ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗΣ

Ο γιατρός Αντώνης Φαρμακιώτης γεννήθηκε το 1934 στο Λιβάδι από φτωχή οικογένεια. Παρ
’όλες τις οικονομικές δυσκολίες, η εξυπνάδα, η θέληση και η επιμονή του νίκησαν και το έτσι
τελείωσε το γυμνάσιο Ελασσόνας. Πολλοί ήταν αυτοί που τον βοήθησαν να τα καταφέρει!
Οι ανησυχίες του προικισμένου μαθητή πολλές! Γράφει ποιήματα που δημοσιεύονται σε
μαθητικά περιοδικά της εποχής. Το ποίημα του ο ‘’ξενιτεμένος Λιβαδίτης’’ φθάνει στο Σύλλογο
Λιβαδιωτών Αμερικής και είναι η αιτία να βοηθηθεί οικονομικά και να τελειώσει τις σπουδές με
άριστα στη Θεσσαλονίκη.
Διορίζεται ως αγροτικός γιατρός στο Λιβάδι όπου υπηρετεί πολλά χρόνια τους συγχωριανούς
του. Μέρα – νύχτα, με επισκέψεις στα σπίτια, χωρίς να υπολογίζει χρόνο, κόπο και τις αντίξοες
καιρικές συνθήκες στέκεται δίπλα τους.
Το 1965, αφού έχει εντοπίσει πολλά προβλήματα βρογχοκήλης στους κατοίκους, καλεί
κλιμάκιο ιατρών από το Νοσοκομείο Αλεξάνδρα Αθηνών, υπό την αιγίδα του καθηγητού Β.
Μαλάμου, για έρευνα ενδημικής βρογχοκήλης λόγων ιωδιοπενίας.
Η έρευνα στέφεται με επιτυχία χάρις στο έντονο ενδιαφέρον και την προσήλωση του Αντώνη
Φαρμακιώτη. Διαπιστώνεται βαριά ιωδιοπενία και με τη βοήθεια του χορηγείται δωρεάν
ιωδιωμένο αλάτι εκμηδενίζοντας σχεδόν το πρόβλημα.
Στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα παίρνει την ειδικότητα ‘’Παθολογία – Ενδοκρινολογία’’, συνεχίζει
με μετεκπαίδευση στο εξωτερικό για δύο χρόνια.
Επιστρέφει στην Ελλάδα και σε λίγα χρόνια βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στο νοσοκομείο
ΑΧΕΠΑ όπου διαπρέπει ως επιστήμονας φτάνοντας στον βαθμό του αναπληρωτή καθηγητή.

Ήταν ακούραστος, δημοσίευσε πάμπολλες εργασίες σε αξιόλογα ξένα ιατρικά περιοδικά (New
England). Πολυτάλαντος, εκτός από την ιατρική επιστήμη ασχολούνταν με την τέχνη, τη
φωτογραφία και το χωριό του. Η εργασία – ομιλία για τα τέμπλα των εκκλησιών του Λιβαδίου ήταν
καταπληκτική! Όπως αναφέρει στο βιβλίο του ‘’Οι καιροί, ο τόπος και οι άνθρωποι’’ ο καθηγητής
κύριος Κ. Προκόβας, μίλησε σαν ειδικός της τέχνης!
Κι ενώ βρισκόταν στο απόγειο της δημιουργίας, η ζωή έδειξε το σκληρό πρόσωπό της. Έφυγε στις
11 Μαΐου 1989.
Ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια
Ένωση Ενδοκρινολόγων απονέμει το βραβείο A. Φαρμακιώτη στην καλύτερη αναρτημένη
ανακοίνωση του Ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ενδοκρινολογίας Σακχαρώδη Διαβήτη και
Μεταβολισμού. (Το κείμενο είναι της κ Φανής Φαρμακιώτη)

