
 

 

ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ 

 
ΟΡΙΣΜΟΣ 

 
 Φανατισμός (από τη λατινική λέξη fanum = ιερό) είναι η 

εμπαθής προσήλωση του ανθρώπου σ’ ένα θρησκευτικό δόγμα, 

σε μια πολιτική ιδεολογία, σ’ ένα ηγετικό πρόσωπο, σε μια 

αθλητική ομάδα, στο έθνος του ή στα ιδανικά του που τον 

οδηγεί συχνά σε άγριες εκδικητικές πράξεις εναντίον όσων 

αμφισβητούν το αντικείμενο που λατρεύει. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

 Αν και το φανατισμό τον βρίσκουμε ιστορικά πολύ πριν η 

έννοια του αποκτήσει αυτήν την ονομασία, ωστόσο, η περίοδος 

από την οποία θα μπορούσαμε να αντλήσουμε χαρακτηριστικά 

παραδείγματα φανατισμού είναι ο Μεσαίωνας. Και αυτό, 

βέβαια, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Η θρησκοληψία που, ως 

γνωστόν, επικρατούσε τότε, το πνευματικό σκοτάδι με την 

απουσία του ορθού λόγου και της κριτικής σκέψης, η σφοδρή 

αντίδραση σε κάθε νεωτεριστική ιδέα ήταν συνθήκες ευνοϊκές 

για τη δημιουργία και την εκδήλωση φανατισμού. Αρκεί γι’ 

αυτό να αναφέρουμε την εγκληματική δράση της Ιερής 

Εξέτασης, του τρομερού δηλαδή δικαστηρίου με το οποίο η 

Καθολική Εκκλησία προσπάθησε να καταπνίξει κάθε 

«αιρετική» και μεταρρυθμιστική απόπειρα, να αναστείλει 

ολοκληρωτικά την επιστημονική έρευνα. 

 

Παραδείγματα που επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει φανατισμός 

στην εποχή μας 

 

 Ιεροί πόλεμοι: το θρησκευτικό μένος του φανατισμού 

συνεγείρει πλήθη πιστών, έτοιμα να αντισταθούν αλλά και 

να επιτεθούν σε κάθε απειλή της θρησκευτικής 

καθαρότητάς τους. 



 

 

 Αναβίωση ρατσισμού και εθνικισμού: απαράδεκτα 

κρούσματα ρατσισμού και εχθρότητας κατά των ξένων και 

των εθνικών μειονοτήτων σε σύγχρονες και μάλιστα 

«αναπτυγμένες» χώρες κρύβουν στην ουσία τους 

φανατισμό που μόνο από κάποια συγκυρία δεν έχει 

εκδηλωθεί ακόμα σε όλη του την έκταση. Ο εθνικισμός 

δυναμιτίζει τα θεμέλια της ειρηνικής συνύπαρξης και 

καλής γειτνίασης των εθνών. 

 Βιαιότητες που συχνά συνοδεύουν αθλητικές 

εκδηλώσεις: ο φανατισμός έχει εισχωρήσει και σε ιδεώδη 

όπως η ευγενής άμιλλα και η ειρηνική συνεργασία των 

λαών. 

 Έξαψη του ιδεολογικού και κομματικού πάθους: δεν 

έλειψε από την πολιτική ζωή των νεώτερων χρόνων και 

μολονότι το τίμημα που πλήρωσαν εξαιτίας του οι 

διχασμένες κοινωνίες ήταν πολύ ακριβό, δείχνει πως ο 

σύγχρονος άνθρωπος δεν έβγαλε τα αναγκαία 

συμπεράσματα και εξακολουθεί να φανατίζεται. 

 

ΑΙΤΙΑ 

 

1. Η πίστη σ’ ένα δόγμα και οι ελπίδες που εναποθέτει σ’ 

αυτό ο πιστός για τη λύτρωσή του. Η ελλιπής παιδεία, η 

έλλειψη σταθερών ερεισμάτων στη ζωή και η μεταφυσική 

αγωνία εύκολα μπορεί να ωθήσουν των άνθρωπο να 

ζητήσει καταφύγιο σ’ ένα δόγμα, που, όπως πιστεύει, θα 

τον λυτρώσει. Επειδή το δόγμα δεν ερμηνεύεται ούτε και 

αποδεικνύεται λογικά, όσοι πιστεύουν σ’ αυτό το 

αποδέχονται άκριτα. 

2. Η ανάγκη να διατηρηθεί η ενότητα της ομάδας, στην 

οποία είναι ενταγμένος ο φανατικός, ανόθευτο και καθαρό 

το περιεχόμενο της ιδέας ή του σκοπού που υπηρετεί. 

3.  Συναισθηματικοί λόγοι: η αγάπη, η αφοσίωση και ο 

εγωισμός. 

4. Η αμάθεια. 

5. Για να εξυπηρετηθούν συμφέροντα –πολιτικά, οικονομικά 

–καιροσκόπων που «επενδύουν» στο φανατισμό των 



 

 

μαζών. Με κατάλληλη προπαγάνδα επηρεάζουν και 

κατευθύνουν σκόπιμα την ανθρώπινη δράση, 

αξιοποιώντας κάθε πεποίθηση, κάθε προδιάθεση και 

στάση του πλήθους. Τα σύγχρονα δε μέσα «ενημέρωσης», 

με τις δυνατότητες που προσφέρουν, εγγυώνται την 

επιτυχία της έντεχνης πρόκλησης φανατισμού, πολύ δε 

περισσότερο, όταν οι άνθρωποι, για διάφορους λόγους, 

είναι επιρρεπείς σ’ αυτόν. Και ο φανατισμός που 

καλλιεργείται και εξάπτεται κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι ο 

πιο ολέθριος, δεδομένου ότι υποκινείται και κατευθύνεται 

από άλλους και ότι συχνά μετατρέπεται σε μαζική υστερία 

που οδηγεί σε συγκρούσεις ανάμεσα σε κοινωνικές ομάδες 

ή και ανάμεσα σε έθνη. 

6. Με τη μαζικοποίηση του σύγχρονου ανθρώπου 

διευκολύνεται η έντεχνη πρόκληση φανατισμού, επειδή ο 

άνθρωπος χάνει την προσωπική του κρίση και ευθύνη και 

γίνεται άβουλος. Απρόσωπος έτσι ο άνθρωπος μέσα σ’ ένα 

απρόσωπο πλήθος αποκτά την ψυχολογία του και ενεργεί 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του. Άβουλος, λοιπόν, χωρίς 

κρίση και προσωπική ευθύνη προσηλυτίζεται από 

κηρύγματα μισαλλοδοξίας, πολιτικού φανατισμού και 

εθνικιστικής υστερίας. 

7. Ο εγωισμός, η τάση δηλαδή ορισμένων ανθρώπων να 

προβάλλουν τον εαυτός τους και να προσπαθούν να 

επιβάλλουν τις επιθυμίες και τις ιδέες τους. Συναρτώντας 

την προσωπική τους αξία από την αυτοπροβολή και την 

απήχηση που έχουν στους άλλους ανθρώπους οι δοξασίες 

τους, τις υπερασπίζονται με πάθος και προσπαθούν να τις 

επιβάλλουν. Και, εφόσον δε βρίσκουν την αναμενόμενη 

ανταπόκριση γίνονται επιθετικοί και σκληροί. Γι’ αυτό η 

φιλαυτία, όπως η αγάπη και η αφοσίωση, καθώς 

προαναφέρθηκε, μπορεί να οδηγήσει στο τυφλό πείσμα, τη 

φανατική και ανυποχώρητη στάση. 

 

 



 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 

Α. Στο φανατικό 
 

1. Χάνει την πολυτιμότερη ελευθερία, την ελευθερία της 

σκέψης του και την αξιοπρέπειά του. Ο φανατικός 

πιστεύει με βεβαιότητα πως κατέχει την αναμφισβήτητη, 

την εξ αποκαλύψεως «αλήθεια». Γι’ αυτό δε χωράει καμιά 

αμφιβολία στην ψυχή του φανατικού. Μια, έστω και 

αμυδρή ή παροδική, αμφιβολία είναι αμαρτία ή προδοσία. 

2. Γίνεται προκατειλημμένος απέναντι στους άλλους 

ανθρώπους. Όπως απόλυτη είναι η πίστη του, το ίδιο 

απόλυτα είναι και τα κριτήριά του: ή είναι κάποιος μαζί 

του ή είναι εναντίον του. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας 

διαζευκτικής λογικής δεν μπορεί να είναι άλλο από 

καχυποψία, την αδιαλλαξία και την αντικοινωνικότητα. 

3. Αν συντρέξουν ορισμένες προϋποθέσεις, ο φανατικός 

μπορεί να φτάσει στη βία, στο έγκλημα και στη θηριωδία, 

για να επιβάλει την «αληθινή» πίστη. 

 

Β. Στις σχέσεις του με τους άλλους 

 

1. Ο κυριευμένος από το πάθος του φανατισμού άνθρωπος 

καταλήγει, συνηθέστατα, στην επιθετικότητα και τη 

βιαιότητα, για να υπερασπιστεί τα «ιερά και τα όσιά του». 

Ο φανατισμός είναι πρόδρομος της βίας. 

2. Αντιμάχεται την έρευνα και την ελεύθερη διακίνηση των 

ιδεών, που αμφισβητούν το ιδεολογικό του περιεχόμενο. 

Έτσι, αναστέλλει την πρόοδο. Ολόκληρες ιστορικές 

περιόδους η ανθρωπότητα βυθίστηκε σε πνευματικό 

σκοτάδι με ηθικό αυτουργό και δράστη αυτού του 

εγκλήματος το φανατισμό. 

 

 

 

 
 



 

 

Πώς θα μπορούσε να αποφευχθεί 

 

 Με την παιδεία. Παιδεία και φανατισμός είναι έννοιες 

αντίθετες. Ο φανατισμός τρέφεται από την άγνοια, την 

ημιμάθεια, το δογματισμό και το πάθος. Αντίθετα, η παιδεία 

συντελεί ώστε να απαλλαγεί η σκέψη του ανθρώπου από αυτά 

τα δεσμά. Προσφέροντας γνώσεις, χαρίζει τη δυνατότητα για 

ευρεία εποπτεία της ζωής. Ο μορφωμένος άνθρωπος μπορεί να 

αναζητεί την ουσία και τις σχέσεις των πραγμάτων συχνά έξω 

από το χρόνο και πέρα από τον τόπο στον οποίο ζει. 

 Η πνευματική καλλιέργεια, εξάλλου, δίνει στον άνθρωπο 

την ευχέρεια να υποβάλλει στον έλεγχο της αμφιβολίας και της 

κριτικής κάθε προβαλλόμενη ή καθιερωμένη δοξασία. 

Δημιουργεί ερωτηματικά, σκεπτικισμό και ενδοιασμούς. Η 

στάση του ανθρώπου δεν καθορίζεται πλέον από το 

συναίσθημα, αλλά από τη γνώση και τον ορθό λόγο. 

 Η γνώση και η πνευματική προσπάθεια για την απόκτησή 

της συμβάλλουν και στη μόρφωση της ψυχής του ανθρώπου. 

Αναπτύσσουν την ευαισθησία και την ευγένεια του ήθους του. 

Τον κάνουν διαλλακτικό, ικανό να υπερασπίζεται λογικά –όχι 

με πάθος- τις πεποιθήσεις του, αλλά και να σέβεται αυτό που 

πιστεύουν οι άλλοι. 
 

 


