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ΔΙΚΑΙΩΜΑ: 

 Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

 Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 

ΜΕΣΑ ΣΕ  ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 



ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ  ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΜΕ 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. 

2. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

3. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
4. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

5. TA ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

6. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

7. ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 
 

8. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ   ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 



ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΟΜΑΔΑ 1 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. 

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΟΜΑΔΑ 2 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΟΜΑΔΑ 5 

TA ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΟΜΑΔΑ 3 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ  

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΟΜΑΔΑ 4 

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ   ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΟΜΑΔΑ 1 ΜΑΘΗΤΕΣ: 

 

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 

ΑΝΔΡΙΚΟΓΛΟΥ Μ. 

ΑΔΑΜΙΔΟΥ Μ. 

ΑΛΙΧΑΝΙΔΟΥ Α. 

ΓΚΙΠΑΤΙΔΗΣ Δ. 

 
 



Διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του  Κύρου του 

Μεγάλου, του πρώτου βασιλιά της  αρχαίας Περσίας, 539 π.χ. 

1. Απελευθέρωση σκλάβων 

2. Φυλετική ισότητα 

3. Ανεξιθρησκεία 

Το αρχαίο αυτό αρχείο, γνωστό σήμερα ως Κύλινδρος του Κύρου,  θεωρείται ως ο 

πρώτος χάρτης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο 



Μάγκνα Κάρτα 1215 μ.Χ. Αγγλία 

1. Περιορισμός εξουσιών του βασιλιά 

2. Προστασία υπηκόων 

3. Όχι παράνομη φυλάκιση 



ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 1628 ΑΓΓΛΙΑ 

1. Δεν πρέπει να επιβάλλονται φόροι χωρίς τη συναίνεση του  

Κοινοβουλίου. 

2. Κανένας υπήκοος δεν μπορεί να φυλακίζεται χωρίς  

αποδείξεις 

3. Κανένας στρατιώτης δεν μπορεί να στρατωνίζεται από  

πολίτη. 

4. Ο Στρατιωτικός Νόμος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν  καιρώ 

ειρήνης. 



ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1775-1783 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ  1776 

Έμφαση σε δυο θέματα: 

 

• ατομικά δικαιώματα 

 

• δικαίωμα στην επανάσταση 



Το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών της  Αμερικής (1787) 

και η Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(1791) 

Κατοχυρώνει 

1. ελευθερία του λόγου 

2. ελευθερία στη θρησκεία, 

3. δικαίωμα κατοχής και οπλοφορίας 

4. δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι 

5. δικαίωμα της αναφοράς στις αρχές 

6. Απαγορεύει την αδικαιολόγητη έρευνα και σύλληψη 

7. απαγορεύει τη στέρηση της ελευθερίας ή την περιουσίας, χωρίς να  ακολουθηθεί η 

κανονική νομική διαδικασία 

8. άμεση δημόσια δίκη από ένα αμερόληπτο δικαστήριο 



ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  1789 



ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1789 

Αναγνώριζε σε όλους το δικαίωμα: 

1. της ελευθερίας 

2. της ισότητας, 

3. της ανεξιθρησκείας 

4. το απαραβίαστο της ιδιοκτησίας 

 

1. Επίσης προασπίστηκε την εξουσία που πηγάζει από το λαό 

2. καταργήθηκαν οι τίτλοι ευγένειας 

3. όλοι οι πολίτες γίνονται δεκτοί σε διάφορα αξιώματα, θέσεις και  

υπηρεσίες ανάλογα με τις ικανότητές τους (αξιοκρατία) 

4. απαγόρευση «μόνο των πράξεων εκείνων οι οποίες είναι επιβλαβείς 

για  την κοινωνία 



Οικουμενική Διακήρυξη του ΟΗΕ για  τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

1948 



1. Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι μια διακήρυξη που  
υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
περιγράφοντας  την άποψή τους για τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. 

2. Το προσχέδιο γράφτηκε από τον Τζων Πήτερς Χάμφρεϋ από τον Καναδά, με τη 
βοήθεια  της Ελέανορ Ρούσβελτ από τις ΗΠΑ, του Ρενέ Κασίν από τη Γαλλία, του 
Π. Σ. Τσάνγκ από  την Κίνα και άλλων. 

3. Παρ' όλο που δεν είναι νομικά δεσμευτικό έγγραφο, έγινε η βάση για δύο νομικές  
συνθήκες, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το 
Διεθνές  Σύμφωνο για τα Οικονομικά Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα. 

4. Συνεχίζει να αναφέρεται από ακαδημαϊκούς, νομικούς και συνταγματικά 
δικαστήρια.  Υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ διεθνών δικηγόρων για το ποια σημεία 
της  αντιπροσωπεύουν διεθνές εθιμικό δίκαιο. Οι απόψεις κυμαίνονται μεταξύ 
μερικών  άρθρων και ολόκληρης της διακήρυξης. 



Ατομικά δικαιώματα 

1. Προσωπική ασφάλεια 

2. Άσυλο κατοικίας – προστασία ιδιωτικού βίου 

3. Θρησκευτική ελευθερία 

4. Ελευθερία του τύπου και της έκφρασης 

5. Αρχή του νόμιμου δικαστή 

6. Δικαίωμα αναφοράς στις Αρχές 



Πολιτικά δικαιώματα 

1. Το δικαίωμα του εκλέγειν 

2. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι 

3. Το δικαίωμα ίδρυσης και συμμετοχής σε πολιτικό κόμμα 

4. Το δικαίωμα διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου 

σε  δημόσιες θέσεις 

5. Το δικαίωμα διορισμού ως ενόρκου δικαστή 



Κοινωνικά δικαιώματα 

1. Το δικαίωμα στην προστασία της οικογένειας του γάμου  

της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας 

2. Το δικαίωμα στην υγεία 

3. Το δικαίωμα στην εργασία 

4. Ελευθερία της τέχνης της επιστήμης και της παιδείας 

5. Προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 



ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 2 ΜΑΘΗΤΕΣ: 

 

ΓΚΑΒΑΝΙΔΟΥ Χ. 

ΒΛΑΧΑ Ε. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. 

ΒΑΣΙΛΑΣ Γ. 

ΖΑΙΜΟΥΔΗΣ Δ. 

 
 



Γυναίκες στην αρχαία Ελλάδα 

Οι γυναίκες, ήταν απασχολημένες κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής  τους με τη 

γέννηση και ανατροφή των παιδιών, 

ήταν υποχρεωμένες να μένουν κοντά στο χώρο της κατοικίας τους.  Τα δικαιώματά 

τους ήταν πολύ περιορισμένα. 



Η γυναίκα στη ρωμαϊκή εποχή 

Επιδείνωση της κατάστασης παρουσιάστηκε στη ρωμαϊκή εποχή,  όπου η γυναίκα έπρεπε 

να είναι σε πλήρη υποταγή στην εξουσία  πρώτα του πατέρα ή του αδελφού και ύστερα 

του άντρα της, 

δεν είχε τη νομική ικανότητα να υπογράφει συμβόλαια ή διαθήκες ή  να καταθέτει ως 

μάρτυρας στο δικαστήριο και να ασκεί δημόσιο  λειτούργημα 

Γρήγορα όμως η κατάσταση βελτιώθηκε, η Ρωμαία οικοδέσποινα  ήταν σεβαστή, και η 

ρωμαϊκή ιστορία παρουσιάζει πλήθος  γυναικείων ονομάτων που διακρίθηκαν για την 

ευφυία τους αλλά  και την ανάμιξή τους σε πολιτικές ραδιουργίες. 



Μεσαιωνικοί χρόνοι και Αναγέννηση 

1. Οι γυναίκες εθεωρούντο εκ φύσεως κατώτερες των ανδρών 

2. Αυτή η αντίληψη εσωτερικευόταν από τις γυναίκες λόγω της κυριαρχικής  

ιδεολογικής επίδρασης της θρησκείας και των νομικά δεσμευτικών  

κοινωνικών και πολιτικών ανισοτήτων 

3. Οι άνδρες αναγνωρίζονταν ως εκ φύσεως πιο δυνατοί βιολογικά και  

συνεπώς πιο ικανοί για την ηγεσία , τη στρατιωτική ζωή κλπ 

4. Όμως άνδρες και οι γυναίκες μοιράζονταν την ικανότητα για λογική σκέψη  

και για διανοητική δραστηριότητα. 

5. Η φεμινιστική θεώρηση των πραγμάτων είχε αρχίσει δειλά – δειλά να  

διαμορφώνεται 



ΑΠΟ ΤΟΝ 15ο ΣΤΟ 17ο ΑΙΩΝΑ 

ΠΡΩΤΟΚΑΘΕΔΡΙΑ ΤΩΝ   ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: 

 

1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

2. ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

 
1. Κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα στην Αγγλία, στην Ολλανδία και στη 

Γαλλία  μια νέα γενιά γυναικών εμφανίζεται. 

2. Είναι όλες γυναίκες που στήριξαν οικονομικά τους εαυτούς τους και τη 
δράση τους  με τις δικές τους δυνάμεις. 

3. Όλες επιδιώκουν να επιβάλουν το αίτημά τους για γενίκευση της 
εκπαίδευσης των  γυναικών για να μπορέσουν να ξεπεράσουν την 
«κατώτερη θέση» στην οποία τις  κρατά η εξουσία των ανδρών 



Η κακοποίηση της γυναίκας στο  σύγχρονο κόσμο 

Η κακοποίηση γυναικών αναφέρεται στην άσκηση σωματικής ,  ψυχικής ή και 

σεξουαλικής βίας σε μια γυναίκα από τον σύζυγο ή τον  ερωτικό σύντροφο, νυν και 

πρώην με στόχο την επιβολή ελέγχου. 

Ο όρος συμπεριλαμβάνει επομένως και το βιασμό στο ζευγάρι με ή  χωρίς γάμο. 

Στην εποχή μας, το πρόβλημα αυτό βρίσκεται σε έξαρση  και έχει πάρει 

παγκόσμιες διαστάσεις. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας, στην Ελλάδα, μέχρι και  σήμερα ο 

νομοθέτης αναγνωρίζει το δικαίωμα του συζύγου στη  σεξουαλική επαφή, ακόμα 

και με βίαιο τρόπο και χωρίς τη  συγκατάθεση της συζύγου του. 



Δεν υπάρχει όμως μόνο η σεξουαλική κακοποίηση αλλά και η σωματική 

και η ψυχική, που είναι εξίσου σημαντικές. 

 

Η μορφή της σωματικής κακοποίησης είναι πιο φανερή και πιο  

επικίνδυνη τόσο για τη σωματική ακεραιότητα, όσο και για την ίδια τη  ζωή 

των γυναικών που πέφτουν θύματά της. 

Σε μία τέτοια περίπτωση οι κακοποιήσεις κυμαίνονται από πολύ μικρές  

μέχρι πολύ μεγάλες που καταλήγουν πολλές φορές σε σοβαρές  

σωματικές βλάβες. 



Τέλος η ψυχολογική κακοποίηση είναι όταν υπαρχουν: 

 

1. Πλήρης έλεγχος και κατάκριση των σχέσεων της γυναίκας 

µε άλλους  ανθρώπους 

2. Κοινωνική απομόνωση από φίλους και συγγενείς, 

3. Στέρηση της ελευθερίας, που έχει ως αποτέλεσμα τον 

πλήρη έλεγχο  των κινήσεων της γυναίκας 

4. Απειλές, εκβιασμοί, υποτίμηση της αξιοπρέπειας, 

ταπείνωση κ.α. 



Το προφίλ των κακοποιημένων  γυναικών 

Χαμηλή αυτοεκτίμηση 

 

Πιστεύουν ότι ο ρόλος τους ως σύζυγοι, νοικοκυρές και μητέρες τους δίνει  αυτοαξία. 

Έχουν παραδοσιακές αντιλήψεις σε θέματα οικογένειας και πιστεύουν στην  ενότητά της 

και στα στερεότυπα του γυναικείου ρόλου. 

Οι περισσότερες έχουν υπάρξει θύματα κακοποίησης από τους  γονείς τους 

στην παιδική ηλικία. 

 

Παθητική συμπεριφορά 

 

Υπομένουν, ανέχονται τον εξευτελισμό και την 

προσβολή, δέχονται την ευθύνη για τις βίαιες πράξεις των συζύγων  τους. Ενώ 

χαρακτηρίζονται παθητικές από τους άλλους ,  αντιμετωπίζουν όμως τη βία στο 

σπίτι με τέτοιο τρόπο ώστε να  αποφεύγουν μεγαλύτερη κακοποίηση ή και 

δολοφονία. 



Ανασφάλεια και αναξιότητα 

 

Νιώθουν ξεκρέμαστες χωρίς την παρουσία 

του συζύγου, αποφεύγουν να αναλάβουν ευθύνες και 

πρωτοβουλίες  γιατί φοβούνται ότι αν αποτύχουν θα κατακριθούν 

και θα  κακοποιηθούν. Συχνά χρησιμοποιούν τα σεξ ως μέσο 

διατήρησης της  σχέσης τους. 



Ανασφάλεια και αναξιότητα 

 

Νιώθουν ξεκρέμαστες χωρίς την παρουσία 

του συζύγου, αποφεύγουν να αναλάβουν ευθύνες και πρωτοβουλίες  γιατί φοβούνται ότι αν 

αποτύχουν θα κατακριθούν και θα  κακοποιηθούν. Συχνά χρησιμοποιούν τα σεξ ως μέσο 

διατήρησης της  σχέσης τους. 

 

Ενοχές 

Πιστεύουν ότι ευθύνονται οι ίδιες για την κακοποίησή τους  και αρνούνται τον θυμό που 

νιώθουν από την κακοποίηση. 

 

Ψυχοσωματικά συμπτώματα 

Έχουν έντονες αντιδράσεις άγχους και  ψυχοσωματικές ασθένειες. 

 

Αίσθημα αβοηθησίας 

Πιστεύουν ότι κανείς δεν μπορεί να τις βοηθήσει 

και να τις στηρίξει πέρα από τον ίδιο τον εαυτό τους. 



ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 



Τα σημαντικότερα άρθρα από την  

διακήρυξη των δικαιωμάτων του  παιδιού 



Άρθρο 4 

 Το κράτος έχει ευθύνη να  

εξασφαλίσει τον τρόπο που 

θα  προστατεύονται τα 

δικαιώματα  του παιδιού. 



Άρθρο 14 

 Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να  

επιλέξει τη δική του θρησκεία  και τα 

πιστεύω του και με την  βοήθεια των 

γονέων του να  αποφασίσει ποιο 

είναι το  καλύτερο για αυτό 



Άρθρο 19 

 Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να  

προστατεύεται από το να πάθει  

κακό ή να κακομεταχειριστεί στο  

σώμα και στο μυαλό 



Άρθρο 27 

 Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα σε  

φαγητό, ρούχα ,στέγη για να  

ζήσει και να ικανοποιούνται οι  

βασικές του ανάγκες. 





 H UNICEF, η οργάνωση των  

Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά,  

ιδρύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου  1946 

για να βοηθήσει τα παιδιά  της 

Ευρώπης, της Μέσης  Ανατολής και 

της Κίνας μετά το  τέλος του Β  ́

Παγκοσμίου  Πολέμου. 



Η  Unicef στην Ελλαδα 

 Η UNICEF παρείχε βοήθεια στην  Ελλάδα 

από το 1947 έως το  1969.Το 1977, ιδρύθηκε 

η Ελληνική Επιτροπή της UNICEF,  που σκοπό 

της έχει 

την πληροφόρηση των Ελλήνων  για την 

κατάσταση των  παιδιώνσε κάθε γωνιά του 

πλανήτη 

http://www.unicef.gr/greece.php
http://www.unicef.gr/greece.php
http://www.unicef.gr/greece.php
http://www.unicef.gr/inform.php
http://www.unicef.gr/inform.php


11 Δεκεμβρίου - Ημέρα του Παιδιού 
την Ελλάδα, η γενέθλια ημέρα της UNICEF γιορτάζεται ως Ημέρα του Παιδιού. 
Στα  πλαίσια του εορτασμού, διοργανώνεται ο Ετήσιος Τηλεμαραθώνιος της 
UNICEF και  πλήθος εκδηλώσεων από εθελοντές σε όλη την Ελλάδα. 



Η δράση μας 

Η ActionAid αποτελεί μια μοναδική συνεργασία ανθρώπων που 
αγωνίζονται για έναν καλύτερο κόσμο,  έναν κόσμο όπου όλοι οι άνθρωποι 
θα έχουν αρκετή τροφή, πόσιμο νερό, εκπαίδευση και έναν ενεργό  ρόλο 
στην κοινωνία. 
 
Για περισσότερα απο 40 χρόνια στεκόμαστε στο πλευρό των συνανθρώπων 
μας, σε περισσότερες από 40  χώρες και ενώνουμε τις δυνάμεις μας ενάντια 
στη φτώχεια και τα βαθύτερα αίτια της. 
 
Σε όλες τις χώρες όπου αναπτύσσουμε τα προγράμματά μας δεν επιβάλουμε 
λύσεις. Δουλεύουμε μαζί με  τους κατοίκους του αναπτυσσόμενου κόσμου, 
αναζητώντας νέες προοπτικές, αξιοποιώντας τις  δυνατότητές μας στο 
μέγιστο και δημιουργώντας βασικές υποδομές ώστε οι βελτιώσεις στις 
συνθήκες  διαβίωσής τους να είναι μόνιμες και ουσιαστικές. 
 
Στόχος μας δεν είναι η πρόσκαιρη ανακούφιση των αναγκών των πιο 
φτωχών κατοίκων του κόσμου,  αλλά η ενδυνάμωσή τους ώστε να 
διεκδικήσουν την αλλαγή με τις δικές τους δυνάμεις. 



H ActionAid είναι μια παγκόσμια συνεργασία ανθρώπων που δρουν  μαζί για την 

καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας. 

 

Το όραμα μας: Ένας κόσμος χωρίς φτώχεια και αδικία, μέσα στον οποίο  κάθε άτομο απολαμβάνει το 

δικαίωμα να ζει με αξιοπρέπεια. 
 

Η αποστολή μας: Δουλεύουμε σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο μαζί  με τους φτωχούς και 

περιθωριοποιημένους ανθρώπους, για να  καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και την αδικία. 

 
Το έργο μας στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική επικεντρώνεται  στην ενδυνάμωση των κατοίκων 

να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Μαζί  δουλεόυμε για μια αξιοπρεπή ζωή χωρίς απόλυτη φτώχεια, 

επαρκή τροφή  και πόσιμο νερό, βασική εκπαίδευση, ίση αντιμετώπιση των γυναικών και  των κοριτσιών, 

πρόσβαση σε θεραπεία από τον ιό HIV/AIDS, ασφάλεια και  προστασία σε επείγουσες καταστάσεις. Η 

καταπολέμηση της φτώχειας και 

της ανισότητας είναι σύνθετη κι έτσι η αντιμετώπισή μας είναι σφαιρική. 

 
Μέσα από τα προγράμματά μας, προσφέρουμε συνδυαστικά οφέλη ώστε  να μεγιστοποιήσουμε την 

αποτελεσματικότητα και την βιωσιμότητά των  έργων μας. Ενδυναμώνουμε εκατομμύρια ανθρώπους και 

μέσα από τη  συνεργασία μας μαζί τους, αξιοποιούμε τις γνώσεις και την εμπειρία τους,  διεκδικώντας 

τον απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και ένα 

καλύτερο μέλλον για όλους,  χωρίς πείνα, αδικία και ανισότητα. Η δράση μας εκτείνεται σε τοπικό,  εθνικό 

και διεθνές επίπεδο, καθώς μόνο έτσι μπορούμε να επιφέρουμε τις  ουσιαστικές αλλαγές που 

διεκδικούμε. 



Υποστηρίξτε  μας 

Από την πρώτη στιγμή της δράσης μας στηριχτήκαμε σε  ανθρώπους σαν 

εσάς που πίστεψαν ότι μπορούν να συμβάλουν  στην προσπάθεια για έναν 

δίκαιο κόσμο χωρίς φτώχεια. 

 

Ελάτε μαζί μας. Επιλέξτε τον τρόπο συμμετοχής σας στη δράση μας: 
 

•Γίνετε ανάδοχος παιδιού! Συνδεθείτε με ένα παιδί και να αλλάξετε για  πάντα την ζωή 

του, αλλά και ολόκληρη την κοινότητα στην οποία ζει. Εάν  είστε ήδη Ανάδοχος Παιδιού, 

η διάδοση της εμπειρίας σας είναι πολύτιμη  για εμάς. Μοιραστείτε την και μιλήστε για 

την ActionAid στους φίλους και  στους συνεργάτες σας. 

• Πάρτε μέρος στις εκστρατείες μας 
•Στηρίξτε το πρόγραμμα Πολίτης του Κόσμου • Στηρίξτε τα Προγράμματα  Άμεσης 

Προσέγγισης• Χαρίστε δώρα με σκοπό από το e-shop μας 

•Ανταποκριθείτε στις έκτακτες εκκλήσεις μας για επείγουσα οικονομική  βοήθεια 

περιοχών που επλήγησαν από φυσική καταστροφή ή πολεμική  διαμάχη – 

οποιαδήποτε εισφορά είναι πολύτιμη 
•Εάν εκπροσωπείτε εταιρεία και θέλετε να συζητήσουμε κάποια  συνεργασία στα 

πλαίσια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας σας  μπορείτε να μας καλέσετε 

στο 210 9212321 

•Μπορείτε κάθε Χριστούγεννα να αγοράζετε Χριστουγεννιάτικες κάρτες και  γούρια 

ActionAid. 



ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ 

Δεν πιστεύουμε ότι η φτώχεια είναι αναπόφευκτη. 
Πιστεύουμε  ότι οι βαθιές αιτίες που οδηγούν τους 
ανθρώπους σε εξαθλίωση,  μπορούν να ανατραπούν. 

Οι εκστρατείες είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς  
τρόπους να αλλάξουμε πολιτικές κυβερνήσεων και εταιριών  
που κρατούν τους ανθρώπους σε συνθήκες απόλυτης 
φτώχειας.  Με τις δράσεις μας, μπορούμε να ασκήσουμε 
πίεση στους  λίγους ισχυρούς που αποφασίζουν για τις 
ζωές εκατομμυρίων  ανθρώπων. 

Οι άνθρωποι που ζουν στη φτώχεια δεν περιμένουν απλά 
την  αλλαγή να έρθει από μόνη της. Αγωνίζονται και  
κινητοποιούνται για να την πραγματοποιήσουν. Η 
συμμετοχή  σου στις εκστρατείες της ActionAid είναι 
απαραίτητη, για να  δυναμώσουν οι φωνές τους. 



Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΑΣ 
 
«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», είναι ένας εθελοντικός  οργανισμός, 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στηρίζεται στο  συναίσθημα, αλλά δε 

μένει σ' αυτό και στα λόγια. Έχει κάνει  πράξη την αντιμετώπιση των 

καθημερινών προβλημάτων των  παιδιών. 

 
Κύριο μέλημά του είναι να προασπίσει τα δικαιώματα των  παιδιών 

όχι μόνο στη θεωρία αλλά στην πράξη, καθημερινά, 24  ώρες την 

ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο. Να εξασφαλίσει τα  απαραίτητα για τη 

σωματική, ψυχική και πνευματική  ισορροπία τους. 

 
Βασίζεται στις υπηρεσίες του κράτους (Αστυνομία, Εισαγγελίες,  

Νοσοκομεία κ.α.), όπου υπάρχουν άνθρωποι  ευαισθητοποιημένοι 

που συμβάλλουν στην προσπάθειά του  να αντιμετωπίσει τα 

προβλήματα των παιδιών. 

 
Ως εθελοντικός οργανισμός, στηρίζει τους θεσμούς, ώστε να  

γίνουν αποδοτικότεροι σε θέματα παιδιών. 

Το  χαμόγελο του παιδιού 



•Εθνική τηλεφωνική γραμμή για τα παιδιά SOS 

1056 116000 

Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα 

παιδιά 

•Amber Alert Hellas 
•Εθνικό κέντρο για τα εξαφανισμένα και υπό 

εκμετάλλευση  παιδιά 

•Τα σπίτια μας 

•Στήριξη παιδιών με προβλήματα διαβίωσης 

•Στήριξη παιδιών με προβλήματα υγείας 

•Υποστήριξη παιδιών στα νοσοκομεία 

•Κινητές Ιατρικές Μονάδες 

•Κοινωνική και ψυχολογική στήριξη παιδιών 

Τι  κάνουμε 



Απο την Ελλάδα 
• Με κλήση και SMS 

• Με πιστωτική κάρτα 
•Με τραπεζική κατάθεση - Δικαιούχος : Το χαμόγελο του  

παιδιού 

• Με πάγια εντολή 

• Μέσω ΑΤΜ (cash points) 

• Μέσω Internet 

• Με ταχυδρομική επιταγή (ΕΛΤΑ ταχυπληρωμή) 

• Με επίσκεψη στους χώρους μας 

Από το Εξωτερικό 
• Με τραπεζική κατάθεση 

• Με πιστωτική κάρτα 

• Make your donation via Paypal 

• Send a Cheque 

Στηρίξτε  μας 



Ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα παιδιά «Το Χαμόγελο του 

Παιδιού»  απο δημιουργίας του βασίζεται στην αγάπη και 

στην προσφορά του  κόσμου για να καλύψει τις ανάγκες που 

καθημερινά προκύπτουν και  να πετύχει το μεγάλο του 

στόχο, να έχουν όλα τα παιδιά ένα  χαμόγελο. Σε αυτήν την 

προσπάθεια μας πολύτιμοι αρωγοί είναι οι  εθελοντές μας, 

που με τη δική τους προσφορά συμβάλλουν  ουσιαστικά στη 

συνέχιση του έργου μας. 

 
Οι εθελοντές μας είναι εξίσου σημαντικοί με το εργατικό 

δυναμικό  μας, καθώς απασχολούνται σε όλες μας τις 

δράσεις και καλύπτουν  βασικές ανάγκες, που θα 

μπορούσαν να καλυφθούν από  επαγγελματίας. Ανάλογα 

με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν σε  κάθε περίπτωση 

ενεργοποιούνται οι εθελοντές μας, φυσικά πάντα  

σύμφωνα με τη διαθεσιμότητά και την επιθυμία τους. 

 
Εκτός από τις έκτακτες ανάγκες, που θα ζητήσουμε τη 

βοήθεια των  εθελοντών μας, υπάρχουν και δράσεις που 

κάθε ενδιαφερόμενος  μπορεί να έχει μια σταθερή 

παρουσία ανάλογα με το χρόνο που  μπορεί να διαθέσει. 

Ε  θελοντισμός 



TA ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΟΜΑΔΑ 5 ΜΑΘΗΤΕΣ: 

 

ΒΑΛΝΕΑ Χ. 

ΒΑΛΝΕΑ Μ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΟΣ Κ. 

ΑΛΤΑΝΤΣΙΔΗΣ Ι. 

 
 



ΑΝΑΠΗΡΙΑ: 

Με τον όρο αναπηρία αναφερόμαστε στον περιορισμό της  

κοινής δραστηριότητας λόγου, έργου ή άμεσης αντίληψης  

λόγω σωματικής ή πνευματικής βλάβης ενός ανθρώπου. 

 
 

Διακρίνουμε τους σωματικά ανάπηρους και τους διανοητικά  

ανάπηρους. 



Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 

Ολική αναπηρία: 
-Η παντελής απώλεια της όρασης και στα δύο μάτια 
-Η ολοκληρωτική παράλυση 
-Η απώλεια των άνω άκρων, των χεριών. 
-Ο ακρωτηριασμός και των δύο μηρών ή κνημών. 
-Η αφασία. 
-Η παραπληγία. 
-Η ψυχοπάθεια, προερχόμενη από τραύμα στο κεφάλι. 
-Η «προϊούσα κινητική αταξία», ύστερα από τραύμα 
-Η απώλεια ενός άκρου και η αχρήστευση του άλλου 
-Ο ακρωτηριασμός ή η πλήρης αχρήστευση του ενός τουλάχιστον 
ποδιού. 

Μερική αναπηρία: 
Η μερική αναπηρία έχει ελαφρότερο χαρακτήρα και  
κυμαίνεται σε ποσοστά  αναπηρίας. 



Σύμβαση ΟΗΕ για τα Δικαιώματα  των Ατόμων με Αναπηρίες 

(United Nations Convention on the Rights of  Persons with 

Disabilities) 

1. Θεωρείται σταθμός στην παγκόσμια ιστορία της αναπηρίας,  αλλά και 

χάρτης πορείας των κρατών για τη διαχείριση της  αναπηρίας. 

2. Διευκρινίζει και αποσαφηνίζει με ποιο τρόπο όλα τα δικαιώματα  και 

ελευθερίες εφαρμόζονται για τα άτομα με αναπηρίες και  σκοπό έχει να 

προωθήσει, προστατεύσει και διασφαλίσει την  πλήρη και ίση 

απόλαυση όλων των ανθρωπίνων  δικαιωμάτων και θεμελιωδών 

ελευθεριών για τα άτομα με  αναπηρίες. 

3. Καθορίζει επίσης τις υποχρεώσεις των κρατών μελών του ΟΗΕ  και 

υποδεικνύει μέτρα για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων  των ατόμων 

με αναπηρίες. 



Οι γενικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η Σύμβαση ΟΗΕ για τα  

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες είναι: 

1. Ο σεβασμός για την εγγενή αξιοπρέπεια, ατομική αυτονομία, περιλαμβανομένης 
της  ελευθερίας ατομικών επιλογών και της ανεξαρτησίας των ατόμων 

2. Η μη διάκριση 
3. Η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ενσωμάτωση στην κοινωνία 

4. Ο σεβασμός για τη διαφορετικότητα και αποδοχή των ατόμων με αναπηρίες, ως  
μέρος της ανθρώπινης διαφορετικότητας και της ανθρωπότητας 

5. Η ισότητα ευκαιριών 
6. Η προσβασιμότητα 
7. Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 

8. Ο σεβασμός για τις εξελισσόμενες δυνατότητες των παιδιών με αναπηρίες και ο  
σεβασμός για το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες να διαφυλάξουν την  
ταυτότητά τους. 



Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 

Από τις 15.11.2010 η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2010-2020 (European Disability Strategy) 

θέτει οκτώ τομείς προτεραιότητας για δράση για τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 
 

1. Προσβασιμότητα 

2. Συμμετοχή 

3. Ισότητα 

4. Απασχόληση 

5. Εκπαίδευση 

6. Κοινωνική Προστασία και Ενσωμάτωση 

7. Υγεία 

8. Εξωτερική Δράση 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΤΟΜΑ  ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

 

Disabled peoples’ international 
Είναι ένα μη-κυβερνητικό διεθνές δίκτυο όπου εκπροσωπούνται  οργανισμοί εθνικού 

επιπέδου με στόχο την προώθηση των  δικαιωμάτων των ανάπηρων παγκοσμίως 

Disability Rights Advocates 
Είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο τη νομική  κυρίως εκπροσώπηση 

των ανθρωπίνων και κοινωνικών  δικαιωμάτων των αναπήρων 



Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών 

-Είναι ο πρώτος φορέας αυτό-οργάνωσης των τυφλών στην Ελλάδα 

-Κύριος στόχος: Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η ουσιαστική βελτίωση της  ποιότητας ζωής 

όλων των ατόμων με προβλήματα όρασης 

 
-Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών έχει εκπροσώπηση και έκφραση  

Πανελλαδική με 9 Περιφερειακές Ενώσεις σε όλη την Ελλάδα 



Φάρος Τυφλών Της Ελλάδος 

●Ο Φάρος Τυφλών Της Ελλάδος εδώ και αρκετά χρόνια στα πλαίσια της επιμόρφωσης  

και της κατάρτισης των ατόμων με προβλήματα όρασης έχει και συνεχίζει να οργανώνει  

πολλές δράσεις και έχει συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης που έχουν  

διοργανωθεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος είναι Ειδικά  

Πιστοποιημένος φορέας Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών μη Κερδοσκοπικού  

Χαρακτήρα από την Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας. 



ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ (Ε.Ο.Κ.Α) 

Οι βασικοί σκοποί της «Ε.Ο.Κ.Α» είναι : 

-Η συνένωση και οργάνωση όλων των Σωματείων των  

Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων 

-Η προάσπιση των ηθικών και υλικών συμφερόντων των Ατόμων με  

Κινητικά Προβλήματα και ο συντονισμός δράσης των Σωματείων – 

Μελών. 

-Οι εισηγήσεις, ενημέρωση και προβολή προβλημάτων και θεμάτων  

των κινητικά αναπήρων 



1. Η κατάρτιση και ψήφιση ειδικών νόμων για την Ιατροκοινωνική  

αποκατάσταση των κινητικά αναπήρων 

2. Η συνεργασία με άλλες δευτεροβάθμιες και η συμμετοχή σε  

τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις - φορείς, για το  

συντονισμό των θεμάτων που αφορούν τα Άτομα με Ειδικές  

Ανάγκες. κινητικά αναπήρων. 

 
3. Η Κυριακή 6 Μαΐου 2000, που πραγματοποιήθηκε η Ιδρυτική  

Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Κ.Α., θεωρείται ως «Ιστορική 

Μέρα»,  για το χώρο των Κινητικά Αναπήρων 



ΕΣΑμεΑ 

Είναι η οργάνωση εκπροσώπησης των Ατόμων με Αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και  

κοινωνία. 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) είναι ο τριτοβάθμιος 

κοινωνικοσυνδικαλιστικός φορέας του αναπηρικού κινήματος στην Ελλάδα. 

Από την ίδρυσή της, το 1989, έως σήμερα, αγωνίζεται για την προώθηση πολιτικών που  

συμβάλλουν στην πλήρη συμμετοχή όλων των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική,  

οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας. 



ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ  ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΟΜΑΔΑ 3 ΜΑΘΗΤΕΣ: 

 

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. 

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Κ. 

ΒΑΡΔΑΛΗΣ Χ. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ι. 

 
 



Δικαιώματα μεταναστών και προσφύγων 



Διεθνής Αμνηστία 



Η Διεθνής Αμνηστία είναι ένα παγκόσμιο κίνημα 

περισσότερων από 3  εκατομμύρια υποστηρικτών, μελών 

και ακτιβιστών που αγωνίζονται για  την προστασία των 

διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων  

δικαιωμάτων.Όραμά της είναι ένας κόσμος όπου όλοι οι 

άνθρωποι θα  απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που 

αναγνωρίζονται από την  Οικουμενική Διακήρυξη των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και από άλλα  διεθνή 

πρότυπα.Η 



Η Διεθνής Αμνηστία αριθμεί 2.8 εκατομμύρια μέλη και 

υποστηρικτές σε  περισσότερες από 150 χώρες.Οι 

πόροι της προέρχονται αποκλειστικά από  όλους 

εκείνους που υποστηρίζουν τη δράση της με τη 

συνδρομή τους. 

Για να διατηρεί την ανεξαρτησία και την 
αντικειμενικότητά της, δεν  δέχεται χρήματα από 
κυβερνήσεις ή διακυβερνητικούς οργανισμούς. 



Η Διεθνής Αμνηστία ξεκίνησε τη δράση της το 1961. Σήμερα, η 

Διεθνής  Αμνηστία αναλαμβάνει δράση για τον τερματισμό των 

σοβαρών  παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η 

σωματική και  ψυχική ακεραιότητα, η ελευθερία της έκφρασης και 

της συνείδησης, η  ελευθερία από διακρίσεις.Το 1977, Η Διεθνής 

Αμνηστία τιμήθηκε με το  βραβείο Νόμπελ Ειρήνης «για τη 

συνεισφορά της στην εξασφάλιση της  ελευθερίας, της 

δικαιοσύνης και κατ’ επέκταση της ειρήνης στον κόσμο». 



Το  σύμβολο της οργάνωσης 



Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους  Πρόσφυγες είναι η Υπηρεσία του 

ΟΗΕ που  παρέχει βοήθεια και προστασία στους  πρόσφυγες. Ιδρύθηκε στις 

14 Δεκεμβρίου  1950 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και  άρχισε να 

λειτουργεί το 1951. Έχει έδρα την Γενεύη της Ελβετίας. 



Ο Σκοπός 
 Σκοπός της οργάνωσης σύμφωνα με την ιδρυτική της Διακήρυξη 

καθώς  και την Σύμβαση σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων 

η οποία  εγκρίθηκε στις 25 Ιουλιου 1951 απ  ́την Γενική Συνέλευση 

του ΟΗΕ, είναι  "να διασφαλίζει ότι κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να 

ζητήσει άσυλο και να  βρει καταφύγιο σε μια άλλη χώρα, με την 

προοπτική του εθελοντικού  επαναπατρισμού, της τοπικής ένταξης 

στη χώρα ασύλου ή της  μετεγκατάστασης σε τρίτη χώρα". 



Το  εύρος της οργάνωσης 

 Από την ίδρυσή της, η Ύπατη Αρμοστεία έχει βοηθήσει εκατομμύρια  

ανθρώπους να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Σήμερα, ένα προσωπικό σχεδόν 

7.190 ανθρώπων σε περισσότερες από 120 χώρες συνεχίζουν να βοηθούν  

περίπου 36,4 εκατομμύρια ανθρώπους. 



Η  Ιστορία του οργανισμού 

 Ο οργανισμός έχει διαγράψει μακρά πορεία από την ίδρυσή του το 1950,  

κερδίζοντας δύο Βραβεία Νόμπελ Ειρήνης και βοηθώντας εκατομμύρια  

ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. 



Ο Ύπατος  Αρμοστής και οι διάσημοι που  

συνεισέφεραν 

1. Από τις 15 Ιουνίου 2005, Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες  είναι ο Αντόνιο Γκουτιέρες, πρώην πρωθυπουργός της 

Πορτογαλίας. Η  θητεία του ανανεώθηκε τον Απρίλιο του 2010 και λήγει 

το 2015. 

2. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ συνεργάζεται με γνωστά πρόσωπα του  

καλλιτεχνικού κόσμου που βοηθούν στην ευαισθητοποίηση του κοινού 

και  ονομάζονται Πρεσβευτές Καλής Θέλησης. Γνωστοί Πρεσβευτές 

Καλής  Θέλησης είναι η Αντζελίνα Τζολί και ο Γιώργος Νταλάρας. 



Ρατσισμός 

ΟΜΑΔΑ 4 ΜΑΘΗΤΕΣ: 

 

ΑΛΕΥΡΟΥΔΗΣ Π. 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ. 

ΒΕΛΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ. 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Π. 

ΖΑΚΕΛΑΡΙ Λ. 
 



Ρατσισμός είναι η αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν  είναι όλοι ίσοι μεταξύ 

τους, αλλά διαχωρίζονται  σε ανώτερους και κατώτερους, διακρινόμενοι  

είτε από το χρώμα του δέρματος, είτε από την  εθνικότητα, είτε από τη 

θρησκεία κλπ. 

 
Το πιο συνηθισμένο είδος ρατσισμού, και αυτό  που έχει δώσει την αρχική 

ονομασία στην λέξη,  ιταλ. ("ράτσα") razza = φυλή), είναι ο φυλετικός  

ρατσισμός. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC


Επίσημη θέση επιστημών 

 
Τέτοιες πεποιθήσεις έχουν αποδειχτεί  λανθασμένες από 

επιστημονική και  ανθρωπολογική έρευνα, η οποία  

αποδεικνύει πως όλοι οι άνθρωποι  έχουν τον ίδιο πρόγονο, 

με αποτέλεσμα  να έχουν τις ίδιες νοητικές και  φυσιολογικές 

ικανότητες. 





Στάσεις και συμπεριφορές 

 
Από την αντίληψη του ρατσισμού πηγάζουν στάσεις και  συμπεριφορές 

απαξιωτικές και ενίοτε επιθετικές απέναντι  στις θεωρητικά μειονεκτούσες ομάδες 

ανθρώπων. 

 
Αυτό αντανακλάται σε βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις και  στερεότυπα και 

διαιωνίζει ιστορικές, κοινωνικές, οικονομικές  και πολιτισμικές ανισότητες. Ο 

Ρατσισμός έχει τις ρίζες του  στον εθνικισμό και στη θεώρηση ότι κάποιοι άνθρωποι 

είναι  ανώτεροι άλλων, επειδή ανήκουν σε έναν συγκεκριμένο λαό  ή μία 

συγκεκριμένη εθνική ομάδα. Συνήθως αποβλέπει στην  εθνική καθαρότητα του λαού 

και υποστηρίζει το δικαίωμα της  κυριαρχίας του επάνω στους άλλους. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1




Μορφές και εκφράσεις 

 

Ο ρατσισμός δεν είναι σημερινό φαινόμενο. 

Υπήρχε σε διάφορες μορφές και εκφράσεις στην συντριπτική πλειοψηφία  των ανθρώπινων κοινωνιών, 

αλλά απλώς τους τελευταίους αιώνες  απέκτησε και ιδεολογικό υπόβαθρο. 

 

Κατά τη διάρκεια της αποικιοκρατίας αρκετοί υπόδουλοι λαοί θεωρήθηκαν  υπάνθρωποι και όχι μέλη του 

ανθρώπινου είδους, για να δικαιολογηθεί η  εναντίον τους ευρεία καταστρατήγηση των διδαχών του 

χριστιανισμού,  ακόμη και από εκπροσώπους της επίσημης εκκλησίας. 

 

Αντίστοιχα, αστήρικτα επιστημονικά ιδεολογήματα έκαναν την εμφάνισή  τους και για να δικαιολογηθεί η 

δουλεία των Αφροαμερικανών στις ΗΠΑ. 
 

Το τελευταίο κράτος με θεσμοθετημένες φυλετικές διακρίσεις ήταν η  Νότια Αφρική, όπου το καθεστώς 

του απαρτχάιντ καταργήθηκε μόλις το  1991, ύστερα από χρόνια διεθνών πιέσεων και αγώνων των 

μαύρων με  ηγέτη τον Νέλσον Μαντέλα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B1%CE%BD%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B1%CE%BD%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%BB%CF%83%CE%BF%CE%BD_%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%BB%CF%83%CE%BF%CE%BD_%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%BB%CF%83%CE%BF%CE%BD_%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B1


Μετά το Β΄Παγκόσμιο πόλεμο 

 

Μετά το Β΄Παγκόσμιο πόλεμο ξεκίνησαν οι πρώτες οργανωμένες προσπάθειες  αντιμετώπισης του 

φαινομένου του ρατσισμού. Η διακήρυξη των δικαιωμάτων  του ανθρώπου από την ΟΗΕ (1948) 

θεσμοθέτησε την ισότητα μεταξύ όλων των  ανθρώπων και αποτέλεσε τη συνέχεια των 

συνταγμάτων των περισσότερων  δημοκρατικών κρατών, που περιλάμβαναν αντίστοιχες 

διατάξεις. 

Σταδιακά περιορίστηκε στο ελάχιστο η αποικιοκρατία, ενώ ξεκίνησαν συνεχείς  αγώνες για την 

προστασία των ατομικών δικαιωμάτων του ανθρώπου  οπουδήποτε καταστρατηγούνται. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%97%CE%95
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%97%CE%95
http://el.wikipedia.org/wiki/1948
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1


Σήμερα, η λέξη ρατσισμός  χρησιμοποιείται για 

να  περιγράψει τις πράξεις μιας  ομάδας 

ανθρώπων εναντίον μίας  άλλης ομάδας. 

 

Έτσι, οι ρατσιστές υποστηρίζουν  τη 

διαφορετικότητα των φυλών. 

 

Επίσης, οι φυλετικοί ρατσιστές  θεωρούν μία 

συγκεκριμένη  ομοιογενή ομάδα ανθρώπων ως  

ανώτερη, π.χ. θεωρούν τους  "λευκούς" 

ανθρώπους ανώτερους  από τους "μαύρους". 

 

Ο ρατσισμός θεωρείται  παραβίαση του 

θεμελιώδους  δικαιώματος του ανθρώπου στην  

ισότητα στους τομείς της  εργασίας, της 

πολιτικής, της  οικονομίας και άλλων 

παραγόντων  της καθημερινότητας. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1


EVERYONE IS DIFFERENT BUT EVERYONE 
IS EQUAL



Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) είναι μια διεθνής, 

ανεξάρτητη,  ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση, που 

παρέχει επείγουσα βοήθεια σε  άτομα που έχουν 

πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις, επιδημίες,  

αποκλεισμό από την παροχή ιατρικής φροντίδας και 

φυσικές  καταστροφές. 

Η οργάνωση είναι γνωστή στο μεγαλύτερο μέρος 

του κόσμου από τη  Γαλλική ονομασία της ή απλά 

MSF, αλλά η ονομασία που  χρησιμοποιείται 

συνήθως είναι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Doctors  

Without Borders). 



Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκαν το 1971 

από μια  μικρή ομάδα Γάλλων γιατρών και 

δημοσιογράφων, η  οποία πίστευε ότι όλοι 

οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα  στην 

ιατρική περίθαλψη, ανεξάρτητα από τη 

φυλή, τη  θρησκεία, τα πιστεύω ή τις 

πολιτικές πεποιθήσεις, και  ότι οι ανάγκες 

αυτών των ανθρώπων υπερβαίνουν το  

σεβασμό για τα εθνικά σύνορα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/1971
http://el.wikipedia.org/wiki/1971


Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στην Ελλάδα είναι αναγνωρισμένο ως μη κερδοσκοπικό  σωματείο από 

το Δεκέμβριο του 1990 και έχει έδρα την Αθήνα. 

Το Ελληνικό Τμήμα ξεκίνησε τη δράση του το 1990 και σήμερα συνεργάζεται με το  Ισπανικό Τμήμα 

των Γιατρών Χωρίς Σύνορα μέσα από το Κοινό Επιχειρησιακό  Κέντρο Βαρκελώνης - Αθήνας (OCBA). 

Το τμήμα διοικείται από ένα επταμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο εκλέγεται  από την Ετήσια 

Γενική Συνέλευση και αποτελείται από εθελοντές. 

 

Σήμερα αριθμεί πάνω από 136.000 υποστηρικτές που ενημερώνονται από το  τριμηνιαίο 

περιοδικό των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και άλλες ενημερωτικές  εκδόσεις. 

Μέχρι τώρα πάνω από 450 Έλληνες γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί και τεχνικοί  έχουν 

συμμετάσχει σε προγράμματα σε πάνω από 40 χώρες. 

 

Το Ελληνικό Τμήμα λειτουργεί προγράμματα στη Ζάμπια, το Νίγηρα, τη Λαϊκή  Δημοκρατία του 

Κονγκό και το Μαρόκο, ενώ έχουν ολοκληρωθεί προγράμματα στο  Μαλάουι, τη Λιβερία, την 

Αρμενία, τη Γιουγκοσλαβία, την Παλαιστίνη, τη Γεωργία,  τη Ρωσία, το Καζακστάν, την Μοζαμβίκη, 

την Ινδία και την Τουρκία. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1990
http://el.wikipedia.org/wiki/1990
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%B3%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1


Οι Γιατροί του Κόσμου  

(Medecins Du Monde) 

είναι μία Μη Κυβερνητική, ανεξάρτητη,  

ανθρωπιστική διεθνής οργάνωση. 

Iδρύθηκαν στη Γαλλία το 1980 από τον Γάλλο γιατρό  

Bernard Couchner, μετέπειτα Υπουργό Υγείας και  

Ανθρωπιστικής Δράσης της Γαλλίας. Ο Couchner υπήρξε  

ένας από τους «French Doctors», μία ομάδα Γάλλων  

γιατρών που το 1968 αποφάσισαν να παρέμβουν  

οργανωμένα στο δράμα του λιμού της Μπιάφρα. 

Oι Γιατροί του Κόσμου  

είναι Μέρος της Μιας  

και Μοναδικής  

Διεθνούς  

Ανθρωπιστικής  

Κοινότητας. 



Πιστοί στον όρκο του Ιπποκράτη και οπαδοί της μεγάλης ιδέας της  

Ανθρωπιστικής Δράσης, ήταν οι πρώτοι γιατροί που προσέφεραν τις  

υπηρεσίες τους επιτόπου, δημοσιοποιώντας συγχρόνως τη μαρτυρία -  

καταγγελία τους για την καταπάτηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και  

την βαρβαρότητα των οποίων υπήρξαν μάρτυρες. 

Σε όλο τον κόσμο, οι Γιατροί του Κόσμου δρουν με την ίδια αυταπάρνηση,  

αλλά και με την αποτελεσματικότητα και σοβαρότητα που επιβάλλουν ο  

ανθρώπινος πόνος και η δυστυχία. Γιατί πόνος και δυστυχία υπάρχουν  

παντού. Κι αυτό προσπαθούν να αλλάξουν οι Γιατροί του Κόσμου,  

πιστεύοντας βαθιά στη δύναμη του Ανθρώπου και τη γιατρειά που μπορεί  

να προσφέρει. 



Οι Γιατροί του Κόσμου σαν Μη Κυβερνητική και απόλυτα ανεξάρτητη  

Ελληνική Οργάνωση, δεν επηρεάζεται από καμία πολιτική εξουσία  

και δεν έχει καμία κομματική ή θρησκευτική δέσμευση. Είναι  

αυτόνομη στις επιλογές της με μοναδικό κριτήριο τις ανάγκες που  

εντοπίζει και τις δυνατότητες της να προσφέρει βοήθεια. 



Το λογότυπο των Γιατρών του Κόσμου σχεδιάστηκε το Νοέμβριο του 1987  

από τον Ρίτσαρντ Ροσίν. 

Το περιστέρι  

που δεσπόζει  

στο κέντρο  

συμβολίζει την  

παγκόσμια  

ειρήνη και την  

ιατρική  

φροντίδα. 

Τα φύλλα του  

κλαδιού,  

αναπαριστούν  

τις πέντε  

ηπείρους . 

Η χρήση του μπλε  

χρώματος  

αντιπροσωπεύει τη  

φυσική σύνδεση των  

ηπείρων, δηλαδή τον  

ουρανό και τη  

θάλασσα. 

Το περιστέρι συμβολικά  

διασχίζει τα σύνορα των  

χωρών και απεικονίζεται  

μέσα σε έναν κύκλο, ο  

οποίος είναι ο πλανήτης  

μας. 



ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ Α1 
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