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ΨΗΦΙΣΜΑ
Αποχαιρετισμός στο Φώτη Καφάτο (1940-2017)
Στις 18/11/2017 απεβίωσε ο ακαδημαϊκός δάσκαλος και κορυφαίος ερευνητής Φώτης Καφάτος.
Ο Φώτης Καφάτος γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ και στο
Χάρβαρντ των ΗΠΑ, όπου έγινε, στα 29 του χρόνια, ο νεότερος καθηγητής στην ιστορία του
ιδρύματος. Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1972-1982,
αναθεώρησε ριζικά το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Το 1982 ανέλαβε Καθηγητής στο Τμήμα
Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης όπου η συμβολή του στα πρώτα βήματα του ΠΚ και στη
δημιουργία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), ήταν καθοριστική. Από το 1993 ως το
2005, διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του κορυφαίου Ερευνητικού Κέντρου European Molecular
Biology Laboratory (EMBL) στη Χαϊδελβέργη, και στη συνέχεια υπηρέτησε ως καθηγητής στο
Imperial College, London.
Ο Φώτης Καφάτος έκανε πολλές σημαντικές ανακαλύψεις στη μοριακή βιολογία και στη γενετική,
αφήνοντας το αποτύπωμά του τόσο στην βασική όσο και στην εφαρμοσμένη έρευνα. Μεταξύ
άλλων, πρωτοστάτησε στην χαρτογράφηση του γονιδιώματος της Δροσόφιλας και στη μελέτη της
μοριακής βιολογίας και του γονιδιώματος του Ανωφελούς, φορέα της ελονοσίας. Δημοσίευσε πάνω
από 350 επιστημονικές εργασίες και διετέλεσε μέλος Διοικητικών Συμβουλίων και Επιστημονικών
Επιτροπών σε πολλά ιδρύματα και οργανισμούς, μεταξύ των οποίων Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας
(ΕΣΕ) του οποίου διετέλεσε πρώτος πρόεδρος. Η συνεισφορά του στην επιστήμη έχει αναγνωριστεί
στην Ελλάδα και διεθνώς. Αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου του
Στρασβούργου και πέντε Ελληνικών Πανεπιστημίων (Γεωργικού, Αριστοτέλειου, Δημοκρίτειου,
Ιωαννίνων, Πατρών) καθώς και επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης. Ήταν
μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών ΗΠΑ, της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών,
της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών και της Ποντιφικής
Ακαδημίας, και ετερόχθον μέλος της Βασιλικής Εταιρείας Λονδίνου και της Γαλλικής Ακαδημίας
Επιστημών. Έχει τιμηθεί με Μετάλλια Αριστείας της Ακαδημίας Αθηνών, της Ακαδημίας της Τσεχίας
και του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης, καθώς και με τον Σταυρό Αξίας 1ης τάξεως από τον
Πρόεδρο της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Γερμανίας και το παράσημο Ταξιάρχου του Φοίνικος
από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Εκτός από τη συμβολή του στην έρευνα, Ο Φώτης Καφάτος δίδαξε πολλές γενιές φοιτητών στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, αφήνοντας σε όλους ανεξίτηλο το στίγμα του λόγω της καθαρής του
σκέψης, της αφοσίωσης του και της ανιδιοτελούς καθοδήγησης που τους παρείχε. Οι ηγετικές και
διοικητικές ικανότητες του τον καθιστούσαν πρωτεργάτη και πρωταγωνιστή σε όποιους
οργανισμούς υπηρέτησε, όπου η απήχηση του έργου του συνέχιζε και μετά την αποχώρησή του.
Αποχαιρετούμε τον μεγάλο άνθρωπο, τον εξαιρετικό δάσκαλο και τον πρωτοπόρο ερευνητή Φώτη
Καφάτο και απευθύνουμε στην οικογένεια του τα θερμά μας συλλυπητήρια.
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