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ΦΥΛΛΟ 1  

Το 1ο άρθρο της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα του Ο.Η.Ε., αναφέρει ότι  «Όλοι οι άνθρωποι 

γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα 

δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και 

οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα 

αδελφοσύνης».  

 Η Ορθόδοξη Ανθρωπολογία, αντιμετωπίζοντας τον άνθρωπο 

ως ενιαία ψυχοσωματική οντότητα, ως πρόσωπο, δεν μπορεί 

παρά να υπερασπίζεται τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τόσο τα 



ατομικά και πολιτικά, όσο και τα κοινωνικά, τα οποία 

εκφράζουν το κοινοτικό πνεύμα και την αλληλεγγύη των 

χριστιανών, το αίτημα της αδελφότητας με όλους τους 

ανθρώπους.  

Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν κατά κοινή ομολογία 

ένα από τα πιο φλέγοντα ζητήματα της εποχής μας παρόμοιας 

σημασίας με την  κλιματική αλλαγή και την οικονομική κρίση. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα αφορούν τον άνθρωπο και τη 

σχέση του με την κοινωνία, τη θέση του μέσα σ’ αυτήν, αλλά 

και την εν γένει πορεία του ως λογικής ύπαρξης, ως 

πολιτισμικής και πνευματικής υπόστασης 

 Η εμπλοκή της θρησκείας και κατ’ επέκταση της Ορθοδοξίας, 

δια τα καθ’ ημάς, αφορά τον άνθρωπο, τη σωτηρία του οποίου 

υπηρετεί. Η Ορθοδοξία δομεί τη σωτηρία επί της 

ανθρωπολογίας την οποία οι Πατέρες της Εκκλησίας 

διατύπωσαν με βάση την αποκάλυψη του Θεού στην Π.Δ. και 

το κήρυγμα του Χριστού και των αποστόλων στην Κ.Δ.  Ο 

άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού», και η αξία του ανθρώπου, η 

Ιερότητά της, και τα δίκαιά της, ανήκουν στην τάξη των 

φυσικών ιερών πραγμάτων, που φέρουν την σφραγίδα του 

Πατέρα των όντων». 

 Η Ορθόδοξη Εκκλησία ανέκαθεν υποστήριζε , αρχές όπως το  

αυτεξούσιο, την  αξία της ανθρώπινης ελευθερίας,  και τις 

αρχές της αδελφοσύνης, και της ισότητας. 

 

«Η Χριστιανική αδελφοσύνη έχει απαράμιλλο πλάτος και 

βάθος, διότι περιλαμβάνει και την αγάπη προς τους εχθρούς».  

Η Χριστιανική ελευθερία έχει παγκόσμιο και πανανθρώπινο 

χαρακτήρα, μακριά από κάθε είδος διακρίσεις. 



 

Ο  Χριστιανισμός σέβεται την ελευθερία και την  ισότητα. 

«Όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι…, είναι αντικείμενα της 

αγάπης του Θεού και καλούνται να αγαπούν και να υπηρετούν 

Αυτόν». 

Τέλος, η προστασία του περιβάλλοντος, η οικονομική και 

πολιτιστική ανάπτυξη, η ειρήνη και ευημερία των ανθρώπων, 

δεν αφήνουν αδιάφορη την Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία. 

Αντίθετα διαπερνούν τη λατρεία και τη ζωή της Εκκλησίας ως 

αιτήματα προς τον Τριαδικό Θεό. 

  


