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ΕΝΟΤΗΤΑ 21   

ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΙΑ 

 

α) Το φαινόμενο του φανατισμού και τα αίτιά του 
Ρωτάμε τους μαθητές να μας πουν τι για τον όρο φανατισμό 

 

Φανατισμός(fanum=ιερό)= η αποκλειστική και με πάθος προσπάθεια επιβολής 

των ιδεών ενός ατόμου ή μιας ιδεολογίας. 

Μισαλλοδοξία= μίσος για τις απόψεις του άλλου. 

 
Ζητάμε από τους μαθητές να μας περιγράψουν έναν τύπο φανατικό με κάτι 

   

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ  ΤΟΥ ΦΑΝΑΤΙΚΟΥ 

 δεν ανέχεται αντίθετες απόψεις 

 είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει βία για να αντιμετωπίσει τους 

αντιπάλους του 

 
Ζητάμε από τους μαθητές να μας πουν τι μπορεί να δημιουργήσει φανατικούς οπαδούς, 

ποια αντικείμενα, ιδέες κ.λ.π. 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟ 

 πολιτική ιδεολογία (χύτες- κομμουνιστές, αριστεροί- δεξιοί) 

 εθνικιστική ιδεολογία  

 θρησκευτική ιδεολογία (Προτεστάντες- Καθολικοί) 

 υποστήριξη αθλητικών ομάδων (Π.Α.Ο. - Ο.Σ.Φ.Π) 

διευκρίνιση: Άλλο θρ. φανατισμός και άλλο αγωνιστικότητα για την 

αληθινή πίστη. 

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 

1. 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. 

 

2. 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) 

 

3. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ από την ίδια θρησκεία 

Ο φανατισμός ανάγεται  σε αρετή και η βία είναι το μέσον για την 

εξάπλωση της «αλήθειας» μιας θρησκείας (Ισλαμισμός). 

 

 

β) Θρησκευτικός φανατισμός και ανεξιθρησκία στην ιστορία 

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΌΥ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 



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

2. 1ος – 4ος αι. μ.Χ. βίαιες συγκρούσεις στο εσωτερικό του 

Χριστιανισμού με τις αιρέσεις 

 
Σ΄ αυτό  το σημείο θα μπορούσε να γίνει αναφορά στην Α΄ Οικ. Σύνοδο και στους 

πατέρες που πήραν μέρος ότι οι περισσότεροι τους έλειπαν μέλη του σώματός τους ή 

ακόμα καλύτερα και να διαβαστεί το απόσπασμα από το βιβλίο « Λόγοι Μοναχού 

Μιχαήλ 1» 

3. Μεσαίωνας= διωγμούς βυζ. αυτοκρατόρων  αιρετικών 

4. Μεσαίωνας= διωγμούς του Ισλάμ  χριστιανών Μ. 

Ανατολής και Βαλκανίων 

5. 11ος – 15ος αι. μ.Χ. Σταυροφορίες δυτικών χριστιανών  

ορθοδόξων και μουσουλμάνων 

6. από 12ος αι. μ.Χ.  δίκες της Ιεράς Εξέτασης και κυνήγι των 

«μαγισσών» σε Δυτ. Ευρώπη και Αμερική 

7. αργότερα ανάπτυξη αντισημιτισμού(= αντιιουδαϊσμού) στη 

Δυτ. Ευρώπη 

8. 16ος – 18ος αι. μ.Χ. θρ. πόλεμοι μεταξύ Προτεσταντών και 

Ρωμαιοκαθολικών (με πολιτικά αίτια) στην Ευρώπη 

 

Προσπάθειες για δικαίωμα στην ανεξιθρησκία 

 
Ρωτάμε τους μαθητές μας για την έννοια της ανεξιθρησκίας 

 

ανεξιθρησκία= σεβασμός από το κράτος και τον κάθε άνθρωπο 

στις θρησκευτικές πεποιθήσεις του κάθε ατόμου. 

 
Ρωτάμε τους μαθητές μας αν θυμούνται να μας πουν από την ιστορία πότε έγινε 

λόγος για το δικαίωμα της ανεξιθρησκίας 

a. 313 μ.Χ. διάταγμα των Μεδιολάνων ή της ανεξιθρησκίας Μ. 

Κων/νος και Λικίνιος (έμεινε ανυπόγραφο, όμως ίσχυσε σαν 

αυτοκρατορική απόφαση σε όλη την αυτοκρατορία, έστω κι αν αργότερα ο 

Λικίνιος το μετάνιωσε και έδωσε εντολή για θανάτωση χριστιανών- αγ. 

Σαράντα) 

b. 1789 μ.Χ. «Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του 

πολίτη», με το Διαφωτισμό και τη Γαλλική Επανάσταση 

c. 1948 μ.Χ. «Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου» του ΟΗΕ (άρθρο 18) 

Δυστυχώς αν και έγινε νόμος στο σύνταγμα πολλών κρατών, αυτό 

έμεινε μόνο στα χαρτιά.  

γ) Ο Χριστιανισμός απέναντι στο φανατισμό και τους αλλόδοξους 



 

Ζητάμε τη γνώμη των μαθητών για τη σχέση χριστιανισμού και φανατισμού 

 

Ο Χριστιανισμός είναι η θρησκεία της αγάπης και της ελευθερίας, οπότε δε 

συμβαδίζει σε κανένα σημείο με το φανατισμό. 

 
Ρωτάμε από πού οι χριστιανοί πρέπει να αντλούμε πρότυπα στάσης και 

συμπεριφοράς 

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. 

 
Θα γίνει αναφορά σε λάθη χριστιανών, τα οποία τα διαχωρίζουμε από την ουσία του 

Χριστιανισμού. 

 

Βασικά σημεία- κριτήρια για την Ορθόδοξη Εκκλησία 

 καταδίκασε το λεγόμενο «εισπηδητικό μαρτύριο» (να επιδιώκουν 

οι χριστιανοί να μαρτυρήσουν χωρίς να τους υποχρεώνει κανείς) , 

καταδικάζοντας το «ου κατ’ επίγνωσιν ζήλο» 

 αρνήθηκε την έννοια του «ιερού πολέμου» 

 η ιεραποστολή της διακρίνεται από σεβασμό προς τη θρησκεία 

των ανθρώπων που απευθύνεται και προς τον πολιτισμό τους 

και προσπαθεί με έργα αγάπης και ειλικρινούς ενδιαφέροντος να 

τους προσελκύσει. 

 
Σ’ αυτό το σημείο μπορούμε να αναφέρουμε τη στάση του απ. Παύλου στην 

Αθήνα  

 

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. 



δ) Η ανεξιθρησκία στην Ελλάδα 

 

1. 1827 Σύνταγμα Τροιζήνας 

2. 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 

 επειδή η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρείται «επικρατούσα θρησκεία» 

(97%) του πληθυσμού, επιβάλλεται σεβασμός προς αυτήν και τα μέσα 

που χρησιμοποιεί (ιερείς, τελετές, μυστήρια) 

 το κράτος ακολουθεί τις αργίες και το εορτολόγιο της ορθόδοξης 

εκκλησίας 

 οι λειτουργοί των γνωστών θρησκειών υφίστανται την ίδια εποπτεία 

της Πολιτείας 

 

 

 


