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Τελετή αναγόρευσης σε επίτιμο διδάκτορα 

της Ιατρικής του ΕΚΠΑ του Γεωργίου 

Βέλμαχου, καθηγητή στο Massachusetts 

General Hospital του Πανεπιστημίου του 

Harvard, Η.Π.Α. 

Αθήνα, 17/5/2022 

Προσφώνηση του Πρύτανη Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου 

 

Με ιδιαίτερη τιμή λόγω της εμβέλειας και του σημαντικού έργου 

της τιμωμένης προσωπικότητας, και τηρώντας, πάντα, την παράδοση 

του Ιδρύματός μας να αποδίδουμε τιμές σε προσωπικότητες που έχουν 

προσφέρει πολλαπλώς στην Επιστήμη, έχουμε σήμερα την ιδιαίτερη 

χαρά της απόδοσης της ύψιστης τιμής, της ανακήρυξης σε επίτιμο 

διδάκτορα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 

του Πανεπιστημίου Αθηνών του κυρίου Γεωργίου Βέλμαχου, 



 2 

καθηγητή στο Massachusetts General Hospital του 

Πανεπιστημίου του Harvard, Η.Π.Α.  

Η απονομή του τίτλου αποτελεί έναν φόρο τιμής για την 

εξαιρετική συμβολή του στην Ιατρική.  

Ο κ. Γεώργιος Βέλμαχος είναι καθηγητής Τραύματος και 

Επείγουσας Χειρουργικής του Πανεπιστημίου του Harvard και 

διευθυντής του τμήματος τραύματος και επείγουσας χειρουργικής στο 

Massachusetts General Hospital. Είναι γνωστό στην ελληνική 

ακαδημαϊκή κοινότητα ότι παρέχει σημαντική βοήθεια σε 

Έλληνες επιστήμονες, εκπαιδεύει σε μόνιμη βάση νέους Έλληνες 

ιατρούς και γενικά έχει συνεχή ακαδημαϊκή συνεργασία με την 

ελληνική επιστημονική κοινότητα. 

Ο καθηγητής Γιώργος Βέλμαχος τελείωσε την Ιατρική Σχολή του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε το 

διδακτορικό του από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Αφού τελείωσε την 

ειδικότητα τής Γενικής Χειρουργικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, 

μετανάστευσε στην Νότια Αφρική για περαιτέρω εκπαίδευση στον 

τομέα τής Χειρουργικής Τραύματος, στο Baragwanath Hospital του 

Γιοχάνεσμπουργκ, το μεγαλύτερο κέντρο τραύματος παγκοσμίως. Από 

εκεί μετέβη στο Πανεπιστήμιο τής Νότιας Καλιφόρνιας στο Λος 

Άντζελες και θήτευσε ως Επίκουρος Καθηγητής και μετά Αναπληρωτής 

Καθηγητής Χειρουργικής από το 1994 έως το 2004. Το 2004 εκλήθη 

στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και στο Γενικό Νοσοκομείο 

Μασαχουσέτης. Από τότε έως σήμερα έχει την θέση του Καθηγητή 
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Χειρουργικής και του Διευθυντή τής Πανεπιστημιακής Κλινικής 

Τραύματος, Επείγουσας Χειρουργικής και Εντατικής Θεραπείας.  

Ο καθηγητής Βέλμαχος είναι μέλος σχεδόν όλων των μεγάλων 

εταιρειών χειρουργικής ενώ έχει θητεύσει ως πρόεδρος σε πολλές 

επιτροπές χειρουργικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης και της 

Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων τού Αμερικανικού Κολλεγίου 

Χειρουργών.  

Είναι ο αποδέκτης δεκάδων βραβείων ως καλύτερος εκπαιδευτής 

φοιτητών και ειδικευομένων. Είναι δε μέλος του Editorial Board σε 

σχεδόν όλα τα μεγάλα χειρουργικά περιοδικά!  

Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό εργασιών σε ιατρικά περιοδικά 

και εκδόσεις με μεγάλη απήχηση. Λόγω της εμβέλειας του έργου του 

έχει κληθεί να δώσει αμέτρητες ομιλίες παγκοσμίως για το τραύμα και 

έχει διευθύνει εκατοντάδες σειρές σεμιναρίων στον ίδιο χώρο. 

Κυρίες και κύριοι, 

Με μεγάλη και εξαιρετική τιμή και χαρά υποδεχόμαστε τον 

καθηγητή κ. Γεώργιο Βέλμαχο ως επίλεκτο μέλος, ως επίτιμο 

διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. 

Τον υποδεχόμαστε σε ένα μεγάλο και εξωστρεφές Πανεπιστήμιο. 

Οι Διεθνείς Κατατάξεις αναδεικνύουν τη σημαντική θέση του 

Πανεπιστημίου μας και της Ιατρικής Σχολής μας τα τελευταία χρόνια 

ανάμεσα σε χιλιάδες Ιατρικές Σχολές σε όλο τον κόσμο. Για το μέγεθος 
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της χώρας μας, επίσης, έχουμε ένα σημαντικό αριθμό Highly Cited 

Επιστημόνων από την Ιατρική Σχολή.  

Το Πανεπιστήμιό μας είναι, μαζί με άλλα 9 Πανεπιστήμια, 

Ιδρυτικό μέλος από το τέλος του 2018 της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας 

CIVIS, μιας Συμμαχίας η οποία έχει ως στόχο να διαμορφώσει το 

Πανεπιστήμιο του μέλλοντος.  

Παράλληλα στα πρόσφατα χρόνια η Ιατρική μας Σχολή μεγάλωσε 

και μεγαλώνει κτιριακά και ενισχύεται σε εξοπλισμό. Ως Πρυτανική 

Αρχή δώσαμε και δίδουμε ιδιαίτερη έμφαση στην βελτίωση των 

υποδομών και τη ανάπτυξη νέων με σκοπό τη δημιουργία όσο 

γίνεται καλύτερων συνθηκών για τη διεξαγωγή της έρευνας.  

Σύντομα θα ολοκληρωθούν τα δύο νέα Κτίρια επί της οδού 

Μικράς Ασίας και δρομολογείται η επέκταση στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Η 

λειτουργία, επίσης, του Κέντρου Νέων Τεχνολογιών και Ιατρικής 

Ακριβείας, ήδη αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα πρωτοποριακής 

έρευνας ενώ προσεχώς θα λειτουργήσουν τα νέα Core Facilities.  

Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω για μια ακόμα 

σημαντική, εμβληματική, πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου μας, 

ένα προσωπικό μου όνειρο, τη δημιουργία ξενόγλωσσων 

προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών, που έγινε πλέον 

πραγματικότητα, με το ήδη λειτουργούν “BA Program in the 

Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece” και από το 

επόμενο ακαδημαϊκό έτος με το BA in Medicine! Και έπεται 

συνέχεια. 
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Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω τις 2 πρόσφατες διεθνείς 

συνεργασίες που έχουμε ξεκινήσει: τη συνεργασία Ε.Κ.Π.Α. και Yale 

για την ανάπτυξη ενός Κέντρου Αριστείας για τις περιβαλλοντικές 

επιστήμες και τη δημόσια υγεία και τη συνεργασία του Harvard με 

το Ε.Κ.Π.Α. μέσω του νέου Κόμβου Αριστείας του Ε.Κ.Π.Α. για το Άσυλο 

και τη Μετανάστευση. 

 

Αξιότιμε Καθηγητά, κ. Βέλμαχε, 

Με ιδιαίτερη τιμή σας καλωσορίζουμε και πάλι.  

Σας ευχαριστούμε για την σημαντική προσφορά σας στην 

υγεία και στη χώρα μας γενικότερα. 

Καλώς ήλθατε και πάλι στην «οικογένεια» του ΕΚΠΑ! 

Σας ευχαριστώ. 

 


