
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΡΙΑ ΛΙΤΟΥ 

«Μπαμπά, θέλω να γίνω γιατρός, να μάθω πολλά από το σώμα του παππού μου». 

Ετσι μου είπε ο 7χρονος τότε γιος μου, όταν χάσαμε τον πατέρα μου και 

πραγματοποιήθηκε η επιθυμία του να προσφέρει το σώμα του στην Ιατρική 

Επιστήμη. Το παράδειγμά του με επηρέασε θετικά. Εννοείται πως είμαι κι εγώ 

δωρητής σώματος».  

Ο 37χρονος Γιώργος Θεοδωρακέλης από τα Πορόια Σερρών είναι από τους λίγους 

Ελληνες που εκφράζουν μεγαλόψυχα την επιθυμία να καταλήξουν στο χειρουργικό 

τραπέζι προτού καταλήξουν στο χώμα. Κίνητρό του, όπως λέει στον «ΑτΚ», είναι να 

φανεί χρήσιμος μετά θάνατον, δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές Ιατρικής και 

αυριανούς γιατρούς να εκπαιδευτούν στο σώμα του. Επιθυμία του, να 

ευαισθητοποιήσει και άλλους εν δυνάμει δωρητές σώματος. 

Στη χώρα μας η ιδέα της δωρεάς σώματος για επιστημονικούς λόγους δεν έχει ακόμα 

ωριμάσει, αλλά θεωρείται ταμπού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται 

σοβαρές ελλείψεις στα ανατομεία και κενά στην εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής. 

Στα μαθήματα Ανατομίας του ΑΠΘ, όπου εκπαιδεύονται οι αυριανοί γιατροί, 

αντιστοιχεί ένα σώμα σε 150 φοιτητές, ενώ σε ευρωπαϊκές χώρες ένα σώμα σε 3 

φοιτητές. 

«Ο μελλοντικός γιατρός, για να γίνει καλός γιατρός, πρέπει να εκπαιδευτεί σε 

ανθρώπινο σώμα. Στο... συνεργείο αυτοκινήτων απαιτούμε ο τεχνικός να τα ξέρει όλα 

για τη δουλειά του. Πόσο μάλλον ο γιατρός, που αύριο θα κληθεί να κάνει διάγνωση 

ή επέμβαση σε εμάς ή σε ένα δικό μας άνθρωπο. Θέλουμε να έχει εκπαιδευτεί σωστά. 

Για το φοιτητή Ιατρικής, ο πρώτος «ασθενής» είναι το πτώμα... Αυτό πρέπει να 

αντιληφθεί ο κόσμος για να αποφασίσει να δωρίσει το σώμα του στην επιστήμη», 

λέει στον «ΑτΚ» ο αν. καθηγητής Κωνσταντίνος Νάτσης, διευθυντής στο 

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής ή Ανατομείο της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. 

Τεράστιες ελλείψεις  

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι τεράστιο. «Συνήθως διαθέτουμε τρία 

πτώματα το εξάμηνο για τους φοιτητές, την ώρα που οι φοιτητές Ιατρικής και 

Οδοντιατρικής στο ΑΠΘ είναι 450 το εξάμηνο! Τα περισσότερα προέρχονται από 

ανθρώπους που πέθαναν και βρίσκονται στα αζήτητα. Αυτήν τη στιγμή έχουμε μόλις 

60 δωρητές. Σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερους. Ο νόμος προβλέπει ότι τα 

αζήτητα πτώματα παραδίδονται υποχρεωτικά στο Ανατομείο, εκτός αν απαιτείται 

ιατροδικαστική εξέταση. Ωστόσο, αυτά τα χρόνια δεν υπάρχουν αρκετά, όπως 

συνέβαινε μεταπολεμικά. Βασιζόμαστε λοιπόν στην προσφορά των δωρητών, οι 

οποίοι όμως είναι λίγοι. Μόλις την περασμένη βδομάδα εκπληρώθηκε η επιθυμία 

μιας γυναίκας να παραδοθεί το σώμα της στο Ανατομείο του ΑΠΘ», αναφέρει ο κ. 

Νάτσης. 

Ο ίδιος τονίζει: «Μέσα σε ένα χρόνο έχω στείλει δυο φορές επιστολές στους 

διοικητές των νοσοκομείων ζητώντας τους να μην κρατούν πτώματα που δεν 

αναζητεί κανείς επί μέρες ολόκληρες στα ψυγεία τους, όπου αχρηστεύονται επειδή 

επέρχεται σήψη, αλλά να παραδίδονται στο Ανατομείο εντός δυο ημερών το πολύ, 

ώστε να συντηρούνται εδώ και να αξιοποιούνται». 



Το Ανατομείο του ΑΠΘ, που ιδρύθηκε το 1943, διαθέτει μεταξύ άλλων ψυγείο 

βαθιάς κατάψυξης, με θερμοκρασία μείον 25 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον κ. 

Νάτση, τα πτώματα φυλάσσονται εκεί τουλάχιστον για ένα εξάμηνο προτού 

χρησιμοποιηθούν. 

Στη χώρα μας, τα Ανατομεία ενισχύονται με εισαγωγές μεμονωμένων μελών 

ανθρωπίνου σώματος από το εξωτερικό, τα οποία χρησιμοποιούνται για διάφορες 

επεμβάσεις της ενδοσκοπικής χειρουργικής, όπως αρθροσκοπήσεις. Προτού 

παραδοθούν, έχει προηγηθεί διαδικασία εξετάσεων για AIDS, ηπατίτιδα και άλλες 

παθήσεις, ενώ συνοδεύονται από πιστοποιητικά και μεταφέρονται σε ξηρό πάγο. «Οι 

εισαγωγές γίνονται μέσω του υπουργείου Υγείας και του ΑΠΘ. Εχουμε ζητήσει την 

έγκριση της Πρυτανείας να υποδεχτούμε τέτοια μέλη για να κάνουμε χειρουργικές 

προσπελάσεις. Ωστόσο, η εισαγωγή μελών τείνει να εκλείψει λόγω υψηλού 

κόστους», τονίζει ο διευθυντής του Ανατομείου. 

http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=1&artid=154551 


