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O Φώτης Παπαδόπουλος, ο Καθηγητής και δάσκαλος πολλών εξ ημών, δεν 

είναι πια ανάμεσά μας... H είδηση του θανάτου του, πριν από λίγες 

ημέρες, προκάλεσε θλίψη όχι μόνο στην οικογένειά του αλλά και στον 

κτηνιατρικό και στον ακαδημαϊκό κόσμο. Όλοι όσοι είχαμε την τύχη και την 

τιμή να τον γνωρίσουμε από κοντά, στο πρόσωπο του Φώτη 

Παπαδόπουλου αναγνωρίζαμε το υψηλό ακαδημαϊκό ήθος, την ευγένεια και την πραότητα του 

ανθρώπου, σχεδόν πατέρα για κάποιους από εμάς, έστω και μόνο πνευματικού, τη μεταδοτικότητα του 

δασκάλου και τις υψηλές εγχειρητικές και κλινικές επιδόσεις του χειρουργού. Ο Φώτης Παπαδόπουλος 

θεωρείται, και προσωπικά πιστεύουμε ότι είναι, ο πατέρας της σύγχρονης Ελληνικής κτηνιατρικής 

χειρουργικής, ιδίως όσον αφορά τα ζώα συντροφιάς. Παρέλαβε τα σκήπτρα από τον άξιο προκάτοχό 

του και Καθηγητή του, Ιωάννη Βικελίδη, και δημιούργησε τις συνθήκες για την εξέλιξη και την 

ανάπτυξη της κτηνιατρικής χειρουργικής του 20ου αιώνα. Από τη Χειρουργική Κλινική, την οποία 

διηύθυνε, αλλά και από τα χέρια του, πέρασαν χιλιάδες φοιτητές και δεκάδες ειδικευόμενοι και 

υποψήφιοι διδάκτορες, ενώ αρκετοί φοιτητές του διέπρεψαν στον ακαδημαϊκό και ιδιωτικό τομέα. 

Ήμασταν και εμείς ανάμεσα σε αυτό το πλήθος και είμαστε όχι μόνο υπερήφανοι που τον είχαμε 

δάσκαλο, αλλά και ευγνώμονες για όσα, άμεσα ή έμμεσα, μας προσέφερε. Ο Φώτης Παπαδόπουλος 

θεωρούσε όχι μόνο ότι η γνώση πρέπει να διαδίδεται με κάθε τρόπο αλλά και ότι είναι αναπόφευκτο 

να εμπλουτίζεται και να αναμορφώνεται, κρατώντας το χρήσιμο νέο και απορρίπτοντας το περιττό, 

πλέον, παλαιό. Ίσως γι' αυτό και ήταν πάντοτε ανοικτός στη συζήτηση και στη διαφορετική 

επιστημονική άποψη με βάση τη δημοσιευμένη γνώση. Και ίσως γι' αυτό ήταν, επίσης, ως άνθρωπος, 

δάσκαλος και επιστήμονας, πάντα δεκτικός στο να δώσει ευκαιρίες, να διορθώσει με κατανόηση τυχόν 

λάθη και να στηρίξει με αγάπη στα δύσκολα όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί του... Είμαστε πολλοί 

που του οφείλουμε πολλά... 

Ο Φώτης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1931, περάτωσε τις γυμνασιακές 

σπουδές του στο Αμερικανικό Κολλέγιο « Ανατόλια» και το 1956 αποφοίτησε από την Κτηνιατρική 

Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με άριστα. Το 1959 διορίστηκε βοηθός 

χειρουργικής, ενώ το 1960 διορίστηκε επιμελητής και το 1963 αναγορεύτηκε διδάκτορας της 

Κτηνιατρικής Σχολής με άριστα. Έγινε υφηγητής το 1968 και εκλέχθηκε Καθηγητής Χειρουργικής στην 

Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. το 1969. Η άμεση συσχέτιση μεταξύ κτηνιατρικής και ιατρικής επιστήμης 

και η έλλειψη, στην Ελλάδα, δυνατότητας εξειδίκευσης στην 

κτηνιατρική επιστήμη τον ώθησαν να μετεκπαιδευτεί, κατά τη 

χρονική περίοδο 1961-1962, στον τομέα της ανθρώπινης 

ακτινολογίας και της οφθαλμολογίας. Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των 

κλινικών περιστατικών στα ζώα συντροφιάς είχε αρχίσει να 

παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, με αποτέλεσμα το προσωπικό της 

Κλινικής να αδυνατεί να αντιμετωπίσει τον όγκο και την ποικιλία 

των χειρουργικών παθήσεων. Έτσι, τη χρονική περίοδο 1963-1965, 

ο Φώτης Παπαδόπουλος έφυγε στο εξωτερικό, με υποτροφία του 

Ι.Κ.Υ., όπου, στις Κτηνιατρικές Σχολές του Λονδίνου, της Στοκχόλμης 

και της Κοπεγχάγης, εξειδικεύτηκε στα αντικείμενα της 

χειρουργικής, της ακτινολογίας, της αναισθησιολογίας και της 

οφθαλμολογίας των ζώων συντροφιάς. Η επάνοδός του στην 

Ελλάδα συνέπεσε με τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων των 

Κλινικών και του Ακτινολογικού Εργαστηρίου, με αποτέλεσμα να 



δοθεί μεγάλη ώθηση στον τομέα, η οποία οδήγησε τις Κλινικές σε άνθηση.  

Ο Φώτης Παπαδόπουλος, κατά τη διάρκεια της θητείας του, συνέγραψε μεγάλο αριθμό 

εργασιών και ικανό αριθμό συγγραμμάτων χειρουργικής. Η συμβολή του, εξάλλου, στην ανάπτυξη της 

Κτηνιατρικής Σχολής ήταν μεγάλη, καθώς διετέλεσε μέλος της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (1974-1975), 

κοσμήτορας της Κτηνιατρικής Σχολής (1975-1976) και Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής (1985-

1987). Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Προέδρου συνέβαλε τα μέγιστα στην εξέλιξη του 

προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Ο Καθηγητής Φώτης Παπαδόπουλος ήταν ο ιδρυτής της 

ορθοπεδικής, της νευροχειρουργικής και της οφθαλμολογίας των ζώων συντροφιάς στη χώρα μας. Ο 

Καθηγητής Φώτης Παπαδόπουλος αφυπηρέτησε το 1999. Σήμερα, δύο δεκαετίες μετά, ο θάνατός του 

αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στα παιδιά του, στους φίλους του και στον κτηνιατρικό και ακαδημαϊκό 

κόσμο. Αλλά η μνήμη του θα ζει στη σκέψη μας, στη σκέψη όλων όσων των αγαπήσαμε, και το έργο 

του θα συνεχιστεί όχι μόνο από εμάς, όσο θα ζούμε, αλλά και από όσους έρχονται η θα έρθουν μετά 

από εμάς, ακόμη και αν δεν γνωρίζουν πόσα του οφείλουν... 
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