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Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Δεκεμβρίου, σε 

ανάμνηση της υπογραφής της οικουμενικής διακήρυξης 

των δικαιωμάτων του ανθρώπου από τη γενική 

συνέλευση του OHE στις 10 Δεκεμβρίου 1948. 

Όραμα των εμπνευστών της, ένας κόσμος με δικαιώματα 

και ελευθερίες χωρίς διακρίσεις.



•Η έννοια «ανθρώπινα δικαιώματα», 

απόρροια πολυδιάστατης φιλοσοφικής, 

πολιτικής και κοινωνικής εξέλιξης, 

διαμορφώθηκε στην Δυτική Ευρώπη κατά τον 

17ο αιώνα και καθιερώθηκε μέσα από εθνικές 

και διεθνείς διακηρύξεις. 



• Αφετηρία ήταν η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Bill of Rights) του 

1689, όταν το αγγλικό κοινοβούλιο τερμάτισε την ελέω θεού βασιλεία και 

καθιέρωσε την ελεύθερη εκλογή των μελών του. Με το συνταγματικό αυτό 

κείμενο διακηρύχθηκε η ανωτερότητα του νόμου έναντι του βασιλιά και 

περιορίσθηκαν τα βασιλικά προνόμια.

• Ακολούθησαν η Διακήρυξη της Αμερικανικής

 Ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου 1776 και οι

 Διακηρύξεις των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του

 Πολίτη της Γαλλικής Επανάστασης (1789 και 1793).

• Τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα προστάτευαν και τα πρώτα Συντάγματα των 

επαναστατημένων Ελλήνων. 



• Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

 είναι έργο της Επιτροπής Δικαιωμάτων τού Ανθρώπου που 

συστάθηκε το 1947 από το Οικονομικό και Κοινωνικό 

Συμβούλιο του ΟΗΕ. Επικεφαλής της Επιτροπής ήταν η Έλινορ

 Ρούσβελτ, χήρα του προέδρου των ΗΠΑ Φραγκλίνου Ρούζβελτ.

• Το τελικό κείμενο της διακήρυξης ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από δύο χρόνια. 

• Στις 10 Δεκεμβρίου 1948 η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 

που αποτελείται από το Προοίμιο και 30 άρθρα, υιοθετήθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση του ΟΗΕ, που συνήλθε στο Παρίσι με ψήφους 48 υπέρ, 0 κατά και 8 

αποχές (όλο το σοβιετικό μπλοκ κρατών, η Νότια Αφρική και η Σαουδική Αραβία). 



Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Προοίμιο

• Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα 

τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και 

αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων τους αποτελεί το θεμέλιο της 

ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο…



• Επειδή η παραγνώριση και η περιφρόνηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου

οδήγησαν σε πράξεις βαρβαρότητας, που εξεγείρουν την ανθρώπινη συνείδηση,

και η προοπτική ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι να μιλούν και

να πιστεύουν, λυτρωμένοι από τον τρόμο και την αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί ως

η πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου…

• Επειδή έχει ουσιαστική σημασία

    να προστατεύονται τα ανθρώπινα

    δικαιώματα από ένα καθεστώς δικαίου, ώστε ο άνθρωπος να μην αναγκάζεται να

προσφεύγει, ως έσχατο καταφύγιο, στην εξέγερση κατά της τυραννίας και της

καταπίεσης…



• Επειδή έχει ουσιαστική σημασία να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων

ανάμεσα στα έθνη.

• Επειδή, με τον καταστατικό Χάρτη,

 οι λαοί των Ηνωμένων Εθνών διακήρυξαν

και πάλι την πίστη τους στα θεμελιακά δικαιώματα του ανθρώπου, στην αξιοπρέπεια

και την αξία της ανθρώπινης προσωπικότητας, στην ισότητα δικαιωμάτων

ανδρών και γυναικών, και διακήρυξαν πως είναι αποφασισμένοι να συντελέσουν

στην κοινωνική πρόοδο και να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής στα

πλαίσια μιας ευρύτερης ελευθερίας.



• Επειδή τα κράτη μέλη ανέλαβαν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν, σε

συνεργασία με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, τον αποτελεσματικό

σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου

και των θεμελιακών ελευθεριών σε όλο 

τον κόσμο…

• Επειδή η ταυτότητα αντιλήψεων ως προς 

 τα δικαιώματα και τις ελευθερίες αυτές

έχει εξαιρετική σημασία για να εκπληρωθεί πέρα ως πέρα αυτή η 

υποχρέωση…



Η Γενική Συνέλευση

Διακηρύσσει ότι …



…η παρούσα Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου αποτελεί το κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να 

κατατείνουν όλοι οι  λαοί και όλα τα έθνη, έτσι ώστε κάθε άτομο και 

κάθε όργανο της κοινωνίας, με τη Διακήρυξη αυτή διαρκώς στη 

σκέψη, να καταβάλλει, με τη διδασκαλία και την παιδεία, κάθε 

προσπάθεια για να αναπτυχθεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των 

ελευθεριών αυτών, και να εξασφαλιστεί προοδευτικά, με εσωτερικά 

και διεθνή μέσα, η παγκόσμια και αποτελεσματική εφαρμογή τους, 

τόσο ανάμεσα στους λαούς των ίδιων των κρατών μελών όσο και 

ανάμεσα στους πληθυσμούς χωρών που βρίσκονται στη δικαιοδοσία 

τους.



ΑΡΘΡΑ 



Άρθρο 1 - Ελευθερία και 
Ισότητα στα Δικαιώματα

Άρθρο 2 - Το δικαίωμα για δίκαιη και ίση μεταχείριση

Άρθρο 3 - Το δικαίωμα στην ζωή 



Άρθρο 4 - Απαγόρευση της 
δουλείας

Άρθρο 5 - Η απαγόρευση 
των βασανιστηρίων

Άρθρο 6 - Το δικαίωμα στην αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας



Άρθρο 7 - Το δικαίωμα της 
ισότητας απέναντι στο νόμο

Άρθρο 8 - Το δικαίωμα της νομικής προστασίας

Άρθρο 9 - Το δικαίωμα στην προσωπική ασφάλεια



Άρθρο 10 - Το δικαίωμα για δίκαιη δίκη

Άρθρο 11 - Η εξασφάλιση αμερόληπτης δικαστικής κρίσης

Άρθρο 12 - Το απαραβίαστο
 της ιδιωτικής ζωής



Άρθρο 13 - Το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης και εγκατάστασης

Άρθρο 14 - Το δικαίωμα του πολιτικού ασύλου

 
Άρθρο 15 - Το δικαίωμα της ιθαγένειας



Άρθρο 16 - Το δικαίωμα του 
γάμου

Άρθρο 17 - Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας

Άρθρο 18 – Η ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας



Άρθρο 19 - Το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης

Άρθρο 20 - Το δικαίωμα των 
ειρηνικών συγκεντρώσεων 
και του συνεταιρισμού

Άρθρο 21 - Το δικαίωμα της συμμετοχής στα δημόσια πράγματα



Άρθρο 22 - Το δικαίωμα για κοινωνική ασφάλιση

Άρθρο 23 - Το δικαίωμα
 στην εργασία

Άρθρο 24 - Το δικαίωμα
 στην ανάπαυση

όχι σε αυτή την 
εργασία



Άρθρο 25 - Το δικαίωμα για επαρκές βιοτικό επίπεδο

Άρθρο 26 - Το δικαίωμα στην
 εκπαίδευση

Άρθρο 27 - Το δικαίωμα στον πολιτισμό



Άρθρο 28 - Το δικαίωμα της προστασίας των δικαιωμάτων

Άρθρο 29 - Καθήκοντα προς την κοινότητα και σεβασμός των δικαιωμάτων

Άρθρο 30 – Επαγρύπνηση
 για την υπεράσπιση των
 δικαιωμάτων



ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

https://www.youtube.com/watch?v=GbfW1
Qne0HE
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