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ΚΕΙΜΕΝΟ     
 
Ο Έλληνες Γιατροί του Κόσμου μέσα από την ανθρωπιστική ιατρική δράση τους 
είναι σταθεροί υπερασπιστές των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων .Η θεραπεία ,η μαρτυρία 
η καταγγελία ,αποτελούν τις βασικές αρχές τους. Παρέχουν δωρεάν περίθαλψη 
,ιατρική βοήθεια, κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη και νομικές συμβουλές σε 
πρόσφυγες και περιθωριοποιημένους πληθυσμούς ,που εντοπίζονται τόσο μέσα στην 
Ελλάδα,  όσο και στα Βαλκάνια και στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
      Αντιτίθενται αποφασιστικά στο ρατσισμό, την ξενοφοβία ,τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση κοινωνικών ομάδων και στην κοινωνική 
ανισότητα. Υποστηρίζουν τα δικαιώματα της γυναίκας και του παιδιού, το δικαίωμα 
στην ιδιαιτερότητα και αντιτίθενται σε κάθε επέμβαση στο γενετικό κώδικα και στη 
,φύση.  Η διάδοση της αλήθειας είναι αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της δράσης των 
Ελλήνων Γιατρών του Κόσμου. Οι Έλληνες Γιατροί του Κόσμου δεν είναι απλοί 
θεραπευτές του Ανθρώπινου Πόνου. Δεν περιορίζονται στη σιωπηλή παροχή των 
υπηρεσιών τους. Καταγράφουν και ανακοινώνουν, καταγγέλλουν,  και 
διαμαρτύρονται  
.Ξεσκεπάζουν τη διαφθορά, όπως ακριβώς τη βιώνουν και αποκαλύπτουν  τους 
υπεύθυνους, χωρίς μίσος ή κακία, γιατί η μαρτυρία τους έχει το κύρος  του αυτόπτη 
μάρτυρα. Οι Έλληνες Γιατροί του Κόσμου δεν παίρνουν ποτέ ενεργά το μέρος  της 
μιας ή της άλλης ένοπλης παράταξης, δεν κρατάνε ποτέ όπλο.    
       Οι Έλληνες Γιατροί του Κόσμου  δεν στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια σε 
άγνωστους παραλήπτες. Παρέχουν Ανθρωπιστική Βοήθεια  συνοδεύοντας  πάντα  τα 
φορτία των φαρμάκων ,τροφίμων και ρουχισμού, επιμένοντας να ελέγχουν πάντα τη 
διανομή τους στους πληθυσμούς που τα χρειάζονται. Έτσι στην κρίση της Βοσνίας οι 
Έλληνες Γιατροί του Κόσμου αρνήθηκαν να παραδώσουν  τους  17 τόνους 
 ανθρωπιστικής βοήθειας στον Ο.Η.Ε., όπως συνέβη με άλλες Οργανώσεις, αλλά τα 
μετέφεραν οι ίδιοι και τα παρέδωσαν στους πρόσφυγες της Μπάνια Λούκα. 
Πρόσφατα , δεν δίστασαν να καταγγείλουν την αδιαφορία της γιουγκοσλαβικής 
κυβέρνησης στη διανομή φαρμακευτικού υλικού στους πληγέντες στη Σερβία. 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
Α.Σε ποιες περιοχές αναπτύσσεται η δράση της οργάνωσης; 
 
Β.Να δώσετε πλαγιότιτλο στη δεύτερη παράγραφο. 
 
Γ.Να ξαναγράψετε τις φράσεις με τα ρήματα στον παρατατικό. 
 1.Τα θέματα της πολιτικής τον έχουν εμπνεύσει πολύ. 
2. Εμένα με ενδιαφέρει η πλοκή σε ένα μυθιστόρημα.  
3.Γιατί δεν εγκρίνετε τις εξόδους μου; 
4.Δεν συμβαίνει συχνά έκλειψη ηλίου. 
5.Έχουμε γράψει καλά στις εξετάσεις. 
 
Δ. Να βρείτε τα συνώνυμα των υπογραμμισμένων λέξεων του κειμένου: 
     σιωπηλή – παροχή – αποκαλύπτουν – χωρίς – ένοπλης.                        
ΕΚΘΕΣΗ 



 

 

Να γράψετε   ένα κείμενο   για να πείσετε τους συμπολίτες σας να ενδιαφέρονται για 
τους φτωχούς και αδύναμους του κόσμου. 
 


