
ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 
ΜΑΣ 

Η ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΩΣ 
ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ 
 

• Τα πρώτα στοιχεία που θα μπορούσαν σήμερα να 
αξιολογηθούν ως μεταμόσχευση αναφέρονται στην 
ελληνική μυθολογία με πρωταγωνιστή τον Προμηθέα 
που παρ όλο ο αετός του κατασπάραζε το ήπαρ, 
εντούτοις ο Προμηθέας δεν πέθαινε γιατί το ήπαρ 
αναπλασσόταν στη διάρκεια της νύχτας.  

• Η πρώτη σκέψη για μεταμόσχευση οργάνων 
αναφέρεται και πάλι στην Ελληνική μυθολογία και 
εκφράζεται με το μύθο του Δαίδαλου και του Ίκαρου. 
Πατέρας και υιός για να αποφύγουν τα δεσμά του 
Μίνωα κατασκεύασαν κέρινα φτερά και πέταξαν προς 
την ελευθερία 



• Γνωρίζετε ότι κάθε 27 λεπτά γίνεται κάπου 
στον κόσμο μια εγχείρηση μεταμόσχευσης; 

Όμως… 

 …κάθε 2 ώρες και 24 λεπτά κάποιος πεθαίνει 
ενώ περιμένει να βρεθεί δότης που θα του 
έσωζε τη ζωή 
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Εν ζωή 30% 
Μετά το θάνατο 64% 

Όχι 6% 
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Θα γινόσουν δότης; 



Ναι  92 % 
Όχι 8% 
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Πιστεύεις ότι η δωρεά οργάνων είναι δείγμα πολιτισμένου λαού; 



                                     Η Αναστασία ως παράδειγμα για όλη την                      
Ιταλία. Η δεκαεπτάχρονη κοπέλα από την Ημαθία, που                     
κατέληξε  στο νοσοκομείο , βοήθησε τέσσερις νεαρές 

Ιταλίδες να κερδίσουν τη μάχη για τη ζωή.  

       Η καρδιά της Αναστασίας συνεχίζει να χτυπά στο στήθος 
μιας Ιταλίδας δεκαεπτάχρονης από τη Ρώμη, μιας κοπέλας 
που έχει ακριβώς την ίδια ηλικία με την Αναστασία. Με τη 

μεταμόσχευση ήπατος μπόρεσε να σωθεί η ζωή μιας άλλης 
νεαρής γυναίκας, η οποία είχε προσπαθήσει να λάβει 

μόσχευμα αλλά επί τέσσερις φορές ο οργανισμός της το είχε 
απορρίψει. 

      Στη Ρώμη μια άλλη κοπέλα μπόρεσε να θεραπευτεί με 
μεταμόσχευση νεφρού, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει να 
υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση, ενώ ο δεύτερος νεφρός 

βοήθησε κοπέλα που ζει στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια. 

 



 

• Η λίστα αναμονής στην Ελλάδα: 

• ~1500 άτομα για μεταμόσχευση νεφρού 

• ~ 140 άτομα για μεταμόσχευση ήπατος 

• ~ 30 άτομα για μεταμόσχευση καρδιάς 

• ~ 200 άτομα για κερατοειδείς  

 

                                                     

 

 


