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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 
Η παρούσα εργασία µε θέµα <<Φανατισµός και θρησκευτικός φανατισµός>> εκπονήθηκε 
στα πλαίσια του µαθήµατος της Ερευνητικής Εργασίας της Β’ τάξη του 4ου Λυκείου Λαµίας 
στο Α 2τετράµηνο του σχολικό έτος 2015–2016. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε τη  12η 
Ιανουαρίου 2016  εντός της µαθητικής κοινότητας του 4ου Λυκείου Λαµίας µε τη µέθοδο του 
Ερωτηµατολογίου. 
 Βασικά συµπεράσµατα που προέκυψαν είναι ότι: 

1. Οι µαθητές του σχολείου µας γνωρίζουν τι είναι ο φανατισµός και ότι επιδρά 
αρνητικά στην κοινωνία 

2. Ακόµη πιστεύουν πως ο φανατισµός επηρεάζεται από την άγνοια του ανθρώπου και 
ότι δεν εξαρτάται µόνο από την γνώση της θρησκείας ενός ανθρώπου. 

3. Στη συνέχεια πιστεύουν πως το σχολείο δεν επηρεάζει στην εξάπλωση του 
φανατισµού και οι τροµοκρατικές ενέργειες δεν προωθούν θετικά µηνύµατα 
οποιασδήποτε θρησκείας. 

4. Επίσης πιστεύουν, πως η ύπαρξη άλλων θρησκειών δεν απειλούν τον τρόπο  ζωής του 
ανθρώπου, αλλά δεν υπάρχει σιγουριά πως η θρησκοληψία είναι φαινόµενο 
θρησκευτικού φανατισµού. 

5. Τέλος γνωρίζουν τι είναι ανεξιθρησκία και ένα µεγάλο ποσοστό µαθητών δεν έχουν 
νιώσει να φανατίζονται για κάτι. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

        

        

 

 
 
 
 



 

 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Περίληψη…………………………………………………………………. 
Πρόλογος…………………………………………………………………. 
Εισαγωγή………………………………………………………………….  
1η ενότητα: Θεωρητικό µέρος 
         Φανατισµός: όρος και είδη………………………………….. 
         Ιστορία φανατισµού………………………………………… 

         Θρησκευτικός φανατισµός…………………………………... 
         Ανεξιθρησκία…………………………………………………. 
 
2η Ενότητα: Έρευνα 

 Συµπεράσµατα…………………………………………………….  

 Επίλογος…………………………………………………………. . 

 Βιβλιογραφία……………………………………………………….  

 Παράρτηµα 

  Παράρτηµα Α:”Ερωτηµατολόγιο” 
  Παράρτηµα Β:”∆εδοµένα που προέκυψαν” 
  Παράρτηµα Γ:”∆ιαγραµµατική παρουσίαση αποτελεσµάτων έρευνας ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

  
Η εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε µε την επίβλεψη της Λεκάκη ∆ήµητρας και εντάσσεται 
στο πλαίσιο του µαθήµατος της Ερευνητικής Εργασίας της Β’ τάξη του 4ου Λυκείου Λαµίας 
κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016 .Το θέµα εντάσσεται στο επιστηµονικό πεδίο των 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών και αποφασίστηκε να προσεγγιστεί σε όλες του 
τις διαστάσεις από τρεις οµάδες οι οποίες είχαν τακτές συναντήσεις Ολοµέλειας µε τη 
συµµετοχή όλων των οµάδων. 
Την οµάδα Α αποτέλεσαν οι µαθήτες: Ζέρβα Ειρήνη, Καναβού Ιωάννα, Καρµάλη Μαρία, 
Καψάλη Ελένη, Κιοφίρη Γρηγορία, Κοντού Γιολάντα, Κουκοφίκη Ελένη, Μάρκη Στυλιανή. 
Στόχος της οµάδας Α ήταν να εργασθεί στον τοµέα τι είναι φανατισµός, τα είδη του 
φανατισµού και η ιστορία του φανατισµού κατά τους αιώνες. Ακόµη αποστολή της οµάδας Γ 
ήταν να κάνει την διαγραµµατική παρουσίαση των αποτελεσµάτων έρευνας . Η οµάδα 
κατέληξε σε συµπεράσµατα.  
 
Την οµάδα Β αποτέλεσαν οι µαθητές: ∆ηµητρίου Ηλίας, Ζησάκης Ιωάννης, Κάντζαρης 
Γεώργιος, Καραγιάννης Γεώργιος, Κίτος Ηλίας, Κοσµάς Επαµεινώνδας, Ματέλη Ελένη.  
Στόχος της οµάδας Β ήταν να εργασθεί στον τοµέα τι είναι ο θρησκευτικός φανατισµός. 
Ακόµη αποστολή της οµάδας Β ήταν να διενεργήσει έρευνα µε τη µέθοδο του 
ερωτηµατολογίου ώστε να προσδιοριστούν το πως βλέπουν οι έφηβοι τον φανατισµό.  Η 
έρευνα έγινε στον χώρο του σχολικού περιβάλλοντος στους µαθητές του σχολείου µας. 
Συντάχθηκε ερωτηµατολόγιο µε 10 ερωτήσεις και αφού φωτοτυπήθηκε διανεµήθηκε στην 
σχολική κοινότητα τα οποία και επεστράφησαν στην οµάδα για την επεξεργασία των 
δεδοµένων .  
  
 
Την οµάδα Γ αποτέλεσαν οι µαθητές: ∆όδογλου Αθανάσιος,Ζέρβας Αθανάσιος, Ζουµπουρλός 
Αρσένιος-Στέφανος, Καρκάνης Λάµπρος, Κούκουνας Ανδρέας, Λασπιάς Αθανάσιος, Λύκος 
Ευάγγελος. 
Στόχος της οµάδας Γ ήταν να εργασθεί στον τοµέα τι είναι ανεξιθρησκία και στις 
θρησκευτικές ελευθερίες. Ακόµη αποστολή της οµάδας Γ ήταν να δηµιουργήσει ως τέχνηµα 
Παρουσίαση του Office – Power Point και να συντάξει γραπτή ερευνητική έκθεση. 
Σχηµατίστηκε φάκελος της ερευνητικής εργασίας που περιλαµβάνει τη γραπτή ερευνητική  
έκθεση, άλλα συµπληρωµατικά στοιχεία και το τέχνηµα. 
 
Σχηµατίστηκε φάκελος της ερευνητικής εργασίας που περιλαµβάνει τη γραπτή ερευνητική  
έκθεση, άλλα συµπληρωµατικά στοιχεία και το τέχνηµα. 
  Τέλος προγραµµατίστηκε η παρουσίαση της εργασίας στη σχολική κοινότητα. 
 
 “Για τη συµβολή τους ευχαριστούµε όλους όσους συνεργάστηκαν”



 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η καταγραφή της πορείας του φανατισµού και του 
θρησκευτικού φανατισµού από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Στην προσπάθεια µας αυτή 
εστιάσαµε σε επιµέρους θέµατα όπως τι είναι ο φανατισµός, τα είδη του, πως εξελίσσεται η ιστορία 
του από τα αρχαία χρόνια. Ακόµη ασχοληθήκαµε βαθιά µε τον θρησκευτικό φανατισµό, που 
µαστίζει στην σηµερινή εποχή, αλλά υπήρχε και κυριαρχούσε και τους προηγούµενους αιώνες. 
Στον θρησκευτικό φανατισµό εστιάσαµε στην ιστορική αναδροµή του, στις συνέπειες που φέρει, 
στην ανεξιθρησκία και στις θρησκευτικές ελευθερίες, πως υπήρχαν ανά τους αιώνες. 
 

Ως φανατισµό εννοούµε την τυφλή υπακοή σε µιαν ιδέα, την οποία υπηρετούµε µε πεισµατικό 

ζήλο, ως το σηµείο να ασκούµε βία για να υποχρεώσουµε άλλους να την ακολουθούν και να 
τιµωρούµε όποιον δεν είναι διατεθειµένος να την ενστερνιστεί. Σε τούτο ο φανατισµός αντιτίθεται 
στον ενθουσιασµό: ενθουσιώδης είναι ο οπαδός µιας ιδέας ευγενικής, µεγαλόψυχης ή 
φιλάνθρωπης. Συνέπειες µιας φανατικής στάσης και νοοτροπίας είναι η µισαλλοδοξία για τις ιδέες 
των άλλων και ένα πνεύµα µανιώδους προσηλυτισµού που δεν αποφεύγει τα βίαια ή και 
απάνθρωπα µέσα. Ο φανατισµός συνδέεται γενικά µε το δογµατισµό, δηλαδή µε την πίστη σε µιαν 
αλήθεια ή σε ένα σύστηµα αληθειών, που από τη στιγµή που θα τις αποδεχθούµε δεν πρέπει πλέον 
να τίθενται υπό αµφισβήτηση και που αρνούνται τη συζήτηση µε άλλες. 

 



 

 

Ενότητα 1η 

Φανατισµός  

Ορισµός 

 Φανατισµός είναι η µέχρι πάθους προσήλωση σε κάποια ιδέα, θρησκεία, πολιτικό σύστηµα, 

κόµµα, αθλητική οµάδα, που εξωθεί σε έχθρα ή και βιαιότητα κατά των αντιφρονούντων. Τον 

χαρακτηρίζει γενικά ο εγωισµός, η αυταρχικότητα, η εµπάθεια, η αδιαλλαξία και η 

µισαλλοδοξία. 

 

Ο αυταρχισµός κάθε µορφής στην ιστορία του ανθρώπου για να επιβληθεί κατασκευάζει το 

δόγµα, φιλοσοφικές ή θρησκευτικές δοξασίες που δεν επιδέχονται αµφισβήτηση του κύρους 

τους. Το δόγµα για να επικρατήσει κατασκευάζει τους φανατικούς, που κινούνται µέσα στις 

προλήψεις και συχνά µέσα σε ουτοπίες. 

 

Και σύµφωνα µε τον Φρήντηχ Νίτσε (1844 – 1900, Γερµανός φιλόσοφος), Ο φανατισµός 

είναι η µόνη µορφή θέλησης που µπορεί να διαπνέει τους αδύναµους και τους ντροπαλούς. 

 

 

Είδη 

••  Θρησκευτικός   
• Πολιτικός 

• Εθνικιστικός 

• Φυλετικός (ρατσισµός) 

• Αθλητικός 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ιστορική Αναδροµή 

 Η ιστορία είναι γεµάτη µε σελίδες φανατισµού (θρησκευτικού, πολιτικού, φυλετικού, 

εθνικού, ιδεολογικού, αθλητικού) µε αποκορύφωµα το θρησκευτικό (Σταυροφορίες – Ιερά 

εξέταση) και πολιτικό (φασισµός – ναζισµός – Χίτλερ). 

  
� ∆ιωγµοί κατά των χριστιανών στην αρχαία Ρώµη 
� Αιρέσεις 
� ∆ιωγµοί βυζαντινών αυτοκρατόρων κατά αιρετικών 
� ∆ιωγµοί του Ισλάµ κατά των χριστιανών της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων 
� Σταυροφορίες των ∆υτικών χριστιανών  
� Αντισηµιτισµός 
� ∆ίκες της Ιεράς Εξέτασης 
� «Κυνήγι των µαγισσών»  
� Θρησκευτικοί πόλεµοι 

 

∆ιωγµοί κατά των χριστιανών 
α. Οι αιτίες αντίδρασης των εθνικών 
Αρχικά το ρωµαϊκό κράτος έδειξε αδιαφορία για το Χριστιανισµό, γιατί τον θεωρούσε µια 
ιουδαϊκή αίρεση. Οι Ρωµαίοι, όµως, θορυβήθηκαν, όταν έγιναν χριστιανοί άνθρωποι που 
κατείχαν ανώτερες θέσεις στην κοινωνία τους. Οι πρώτοι που αντέδρασαν µε συκοφαντίες 
εναντίον των χριστιανών ήταν οι εκπρόσωποι του εθνικού ιερατείου, γιατί έχαναν σταδιακά 
το σεβασµό που απολάµβαναν στη ρωµαϊκή κοινωνία και περιορίζονταν τα τεράστια 
οικονοµικά τους οφέλη από τις προσφορές των πιστών και από τις θυσίες. Παράλληλα ,ένας 
µεγάλος αριθµός επαγγελµατιών (αγαλµατοποιοί , αργυροχόοι κ.ά.), που είχε οικονοµικά 
συµφέροντα από την εθνική λατρεία, άρχισε να αντιµετωπίζει προβλήµατα. Αυτές, λοιπόν, οι 
οµάδες κατηγόρησαν τους χριστιανούς για «αθεΐα» και για εγκληµατικές πράξεις και έτσι 
άρχισαν οι πρώτες περιστασιακές διώξεις. 
 

β. Οι σκληροί διωγµοί και το πλήθος των µαρτύρων 
Οι διωγµοί στην αρχή δεν ήταν ούτε συνεχείς ούτε εκτείνονταν σε όλη την αυτοκρατορία. 
Κατά την περίοδο αυτή οι αιτίες των διωγµών είναι ποικίλες: φιλοδοξίες αυτοκρατόρων, 
θρησκευτικός φανατισµός, οικονοµικά προβλήµατα. Από την εποχή όµως του ∆έκιου και 
µετά έχουµε συστηµατικό διωγµό, µε βάση ειδικό ∆ιάταγµα µε ισχύ σ' όλη την αυτοκρατορία. 
 
Τα µαρτύρια στα οποία υποβάλλονταν οι χριστιανοί ήταν σκληρότατα και απάνθρωπα, ήταν 
ένας αργός θάνατος. Χιλιάδες µάρτυρες θανατώθηκαν στις φυλακές ή ρίχτηκαν σε στάδια για 
να γίνουν βορά άγριων θηρίων. Για να µπορούν οι χριστιανοί ανενόχλητα να λατρεύουν το 
Θεό αναγκάστηκαν, ιδιαίτερα µετά την εποχή του Τραϊανού, να καταφεύγουν στις 
κατακόµβες 
 
 
Αιρέσεις 

Ως αίρεση στην Ελληνική γλώσσα, αποδίδεται η έννοια της κατάκτησης και της κατάληψης, 

εφόσον η λέξη ετυµολογείται από το ρήµα αιρέω. Αν ετυµολογείται από το αιρέοµαι, τότε στα 



 

 

πλαίσια της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας σηµαίνει το εκλέγειν, το δικαίωµα εκλογής, την 

ελεύθερη σκέψη, την ελεύθερη βούληση την ελεύθερη επιλογή, τη φιλοσοφική και 

τη θρησκευτική αίρεση. Ως αιρετικός νοείται εκείνος που είναι ικανός να εκλέγει, που δεν 

υιοθετεί τις παραδεδοµένες αντιλήψεις και ιδέες. Σύµφωνα µε τη σύγχρονη έννοια του όρου -

εκείνος δηλαδή που στην αρχαιότητα  αποκαλείτε αιρετιστής είναι ο οπαδός, µιµητής ή 

εκείνος που ανήκει κυρίως σε θρησκευτική και δευτερευόντως σε ό,τι έχει χαρακτηρισθεί ως 

επιστηµονική αίρεση. Οι αιρέσεις ως παρεκκλίσεις, αποσχίσεις από την βασική αρχή είναι 

δυνατόν να ταξινοµηθούν σε επιστηµονικές, ιδεολογικές και θρησκευτικές. Η ανθρώπινη 

ιστορία βρίθει αιρετικών ιδεών και απόψεων που άλλοτε λειτούργησαν ως κινητήριος µοχλός 

εξελικτικών διαδικασιών και άλλοτε αποδείχθηκαν αναληθείς. Αναµφίβολα υπό την οπτική 

γωνία της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας αιρετικός υπήρξε ο Σωκράτης ως άνθρωπος που 

αµφισβήτησε τις παραδεδοµένες αξίες της εποχής του. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Αίτια του φαινοµένου 

1. Ο άνθρωπος από τη φύση του δηµιουργεί ιδέες και λατρεύει τις ιδέες (ελευθερία, θεός, 

δικαιοσύνη). Μερικές φορές όµως γίνεται αιχµάλωτος των ιδεών, των διανοητικών 

προϊόντων του. Έτσι γίνεται φανατικός και δογµατικός. 

2. Το υπόβαθρο του φανατισµού είναι η αυθεντία. Στη συνείδηση των φανατικών δηλαδή 

υπάρχει µία πίστη ή αφοσίωση ή αγάπη προς ένα πρόσωπο ή θεσµό ή κατάσταση. 

3. Πολλοί φανατικοί είναι άνθρωποι µε ψυχολογικά προβλήµατα και δύσκολη προσαρµογή 

στην κοινωνία. Αποτυχηµένοι, φτωχοί, απροσάρµοστοι, αµαρτωλοί, ένοχοι, εγωιστές που 

λόγω εξωτερικών εµποδίων ή κληρονοµικών ελαττωµάτων έχασαν την αυτοπεποίθησή τους 

και στράφηκαν προς κάποια λατρεία. (εµπαθής υποστήριξη ιδεολογίας). 

4. Σε ρατσισµό οδηγεί και «η πλύση εγκεφάλου» των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. 

5. Συχνά ο δογµατισµός – φανατισµός ξεκινά από µια επιστηµονική θεωρία. Ιδρύεται µια 

«σχολή» στην οποία οι µαθητές λατρεύουν το δάσκαλο και η σχολή µετατρέπεται σε 

θρησκεία. 

6. Η βία γεννά φανατισµό και ο φανατισµός βία (εµφύλιες διαµάχες, δικτατορίες, 

τροµοκρατία). 

7. Σε περιόδους κρίσεων, σεισµών, επιδηµιών, οικονοµικών πιέσεων και πολέµων όλοι 

ενεργούµε συλλογικά, είµαστε ίσως αποτυχηµένοι και απογοητευµένοι και πρόθυµα 

υποτασσόµαστε σε έναν αρχηγό. Η υπακοή είναι το µοναδικό στέρεο σηµείο στο χάος που 

επικρατεί. Ο άνθρωπος είναι ευάλωτος και επιρρεπής στην προπαγάνδα. 

 

Γενικά σε οµαδικό επίπεδο η πνευµατική καθυστέρηση, η ανωτερότητα, κάποιες 

προκαταλήψεις µαζί µε κάποια πιεστικά προβλήµατα µπορεί να δηµιουργήσουν φανατισµούς 

µε καταστρεπτικές συνέπειες, γιατί εκεί η προπαγάνδα βρίσκει πρόσφορο έδαφος. 
 

Συνέπειες του φαινοµένου 

Το άτοµο: Χάνει την αυτονοµία και την προσωπικότητά του και µετατρέπεται σε ένα 

ανώνυµο άτοµο, χωρίς δική του βούληση και γνώµη. Η αλλαγή αυτή γίνεται µέσα σε µια 

ατµόσφαιρα φορτωµένη µε πάθη, χωρίς αυτοκυριαρχία και αυτοπεποίθηση. Ο άνθρωπος 

γίνεται στενόµυαλος και στενόκαρδος. Το οπτικό του πεδίο είναι περιορισµένο και η θέλησή 

του να δει ανύπαρκτη, το πείσµα του όµως απάνθρωπο. Γίνεται ωµός, τραχύς, ακαλλιέργητος, 

αποθηριώνεται. ∆ηµιουργεί καταστάσεις µίσους και εµπάθειας ακόµη και εγκληµατικότητας 

(Μεσαίωνας). Περιορίζεται η κριτική του ικανότητα. Πιστεύει ότι κατέχει την ανώτατη 

γνώση. Αρνείται το διάλογο. 
 
Στην κοινωνία: Επιβάλλεται το δίκαιο του ισχυρότερου στις κοινωνικές σχέσεις. 

Προξενούνται κοινωνικές ταραχές, εξάπτονται τα πάθη. Προκαλούνται εκρήξεις µεταξύ των 

λαών ή εµφύλιες διαµάχες ή ακόµη και διεθνείς συγκρούσεις. Πολλές 

φορές υπονοµεύεται η δηµοκρατία και η κοινωνία οδηγείται στη δικτατορία. Επίσης ο 

ρατσισµός είναι αποτέλεσµα του φανατισµού. 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Προτάσεις για την αντιµετώπιση του φαινοµένου 

- Η παιδεία λυτρώνει τον άνθρωπο από το φανατισµό, γιατί τον αναγκάζει να αναρωτηθεί για 

πολλά και να απαιτήσει πιεστικές απαντήσεις. Μεταρρυθµιστές, φιλόσοφοι αναρωτήθηκαν, 

αµφισβήτησαν, απελευθερώθηκαν. 

- Ο δηµοκρατικός διάλογος στηρίζει τη δηµοκρατία και ανατρέπει το δογµατικό και φανατικό 

µονόλογο. 

- Ο αλληλοσεβασµός και αλληλοκατανόηση διαµορφώνουν καλές ανθρώπινες σχέσεις που 

δεν υπονοµεύονται από φανατικές οµάδες. 

- Να προσπαθήσουµε µε φιλοσοφηµένη επιχειρηµατολογία να βοηθήσουµε και στην 

αφύπνιση των άλλων. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Θρησκευτικός φανατισµός και ιστορία φανατισµού 

 

 
 Ο Φανατισµός που ως όρος προέρχεται εκ της λατινικής λέξης "fanum" (=ιερόν), 
σηµαίνει την µετ' εγωισµού και εµπάθειας προσήλωση σε κάποιες αντιλήψεις, ανεξάρτητα απ' 
το αν αυτές είναι ορθές ή όχι. Πιθανότερη προέλευση του "fanum" η εκ της ελληνικής 
"φανός" (φαίνω=φωτίζω) και παραπέµπει σε ιερά τελετή ή µυσταγωγία συνοδευόµενη κατά 
κανόνα µε πυρσούς.  
 
 Φανατισµός γενικά ονοµάζεται η αποκλειστική και µε πάθος προσπάθεια επιβολής 
των ιδεών ενός ατόµου ή µιας ιδεολογίας. Ο φανατικός δεν ανέχεται αντίθετες απόψεις και 
είναι πρόθυµος να χρησιµοποιήσει βία για να αντιµετωπίσει τους αντιπάλους του. Σχεδόν 
συνώνυµη είναι και η µισαλλοδοξία (µίσος για τις απόψεις του άλλου). Ο φανατισµός µπορεί 
να βρει πρόσφορο έδαφος στις πολιτικές, εθνικιστικές, θρησκευτικές ιδεολογίες, ή ακόµη και 
στην υποστήριξη αθλητικών οµάδων. Το σηµαντικότερο, όµως, πεδίο όπου εκδηλώνεται είναι 
οι θρησκευτικές ιδέες, όπως συµβαίνει σε πολλές χώρες της Μ. Ανατολής, Ινδίας, Β. 
Ιρλανδίας κ.α.. Πρέπει να διακρίνουµε το θρησκευτικό φανατισµό από την αγωνιστικότητα 
για την αληθινή πίστη και να επισηµάνουµε ότι σε πολλές περιπτώσεις χρησιµοποιούνται οι 
θρησκευτικές ιδέες για να φανατιστούν τα πλήθη, µε σκοπούς καθαρά πολιτικούς.  
Από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα ο θρησκευτικός φανατισµός εµφανίστηκε µε ένταση σε 
µερικές φάσεις της ιστορίας. Οι διωγµοί κατά των χριστιανών στην αρχαία Ρώµη (1ος - 4ος 
αιώνας µ.Χ.) αλλά και οι βίαιες συγκρούσεις στο εσωτερικό του Χριστιανισµού µε τις 
αιρέσεις λίγο αργότερα είναι χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Στο Μεσαίωνα έχουµε τους 
διωγµούς βυζαντινών αυτοκρατόρων κατά αιρετικών, τους διωγµούς του Ισλάµ κατά των 
χριστιανών της Μέσης Ανατολής και αργότερα των Βαλκανίων. Πριν από την πτώση του 
Βυζαντίου έχουµε τις Σταυροφορίες των ∆υτικών χριστιανών κατά των ορθοδόξων 
χριστιανών και µουσουλµάνων από τον 11ο έως το 15ο αιώνα, µε τις γνωστές επιδιώξεις της 
ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, αλλά και τον αντισηµιτισµό αργότερα (µίσος κατά των 
Ιουδαίων), που αναπτύχθηκε σ' όλη τη ∆υτική Ευρώπη. Επίσης, τις δίκες της Ιεράς Εξέτασης, 
το «κυνήγι µαγισσών» στη ∆υτική Ευρώπη και την Αµερική. Τέλος, από τις χειρότερες 
ενδείξεις θρησκευτικού φανατισµού (µε πολιτικά αίτια) υπήρξαν οι θρησκευτικοί πόλεµοι 
µεταξύ Προτεσταντών και Ρωµαιοκαθολικών στην Ευρώπη από το 16ο έως το 18ο αιώνα. 
Πολλές φορές όµως ο θρησκευτικός φανατισµός είχε ως αιτία την ικανοποίηση και 
εξυπηρέτηση ατοµικών συµφερόντων και µε επιτήδεια εκµετάλλευση της άγνοιας και 
αµάθειας του πλήθους υποκίνησε αυτό σε φρικτά εγκλήµατα κατά των αντιπάλων. Πράξεις 
που σαφώς και αντιβαίνουν προς το πνεύµα και την ανοχή, τουλάχιστον, του Χριστιανισµού. 
Εξίσου κατακριτέος είναι και ο πολιτικός φανατισµός καθώς και ο εθνικός φανατισµός 
ακριβώς επειδή αντιτίθενται στις βάσεις της ηθικής αποτελώντας αποκλειστικά διαστροφές 
του γνήσιου πατριωτικού συναισθήµατος. 
Βασικό στοιχείο υποκίνησης και υλοποίησης του φανατισµού (ως ιδέας και στόχων) είναι η 

εκάστοτε εξ αυτού εκδηλούµενη προπαγάνδα.  

Από τη λέξη φανατισµός / φανατικός έχει υποστηριχτεί ότι προέκυψαν και οι διεθνείς όροι 

φαν και fan club (πιθανολογείται και καταγωγή των όρων αυτών από το fancy), σε πολύ 

διαφορετικό, βεβαίως, εννοιολογικό πλαίσιο και µε πολύ διαφορετική έννοια.  



 

 

Θρησκευτικός φανατισµός και τροµοκρατία 

Οι πρόσφατες τροµοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι µάς δίνουν την αφορµή να τονίσουµε τη 
σηµασία του ∆ιαθρησκειακού ∆ιαλόγου για να συµβάλει στην υπόθεση της παγκόσµιας 
ασφάλειας και της ειρηνικής συνύπαρξης των Λαών. Συνήθως η βία φυτρώνει εκεί που 
έχουµε καταπίεση των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. Κένεντι τόνισε 
ότι «εκεί που δεν είµαστε προετοιµασµένοι να επιφέρουµε κοινωνική δικαιοσύνη µε ειρηνικά 
µέσα, αναπόφευκτα αυτή θα επέλθει διά βίαιων µέσων». 
 
Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι όλοι µας καταδικάζουµε ανεπιφύλακτα κάθε µορφή βίας 
και τροµοκρατίας. Πρέπει όµως να θέσουµε το ερώτηµα ποιος ευθύνεται από ηθικής πλευράς 
να δίνουµε κίνητρα σε εγκληµατίες να δολοφονούν αθώους ανθρώπους εις το όνοµα της 
δικαιοσύνης και της προστασίας των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων καταπιεσµένων κοινωνικών 
οµάδων, θρησκευτικών οµάδων, ακόµη και ολόκληρων Λαών, όπως των Παλαιστινίων και 
των Κούρδων. Ακόµη πρέπει να προβληµατιστούµε για την έννοια της ελευθερίας εκφράσεως 
των ΜΜΕ. Εις το όνοµα της ελευθερίας αυτής δεν πρέπει να φθάνουµε στην ασυδοσία και 
στην έλλειψη σεβασµού θρησκευτικών πεποιθήσεων και συµβόλων άλλων κοινωνικών 
οµάδων, όπως συνέβη στη Γαλλία µε την κατ’ επανάληψιν γελοιοποίηση των θρησκευτικών 
πεποιθήσεων ενός δισεκατοµµυρίου ανθρώπων που ανήκουν στο Ισλάµ. 
 

Παραδείγµατα θρησκευτικού φανατισµού 

Η καταστροφή της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, απετέλεσε αποφασιστικό πλήγµα στην 
εξέλιξη ολόκληρης της ανθρωπότητας. 
Αξίζει δε να την θυµόµαστε, για να έχουµε ένα µέτρο των αξιών που έχουν υπάρξει στον 
κόσµο, αλλά δεν υπάρχουν πλέον. 
Μορφή του 4ου µ.χ αιώνος ήταν Η Φιλόσοφος και µαθηµατικός (Υπατία η Αλεξανδρινή). 
Η γυναίκα αυτή ασπάσθηκε την αρχαία Ελληνική γραµµατεία, δίδαξε τις αρχές της και έχαιρε 
απόλυτου σεβασµού σε όλη την Αλεξάνδρεια. 
Οι χριστιανοί όµως δεν την είδαν έτσι, αντίθετα επειδή παρουσίαζε την πραγµατική αιτία των 
θαυµάτων του Ιησού, την θεωρούσαν βλάσφηµο και την θυσίασαν βιάζοντας την µε έναν 
τελείως βάναυσο τρόπο. 

 Ο Χριστιανισµός απέναντι στο φανατισµό και τους αλλόδοξους 

 
 Ο Χριστιανισµός ως θρησκεία της αγάπης και της ελευθερίας δεν µπορεί παρά να 
αρνείται το φανατισµό. Αυτό φαίνεται στη ζωή και το έργο του Ιησού Χριστού που 
χαρακτηρίστηκε από την αγάπη και το σεβασµό στον άνθρωπο. Το ίδιο και στη συµπεριφορά 
των Αποστόλων, ενώ στα κείµενα της Καινής ∆ιαθήκης δεν αναφέρεται πουθενά εντολή για 
χρήση βίας στη διάδοση του Χριστιανισµού. Στην πορεία, βέβαια, της ιστορίας πρέπει να 
διακρίνουµε ανάµεσα στην ουσία του Χριστιανισµού και στα λάθη µερικών χριστιανών, που 
δεν αντιλήφθηκαν σωστά το χριστιανικό µήνυµα της ελευθερίας ή για αλλότριους προς την 
πίστη σκοπούς χρησιµοποίησαν βία στην αντιπαράθεσή τους να επιβάλουν την άποψη τους. 
Βλέπουµε, όµως, µερικά βασικά σηµεία που λειτουργούν ως κριτήρια στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία:  



 

 

• η Εκκλησία καταδίκασε το λεγόµενο «εισπηδητικό µαρτύριο», την απρόκλητη δηλαδή 
επιδίωξη χριστιανών να µαρτυρήσουν µόνοι τους, η Ορθόδοξη Εκκλησία αρνήθηκε την 
έννοια του «ιερού πολέµου» σε όλες τις φάσεις της ιστορίας της. 
• η ιεραποστολή της ορθόδοξης Εκκλησίας, παρότι απευθύνεται σε αλλόθρησκους 
διακρίνεται από σεβασµό προς τη θρησκεία των ανθρώπων στους οποίους απευθύνεται και 
προς τον πολιτισµό τους και προσπαθεί να τους προσελκύσει µε έργα αγάπης και 
πραγµατικού ενδιαφέροντος. 
Με βάση τα παραπάνω η θέση του χριστιανού απέναντι στους αλλόθρησκους και αλλόδοξους 
πρέπει να χαρακτηρίζεται από σεβασµό και ανοχή των ιδεών τους, χωρίς να προδίδει τις δικές 
του αρχές και πεποιθήσεις. Η χριστιανική πίστη δεν έχει τίποτε να φοβηθεί από την πιθανή 
αντιπαράθεση µε την πίστη και τις ιδέες των άλλων, γιατί ο πιστός γνωρίζει ότι κατέχει την 
αλήθεια του Χριστού και όχι µια οποιαδήποτε αλήθεια. ∆ιαλέγεται και σέβεται τα πρόσωπα 
που πρεσβεύουν διαφορετικές πεποιθήσεις και δε φοβάται να µαρτυρήσει για την αλήθεια, 
όταν προκληθεί.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑ 
Ορισµός 

Ως ανεξιθρησκία ορίζεται η αναγνώριση και ανοχή του δικαιώµατος του κάθε ανθρώπου είτε 

να πιστεύει σε όποια θρησκεία επιθυµεί και να θρησκεύεται ελεύθερα, κατά το δόγµα του, 

χωρίς περιορισµούς, είτε ακόµα και να µη πιστεύει σε καµία (αθεΐα). 

Στις µέρες µας ο όρος "ανεξιθρησκία" πολλές φορές διαφοροποιείται από την ελευθερία 

λατρείας, καθότι ο δεύτερος δεν περιορίζεται στην ανοχή της ύπαρξης µιας θρησκευτικής 

οµάδας αλλά περιλαµβάνει και την ελευθερία στις λατρευτικές της εκδηλώσεις ή 

δραστηριότητες, ιδιωτικές ή δηµόσιες. 

Ετυµολογία 

Ο όρος εισήχθη από τον Ευγένιο Βούλγαρηως απόδοση του γαλλικού tolérance (religieuse) 

«θρησκευτική ανοχή», από τον µέλλοντα "ανέξοµαι" του ρήµατος ανέχοµαι+θρήσκος. Επειδή 

η λέξη δεν είναι σύνθετο του απλού θρησκεία, αλλά (παρασύνθετο) παράγωγο σε -ία του ήδη 

συνθέτου ανεξίθρησκος, γράφεται µε -ι: ανεξιθρησκία, όπως άνανδρος>ανανδρία (αλλά 

απλό ανδρεία), αεροπόρος>αεροπορία, πρωτοπόρος>πρωτοπορία (αλλά πορεία). 

 

Φανατισµός και ανεξιθρησκία 

α)Θρησκευτικός φανατισµός και ανεξιθρησκία στην ιστορία 
Από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα ο θρησκευτικός φανατισµός εµφανίστηκε µε ένταση σε 
µερικές φάσεις της ιστορίας. Οι διωγµοί κατά των χριστιανών στην αρχαία Ρώµη (1ος - 4ος 
αιώνας µ.Χ.) αλλά και οι βίαιες συγκρούσεις στο εσωτερικό του Χριστιανισµού µε τις 
αιρέσεις λίγο αργότερα είναι χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Στο Μεσαίωνα έχουµε τους 
διωγµούς βυζαντινών αυτοκρατόρων κατά αιρετικών, τους διωγµούς του Ισλάµ κατά των 
χριστιανών της Μέσης Ανατολής και αργότερα των Βαλκανίων. Πριν από την πτώση του 
Βυζαντίου έχουµε τις Σταυροφορίες των ∆υτικών χριστιανών κατά των ορθοδόξων 
χριστιανών και µουσουλµάνων από τον 11ο έως το 15ο αιώνα, µε τις γνωστές επιδιώξεις της 
ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, αλλά και τον αντισηµιτισµό αργότερα (µίσος κατά των 
Ιουδαίων), που αναπτύχθηκε σ' όλη τη ∆υτική Ευρώπη. Επίσης, τις δίκες της Ιεράς 
Εξέτασης,το «κυνήγι µαγισσών» στη ∆υτική Ευρώπη και την Αµερική. Τέλος, από τις 
χειρότερες ενδείξεις θρησκευτικού φανατισµού (µε πολιτικά αίτια) υπήρξαν οι θρησκευτικοί 
πόλεµοι µεταξύ Προτεσταντών και Ρωµαιοκαθολικών στην Ευρώπη από το 16ο έως το 18ο 
αιώνα. 
 
Όλη αυτή η βιαιότητα οδήγησε τους πιο φωτισµένους ανθρώπους να θέτουν το αίτηµα της 
ανεξιθρησκίας, του σεβασµού δηλαδή από το κράτος, αλλά καιαπό κάθε άνθρωπο των 
θρησκευτικοί πεποιθήσεων του καθενός. Παρά τις µεµονωµένες στιγµές, όπως το διάταγµα 
του Μ. Κωνσταντίνου (313 µ.Χ.), η υπόθεση της ανεξιθρησκίας προωθήθηκε κυρίως µε το 
∆ιαφωτισµό στη «∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του ανθρώπου και του πολίτη»της Γαλλικής 
Επανάστασης (1789). Παρά τις διάφορες αντιδράσεις, καθιερώθηκε παγκοσµίως το 1948 
στην «Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου» του Οργανισµού 



 

 

Ηνωµένων Εθνών (άρθρο 18). Από τότε έγινε µέρος των συνταγµάτων πολλών κρατών, αν 
και πολλές φορές έµεινε στα χαρτιά. 
 

β) Η ανεξιθρησκία στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα η ανεξιθρησκία διακηρύχθηκε ήδη από το 1827 στο Σύνταγµα της Τροιζήνας. 
Στο σηµερινό Σύνταγµα (άρθρο 13) προβλέπεται η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης. 
Εκεί, διακηρύσσεται η προστασία της θρησκευτικής συνείδησης και της θρησκευτικής 
λατρείας κάθε γνωστής θρησκείας µε τον όρο να µην προσβάλλει τα χρηστά ήθη και να µην 
ασκεί προσηλυτισµό. Βέβαια, επειδή η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρείται «επικρατούσα 
θρησκεία»(άρθρο 3), αφού εκφράζει τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού (97%), 
προστατεύεται από κάθε είδος προσηλυτισµού και επιβάλλεται σεβασµός προς αυτήν και τα 
µέσα που χρησιµοποιεί (ιερείς, µυστήρια, τελετές). Επίσης, η πολιτεία ακολουθεί τις αργίες 
και το εορτολόγιο της ορθόδοξης Εκκλησίας και πολιτειακοί παράγοντες εκπροσωπούν την 
πολιτεία στις εορταστικές και επετειακές της εκδηλώσεις. Αυτή η ιδιαίτερη µεταχείριση δε 
σηµαίνει ότι δεν προστατεύονται και οι άλλες θρησκείες ή οµολογίες, αφού στο άρθρο 13 
ορίζεται ότι οι λειτουργοί των γνωστών θρησκειών υφίστανται την ίδια εποπτεία της 
Πολιτείας µε εκείνη που υφίστανται οι λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας. Οι χριστιανοί 
πρέπει να διαφυλάξουν το καθεστώς ανεξιθρησκίας στην Ελλάδα και να συµβάλουν στην 
εµβάθυνσή του, αφού η ανεξιθρησκία είναι η θεσµική έκφραση του σεβασµού στο 
συνάνθρωπο. 
 

Θρησκευτική ελευθερία και ανεξιθρησκία 

Η θρησκευτική ελευθερία είναι ένα ατοµικό δικαίωµα που θεµελιώνει την υποχρέωση της 

κρατικής εξουσίας να µην επεµβαίνει παρεµποδίζοντας ή επιβάλλοντας είτε τη διαµόρφωση 

είτε την εκδήλωση θρησκευτικών πεποιθήσεων. Εκδηλώνεται µε δύο κυρίως τρόπους: 
 
1.Με την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης, δηλαδή την ελευθερία του ανθρώπου: 

- Nα πρεσβεύει όποια θρησκεία θέλει ή να είναι άθρησκος, 

- Nα εκδηλώνει ή να µην αποκαλύπτει τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. 

- Να διαµορφώνει, να µεταβάλει ή να αποβάλει τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις 

- Να µην υφίσταται καµιά συνέπεια για τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις και 

- Να ασκεί όλα τα ατοµικά του δικαιώµατα για να διαδίδει τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. 

 

2.Mε την ελευθερία της λατρείας, δηλαδή την ελευθερία του ανθρώπου να εξωτερικεύει τα 

θρησκευτικά του συναισθήµατα και την πίστη του ή να ασκεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα 

µε συγκεκριµένες διαδικασίες και µορφές, συνήθως τελετουργικές. Η λατρεία µπορεί να 

γίνεται ατοµικά ή οµαδικά, δηµόσια ή ιδιωτικά, σε ειδικούς χώρους ή στην ύπαιθρο. 

Ο όρος ανεξιθρησκεία αναφέρεται στην ανοχή που δείχνει το κράτος απέναντι στις 

θρησκείες που πρεσβεύουν οι πολίτες τους, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει και ανέχεται την 

ύπαρξη και λειτουργία διάφορων γνωστών θρησκειών. Πρόκειται ουσιαστικά για 



 

 

"θρησκευτική ανοχή" που αφορά κατά κύριο λόγο το αδιατάρακτο της εξωτερικής λατρείας. 

Αντίθετα η θρησκευτική ελευθερία είναι περισσότερο ενεργητική και υπαγορεύει στο κράτος 

όχι µόνο να ανέχεται τις λατρευτικές εκδηλώσεις των πιστών αλλά και να διασφαλίζει ότι 

αυτοί διαµορφώνουν και εκδηλώνουν ελεύθερα τη θρησκευτική τους συνείδηση. 

Η θρησκευτική ελευθερία γίνεται σχετική όταν η πολιτική αναγνωρίζει την ύπαρξη µιας 

επικρατούσας ή επίσηµης θρησκείας του κράτους. Ο µη χωρισµός κράτους-εκκλησίας 

εκφράζεται µε την υποχρεωτική διδασκαλία συγκεκριµένης θρησκείας στα σχολεία, µε την 

ορκωµοσία όταν αυτή περιβάλλεται ορισµένο θρησκευτικό τύπο, µε την υποχρεωτική αργία 

σε συγκεκριµένες θρησκευτικές γιορτές, µε την ιερολογία ως συστατικό τύπο του γάµου κ.λ.π 

 

Θρησκευτική ελευθερία στην αρχαία Ελλάδα 
Ο µύθος του Προµηθέα είναι η ιστορία ενός ήρωα που τολµά να παρακούσει τη θέληση των 

θεών. Τιµωρείται γι' αυτό, ωστόσο στο τέλος απαλλάσσεται από την τιµωρία του. Αν την 

εξετάσει κανείς µέσα από το κοινωνικό-πολιτικό κλειδί ερµηνείας, θα έχει µια πολύ 

ενδιαφέρουσα εικόνα για τη θρησκευτική ελευθερία στην αρχαία Ελλάδα. 

Σε όλα τα αρχαιοελληνικά πολιτεύµατα και τους γνωστούς αρχαιοελληνικούς πολιτισµούς 

είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική η ύπαρξη µιας ιδιόµορφης θρησκευτικής ελευθερίας. Ο 

βασιλιάς της χώρας ακολουθεί τους χρησµούς των θεών και καταφεύγει σε τελετές, θυσίες 

και µαντεία για να κερδίσει την εύνοιά τους. Τα µαντεία δεν ήταν µόνο χώροι ιεροί αλλά και 

κέντρα πολιτικών αποφάσεων. Ο βασιλιάς σεβόταν και τιµούσε τη γνώµη των ιερέων, υπήρχε 

κυρίαρχη θρησκεία ωστόσο, οι αρχαιοελληνικές κοινωνίες ήταν ανοιχτές σε νέες λατρείες 

(Ορφέας, Σέραπις κ.τ.λ.). 

Η θρησκευτική αυτή ελευθερία οφείλεται σε δύο βασικούς παράγοντες: Καταρχήν δεν 

υπάρχει Βίβλος που να αναγκάζει τους πιστούς να µείνουν πιστοί στο γράµµα της. Έπειτα οι 

αρχαιοελληνικές θεότητες είναι ανθρωποµορφικές, ενσαρκώνουν αξίες, ιδέες και αρετές και 

δεν περιορίζονται σε έναν κλειστό αριθµό, γεγονός που διευκολύνει την εισροή νέων 

θεοτήτων. 

Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος που η θρησκεία µπαίνει στην υπηρεσία του "ωραίου", 

τροφοδοτεί την αρχαία ελληνική τέχνη, χωρίς να την περιορίζει σε συγκεκριµένες τεχνικές 

και καλούπια. 

Φυσικά, ιστορικό διώξεων υπάρχει στην Αθήνα: Ο Σωκράτης θανατώθηκε γιατί εισήγαγε 

"καινά δαιµόνια", ο Αναξαγόρας εξορίστηκε γιατί πρόσβαλλε παραδοµένες πεποιθήσεις, ο 

Πρωταγόρας και ο ∆ιαγόρας ο Μήλιος έφυγαν από το "κλεινόν άστυ" για να αποφύγουν την 

ποινική δίωξη. Ωστόσο ίσως θα πρέπει να αναζητηθούν τα βαθύτερα αίτια αυτών των 

διώξεων καθώς κανένα φιλοσοφικό ή θρησκευτικό κίνηµα δεν υπέστη οµαδικές διώξεις, ούτε 

καν οι µαθητές των προαναφερόµενων φιλοσόφων. 



 

 

Στην ελληνιστική εποχή, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο εκπολιτιστής στρατηγός, µεταφέρει τη 

θρησκεία του στις χώρες που κατακτά, δεν διστάζει όµως να την εµβολιάσει µε τοπικά 

στοιχεία. 

 

Θρησκευτική ελευθερία στην Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία 

Η σχέση θρησκείας και πολιτικής ηγεσίας στην Ρώµη είναι ιδιάζουσα έτσι ώστε µε δυσκολία 

θα µπορούσε να τεθεί σε ένα πλαίσιο και να χαρακτηριστεί µε έναν µόνο όρο.Η κοσµική 

εξουσία έχει µυστικιστικό και θρησκευτικό χαρακτήρα, υπάρχει επίσηµη θρησκεία στη Ρώµη 

ωστόσο οι Ρωµαίοι πολίτες - ακόµη και ο ρωµαϊκός στρατός - µπορούν ελεύθερα να τιµούν 

µε επίσηµες τελετές κι άλλους θεούς. 

Η επίσηµη θρησκεία του ρωµαϊκού κράτους έχει δύο αντικείµενα λατρείας: τον αυτοκράτορα 

και την τριάδα Jupiter, Juno, Minerva που λατρέυονται στο Καπιτώλιο. 

Οι άνθρωποι συγκεντρώνονται στους ναούς που είναι αφιερωµένοι στην αυτοκρατορική 

λατρεία ή στα Καπιτώλια των διάφορων επαρχιακών πόλεων όπου ευχαριστούν και τιµούν 

όχι το πρόσωπο του αυτοκράτορα αλλά την θεϊκή δύναµη στην οποία η αυτοκρατορία οφείλει 

την ύπαρξή της. 

Παράλληλα, στους κόλπους της αυτοκρατορίας γεννιούνται και αναπτύσσονται θρησκευτικά 

και φιλοσοφικά ρεύµατα: οι Στωικοί, ο Νεοπλατωνισµός, ο Νεοπυθαγορισµός κ.α. 

Ταυτόχρονα δεν εγκαταλείπεται η µελέτη των άστρων, οι τοπικές θεότητες, οι λατρεία 

συντεχνιών καθώς και η ελληνορωµαϊκή θρησκεία. 

 

Ουσιαστική σηµασία έχει το γεγονός ότι οι κάτοικοι των επαρχιών, των περιοχών που 

κατέκτησαν οι Ρωµαίοι, τιµούν τις δικές τους τοπικές θεότητες: Οι Κέλτες τις νεράιδες 

(matres) και τις νύµφες των ποταµών και των δασών, οι Θράκες το θεό πολεµιστή µε το 

όνοµα «Ήρως», οι Αφρικανοί τους παλιούς βερβερικούς και σηµιτικούς θεούς τους, οι 

Ανατολίτες τη Μεγάλη Μητέρα κ.ο.κ. 

Στα σύνορα µιας αχανούς οικουµενικής αυτοκρατορίας µε έντονη εµπορική κίνηση, είναι 

εύκολη η διάδοση των διάφορων θρησκευτικών ρευµάτων. Η «πεφωτισµένη δεσποτεία» 

µάλιστα, η οποία βασίζεται στις αρχές του στωικισµού, είναι πρόθυµη να ευνοήσει τη 

διάδοση του ανατολικού µυστικισµού. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτού του πλουραλισµού 

αποτελεί η περίπτωση του Ελαγάβαλου, ιερέα του συριακού θεού Ήλιου και ρωµαίο 

αυτοκράτορα τον 3ο µ. Χ. αι., ο οποίος µε επισηµότητα γιορτάζει στη Ρώµη τους γάµους του 

θεού του µε την καρχηδονιακή θεά Τάνιτα. 

Η πρώτη θρησκευτική κοινότητα µε την οποία η ρωµαϊκή αυτοκρατορία έρχεται σε ρήξη 

είναι η χριστιανική κοινότητα. Τα αίτια της σύγκρουσης ίσως πρέπει να αναζητηθούν στην 



 

 

αµφισβήτηση της χριστιανικής κοινωνίας προς την πολιτική εξουσία. Αρχίζει να εφαρµόζεται 

η πολιτική των θρησκευτικών διώξεων που ήταν ξένη προς την παραδοσιακή πολιτική της 

αυτοκρατορίας, αν και ήδη από την εποχή του Τραϊανού υπήρχε ένας νόµος που τις 

καθιστούσε νόµιµες. Η σύγκρουση χριστιανισµού και ρωµαϊκής αυτοκρατορίας εντάθηκε την 

εποχή των αυτοκρατόρων Μαξιµίνου, ∆έκιου και Βαλεριανού και κορυφώνεται στα χρόνια 

της βασιλείας του ∆ιοκλητιανού και των διαδόχων του. 

Θρησκευτική ελευθερία στο Βυζάντιο 
Από το 324 µ. Χ. αρχίζει στη ρωµαϊκή αυτοκρατορία να γίνεται αισθητή η χριστιανική 

κυριαρχία. Ο αυτοκράτορας εγκαταλείπει τον παλιό ρωµαϊκό όρο "princeps"= ο πρώτος 

πολίτης του κράτους) και γίνεται πλέον dominus (=κυρίαρχος). Κυβερνά ως "ηθεληµένος" ή 

"εκλεκτός" του θεού, δηλαδή ως κυβερνήτης που του δόθηκε η εξουσία µε τη θεία χάρη. Η 

Εκκλησία συµµετέχει ενεργά στη διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας και αξιώνει από τον 

µονάρχη να προσαρµοστεί στις ηθικές της αρχές. Εξαίρεση αποτελεί η βασιλεία του 

Ιουλιανού (361-363) ο οποίος αποστρέφεται τον χριστιανισµό και για τον λόγο αυτό θα µείνει 

στην ιστορία γνωστός ως παραβάτης. 

Ο Κωνσταντίνος ωστόσο εξακολουθεί να είναι ο αυτοκράτορας όλων των Ρωµαίων. Για το 

λόγο αυτό συνεχίζει να φέρει τον τίτλο "Μέγας Αρχιερέας" (Pontifex Maximus) και 

συµφωνεί µε τον Λικίνιο να εκδοθεί το διάταγµα της ανεξιθρησκίας (Μιλάνο 313 µ.Χ.-

∆ιάταγµα του Μεδιολάνου). Οι διάδοχοί του, ωστόσο, µε προκήρυξη καταδικάζουν τα 

λατρευτικά έθιµα της αρχαίας θρησκείας (341) και µε αυστηρούς νόµους απαγορεύουν τη 

λειτουργία των ναών (356).Ο Θεοδόσιος χαρακτηρίζει την αρχαία θρησκεία «εθνική 

δεισιδαιµονία» και την κηρύττει παράνοµη. Καθιστά τον χριστιανισµό κρατική θρησκεία και 

ξεκινά µια εκστρατεία διώξεων των εθνικών θρησκειών και των αιρέσεων. 

Το 438 ο Θεοδόσιος ο Β΄ θα εκδώσει τον Θεοδοσιανό Κώδικα που αποτελεί την πρώτη 

κωδικοποίηση νόµων εµπνευσµένη από τον χριστιανισµό. Την πολιτική του χριστιανικού 

κράτους ακολούθησαν µε περισσότερο ή λιγότερο ζήλο και όλοι οι διάδοχοι αυτοκράτορες 

(Ιουστινιανός κ. α.) 

Σε όλη τη διάρκεια της βυζαντινή αυτοκρατορίας κοσµική και θρησκευτική εξουσία 

συγχέονται, επίσηµη θρησκεία είναι ο χριστιανισµός και οποιαδήποτε αίρεση ή άλλη 

θρησκεία διώκεται µε φανατισµό (π. χ. περίοδοι εικονοµαχίας). Πρόκειται για µια περίοδο 

που είναι αδύνατον να ανιχνεύσει κανείς οποιοδήποτε στοιχείο θρησκευτικής ελευθερίας. 

Θρησκευτική ελευθερία στον Μεσαίωνα 
Την ίδια περίοδο η δυτική Ευρώπη διανύει την περίοδο του Μεσαίωνα. Η ρωµαϊκή 

αυτοκρατορία έχει διαµελιστεί. Το 754 ο Πάπας µετά από µια συµφωνία του µε το κράτος 

των Φράγκων, χαρίζει στη δυτική εκκλησία τα δικά της εδάφη. ∆ηµιουργείται έτσι ένα 

παπικό κράτος µε κοσµική εξουσία και έντονη προσηλυτιστική δράση. Η εκκλησία της 



 

 

Ρώµης και το κύρος της παπικής εκκλησίας που ως τότε στηριζόταν στο βυζαντινό 

αυτοκράτορα, µεγαλώνει. 

Από τον 9ο αιώνα, τα κράτη της Ευρώπης είναι φεουδαρχικά. Οι φεουδάρχες προέρχονταν 

συχνά και από τους κόλπους του κλήρου, είναι επίσκοποι, ηγούµενοι, κ. τ. λ. αλλά 

αναγνωρίζουν ως ανωτέρους τους τους κοσµικούς άρχοντες. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε 

σύγκρουση την κορυφή της δυτικής εκκλησίας, τον Πάπα, µε την πιο δυνατή κρατική εξουσία 

της Ευρώπης τότε, τον γερµανό αυτοκράτορα. Η αναµέτρηση αυτή ανάµεσα στον πάπα 

Γρηγόριο Ζ΄ Χίλντεµπραν και στον αυτοκράτορα Ερρίκο ∆' διαρκεί από το 1076 ως το 1122 

και είναι χαρακτηριστική για τις σχέσεις εκκλησίας - κοσµικής εξουσίας και για το κλίµα 

στην Ευρώπη τότε. Σε κάποια Σύνοδο ο Ερρίκος τολµά να ζητήσει την καθαίρεση του Πάπα. 

Ο Πάπας απαντά µε την τιµωρία του αναθεµατισµού. Ο αυτοκράτορας αποµονώνεται από 

τους υπηκόους του γιατί θεωρείται µεγάλη αµαρτία να σχετίζεται κανείς µε πρόσωπο που έχει 

αναθεµατιστεί. Ο αυτοκράτορας, τον χειµώνα του 1077, µε µια µικρή ακολουθία πηγαίνει 

στον Πύργο της Κανόσσας της Κάτω Ιταλίας. Φτωχικά ντυµένος και παγωµένος περιµένει 

τρία µερόνυχτα έξω από την πύλη, χωρίς ο Πάπας να τον δέχεται. Στο τέλος τον δέχεται και 

τον «λύνει» από το ανάθεµα. Η σύγκρουση συνεχίζεται. Η εκκλησία βγαίνει νικήτρια και 

καθοδηγεί τις Σταυροφορίες. 

  

Θρησκευτική ελευθερία στην Αναγέννηση 

Ακόµη και στα χρόνια της Αναγέννησης, οι θρησκευτικοί διωγµοί της Εκκλησίας απέναντι σ' 

αυτούς που αµφισβητούν τα δόγµατά της είναι ιδιαίτερα έντονοι. Η Ιερά Εξέταση δρα 

ανενόχλητη και καταδικάζει σε θάνατο επιστήµονες και όσους θεωρεί µάγους. 

Ανάµεσα στο 1482 και 1525 υπολογίζεται ότι µόνο στην Ισπανία 234.526 άτοµα 

καταδικάστηκαν από την Ιερά Εξέταση ως αιρετικοί. Στην Ιταλία ανάµεσα στο 1566 και 1629 

ο Καρνεζέκι, ο Παλεάριο και ο Μπρούνο καίγονται ζωντανοί στη Ρώµη. Ο Βανίνι καίγεται 

στην Τουλούζ. Ο Καµπανέλλα βασανίζεται σκληρά και φυλακίζεται 27 χρόνια στη Νάπολη. 

O Σάρπι δοκιµάζει το µαχαίρι του δολοφόνου. Ο Γαλιλαίος, µπροστά στην απειλή της Ιεράς 

Εξέτασης αναγκάζεται να απαρνηθεί τις ιδέες του. 

Μυστικιστές και επιστήµονες που τολµούν να µελετήσουν το σύµπαν και να διατυπώσουν 

τους νόµους της Φυσικής διώκονται µε φανατισµό. 

 Θρησκευτική ελευθερία στον ∆ιαφωτισµό 

"Sapere aude" (τόλµησε να µάθεις): αυτό είναι το σύνθηµα του ∆ιαφωτισµού, όπως το 

διατύπωσε ο Εµµάνουελ Καντ και είναι σαφής ο αντιεκκλησιαστικός του χαρακτήρας. Οι 

εκπρόσωποι του ∆ιαφωτισµού επιχειρούν να αφαιρέσουν από τη γνώση το θρησκευτικό της 

περίβληµα. 



 

 

Οι ∆ιαφωτιστές υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις µε βάση τις θρησκευτικές 

ή ηθικές πεποιθήσεις των ανθρώπων και ότι οι δοξασίες των άλλων πολιτισµών δεν είναι εκ 

φύσεως κατώτερες από αυτές του ευρωπαϊκού χριστιανισµού. 

Η Γαλλική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη του 1789 

αναγνωρίζει τελικά την ανεξιθρησκία στο άρθρο 10 : «Κανείς δεν πρέπει να ενοχλείται για τις 

γνώµες του, ακόµη και για τις θρησκευτικές, αρκεί να µη διαταράσσει τη δηµόσια τάξη που 

καθιερώνει ο νόµος». Είναι η πρώτη ευρωπαϊκή αναγνώριση της ανεξιθρησκίας. Έχει ήδη 

προηγηθεί η ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων της Βιργινίας (Bill of Rights, 1776) κατά τον 

αµερικανικό αγώνα ανεξαρτησίας. 

Σήµερα µετά την πανηγυρική εξαγγελία από την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων 

του Ανθρώπου του 1948 (άρθρο 18), η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το άρθρο 9 

της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, το οποίο έχει υπέρτερη ισχύ σε 

σχέση µε τους κοινούς νόµους του κράτους, καθώς και από το άρθρο 18 του ∆ιεθνούς 

Συµφώνου του Ο.Η.Ε. (1966) για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα. 

∆ιάταγµα των Μεδιολάνων 

α. Οι παράγοντες που οδήγησαν στο διάταγµα των Μεδιολάνων. 

Τα αίτια που καθόρισαν τις εξελίξεις στη ρωµαϊκή αυτοκρατορία και συνετέλεσαν στην 

έκδοση διατάξεων για την ανεξιθρησκία µπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: πολιτικά 

και θρησκευτικά, χωρίς η διάκριση να είναι αυστηρή και στεγανή. 

Πολιτικά αίτια: 

1.Στις αρχές του 4ου µ.Χ. αιώνα η ενότητα της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, η οποία είχε 

διασπαστεί από τους εµφύλιους πολέµους µεταξύ των συναυτοκρατόρων, είχε καταστεί 

ζωτική επιταγή. Ο Μ. Κωνσταντίνος στην προσπάθεια για ενότητα υποστήριξε τη χριστιανική 

Εκκλησία, ως συνεκτικό ιστό ο οποίος θα ένωνε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Αυτό 

προΰπεθετε τη θρησκευτική γαλήνη στην αυτοκρατορία, η οποία είχε διαταραχτεί µε τους 

κατά καιρούς διωγµούς εναντίον των χριστιανών υπηκόων της, παρότι υπήρχε σε µεγάλο 

βαθµό θρησκευτική ανεκτικότητα. Εποµένως, κατά την άποψή του, ένα διάταγµα 

ανεξιθρησκίας θα έφερνε την ηρεµία και θα απέκλειε κάθε µελλοντική θρησκευτική κρίση 

στην επικράτεια της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας. 

2.Οι διωγµοί των χριστιανών και τα δεινά που για τρεις αιώνες υπέστησαν έδωσαν την 

αφορµή για τη καθιέρωση της ανεξιθρησκίας. Ήταν παράλογο, εφόσον υπήρχαν χριστιανοί σ' 

όλα τα κοινωνικά στρώµατα και σ' όλες τις βαθµίδες της εξουσίας στη ρωµαϊκή 

αυτοκρατορία, να καταδιώκεται ο Χριστιανισµός. Άλλωστε, ήταν πίστη µε οικουµενικό 

πνεύµα και προέβαλε την αγάπη και την ανοχή. Η αναγνώριση αυτής της νέας κοινωνικής και 



 

 

θρησκευτικής πραγµατικότητας στην αυτοκρατορία οδήγησε τον Κωνσταντίνο στη διορατική 

επιλογή της κατοχύρωσης της ανεξιθρησκίας. Η χριστιανική πίστη, κατά τον Κωνσταντίνο, 

θα ήταν ο δυναµικός φορέας του µελλοντικού ρωµαϊκού πολιτισµού. 

Θρησκευτικά αίτια: 

1.Στη ρωµαϊκή αυτοκρατορία οι εθνικοί αποτελούσαν την πλειονότητα του πληθυσµού. Ο 

αυτοκράτορας θεωρούνταν «Κύριος» (Dominus), ο απόλυτος άρχοντας επί της γης. 

Οποιαδήποτε αµφισβήτησή του ήταν προσβολή προς τον ίδιο και την αυτοκρατορία. Οι 

χριστιανοί αποκαλούσαν «Κύριο» µόνο τον Ιησού και αρνούνταν αυτόν τον τίτλο σε 

οποιονδήποτε άλλο, ακόµη και στον αυτοκράτορα. Η στάση τους θεωρούνταν προσβλητική 

για τον ρωµαίο αυτοκράτορα και, κατ' επέκταση, έθετε σε κίνδυνο την ενότητα της 

αυτοκρατορίας. Για την κρατική εξουσία, οι διωγµοί αποτελούσαν τη νόµιµη άµυνα της 

αυτοκρατορίας απέναντι στους εσωτερικούς εχθρούς της που υποτιµούσαν τον αυτοκράτορα. 

Όταν εξέλιπαν οι λόγοι για τους οποίους θεωρούσαν τους χριστιανούς επικίνδυνους, το 

διάταγµα κατοχύρωσης της ανεξιθρησκίας έφερε τη γαλήνη στη ρωµαϊκή αυτοκρατορία. 

2.Ο Χριστιανισµός, παρά τις διώξεις, τους τρεις πρώτους µ.Χ. αιώνες µπόρεσε να µιλήσει 

στις ψυχές των ανθρώπων. Άνθρωποι µε διαφορετικές πολιτισµικές καταβολές έγιναν 

χριστιανοί και η χριστιανική πίστη πήρε σάρκα µέσα από τη γλώσσα, την τέχνη, τις 

κοινωνικές σχέσεις. Με τις αποφάσεις στα Μεδιόλανα αναγνωρίστηκε αυτή η πολιτισµική 

πραγµατικότητα και καταδικάστηκε κάθε απόπειρα απαγόρευσης της χριστιανικής θρησκείας. 

3.Ο Μ. Κωνσταντίνος είχε επιρροές µονοθεϊστικές και χριστιανικές. Ο πατέρας του και ο 

ίδιος πίστευαν στο θεό Ήλιο, ενώ η µητέρα του Ελένη ήταν χριστιανή. Καθ' όλη τη διάρκεια 

της ζωής του, αν και παρέµεινε σχεδόν µέχρι το τέλος «Μέγιστος Αρχιερέας» (pontifex 

maximus) της εθνικής θρησκείας, υποστήριζε το Χριστιανισµό και εκδηλωνόταν αρκετές 

φορές υπέρ της Εκκλησίας. Η πρώτη δηµόσια έµµεση υποστήριξη του Χριστιανισµού ήταν η 

συµβολή του στο διάταγµα των Μεδιολάνων. 

β. Τα ιστορικά γεγονότα πριν και µετά τις αποφάσεις των Μεδιολάνων 

Το κείµενο του διατάγµατος 

Ο διωγµός επί ∆ιοκλητιανού τελείωσε το 311 µ.Χ. Ο Αύγουστος Γαλέριος µε διάταγµα έβαλε 

τέλος στο διωγµό και επέτρεψε στους χριστιανούς να τελούν ανεµπόδιστα τη λατρεία τους. 

Το Φεβρουάριο του 313 µ.Χ. ο Κωνσταντίνος, µονοκράτορας στη ∆ύση, συναντιέται µε το 

Λικίνιο στα Μεδιόλανα και αποφασίζουν να τηρήσουν ενιαία πολιτική στάση απέναντι στους 

χριστιανούς. Οι συζητήσεις τους έχουν ως περιεχόµενο την πλήρη θρησκευτική ελευθερία 

όλων των ρωµαίων πολιτών, συµπεριλαµβανοµένων και των χριστιανών. Οι αποφάσεις τους 

δεν πρόλαβαν να πάρουν την αυστηρή νοµική µορφή ενός αυτοκρατορικού διατάγµατος, 

γιατί ο Λικίνιος έφυγε εσπευσµένα για την Ανατολή. Όµως, οι αποφάσεις ουδέποτε 



 

 

αµφισβητήθηκαν και το περιεχόµενό τους καταγράφηκε και διαδόθηκε σ' ολόκληρη την 

αυτοκρατορία. Γι' αυτό και αναφερόµαστε στις συζητήσεις και τις αποφάσεις αυτές µε τον 

όρο ∆ιάταγµα των Μεδιολάνων. 

Ο Λικίνιος αργότερα αποµακρύνθηκε από το πνεύµα αυτών των αποφάσεων και προσπάθησε 

να επαναφέρει την εθνική λατρεία. Η ρήξη ήταν αναπόφευκτη. Ο Λικίνιος ηττάται και ο 

Κωνσταντίνος γίνεται µονοκράτορας σ' όλη την αυτοκρατορία. 

γ. Εξελίξεις που δροµολόγησαν οι αποφάσεις στα Μεδιόλανα 

Με τις αποφάσεις στα Μεδιόλανα άρχιζε να αλλάζει η κοινωνική και η θρησκευτική 

πραγµατικότητα στη ρωµαϊκή αυτοκρατορία. Το χριστιανικό πνεύµα άρχισε να επηρεάζει 

εντονότερα από πριν την πολιτική και κοινωνική ζωή της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας: 

•Οι χριστιανοί λατρεύουν ακώλυτα το Θεό τους, χωρίς να στερούνται κανένα άλλο πολιτικό, 

κοινωνικό ή προσωπικό δικαίωµα π.χ. περιουσία, τιµή, δικαίωµα στη ζωή. Ο χριστιανικός 

κλήρος απέκτησε τις ίδιες φορολογικές ατέλειες µε τον εθνικό κλήρο. Αναγνωρίστηκε νοµικά 

η Εκκλησία ως κοινωνικός θεσµός που τελεί υπό την προστασία του αυτοκράτορα. 

•Καθιερώθηκε η Κυριακή ως αργία και απελευθερώθηκαν οι δούλοι. Επιστράφηκαν στους 

φυσικούς κατόχους τους οι περιουσίες και τα κτήµατα που κατασχέθηκαν κατά τους 

διωγµούς. 

•Το δίκαιο άρχισε να εξανθρωπίζεται χάρη στις επιρροές που δέχτηκε από τη χριστιανική 

διδασκαλία. Καταργήθηκε ο θάνατος µε σταύρωση, ο στιγµατισµόςστο πρόσωπο και η 

πλήρης αποµόνωση των φυλακισµένων. 

•Στα ανώτερα αξιώµατα της πολιτείας και του στρατού ανήλθαν περισσότεροι χριστιανοί απ' 

ότι στο παρελθόν. ∆ηµιουργήθηκαν εκκλησιαστικά δικαστήρια που έκριναν υποθέσεις 

εκκλησιαστικής φύσεως. Ανοικοδοµήθηκαν λαµπροί ναοί σε όλη την αυτοκρατορία. 

Φυσικά, τα προβλήµατα στη ρωµαϊκή αυτοκρατορία δεν λύθηκαν µε το διάταγµα της 

ανεξιθρησκίας ούτε µε την αναγνώριση του Χριστιανισµού. Κοινωνικές αδικίες, διακρίσεις, 

µορφές δουλείας και καταπίεση συνέχισαν να υπάρχουν. Όµως, το πνεύµα της αµφισβήτησης 

κατεστηµένων προκαταλήψεων και η απαίτηση για δικαιοσύνη, που εισήγαγε ο 

Χριστιανισµός, άνοιξαν νέους δρόµους στην ιστορία και στον πολιτισµό. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

2η Ενότητα:Έρευνα 

Μεθοδολογία έρευνας 

 Περιγραφή ερωτηµατολογίου 

 Αφορά ερωτήσεις κλειστού τύπου. 

 Τρόπος επικοινωνίας 

 Η επιλογή του δείγµατος έγινε τυχαία. Τα ερωτηµατολόγια 

µοιράστηκαν σε έντυπη µορφή. 

 Χρονικό διάστηµα έρευνας 

       Η δειγµατοληπτική διαδικασία πραγµατοποιήθηκε µε τη διαδικασία των 

ερωτηµατολογίων. Η διανοµή, συµπλήρωση και συλλογή των ερωτηµατολογίων 

έλαβε χώρα το χρονικό διάστηµα 13-11-2015 έως 20-11-2015.Η κωδικοποίηση 

και η επεξεργασία των δεδοµένων αυτών πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση των 

προγραµµάτων Microsoft Excel. 

           ∆είγµα 

          Τον πληθυσµό του δείγµατος αποτέλεσαν οι µαθητές του σχολείου µας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Συµπεράσµατα 

Τελικό συµπέρασµα από το ερωτηµατολόγιο είναι ότι οι µαθητές του σχολείου µας γνωρίζουν 
τι είναι ο φανατισµός και ότι επιδρά αρνητικά στην κοινωνία Ακόµη πιστεύουν πως ο 
φανατισµός επηρεάζεται από την άγνοια του ανθρώπου και ότι δεν εξαρτάται µόνο από την 
γνώση της θρησκείας ενός ανθρώπου. Στη συνέχεια πιστεύουν πως το σχολείο δεν επηρεάζει 
στην εξάπλωση του φανατισµού και οι τροµοκρατικές ενέργειες δεν προωθούν θετικά 
µηνύµατα οποιασδήποτε θρησκείας. Επίσης πιστεύουν, πως η ύπαρξη άλλων θρησκειών δεν 
απειλούν τον τρόπο  ζωής του ανθρώπου, αλλά δεν υπάρχει σιγουριά πως η θρησκοληψία 
είναι φαινόµενο θρησκευτικού φανατισµού. Τέλος γνωρίζουν τι είναι ανεξιθρησκία και ένα 
µεγάλο ποσοστό µαθητών δεν έχουν νιώσει να φανατίζονται για κάτι. 

 

 

 

 

 

Επίλογος 

Ο φανατισµός είναι όπως φάνηκε βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου. ∆ύσκολα ο 

άνθρωπος µπορεί να λυτρωθεί απ’ αυτόν. Στην εποχή µας µε την περισσότερη µόρφωση και 

αµφισβήτηση θα περίµενε κανείς λιγότερο φανατισµό. Φαίνεται όµως η τροµερή 

προπαγάνδα, και προπαντός τα ψυχολογικά άγχη και τα αδιέξοδα της εποχής µας, κάνουν 

καλά τη δουλειά τους. Άτοµα µε αυτοπεποίθηση συνήθως δε ρέπουν προς το φανατισµό. 
 
Η βελτίωση της ηθικής στάθµης της κοινωνίας και τα υψηλότερα ιδανικά θα µειώσουν τη 

ροπή των νέων προς κάθε είδους φανατισµό, θα ισχυροποιήσουν τις αντιστάσεις τους, έτσι 

ώστε να µη γίνονται λεία των επιτήδειων εµπόρων της προπαγάνδας. 

 

Ντιντερό: «∆εν υπάρχει παρά ένα βήµα που χωρίζει το φανατισµό από τη βαρβαρότητα». 

Παναγιωτόπουλος: «Ο πνευµατικός άνθρωπος δεν µπορεί να είναι φανατικός » 
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Παράρτηµα 

  (Παράρτηµα Α:”Ερωτηµατολόγιο”) 

Πως βλέπουν οι έφηβοι τον θρησκευτικό φανατισµό και την 

ανεξιθρησκία;                                                                                                                
 

1. Ξέρεις τι είναι φανατισµός; 
 

         Ναι          Όχι        ∆εν είµαι σίγουρος  
  

2. Ο φανατισµός πιστεύεις ότι είναι υγιής τρόπος διάδοσης ιδεών; 

Ναι              Όχι        ∆εν είµαι σίγουρος 
 
 

3.Σε τι βαθµό πιστεύεις πως η άγνοια σχετίζεται µε το φανατισµό;       
                                Πολύ       Λίγο      Καθόλου 

 
4.Ο φανατισµός είναι ένας αφοσιωµένος πιστός µε βαθιά γνώση των αρχών της 
θρησκείας του. Συµφωνείς µε την άποψη αυτή; 
 

         Ναι          Όχι        ∆εν είµαι σίγουρος 
 
5.Πιστεύεις πως το σχολείο αποτελεί χώρο ανάπτυξης του θρησκευτικού 
φανατισµού;  

 
         Ναι          Όχι        ∆εν είµαι σίγουρος 
 
6.Οι τροµοκρατικές ενέργειες προωθούν θετικά την εικόνα µιας θρησκείας ή 
ενός δόγµατος µε αποτέλεσµα την θετική εξάπλωση αυτής. Συµφωνείς µε την 
παραπάνω άποψη; 

 
         Ναι          Όχι        ∆εν είµαι σίγουρος 
 



 

 

 

7.Νιώθεις πως η ύπαρξη άλλων θρησκειών ή ιδεών απειλούν τον τρόπο ζωής ή 
την ταυτότητα του; 

 
         Ναι          Όχι        ∆εν είµαι σίγουρος 

 

8.Η θρησκοληψία είναι η λατρεία µε δεισιδαιµονικά χαρακτηριστικά(π.χ η θεώρηση των 
οστών των Αγίων ως φυλαχτά).Πιστεύεις ότι το παραπάνω φαινόµενο είναι ένα είδος 
θρησκευτικού φανατισµού; 
         Ναι          Όχι        ∆εν είµαι σίγουρος 
 
9.Ξέρεις τι είναι ανεξιθρησκία;  
 

         Ναι          Όχι        ∆εν είµαι σίγουρος 

10.Έχεις νιώσει να φανατίζεσαι για κάτι;   

                                                           

  Ναι          Όχι        ∆εν είµαι σίγουρος 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Παράρτηµα Β:”∆εδοµένα που προέκυψαν”) 



 

 

55% 14% 

 

1. Ξέρεις τι είναι φανατισµός; 
 
         Ναι            Όχι            ∆εν είµαι σίγουρος  

 

2. Ο φανατισµός πιστεύεις ότι είναι υγιής τρόπος διάδοσης ιδεών; 

         Ναι              Όχι                     ∆εν είµαι σίγουρος 

 

3.Σε τι βαθµό πιστεύεις πως η άγνοια σχετίζεται µε το φανατισµό;       

                               
 Πολύ           Λίγο         Καθόλου 

 

4.Ο φανατισµός είναι ένας αφοσιωµένος πιστός µε βαθιά γνώση των αρχών της θρησκείας 
του. Συµφωνείς µε την άποψη αυτή; 
 

Όχι        ∆εν είµαι σίγουρος          Ναι          

5.Πιστεύεις πως το σχολείο αποτελεί χώρο ανάπτυξης του θρησκευτικού 
φανατισµού;  

 

          Ναι               Όχι                ∆εν είµαι σίγουρος 

 

 

6.Οι τροµοκρατικές ενέργειες προωθούν θετικά την εικόνα µιας θρησκείας ή 

ενός δόγµατος µε αποτέλεσµα την θετική εξάπλωση αυτής. Συµφωνείς µε την 
παραπάνω άποψη; 

8888%%  88%%  44%%  

3% 88%   19% 

53% 35% 12% 

13% 69% 18% 

31% 



 

 

9% 

 

         Ναι          Όχι            ∆εν είµαι σίγουρος 

7.Νιώθεις πως η ύπαρξη άλλων θρησκειών ή ιδεών απειλούν τον τρόπο ζωής ή 
την ταυτότητα του; 

          Ναι          Όχι        ∆εν είµαι σίγουρος 

8.Η θρησκοληψία είναι η λατρεία µε δεισιδαιµονικά 
χαρακτηριστικά(π.χ η θεώρηση των οστών των Αγίων ως φυλαχτά).Πιστεύεις ότι το 
παραπάνω φαινόµενο είναι ένα είδος θρησκευτικού φανατισµού; 

               Ναι                      Όχι                       ∆εν είµαι σίγουρος 

 

9.Ξέρεις τι είναι ανεξιθρησκία;  
 

         Ναι          Όχι           ∆εν είµαι σίγουρος 

10.Έχεις νιώσει να φανατίζεσαι για κάτι;   
                                                           

         Ναι          Όχι           ∆εν είµαι σίγουρος 

 

 

 

 

 

 

 

(Παράρτηµα Γ:”∆ιαγραµµατική παρουσίαση αποτελεσµάτων έρευνας ”) 
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1. Ξέρεις τι είναι φανατισµός;
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2. Ο φανατισµός πιστεύεις ότι είναι υγιής τρόπος 
διάδοσης ιδεών;
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Πολύ Λίγο Καθόλου

3. Σε τι βαθµό πιστεύεις πως η άγνοια σχετίζεται 
µε το φανατισµό;
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4. Ο φανατισµός είναι ένας αφοσιωµένος πιστός µε 
βαθιά γνώση των αρχών της θρησκείας του. 

Συµφωνείς µε την άποψη αυτή;
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Ναι Όχι ∆εν είµαι
σίγουρος

5. Πιστεύεις πως το σχολείο αποτελέί χώρο 
ανάπτυξης του θρησκευτικού φανατισµού;
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6. Οι τροµοκρατικές ενέργειες προωθούν θετικά την εικόνα 
µιας θρησκείας ή ενός δόγµατος µε αποτέλεσµα την θετική 
εξάπλωση αυτής. Συµφωνείς µε την παραπάνω άποψη;
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7. Νίωθεις πως η ύπαρξη άλλων θρησκειών ή ιδεών 
απειλούν τον τρόπο ζωής ή την ταυτότητά του;
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8. Η θρησκοληψία είναι η λατρεία µε δεισιδαιµονικά 
χαρακτηριστικά(π.χ. η θεώρηση των οστών των Αγίων ως 
φυλακτά). Πιστεύεις ότι το παραπάνω φαινόµενο είναι ένα 

είδος θρησκευτικού φανατισµού;
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9. Ξέρεις τι είναι ανεξιθρησκεία;
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10. Έχεις νιώσει να φανατίζεσαι για κάτι;

 


