος Λιώκης ανήλθε στα-
διακά σε όλα τα αξιώματα της επιστη-
μονικής ιεραρχίας. Έγινε Υφηγητής, 
Εντεταλμένος Υφηγητής και Καθηγητής 
Φυματιολογίας.

Όσοι είχαν την τύχη να εργασθούν κο-
ντά του διαπίστωσαν ότι εκτός από την ια-
τρική δίδασκε και ήθος. Οι γνώσεις του 
στον τομέα της Φυματιολογίας ήταν τε-
ράστιες. Πάρα πολλοί από τους μαθητές 
του είχαν την πεποίθηση ότι κανείς δεν 
γνώριζε τόσο καλά τη φυματίωση όσο ο 
Λιώκης, αλλά και κανείς δεν δίδασκε τό-
σο καλά τη φυματική μηνιγγίτιδα και τη 
σαρκοείδωση.

Άσχετα με τους ακαδημαϊκούς τίτ-

λους υπήρξε ένας μεγάλος Δάσκαλος. 
Παλαιότεροι πνευμονολόγοι έλεγαν ότι 
ακόμη και στις δεκαετίες του ’60 και 70 
ήταν ο βασικός συντελεστής των μαθη-
μάτων που γίνονταν στους φοιτητές, αλ-
λά και στους ειδικευομένους.

Ο Θεόδωρος Λιώκης κατάφερε κάτι που 
είναι πολύ δύσκολο και που πραγματι-
κά πολύ λίγοι πετυχαίνουν στη ζωή τους. 
Να είναι αγαπητός στους περισσότερους. 
Πέρα από το σημαντικό επιστημονικό του 

έργο, έπαιξε σπουδαίο ρόλο στον χώρο 
της ιατρικής, την οποία υπηρέτησε για πε-
νήντα και περισσότερα χρόνια.

Έζησε την εποχή της φυματιολογίας, 
αλλά συνέβαλε σημαντικά στην ανάγκη 
του μετασχηματισμού της ειδικότητος αλ-
λά και την ουσιαστική αναγέννησή της. 
Συγκεκριμένες πράξεις που οφείλονται 
αποκλειστικά στον αποθανόντα οδήγη-
σαν στην πραγματική αλλαγή. 

Η μετονομασία της ειδικότητας από 
Φυματιολογία σε Πνευμονολογία - 
Φυματιολογία οφείλεται αποκλειστικά 
στον Θεόδωρο Λιώκη.

Η μετονομασία του σανατορίου «Η 
Σωτηρία» σε Νοσοκομείο Νοσημάτων 
Θώρακος Αθηνών οφείλεται επίσης απο-
κλειστικά στον εκλιπόντα.

Η αλλαγή του σανατορίου σε ένα σύγ-

χρονο Πνευμονολογικό νοσοκομείο τον 
απασχόλησε ιδιαίτερα, με στόχο τη δη-
μιουργία ενός νέου νοσοκομείου με νέο 
κτήριο, νέο εξοπλισμό και κυρίως νέα νο-
οτροπία. Δυστυχώς το όραμα αυτό δεν 
πραγματοποιήθηκε μέχρι σήμερα.

Επίσης θεωρούσε ότι η ειδικότητα της 
Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας δεν 
πρέπει να περικλείεται αποκλειστικά 
στον χώρο της Σωτηρίας, αλλά σε όλα 
τα γενικά νοσοκομεία να δημιουργηθούν 

Πνευμονολογικές κλινικές. Ο προ-
βληματισμός αυτός ισχύει και σή-
μερα. Ο Θεόδωρος Λιώκης υπήρ-
ξε εκ των ιδρυτών της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας κατά το 
1966 και μάλιστα ο πρώτος πρόε-
δρός της. Οι συνάδελφοί του πνευ-
μονολόγοι φυματιολόγοι τον τι-
μούσαν με την ψήφο τους και τον 
εξέλεγαν Πρόεδρο της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας συνεχώς 
μέχρι το 1985. Είναι βέβαιο ότι για 
περίπου είκοσι χρόνια υπήρξε η ψυ-
χή της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας, με διοργάνωση πραγμα-
τικά μεγάλου αριθμού εκδηλώσεων 
σε όλη την Ελλάδα.

Η συμβολή του Θεόδωρου Λιώκη 
στην εκπαίδευση των νέων πνευ-
μονολόγων υπήρξε ανεκτίμητη. 
Ακόμη και μετά τη συνταξιοδότησή 
του εξακολουθούσε να έχει επιστη-

μονικά ενδιαφέροντα και συμμετείχε κα-
νονικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 
Πανεπιστημιακής Κλινικής. 

Το αρχείο των ακτινογραφιών που χρη-
σιμοποιούσε στο μάθημά του ήταν μονα-
δικό. Έβλεπε κανείς όλα τα στάδια που 
πέρασε κατά τις τελευταίες δεκαετίες η φυ-
ματιολογία, αλλά και η Πνευμονολογία 
στην Ελλάδα.

Ο Θεόδωρος Λιώκης θα μείνει στη μνή-
μη όλων αυτών που είχαν την τύχη να τον 
γνωρίσουν, ως ο Δάσκαλος που δίδαξε 
ιατρική και ήθος.

Ένας μαθητής του 

                (Κ. Χατζησταύρου – 
Αναπλ. Καθηγητής Πνευμονολογίας)
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Εικόνα 1. Ο Καθηγητής της Πνευμονολογίας Στεφανόπουλος 
με τον υφηγητή και μετέπειτα Καθηγητή της έδρας Θ. Λιώκη, σε 
Διεθνές Συνέδριο του 1970.
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