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ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Ιστορική Αναδρομή στην Ελλάδα

Μέχρι τη γέννηση της ελληνικής φιλοσοφίας η ιατρική των ζώων ήταν ενστικτώδης, εμπειρική, μαγική 
και ιερατική με άμεσα ωφελιμιστικό πνεύμα και επιζήτηση άμεσου πρακτικού αποτελέσματος. Αποτέ-
λεσμα της φροντίδας, αγάπης και προστασίας των ζώων από τους αρχαίους έλληνες αποτελεί η ανά-
πτυξη της θεραπευτικής τέχνης. Ιδρυτής της ιατρικής των ζώων και ιδιαίτερα της ιππιατρικής είναι ένας 
έφιππος περιοδεύων γιατρός ανθρώπων και ζώων, ο Κένταυρος Χείρων. Ήταν ένα υπαρκτό πρόσωπο 
που πέρασε στη μυθολογία και έγραψε ένα ιατρικό βιβλίο, τη Χειρωνίδα. Οι πρώτοι θεραπευτές λοιπόν 
ήταν βουκόλοι. Μαθητής του Χείρωνα ήταν και ο Ασκληπιός.

Με τον καιρό, οικοδομούνται νέες αντιλήψεις για την υγεία, τη νόσο και την ίαση, με πρωτεργάτες τον 
Αναξίμανδρο, τον Αναξιμένη, τον Πυθαγόρα, το Δημόκριτο, τον Ιπποκράτη. Ο Ιπποκράτης με τους μα-
θητές του εισάγουν στην ιατρική την πρόγνωση, την οποία αναπτύσσουν σε θαυμαστό σημείο τελει-
ότητας και σε βάρος της διαγνωστικής και της θεραπευτικής, κάνοντας ακόμη πιο ουσιαστικά βήματα 
στη βελτίωση των συνθηκών που εξασφαλίζουν την ευζωία των ζώων. Στη συλλογή του βρέθηκαν τα 
πρώτα γραπτά τεκμήρια περί νοσημάτων των ζώων. Πολλοί ακόμη ήταν εκείνοι που έγραψαν βοηθή-
ματα για τη θεραπευτική των ζώων, όπως ο μεγάλος φιλόσοφος Αριστοτέλης, ο Ξενοφώντας και ο Δη-
μόκριτος. 

Στο Βυζάντιο, όσοι ασχολούνταν με την ιατρική των ζώων καλούνταν «Ιππίατροι» και κατείχαν ανώτατα 
αξιώματα στην κοινωνία. Την εποχή αυτή εκδόθηκαν και τα «Ιππιατρικά», δύο εγχειρίδια σχετικά με την 
Ιππιατρική. Η τετρακονταετής τουρκική κατοχή της ελληνικής επικράτειας είχε ως αποτέλεσμα η Κτηνι-
ατρική, όπως και οι άλλες επιστήμες, να παρακμάσει και να πέσει στην αφάνεια. Με το πέρας της οθω-
μανικής κατοχής ξεκίνησε η προσπάθεια της ανάκαμψης, καθώς ο αριθμός των ζώων άρχισε να αυξά-
νεται ταχύτατα. Η ανάγκη για κτηνιατρική περίθαλψη καταφάνηκε κυρίως με την οργάνωση του στρα-
τού του νεοσύστατου κράτους.

Η αρχή για την άσκηση της Κτηνιατρικής επιστήμης στη χώρα σηματοδοτήθηκε με την άφιξη 6 
βαυαρών κτηνιάτρων στο επιτελείο του βασιλιά Όθωνα το 1833. Το κράτος ξεκίνησε την αποστο-
λή νέων Ελλήνων για σπουδές στην Κτηνιατρική σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως για την 
περίθαλψη ζώων του στρατού. Από τους πρώτους υπήρξε ο Κοδρικάς, ο οποίος έγραψε το πρώ-
το ελληνικό κτηνιατρικό βιβλίο, την «Ιπποθεραπευτική». Το 1844, για πρώτη φορά, αναφέρεται σε 
διάταγμα ο όρος «κτηνίατρος» αντί του συνηθισμένου «ιππίατρος». Το 1875 διορίζεται στο Στρα-
τό ως δόκιμος κτηνίατρος ο Γεώργιος Πιλάβιος, ο οποίος θεωρείται κύριος παράγοντας της Κτηνια-
τρικής Επιστήμης στην Ελλάδα, καθώς πολύ νωρίς αντιλήφθηκε την ανάγκη για κτηνιατρική εκπαί-
δευση στη χώρα. Ο Γ. Πιλάβιος έγραψε επιστημονικά βιβλία κτηνιατρικού περιεχομένου και ίδρυ-
σε το «Σχολείο Ιππευτικής». Αργότερα, δημοσίευσε νόμο ιδιαίτερης σημασίας για την Κτηνιατρική 
Υπηρεσία και τη δημόσια υγεία, ο οποίος αναφέρει τα καθήκοντα του Νομοκτηνίατρου. Την προ-
σπάθεια του Πιλάβιου για ίδρυση Κτηνιατρικής Σχολής στη χώρα συνέχισε με περισσότερο ζήλο ο 
Ι. Πετρίδης, όμως τα ιστορικά γεγονότα του ’22 και η αλλαγή του πολιτεύματος ανέτρεψαν τις προ-
σπάθειές του.

Σύντομα η Κτηνιατρική στη χώρα άρχισε να αναπτύσσεται ταχύτατα. Οι νεαροί κτηνίατροι που εί-
χαν σπουδάσει με κρατικές υποτροφίες στο εξωτερικό κάλυπταν τις ανάγκες του στρατεύματος, 
όμως παράλληλα ασκούσαν και την Κτηνιατρική σε πολιτικό επίπεδο. Περί το 1930 συνειδητοποι-
είται πλέον η αναγκαιότητα του κτηνιάτρου ως παράγοντα προστασίας του ζωικού κεφαλαίου και 
της υγείας του ανθρώπου. Για την ίδρυση της Κτηνιατρικής Σχολής υπήρξαν πολλές διαμαρτυρίες, 
αντιθέσεις και διαμάχες σχετικά με την ανεξαρτησία ή τη συγχώνευσή της με άλλη σχολή, αλλά και 
για τον τόπο φιλοξενίας της. Με την μακροχρόνια και δυναμική παρέμβαση του καθηγητή Κωνστα-
ντίνου Λιβαδά η ίδρυση της Σχολής στη Θεσσαλονίκη έγινε πραγματικότητα με τον αναγκαστικό 
Νόμο 1510/14.10.1950, ο οποίος επικυρώθηκε το 1951.

Σήμερα, το 2011, η Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διανύει το 
61ο έτος αδιάλειπτης και επιτυχημένης λειτουργίας της δεδομένου ότι αποτελεί την πρώτη θετικά 
αξιολογημένη ελληνική Σχολή από ανεξάρτητο οργανισμό της Ευρώπης (E.A.E.V.E.).
Το 1993, ιδρύθηκε το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τέθηκε
σε λειτουργία το 1994.

Ο Χείρωνας
εκπαιδεύει τον Αχιλλέα

Άσκηση σε παραγωγικά ζώα
(Δεκαετία ‘50)

Κωνσταντίνος Λιβαδάς

Φοιτητές στη Χειρουργική,
Κτηνιατρική Σχολή ΑΠΘ

Ιπποκράτης
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ
Στη Σύγχρονη Εποχή

Ο ρόλος του Κτηνίατρου στη σύγχρονη εποχή είναι ευρύ-
τατος, πολυσχιδής και πολυεπίπεδος. Ο κτηνίατρος, τα τε-
λευταία χρόνια, βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» για την 
προστασία της υγείας των ζώων και την αντιμετώπιση των 
διατροφικών κρίσεων.

Είναι σημαντικό, συνεπώς, να αναγνωριστεί ο καίριος ρό-
λος που αυτός διαδραματίζει στην προστασία της υγείας 
του ανθρώπου, τόσο σήμερα όσο και για τις μελλοντικές 
γενιές.

Ο πολύπλευρος ρόλος του κτη-
νίατρου μπορεί να εστιαστεί σε 
τρεις κύριες κατευθύνσεις. Η πρώ-
τη αφορά στην υγεία και την ια-
τρική περίθαλψη των ζώων.
Η ιατρική των ζώων εκτείνεται σε 
όλους τους γνωστούς τομείς της 
ιατρικής επιστήμης.

Οι κτηνίατροι μπορούν να είναι 
γενικοί ιατροί, είτε ειδικευμένοι 
ιατροί, όπως για παράδειγμα σε 
τομείς της παθολογίας (καρδιο-
λόγοι, δερματολόγοι κτλ.), της χει-
ρουργικής (ορθοπαιδικοί, νευρο-
χειρουργοί κτλ.) ή της μαιευτικής. 
Εξειδίκευση υπάρχει και στον ερ-

γαστηριακό (π.χ μικροβιολογία, παρασιτολογία) και δια-
γνωστικό τομέα με τη δυνατότητα χρήσης σύγχρονων μέ-
σων διάγνωσης και θεραπείας (υπερηχογραφήματα, μα-
γνητικές τομογραφίες, λαπαροσκοπήσεις, χημειοθεραπεί-
ες κτλ.).

Η δεύτερη κατεύθυνση αφο-
ρά στη διασφάλιση της δημόσι-
ας υγείας. Η Κτηνιατρική αποτε-
λεί υπεύθυνο φορέα για την αντι-
μετώπιση κρίσεων σχετικών με τη 
δημόσια υγεία (ζωοανθρωπονό-
σοι και  τροφογενείς λοιμώξεις). 
Ο ρόλος των κτηνιάτρων προϋ-
ποθέτει την αδιάλειπτη παρουσία 
τους τόσο στις μονάδες εκτρο-
φών, όσο και στις εγκαταστάσεις 
σφαγής των ζώων και επεξεργα-
σίας των προϊόντων τους, στα ερ-
γοστάσια παραγωγής τροφίμων 
αλλά και στα ιατρεία ζώων συ-
ντροφιάς.

Η τρίτη κατεύθυνση αφορά στην έρευνα που επεκτείνεται 
σε όλα τα πεδία των επιστημών υγείας και των βιολογικών 
επιστημών. Ο κτηνίατρος συμμετέχει άμεσα και ενεργά σε 
τομείς της σύγχρονης έρευνας όπως η συγκριτική ιατρική, 
οι βιοεπιστήμες, η ιατρική των ζώων και του ανθρώπου. 

Επιπλέον, ο ρόλος του είναι καθοριστικός στην έρευνα 
που αφορά στη διαχείριση των ζώων σε επίπεδο εκτρο-
φής και στην υγιεινή και την τεχνολογία των τροφίμων ζω-
ικής προέλευσης.

Ο κοινωνικός ρόλος των ζώων συντροφιάς είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός και εστιάζεται στη συντροφιά, την ψυχαγω-
γία και στην άθληση που προσφέρουν στον άνθρωπο. Στη 
σημερινή εποχή, η χρησιμοποίηση των ζώων συντροφιάς 
για πολλούς ανθρωπιστικούς σκοπούς (π.χ. θεραπευτικοί 
- pet therapy) αποκτά όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα. 

Δημοφιλή κατοικίδια ζώα στη χώρα μας είναι ο σκύλος, η 
γάτα, λαγόμορφα όπως το κουνέλι, τρωκτικά όπως το ινδικό 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει
ο κτηνίατρος σήμερα αναγνωρίζονται ως

παγκόσμιο δημόσιο αγαθό
(άνθρωπος + ζώα = μία υγεία)

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
Ζώα Συντροφιάς & Άγρια Ζώα
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χοιρίδιο και το χάμστερ, πτηνά, καλλωπιστικά ψάρια και 
εξωτικά ζώα όπως οι σαύρες και οι χελώνες. Στην κατηγο-
ρία των ζώων συντροφιάς ανήκουν βεβαίως και τα ιπποει-
δή (άλογα, όνοι και ημιόνοι).

Ο κτηνίατρος αναλαμβάνει την πρόληψη και τη θεραπεία 
των νοσημάτων των ζώων αυτών.  Διασφαλίζει την ευζωία 
ανθρώπου και ζώων που συμβιώνουν. Προστατεύει τη δη-
μόσια υγεία από ζωοανθρωπονόσους.

Η κτηνιατρική των άγριων ζώων αφορά στην προστασία 
των ζώων που βρίσκονται ελεύθερα στο φυσικό τους πε-
ριβάλλον και δεν έχουν συχνή επαφή ή εξοικείωση με τον 
άνθρωπο. Βασικός στόχος της κτηνιατρικής σε αυτόν τον 
τομέα είναι η διαφύλαξη της υγείας τους τόσο από τις ζω-
ονόσους και τις ζωοανθρωπονόσους, όσο και από τα προ-
βλήματα υγείας που προκαλεί ο άνθρωπος άμεσα ή έμμε-
σα σε αυτά (προστασία ζώων). Στα άγρια είδη ανήκει και η 
περίθαλψη των ζώων που διαβιούν σε πάρκα και ζωολο-
γικούς κήπους. Συμπερασματικά, είναι σημαντική η συμ-
βολή του κτηνίατρου στην προστασία του περιβάλλοντος 
και στη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης.

Στην Ελλάδα τα πιο γνωστά παραγωγικά ζώα είναι τα βοο-
ειδή, τα μικρά μηρυκαστικά, τα πτηνά, οι χοίροι, τα κουνέ-
λια και οι ιχθύες. 

Η κτηνιατρική των παραγωγι-
κών ζώων έχει ως πρωταρχικό 
σκοπό τη διασφάλιση της ευ-
ζωίας τους και την πρόληψη και 
θεραπεία νοσημάτων που μπο-
ρούν να μεταδοθούν είτε από 
τα ίδια τα ζώα είτε από τα προ-
ϊόντα τους και που αφορούν 
άμεσα τη δημόσια υγεία. 

Ο κτηνίατρος που ασχολείται 
με τα παραγωγικά ζώα, έχει την ευθύνη της επιλογής του 
κατάλληλου ζωικού κεφαλαίου και της διασφάλισης συν-
θηκών ορθής εκτροφής (σταβλισμός, διατροφή, αναπα-
ραγωγή, διαχείριση, φροντίδες), με μεθόδους συμβατές 
με την ευζωία των ζώων και φιλικές με το περιβάλλον. 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
Παραγωγικά Ζώα



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ
Στη Σύγχρονη Εποχή

Όλα τα παραπάνω έχουν στόχο την παραγωγή προϊόντων 
ζωικής προέλευσης που είναι ασφαλή και υγιεινά ποιοτι-
κά αναβαθμισμένα (π.χ. καινοτόμα τρόφιμα) και που αντα-
ποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου καταναλωτή. 

Η προσφορά του κτηνιάτρου στον τομέα των παραγωγι-
κών ζώων είναι ιδιαίτερα σημαντική όχι μόνο για τη δημό-
σια υγεία αλλά και για την εθνική οικονομία.

Στόχος αυτού του τομέα 
της κτηνιατρικής είναι η 
πρόληψη, εξάλειψη ή μεί-
ωση σε αποδεκτό επίπε-
δο των κινδύνων που μπο-
ρούν να προκύψουν, τόσο 
για τον άνθρωπο όσο και 
για τα ζώα, από την κατα-
νάλωση προϊόντων ζωικής 
προέλευσης. 

Ειδικότερα, ο κτηνίατρος 
διασφαλίζει την εφαρμογή 
ορθών/ θεμιτών πρακτικών 
κατά το εμπόριο ζωοτρο-
φών και τροφίμων, τη χρή-
ση φαρμακευτικών ουσιών 
στα ζώα και την προστασία 
των συμφερόντων και της 
υγείας του καταναλωτή.

Ο κτηνίατρος βρίσκεται συνεχώς στην αλυσίδα παραγω-
γής προϊόντων («από το στάβλο στο πιάτο») από την ημέ-
ρα σύλληψης του ζώου, τη γέννηση και εκτροφή του, ως 
την αξιοποίησή του και την τοποθέτηση των προϊόντων 
στα ράφια των καταστημάτων.

Είναι υπεύθυνος για συνεχείς 
ελέγχους στις βιομηχανίες πα-
ραγωγής προϊόντων ζωικής 
προέλευσης, καθώς και στα 
καταστήματα διάθεσής τους, 
προκειμένου να προληφθεί η 
τοποθέτηση μη ασφαλών τρο-
φίμων στο τραπέζι του κατα-
ναλωτή.

Ο κτηνίατρος, είναι ο «καθ’ ύλιν» αρμόδιος να διαχειρίζεται 
τις κρίσεις που δημιουργούνται σε θέματα ζωοανθρωπο-
νόσων και τροφογενών διαταραχών,  συμβάλλοντας στην 
επίλυση των προβλημάτων και στην υπεύθυνη ενημέρω-
ση του καταναλωτικού κοινού.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
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ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ

Η Κτηνιατρική Σχολή, με την επιστημονική γνώση που παρέχει, στοχεύει:

 Στην εξασφάλιση της υγείας των ζώων
 Στη διασφάλιση της υγείας του ανθρώπου σε ό,τι αφορά τις ζωοανθρωπονόσους και τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης
 Στην ορθή οργάνωση και λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων που σχετίζονται με τα παραγωγικά ζώα 
 και τα προϊόντα τους
 Στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και καινοτομίας, προσφέροντας κοινωνικό έργο 

Η Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1950. 
Αργότερα, η μέχρι τότε Κτηνιατρική Σχολή, ως χορηγούσα ένα ενιαίο πτυχίο, μετατράπηκε 
σε Τμήμα της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, στην οποία εντάχθηκαν τα άλλα δύο Τμήματα 
της Γεωπονίας και της Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Η συγκρότηση της Σχολής 
Γεωτεχνικών Επιστημών έγινε παρά την έντονη άρνηση όλων των Τμημάτων. 
Το έτος 2005, καταργήθηκαν οι Σχολές Γεωτεχνικών Επιστημών και  πραγματοποιήθηκε 
μετονομασία του Τμήματος Κτηνιατρικής σε Κτηνιατρική Σχολή (11.7.2005).

Από τον Ιούλιο του 2004 και ύστερα από αξιολόγηση που είχε νωρίτερα υποστεί η 
Σχολή από εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδρυμάτων Κτηνιατρικής 
Εκπαίδευσης (European Association of Establishments for Veterinary Educa-
tion, E.A.E.V.E.), περιλαμβάνεται στον κατάλογο των εγκεκριμένων Ευρωπαϊκών 
Κτηνιατρικών Σχολών.

Η Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ., κατά τη διάρκεια της εξηκονταετούς λειτουργίας της 
χορήγησε περισσότερα από 3.500 Πτυχία Κτηνιατρικής, 60 Μεταπτυχιακά Διπλώματα 
και 300 Διδακτορικά Διπλώματα. Ακόμη, έχει απονείμει τον τίτλο του Επίτιμου 
Διδάκτορα σε 10 αλλοδαπούς επιστήμονες-κτηνιάτρους, οι οποίοι συνέβαλαν 
παγκοσμίως στην πρόοδο της Κτηνιατρικής Επιστήμης και/ή βοήθησαν σημαντικά 
την Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. 
Η διάρκεια των σπουδών στην Κτηνιατρική Σχολή είναι πέντε έτη (δέκα εξάμηνα) και 
οδηγούν στη λήψη του ενιαίου πτυχίου του Κτηνίατρου.

Επιπλέον, στην Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. και με σκοπό την διαρκή επιστημονική 
κατάρτιση, λειτουργούν, από το 2006, προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στις 
κατευθύνσεις της Εκτροφής και Παθολογίας Παραγωγικών Ζώων, της Παθολογίας 
Ζώων Συντροφιάς και της Χειρουργικής Ζώων Συντροφιάς.

Η Σχολή αποτελείται από τους εξής 5 Τομείς: 1ος Τομέας Δομής και Λειτουργίας 
Ζωικών Οργανισμών, 2ος Τομέας Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και 
Προστασίας του Περιβάλλοντος, 3ος Τομέας Λοιμωδών Νοσημάτων, Παρασιτικών 
Νοσημάτων και Παθολογικής Ανατομικής, 4ος Τομέας Υγιεινής και Τεχνολογίας 
Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως και 5ος Τομέας Κλινικών.

Τα Εργαστήρια και η Γραμματεία της Σχολής στεγάζονται στα κτίρια της Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη και οι Κλινικές 
σε συγκρότημα κτιρίων που βρίσκεται στην οδό Σταύρου Βουτυρά 11, στο δυτικό τμήμα της πόλης (κοντά στο Νέο 
Σιδηροδρομικό Σταθμό). Οι εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος της Σχολής (Κλινική Παραγωγικών Ζώων και Προβατοστάσιο) 
βρίσκονται στην περιοχή του Κολχικού, Λαγκαδά.

Το κτίριο της Σχολής
στην Πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ

Το Αγρόκτημα της Σχολής
στο Κολχικό Λαγκαδά



Η υγεία των ζώων και η υγεία του ανθρώπου συνδέονται άρρηκτα.
Βαδίζουμε με στόχο “έναν κόσμο για όλους, υγεία για όλους”.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Κτηνιατρική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

http://www.vet.auth.gr
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