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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Με αφορμή τις συζητήσεις στο μάθημα της φιλοσοφίας και στα πλαίσια της 

ατομικής εργασίας που μας ανατλεθηκε, επέλεξα τον θέμα των 

μεταμοσχεύσεων, θεωρώντας ότι αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά όμως 

και πιο παραμελημένα θέματα λόγω του ότι δεν παρουσιάζει έντονες 

ακρότητες σε σύγκριση με τα υπόλοιπα.  

 Παρακάτω θα ακολουθήσει η παρουσίαση σε τρία μέρη τα οποία θα 

μπορούσαμε περιληπτικά να τα χαρακτηρίσουμε ως:  

1-Ιστορική αναδρομη και σύγχρονη εποχή 

2-Διάφορες Απόψεις Ειδικών 

3-Η θέση μου στο ζήτημα 
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1. ΜΕΡΟΣ 1ο  

 

Α.Ορισμός: Ως μεταμόσχευση ορίζεται η ιατρική πράξη κατά την οποία υγιή 

όργανα, ιστοί ή κύτταρα μεταφέρονται από ένα νεκρό δότη σε έναν χρονίως 

πάσχοντα άνθρωπο με σκοπό την αποκατάσταση της λειτουργίας των οργάνων του.  

Β.Ιστορική Αναδρομή: Η πρώτη μεταμόσχευση χρονολογείται το 1902 όταν ο 

Γάλλος ερευνητής και βιολόγος Alexis Carrel (June 28, 1873 – November 5, 1944) 

επίτυχε την αποκατάσταση της ροής του αίματος μετά τη συρραφή και 

αναστόμωση των αγγείων. Για την καινοτομία του αυτή βραβεύτηκε με Νόμπελ 

Ιατρικής. Λίγο αργότερα ο Emerich Ullmann (23 February 1861 – 1937) , ο οποίος 

καθιερώθηκε ως ο πατέρας των ξενομεταμοσχεύσεων, κατάφερε τη μεταμόσχευση 

νεφρού σκύλου στο λαιμό κατσίκας. Ωστόσο οι ανοσοβιολογικές διεργασίες 

αποτέλεσαν εμπόδιο στις ευρύτερες μεταμοσχεύσεις. Το 1906 – 1923 

πραγματοποιούνται οι πρώτες προσπάθειες για μεταμόσχευση νεφρών, οι οποίες 

αποδείχθηκαν ανεπιτυχείς. Τη λύση στο πρόβλημα αυτό δίνει η ανακάλυψη της 

ιστοσθμβατότητας (ή ιστική ομοιότητα, δύο ή περισσότεροι ασθενείς 

παρουσιάζουν ομοιότητες στα αντιγόνα ιστοσυμβατότητάς τους) το 1940 – 1950. Η 

πρώτη μεταμόσχευση στην Ελλάδα εφαρμόστηκε την δεκαετία του 1960 στη 

Θεσσαλονίκη (μεταμόσχευση ήπατος από τον καθηγητή Α. Αντωνιάδη) ενώ στις 

αρχές της δεκαετίς του 1970 πραγματοποιείται και στην Αθήνα (μεταμόσχευση 

παγκρέατος). 
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Γ.Η μεταμόσχευση στην Ελλάδα: Η Ελλάδα έχει τον μικρότερο αριθμό 

μεταμοσχεύσεων στην Ευρώπη, καθώς συνήθως πραγματοποιείται μόνο το 30% 

των ζητούμενων μεταμοσχεύσεων. Συγκρινόμενη η χώρα μας με τις άλλες 

ευρωπαϊκές φαίνεται ότι υστερεί σημαντικά, αφού η διαθεσιμότητα του αριθμού 

δοτών συμπαγών οργάνων ανά 1.000.000 πληθυσμού το 2009, ανήλθε στην 

Ελλάδα περίπου στους 6 δότες, ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ο δείκτης είναι 

άνω του 30 ανά 1.000.000 πληθυσμού. Τα στοιχεία αυτά δεν συμβαδίζουν με τη 

ραγδαία αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας. Παρά την πληθώρα των 

πτωματικών δοτών, εξακολουθούμε ως χώρα να έχουμε έλλειψη δοτών και 

δωρητών οργάνων. Στατιστικά στοιχεία του Ε.Ο.Μ. (Εθνικός Οργανισμός 

Μεταμοσχεύσεων) δείχνουν ότι: 

 Το 0,9% των Ελλήνων κατέχει κάρτα δωρητή. 

 Το 43% των Ελλήνων δηλώνει, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, 

ότι θα ήθελε να δωρίσει τα όργανά του. 

 Οι Έλληνες στην Ευρώπη με ποσοστό 45% δεν θα δώριζαν τα όργανά τους 

μετά τον θανατό τους, δίνοντας ως απάντηση την έλλειψης εμπιστοσύνης στο 

σύστημα μεταμοσχεύσεων, στο σύστημα υγείας και στο σύστημα κοινωνικής 

και διοικητικής οργάνωσης της χώρας. 

Άρα παρατηρούμε πως παρά το αίσθημα αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων, το 

κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον της χώρας μας αποτρέπει την ύπαρξη δοτών. 

Δ.Η μεταμόσχευση στον κόσμο: Στο κόσμος γενικότερα γίνονται προσπάθειες 

ενημέρωσης των πολιτών για το θέμα των μεταμοσχεύσεων. Αυτό αποσκοπεί τόσο 

στις μεταμοσχεύσεις για την επιβίωση του ασθενούς οσο και για πειραματική 

έρευνα. Ωστόσο και εδώ παρατηρείται ένα είδος έλλειψης δοτών, αποθανόντων ή 

ζωντανών. Με βάση τα στατιστικά ΟΡΤΝ (Organ Procurement and Transplantation 

Network) 106,803 ασθενείς βρίσκονται σε λίστα αναμονής ενώ μόνο 39,000 

μεταμοσχεύσεις έχουν πραγματοποιηθεί στο διάστημα 2020-2021.  

Παγκοσμίως, πρώτη ανέρχεται η Ισπανία σε ποσοστό μεταμοσχεύσεων και δεύτερη 

η Αμερική. 
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2. ΜΕΡΟΣ 2ο  

 

Α.Νομοθεσία 

Με τις διατάξεις τςν κεφαλαίων Α’ έως ΣΤ’ του νόμου 3984/2011 ρυθμίζονται οι 

γενικές αρχές και οι προϋποθέσεις αγαίρεσης οργάνων από ζώντες και θανόντες 

ανθρώπους με σκοπό τη μεταμόσχευση σε ανθρώπινο σώμα. Σύμφωνα με τον νόμο 

αυτό, επίσης, όλοι οι Έλληνες είναι εν δυνάμει δότες εφόσον αναφέρεται ότι « η 

αφαίρεση ενός η περισσότερων οργάνων από ενήλικο θανόν πρόσωπο 

πραγματοποιείται εφόσον όσο ζούσε δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του».  
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Αναλυτικά: 

N. 4771 Άρθρο δέκατο όγδοο παρ. 1-3 Άρθρο δέκατο ένατο τεύχος A 

Συναισθηματικός Δότης (Τροποποίηση Νόμου 3984/2011 άρθρο 8 παρ. 1, άρθρο 

58 παρ. 4-5) Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Ληπτών συμπαγών οργάνων 

(Τροποποίηση Νόμου 3984/2011 άρθρο 19 παρ. 1-10)  

N. 4737 Άρθρο δεύτερο τεύχος Α 

Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Τροποποίηση Νόμου 

3984/2011 άρθρο 27 παρ. 10)  

N. 4512 Άρθρο 260 παρ. 2  τεύχος Α  

Συναισθηματικός Δότης – Κάρτα Δότη Ε.Ο.Μ. (Τροποποίηση Νόμου 3984/2011 

άρθρο 9 παρ. 2)  

N. 4368 Άρθρο 56 παρ. 1-3, 5, 7 τεύχος A  

Ρύθμιση θεμάτων Ε.Ο.Μ. (Τροποποίηση Νόμου 3984/2011 άρθρο 2, άρθρο 13 παρ. 

5, άρθρο 15 παρ. 4, άρθρο 51 παρ. 5, άρθρο 66 παρ. 8-9, κεφάλαιο Η)  

N. 4272 Άρθρο 43 παρ. 2-7 τεύχος Α  
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Θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-

μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση- Προσαρμογή 

στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης 

Οκτωβρίου 2012 (Τροποποίηση Νόμου 3984/2011 άρθρο 6 παρ. 2-4, άρθρο 18 

παρ. 3, 5, άρθρο 26, άρθρο 27 παρ. 3, 8)  

N. 4316 Άρθρο 16-17 τεύχος A  

Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Τροποποίηση Νόμου 

3984/2011 άρθρο 27 παρ. 9, κεφάλαιο Η, άρθρο 66 παρ. 40, 42)  

N. 4052 Άρθρο 34 παρ. 1-5 Άρθρο 5 παρ. 1-2 τεύχος Α 

Ρύθμιση θεμάτων Ε.Ο.Μ. και λοιπές διατάξεις (Τροποποίηση Νόμου 3984/2011 

άρθρο 9 παρ. 7, άρθρο 13 παρ. 4, άρθρο 15 παρ. 3, άρθρο 27 παρ. 1, άρθρο 57 παρ. 

1-2, κεφάλαιο Η, άρθρο 66 παρ. 11-12)  

N. 4071 Άρθρο 45 παρ. 2 τεύχος A  

Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Τροποποίηση Νόμου 

3984/2011 κεφάλαιο Η, άρθρο 66 παρ. 33-34)  

 

Β.Θρησκεία 

Η πίστη δεν συναινεί στην δωρεά οργάνων για δύο βασικούς λόγους: 

A. Το κατά πόσο ‘βεβηλώνεται’ το σώμα του δότη 

B. Το αν ο εγκεφαλικός θάνατος συνεπάγεται θάνατο του ανθρώπου. 

Συγκεκριμένα στην ορθόδοξη εκκλησία τίθεται το ερώτημα της αυτοδιαθέσεως του 

σώματος, δηλαδή αν το σώμα μας είναι πραγματικά δικό μας ώστε να το 

προσφλερουμε ή αν είναι κάτι που δεν μας ανήκει και δεν επιτρέπεται να το 

εκχωρούμε. 

Παρά τη διστακτική προσέγγιση της εκκλησίας στο θέμα, η ανιδιοτελής επιθυμία 

για προσφορά με σκόπο την σωτηρία του συνανθρώπου ως ένδειξη αγάπης 

θεωρείτε αρκετά αποδεκτός λόγος ώστε να κάμψει τις εναντιώσεις τςν θρησκειών. 
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Για αυτό το λόγο οι μεταμοσχεύσεις γίνονται ολοένα και πιο αποδεκτές από τις 

διάφορες θρησκευτικές ομάδες. 

 

(Zion Harvey, ανήλικος που υπεβληθει σε πολλαπλές μεταμοσχεύσεις χεριού λόγο αρρώστιας.) 

 

Γ.Ηθικός Προβληματισμός 

Στις περιπτώσεις μεταμοσχεύσεων και δωρεάς οργάνων κύριος ηθικός 

προβληματισμός είναι η εκμετάλλευση των οργάνων για παράνομους εμπορικούς 

σκοπούς, με στόχο την χρηματική κυρίως αμοιβή. Όπως γίνεται αντιληπτό, κατά 

αυτό τον τρόπο καταπατώνται βασικά δικαιώματα των ανθρώπων που συναινούν 

στην διαδικασία και δαφθείρεται το σύστημα. 
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 3. ΜΕΡΟΣ 3ο  

Προσωπική Άποψη 

Θεωρώ πως οι μεταμοσχεύσεις θα μπορούσαν σταδιακά να ανοίξουν νέους 

δρόμους στην ιατρική που όχι μόνο θα περιορίζουν τον ανθρώπινο πόνο και 

αρρώστια αλλά θα δίνουν ένα εύρος επιλογών σε όλη την κοινωνία για θέματα 

σχετικά της υγείας τους, της διατήρησης ή της βελτίωσής της. Όσον αφορά το 

ηθικό δίλημα που προαναφέρθηκε δεν μπορώ να κατηγορήσω παρά μόνο την 

ματαιοδοξία του ανρθώπου που θα θυσίαζε την ακεραιότητα ενός συνανθρώπου 

του προς όφελός του. Επομένως δεν μπορώ να μιλήσω για άρνηση προς την 

διαδικασία αλλά ως προς αυτούς που την αναλαμβάνουν. 
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ΠΗΓΕΣ 

 http://repository.library.teiwest.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/4126/%

CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%A

7%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 https://optn.transplant.hrsa.gov/data/view-data-reports/national-data/ 

 https://www.statista.com/statistics/406893/rate-of-organ-donation-by-

deceased-donors-in-select-countries/ 

 https://www.hygeia.gr/to-mellon-ton-metamosxeyseon-stin-ellada/ 

 https://www.eom.gr/nomothesia/ 

 Οι φωτογραφίες βρέθηκαν με τη βοήθεια της μηχανής αναζήτησης “Yahoo!” 
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