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¨ΕΦΥΓΕ¨ Ο ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ 

Επικήδειος λόγος Αθήνα, νεκροταφείο Παπάγου 12/9/2017 

 

Ο Γιώργος Παπαστρατής γεννήθηκε στην Αθήνα  το 1944.  

Εισήλθε στην Ιατρική Σχολή  του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1962 και  

αποφοίτησε το 1968.   

Συμμετείχε στον αντιδικτατορικό αγώνα ως μέλος του ΠΑΚ και το 1972 

καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών. Την ποινή εξέτισε μέχρι την πτώση της 

δικτατορίας στις στρατιωτικές φυλακές Αυλώνα. 

Ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ το 1974. 

Η  ειδίκευσή του  στη  Γενική Χειρουργική  έγινε στην  Β΄ Προπαιδευτική  

Παν/κή Χειρουργική Κλινική  του  Πανεπιστημίου Αθηνών στο Λαϊκό 

Νοσοκομείο. 

Έλαβε  τον τίτλο της ειδικότητας της  Γενικής Χειρουργικής το 1977. 

Μετεκπαιδεύτηκε στην Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου  του 

BRISTOL  και   στην  Κλινική   Γενικής  Χειρουργικής  και  Χειρουργικής   

Πεπτικού του  Πανεπιστημίου του  Στρασβούργου για 2 χρόνια  

Το 1982 αναγορεύθηκε  Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό 

"Άριστα". 

Τον Φεβρουάριο 1982 εντάχθηκε στην βαθμίδα του Λέκτορα 

Τον Απρίλιο 1988 έγινε  Επίκουρος Καθηγητής. 

Τον Απρίλιο 1997 εκλέχτηκε Αναπληρωτής Καθηγητής  

Το  1996 εξελέγη  Visiting Professor στο Medical College of Georgia ( 

Atlanta, USA). 

Από τον Μάιο 1996  Διευθυντής και ιδρυτής της  Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής 

του ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς». 
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Η κλινική του εξειδίκευση ήταν  κυρίως  η Λαπαροσκοπική Χειρουργική,  η 

χειρουργική  ενδοκρινών και η χειρουργική του πεπτικού.  

Εισήγαγε την Λαπαροσκοπική χειρουργική σε 3 Νοσοκομεία 

1) στην Πανεπιστημιακή Β’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Λαϊκό 
Νοσοκομείο   

2) στην Πανεπιστημιακή Γ’ Χειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο 
Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών ¨ Η Σωτηρία ¨, (Καθηγητής κ. Μ.Ν. 
Σέχας)  

3) ΓΝΑ “ Γ. Γεννηματάς». στην  Γ΄ Χειρουργική Κλινική του Π.Γ.Ν.Α. « Γ. 
Γεννηματάς». 
 

Σαν Διευθυντής ίδρυσε την Γ΄ Χειρουργική Κλινική του ΓΝΑ “ Γ. 

Γεννηματάς» και με δικιά του μέριμνα και οργάνωση 

πραγματοποιήθηκαν για 1η φορά δεκάδες επεμβάσεις στο ΓΝΑ “ Γ. 

Γεννηματάς 

Ενδεικτικά:  Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, λαπαροσκοπική 

επινεφριδιεκτομή, παραθυρεοειδεκτομή, λαπαροσκοπική αποκατάσταση 

διαφραγματοκήλης, λαπαροσκοπική σπληνεκτομή, λαπαροσκοπική 

αποκατάσταση κοιλιοκήλών, λαπαροσκοπική κολεκτομή ήταν από τις 

επεμβάσεις που εισήγαγε στο Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς. 

Το 1995 πραγματοποίησε το πρώτο διεθνές συνέδριο στο Νοσοκομείο Γ. 

Γεννηματάς με τηλεδιάσκεψη με την Ατλάντα των ΗΠΑ. 

Παράλληλα με το Πανεπιστημιακό, Εκπαιδευτικό και Ιατρικό του έργο 

άσκησε ευρύ διοικητικό έργο. Διετέλεσε  Πρόεδρος του Δ.Σ.  του  Γενικού  

Νοσοκομείου Αθηνών  κατά τα έτη   1981 - 1989, Πρόεδρος του Δ.Σ. του 

ΚΑΤ κατά τη  διετία  1986 - 87  και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου 

του ΕΚΑΒ κατά την τριετία  1988 - 90 και από το 1993 -1998. 

Ως  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  του  Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών  Μετέτρεψε το 

Γενικό Κρατικό Αθηνών από Νοσοκομείο επειγόντων σε πλήρες, 

νοσοκομείο με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό.  

Στα πλαίσια αυτά ιδρύθηκαν και λειτούργησαν: 
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Κ λ ι ν ι κ ά   Τ μ ή μ α τ α: Νεφρολογικό, Ενδοκρινολογικό, 

Αγγειοχειρουργικό, Νευρολογικό, Γαστρεντερολογικό  με  μονάδα  

ενδοσκοπήσεων  πεπτικού, Αιματολογικό, Φυσικής Ιατρικής και 

Αποκατάστασης, Ψυχιατρικό, 

Τμήματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης 

       - Μονάδα  Ψυχικής  Υγείας Εφήβων,   

      - Κέντρο  Ψυχικής Υγείας  Χαλανδρίου  

       - Κέντρα Υγείας Κορωπίου, Μαρκόπουλου και Λαυρίου. 

Εργαστήρια: Ανοσολογικό,  Τοξικολογικό, Ραδιοϊσότοπα, 

  Διαγνωστικό Υπερήχων, Κυτταρολογικό, Ακοομετρικό - 

Νυσταγμογραφικό, Αιμοδυναμικό, επεμβατική καρδιολογία. 

 Επίσης  ανανεώθηκε  ριζικά ο εξοπλισμός  του Νοσοκομείου  και  

προστέθηκαν νέες χειρουργικές αίθουσες.  

Έγινε για πρώτη φορά η εγκατάσταση πληροφορικής στο Γενικό 

Νοσοκομείο Αθηνών.  

Διαρκής μέριμνα και επιδίωξή του  ήταν ο εξοπλισμός των νοσοκομείων 

με την πιο σύγχρονη τεχνολογία  

Παράλληλα είχε σημαντικό Ερευνητικό , Διδακτικό έργο,  Επιστημονικό 

Έργο: 

Οργάνωση ως πρόεδρος  18 Επιστημονικών Συνεδρίων – Ημερίδων 

Συμμετοχή σε  μεγάλο αριθμό στρογγυλών  τραπεζών -Διαλέξεις . 

Συμμετοχή στην συγγραφή 6 Ιατρικών Συγγραμμάτων 

360 Επιστημονικές εργασίες  

Στον μεγάλο του αγώνα συμπαραστάτης μέχρι τέλους ήταν η γυναίκα 

του Ειρήνη την οποία υπεραγαπούσε, όπως επίσης τα παιδιά, ο Γιάννης 

και ο Πέτρος 
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Ο Γιώργος ο Παπαστρατής ήταν από τους ιδρυτές του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας το οποίο και υπηρέτησε νυχθημερόν με πολλούς 

τρόπους επί δεκαετίες. 

Λόγω του μεγάλου του κύρους εκλήθη να αναλάβει την προεδρία του ΙΣΑ 

το 2000, σε μια δύσκολη για τον σύλλογο στιγμή με στόχο την προάσπιση 

της ενότητας του ιατρικού σώματος. 

Παράλληλα με το μεγάλο επιστημονικό έργο  επιτέλεσε σημαντικό 

κοινωνικό έργο, χρησιμοποιώντας την πολιτική δύναμη που είχε για να 

υποστηρίξει με όλες του τις δυνάμεις, τους κοινωνικά και οικονομικά 

ασθενέστερους συνανθρώπους μας. 

Είχε την πόρτα ανοιχτή στους γιατρούς, νοσηλευτές και άλλους 

εργαζόμενους στο χώρο της υγείας που ήθελαν υποστήριξη για 

μετεκπαίδευση η διορισμό σε κάποια θέση. 

Η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία , η ιατρική κοινότητα συνολικά και το 

Νοσοκομείο μας τιμά τον αγαπημένο Συνάδελφο, Δάσκαλο  και 

ξεχωριστό Φίλο Γιώργο Παπαστρατή  για την  προσφορά του στον 

ασθενή, την ιατρική, τον νέο γιατρό  και την κοινωνία και τον κατατάσσει 

στις εμβληματικές προσωπικότητες του συστήματος υγείας και της 

πατρίδας μας 

 

Αιωνία σου η μνήμη 

 

Γιώργος Ν  Ζωγράφος 

Διευθυντής Χειρουργικής ΓΝΑ ‘ Γ. Γεννηματάς’ 

Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας 

  

  


