
Το φαινόμενο του φανατισμού  

  
 Φανατισμός(fanum=ιερό)  
η αποκλειστική και με πάθος προσπάθεια επιβολής των ιδεών ενός ατόμου ή μιας ιδεολογίας. 

 

 

 Μισαλλοδοξία 

μίσος για τις απόψεις του άλλου. 

 



ΠΡΟΦΙΛ  ΤΟΥ ΦΑΝΑΤΙΚΟΥ 
 

 δεν ανέχεται αντίθετες απόψεις 

 

 

 είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει βία για να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους του 

 



ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟ 
 

 πολιτική ιδεολογία 

 εθνικιστική ιδεολογία  

 θρησκευτική ιδεολογία  

 αθλητισμός 

 
διευκρίνιση: Άλλο θρ. φανατισμός και άλλο αγωνιστικότητα. 

προσοχή: Πολλές φορές χρησιμοποιούν ως πρόσχημα τις θρησκευτικές ιδέες 
των ανθρώπων για να φανατιστούν και να προωθήσουν πολιτικά συμφέροντα. 
(διχοτόμηση Ιρλανδίας, διχοτόμηση Κύπρου, καταστροφή Σερβίας) 



ΜΟΡΦΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 θρησκοληψία (σχολαστική τήρηση θρ. εντολών με ψυχοπαθολογικά   

χαρακτηριστικά) 

 πουριτανισμός (άκριτη αυστηρότητα στην ηθική καθαρότητα) 

 συντηρητισμός (προσκόλληση στο παρελθόν) 

 προσηλυτισμός (στρατολόγηση οπαδών με δόλια μέσα) 

 θεοκρατία (διοίκηση του κράτους με θρ. νόμους) 

 θρησκευτικός επεκτατισμός (προσπάθεια επέκτασης μιας θρησκείας με κάθε 

μέσον) 

 



ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟ 
 

 χαμηλό μορφωτικό επίπεδο 

 άγνοια 

 έλλειψη δημοκρατικής διαπαιδαγώγησης & διαμόρφωσης δημοκρατικής 
συνείδησης 

 μειωμένη κριτική ικανότητα 

  

 



ΑΙΤΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΥ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 α. ατομικό επίπεδο 
Πρόκειται για ποικιλία νευρώσεων (συμπλέγματα, άγχη, ατελής ταυτότητα) που 
οδηγούν το άτομο να βρίσκει στα πρόσωπα των άλλων ανθρώπων εχθρούς και 
«βγάζει» πάνω τους τα προβλήματά του). 
 β. συλλογικό επίπεδο 
Κάθε νεύρωση ομαδική τροφοδοτείται από την ψυχολογία της μάζας και την έκρηξη 
του συναισθήματος. 
  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
Όταν μια κοινωνία αντιμετωπίζει κοινωνικά ή οικονομικά προβλήματα τότε 
ψάχνουμε να βρούμε τους υπεύθυνους σε πρόσωπα που είναι διαφορετικοί από 
εμάς. (Ναζιστική Γερμανία) 
  
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  
Ο φανατισμός ανάγεται  σε αρετή και η βία είναι το μέσον για την εξάπλωση της «αλήθειας» μιας 
θρησκείας (Ισλαμισμός). 

 



ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΌΥ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

 

 1ος – 4ος αι. μ.Χ. Διωγμοί κατά των Χριστιανών 

 1ος – 4ος αι. μ.Χ. βίαιες συγκρούσεις στο εσωτερικό του 
Χριστιανισμού με τις αιρέσεις 

 Μεσαίωνας= διωγμοί του Ισλάμ 

  Σταυροφορίες    

  Ιερά Εξέταση 

  αντισημιτισμός (= αντιιουδαϊσμός) στη Δυτ. Ευρώπη 

  πόλεμοι μεταξύ Προτεσταντών και Ρωμαιοκαθολικών (με 
πολιτικά αίτια) στην Ευρώπη 

 



ανεξιθρησκεία 

 ανεξιθρησκία= σεβασμός από το κράτος και τον κάθε άνθρωπο στις 
θρησκευτικές πεποιθήσεις του κάθε ατόμου. 

  
 313 μ.Χ. διάταγμα των Μεδιολάνων  

 1789 μ.Χ. «Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη» 

 1948 μ.Χ. «Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» του ΟΗΕ 
(άρθρο 18) 

 

 



Ο Χριστιανισμός απέναντι στο φανατισμό και τους αλλόδοξους 
  
 

 Ο Χριστιανισμός είναι η θρησκεία της αγάπης και της ελευθερίας. 

  
 Ο Χριστός= « όστις θέλει οπίσω μου ελθείν» 

 Οι Απόστολοι= κήρυτταν σε όποιον ήθελε να ακούσει 

 Κ.Δ.= σε κανένα σημείο της δεν αναφέρεται χρήση βίας με σκοπό τη διάδοση  

        του Χριστιανισμού. 

 



Βασικά σημεία- κριτήρια για την Ορθόδοξη Εκκλησία 
 

 καταδίκασε το λεγόμενο «εισπηδητικό μαρτύριο»  

 αρνήθηκε την έννοια του «ιερού πολέμου» 

 η ιεραποστολή  

 



Η θέση του χριστιανού απέναντι στους αλλόθρησκους και 
αλλόδοξους 
 

 σεβασμός και ανοχή των ιδεών τους 

α λ λ ά    

 χωρίς να προδίδει τις δικές του αρχές και πεποιθήσεις 

  
 Οι χριστιανοί δεν έχουν να φοβηθούν την αντιπαράθεση με την πίστη και τις 

ιδέες άλλων θρησκειών, αφού γνωρίζει ότι κατέχει την αλήθεια του Χριστού 
και όχι οποιαδήποτε αλήθεια. 

 

 

 Κάνουν διάλογο, σέβονται τα πρόσωπα που έχουν πρεσβεύουν διαφορετικά 
πράγματα, αλλά, όταν τους προκαλέσουν δε φοβούνται να μαρτυρήσουν για 
την αλήθεια. 

 



 Η ανεξιθρησκία στην Ελλάδα 
 

 
 1827 Σύνταγμα Τροιζήνας 

 

 σημερινό Σύνταγμα, άρθρο 13,  

 

 προστατεύει τη θρ. συνείδηση και λατρεία κάθε γνωστής θρησκείας με 
τον όρο να μην προσβάλλει τα χρηστά ήθη και να μην ασκεί 
προσηλυτισμό 

 

  η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρείται «επικρατούσα θρησκεία» (97%) 

 

 

  

 


