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ΜΕΙΑΝΙΜΟ 
 
 
 

ΜΟΡΥΕ 
 

 Θρηςκεύα(θρηςκοληψύα, φονταμενταλιςμϐσ) 
 Πολιτικό (προςωπολατρύα) 
 Ιδεολογύεσ (μεςςιανικϊ ρεϑματα) 
 Επιςτόμη(αυθεντύεσ) 
 Σεχνολογύα(τεχνοκρατύα) 
 Αθλητιςμϐσ(φανατιςμϐσ) 
 Αςτρολογύα 
 Πολιτιςμϐσ (μϐδα) 
 Διακρατικϋσ ςχϋςεισ 

 
Αποτελέςματα Αιτίεσ Σρόποι αντιμετώπιςησ 

Μαζοποίηςη-
Αλλοτρίωςη 

Ανελευθερία-δουλεία 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
Πολιτική  
(ολοκληρωτιςμϐσ, κρύςη 
τησ δημοκρατύασ) 
 
 
 
Θρηςκεία 
(Υανατιςμϐσ-
μιςαλλοδοξύα 
Θεοκρατικϊ καθεςτώτα, 
ιερού πϐλεμοι/τζιχϊντ 
κ.λπ.) 
 
Πολιτιςμόσ 
(πολιτιςμικό δυςπραγύα) 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΙΑΚΡΑΣΙΚΕ  ΦΕΕΙ 
Ρατςιςμϐσ 
Εθνικιςμϐσ 
Πϐλεμοι 
 
 
 

 
 
 

ΥΟΡΕΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΗ 

 
Πολιτική  
(λαώκιςμϐσ,προπαγϊνδα, 
κρύςη τησ δημοκρατύασ, 
ολοκληρωτιςμϐσ, 
ςυγκεντρωτιςμϐσ κ.λπ.) 
 
Θρηςκεία 
(θρηςκευτικϋσ παραδϐςεισ, 
προπαγϊνδα κ.λπ.) 
 
Εκπαίδευςη 
(παθογϋνεια) 
 
ΜΜΕ 
Μαζική υποκουλτούρα 
Οικονομία-κοινωνία 
(Οικονομικϊ και κοινωνικϊ 
αδιϋξοδα) 
Ανθρωπιςτική κρίςη 
Πολυπληθείσ-απρόςωπεσ 
κοινωνίεσ 
 
ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΕ ΦΕΕΙ 
Ρατςιςμϐσ 
Εθνικιςμϐσ 
 
 
 
 

 
 
 

ΥΟΡΕΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΗ 

 
Πολιτική 
 
 
 
 
 
Θρηςκεία 
 
 
 
Εκπαίδευςη 
Πνευματικοί άνθρωποι 
 
ΜΜΕ 
Γνήςια καλλιτεχνική 
δημιουργία 
Επίλυςη οικονομικών και 
κοινωνικών αδιεξόδων 
Ανθρώπινεσ κοινωνίεσ 
 
 
 
ΔΙΑΚΡΑΣΙΚΕ  ΦΕΕΙ 
ΟΗΕ 
ΜΚΟ 
ΕΕ 
εβαςμϐσ του διεθνοϑσ 
δικαύου 
Ειρόνη, ςυνεργαςύα 
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ΑΣΟΜΟ 
Πνευματικά 
(Μοιρολατρύα, 
ιδεοληψύεσ, ευθυνοφοβύα, 
πνευματικϐσ 
ςκοταδιςμϐσ) 
 
Ψυχολογικά 
(ψυχώςεισ) 
 
 
 
Πολιτικά 
(αδρϊνεια, 
παθητικϐτητα, 
ευθυνοφοβύα) 
 
 

ΑΣΟΜΟ 
Πνευματικά 
(αμϊθεια, ϊγνοια κ.λπ) 
 
 
 
 
Ψυχολογικά 
(φοβύεσ) 
 
 
 
Πολιτικά 
Αδιαφορύα 

ΑΣΟΜΟ 
Πνευματικά 
(γνώςη, ενημϋρωςη κ.λπ.) 
 
 
 
 
Ψυχολογικά 
(αιςιοδοξύα, 
αυτοπεπούθηςη, 
αυτοεκτύμηςη κ.λπ.) 
 
Πολιτικά 
(Αυτονομύα, ςυμμετοχό, 
υπευθυνϐτητα κ.λπ.) 
 
Γενικότερα 
Προςωπικό ολοκλόρωςη 
Πνευματικό και ηθικό 
θωρϊκιςη 
Ανεξαρτηςύα 
Εςωτερικό ελευθερύα 
Εκπολιτιςμϐσ 
 

 
 
ΜΕΙΑΝΙΜΟ 
 Εύναι η πύςτη ςτο μελλοντικϐ ερχομϐ ενϐσ μεςςύα, δηλαδό ενϐσ χαριςματικοϑ ηγϋτη, 

ενϐσ  προςώπου με εξαιρετικϋσ ικανϐτητεσ, που θα εμφανιςτεύ ωσ  ςωτόρασ  ςε 
πολιτικϐ ό εθνικϐ επύπεδο και θα λυτρώςει το λαϐ ό το ϋθνοσ απϐ τα προβλόματϊ 
του. 

 Πρϐκειται για την προςδοκύα τησ μελλοντικόσ ϋλευςησ ενϐσ ςωτόρα, που θα 
λυτρώςει τον κϊθε ϊνθρωπο, χωρύσ ο τελευταύοσ να χρειϊζεται να αυτενεργόςει και 
να διαφοροποιηθεύ απϐ τη μϊζα.  

 Εύναι μια βαθϑτατα ςυντηρητικό αντύληψη, η οπούα ϋχει ωσ βαςικϐ τησ 
χαρακτηριςτικϐ το ϐτι κϊθε πολύτησ δεν μπορεύ να επωμιςτεύ τισ ευθϑνεσ που 
απορρϋουν απϐ την κοινωνικό του ϋνταξη, εύτε γιατύ δεν εύναι ικανϐσ να το επιτϑχει, 
εύτε επειδό ϋχει να αντιπαλϋψει με υπϋρτερεσ δυνϊμεισ που εϑκολα θα τον 
ςυντρύψουν, εύτε επειδό δεν αξύζει τον κϐπο αυτό η πϊλη, αφοϑ η ςωτηρύα θα ϋρθει 
απϐ μϐνη τησ. 

 
ΤΝΕΠΕΙΕ 
 Οδηγεύ τα ϊτομα ςτη μοιρολατρύα και ςτην παθητικϐτητα, διαιωνύζοντασ επομϋνωσ 

την εξουςύα των κρατοϑντων. 
 Σο ϊτομο αναμϋνει την ϋλευςη του εγκϐςμιου ςωτόρα, ο οπούοσ εύναι χαριςματικϐσ, 

ό ϋχει τισ κατϊλληλεσ διαςυνδϋςεισ, ώςτε να μπορεύ να αναλαμβϊνει τισ ευθϑνεσ των 
ϊλλων.  

 Μϋχρι τη ςτιγμό τησ ςωτηρύασ, απραξύα , υπομονό , υποχωρόςεισ ό και μικρϐ 
«βϐλεμα», εφϐςον αφόνεται απρϐςωπα και τεχνηϋντωσ απϐ τη μια να πλανϊται το 
ανϋφικτο τησ λϑςησ των προβλημϊτων κϊτω απϐ τισ κρατοϑςεσ ςυνθόκεσ και χωρύσ 
την ϋξωθεν βοόθεια και απϐ την ϊλλη να υποφώςκει η υπϐςχεςη μιασ ιδιαύτερησ 
τϑχησ και μεταχεύριςησ εκεύνου που αδρανεύ και ξϋρει να ςκϑβει υπομονετικϊ το 
κεφϊλι. 
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Ο ΜΕΙΑΝΙΜΟ ΑΠΟ ΣΟ ΜΕΑΙΨΝΑ ΜΕΦΡΙ ΗΜΕΡΑ 
  
  Ο μεςςιανιςμϐσ ςτηρύχτηκε ςτην πύςτη μιασ εκ βϊθρων ανατροπόσ και  εκφρϊςτηκε με 
τον ιουδαώκϐ προφητιςμϐ, τη Δευτϋρα Παρουςύα, την Αποκϊλυψη, τη βαςιλεύα των 
δικαύων, την επανϊςταςη, ό, ςόμερα πλϋον, με την τεχνολογικό εςχατολογύα του 
μετανθρώπου και τησ βιοτεχνολογύασ που, ςϑμφωνα με τισ επαγγελύεσ τησ, θα μασ 
προςφϋρει την αθαναςύα! Μεςςιανικϊ ϐνειρα και προφητεύεσ ςυνϐδεψαν ϐλεσ τισ 
μεγϊλεσ ιςτορικϋσ απϐπειρεσ ανατροπόσ του status quo: τισ μεγϊλεσ μονοθεώςτικϋσ 
θρηςκεύεσ, τα εξιςωτικϊ κοινωνικϊ κινόματα (κομμουνιςμϐσ), τα επεκτατικϊ 
αποικιοκρατικϊ ρεϑματα, ϐπωσ αυτϊ τησ Δϑςησ μετϊ τον 12ο αιώνα, τα ακραύα 
εθνικιςτικϊ ρεϑματα, ϐπωσ ο ναζιςμϐσ ό  ο ςιωνιςμϐσ, που ευαγγελύζονται την 
κυριαρχύα μιασ περιοϑςιασ φυλόσ και , τϋλοσ ςϑγχρονα ρεϑματα ϐπωσ ο ριζοςπαςτικϐσ 
ιςλαμιςμϐσ. 
      ε κϊθε εποχό, τα μεγϊλα μεςςιανικϊ ρεϑματα ϋπαιρναν ποικύλεσ μορφϋσ και 
εκδηλώνονταν με πολλαπλϋσ εκφϊνςεισ. Ο μεςςιανιςμϐσ, ςτη Δϑςη, εκφρϊςτηκε τϐςο 
με τη ςοβαρό θεολογικό εκδοχό του, ϐςο και με το λαώκϐ μεςςιανιςμϐ. Οι δοξαςύεσ για 
τη Δευτϋρα Παρουςύα χαρακτηρύζουν ολϐκληρη την περύοδο του ϑςτερου Μεςαύωνα 
και τησ πρώτησ Αναγϋννηςησ και τροφοδοτοϑν τισ ςταυροφορύεσ και τισ επιδρομϋσ 
κατϊ τησ χριςτιανικόσ και τησ ιςλαμικόσ Ανατολόσ. Λϐγιοσ και λαώκϐσ, ο μεςςιανιςμϐσ 
θα καταλόξει ςτην πύςτη για τη μεςςιανικό αποςτολό του “λευκοϑ δυτικοϑ 
ανθρώπου”.    
        Οι Ιςπανού ςταυροφϐροι και ιεροεξεταςτϋσ ϋκαψαν τουσ Ινδιϊνουσ, οι Πορτογϊλοι 
τουσ Απω-αςιϊτεσ και οι Αγγλογϊλλοι  αποπειρϊθηκαν να  “εκπολιτύςουν” τουσ 
Αφρικανοϑσ. Η πύςτη του αμερικανικοϑ προτεςταντιςμοϑ ςτη μεςςιανικό αποςτολό 
των Αμερικανών θα ςυνεχύζει να εκφρϊζεται πολλαπλϊ: απϐ την εξολϐθρευςη των 
Ινδιϊνων ϋωσ τισ ατομικϋσ βϐμβεσ τησ Φιροςύμα και του Ναγκαςϊκι και την 
“εξολϐθρευςη” των Σαλιμπϊν. Η πλϋον παροξυςτικό μορφό του ευρωπαώκοϑ 
ρατςιςμοϑ, ο ναζιςμϐσ, θα τροφοδοτηθεύ απϐ το μεςςιανικϐ ϐνειρο του χιλιετοϑσ Ρϊιχ 
των Αρεύων. 
        Ο ιουδαώκϐσ μεςςιανιςμϐσ, η αρχϋγονη μότρα του μεςςιανιςμοϑ, για 3.000 χρϐνια, 
θα διατηρεύ την ελπύδα και την ταυτϐτητα ενϐσ λαοϑ, αρχύζοντασ απϐ τον Μωϒςό, 
περνώντασ απϐ τον ΗςαϏα και το Δανιόλ, θα πυροδοτεύ εξεγϋρςεισ, ϐπωσ των 
Μακκαβαύων και του  Μπαρ Φοκμπϊ, φθϊνοντασ μϋχρι τη ςϑγχρονη “επιςτροφό” ςτη 
ιών με την αποικιοκρατύα και την πύςτη ςτη φυλετικό και πνευματικό ανωτερϐτητα 
του περιοϑςιου λαοϑ. 
      Ο κομμουνιςτικϐσ μεςςιανιςμϐσ θα επιχειρόςει να εκκοςμικεϑςει τη μεςςιανικό 
προςδοκύα και με φορϋα την “καθολικό τϊξη” των προλεταρύων να οδηγόςει ϐχι πλϋον 
ςτο βαςύλειο του Θεοϑ, αλλϊ τησ ιςϐτητασ επύ τησ γησ, αύροντασ κϊθε “πϐνο και 
οδυρμϐ”. Και ϐλοι γνωρύζουμε, ιδιαύτερα ϐςοι ςυμμεριςτόκαμε αυτϐ το ϐνειρο, τϐςο τισ 
μεγϊλεσ κατακτόςεισ (επϋκταςη των ελευθεριών) αλλϊ και τισ απογοητεϑςεισ που 
ϋφερε αυτϐ το ϐραμα (κατϊρρευςη του υπαρκτοϑ κομμουνιςμοϑ).  
        όμερα η ανθρωπϐτητα –παρϐλο που ςυνεχύζουν να επιβιώνουν μορφϋσ του 
πολιτικο-θρηςκευτικοϑ μεςςιανιςμοϑ, ϐπωσ ο ιςλαμιςμϐσ– βρύςκεται αντιμϋτωπη με 
μια νϋα μορφό μεςςιανιςμοϑ, τον τεχνολογικϐ. Μια και η θρηςκευτικό μεςςιανικό 
προςδοκύα ϋχει εξαςθενύςει και η κοινωνικό δοκύμαςε ϋνα ιςχυρϐτατο πλόγμα, ο νϋοσ 
Μεςςύασ θα εύναι η τεχνολογύα η οπούα θα απαντόςει ςε ϐλεσ τισ προςδοκύεσ μασ. Αυτϐσ 
ο τεχνολογικϐσ μεςςιανιςμϐσ θα εκφρϊζεται με τισ προςδοκύεσ τησ ϋλευςησ του 
μετανθρώπου αλλϊ και θα χρηςιμοποιεύ, για να πεύςει  ςτοιχεύα ανορθολογικϊ, 
μυςτικιςτικϊ, ό ακϐμα και… γελοιογραφικϊ. 
        την Αμερικό, πϊνω απϐ το 50% του πληθυςμοϑ πιςτεϑει ςτα UFO και ςτην 
παρουςύα των εξωγόινων ανϊμεςϊ μασ. Ο Θεϐσ γύνεται ϋνασ τεχνολογικϐσ Θεϐσ ό μια 
ανώτερη νοημοςϑνη που απϐ το διϊςτημα “καθοδηγεύ” την ανθρώπινη δραςτηριϐτητα. 
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Η “θρηςκεύα” του New Age εύναι ακριβώσ αυτό η απϐπειρα ενϐσ ςυγκρητιςμοϑ ανϊμεςα 
ςτο θρηςκευτικϐ ςυναύςθημα και ςτον τεχνολογικϐ μεςςιανιςμϐ.  
       τη ςημερινό Ελλϊδα, ςε μια εποχό βαθϑτατησ κρύςησ και παρακμόσ, δεν εύναι 
καθϐλου τυχαύο πωσ, απϋναντι ςτα αδιϋξοδα, αρκετού Έλληνεσ ςτρϋφονται προσ την 
αρχαιϐτητα –γεγονϐσ που θα μποροϑςε να ϋχει και θετικϋσ πλευρϋσ– ενώ οριςμϋνοι 
αποπειρώνται ϐχι απλώσ να επιςτρϋψουν ςτο “δωδεκϊθεο” αλλϊ και να ςυνδυϊςουν 
αυτό την επιςτροφό με τα UFO, τουσ εξωγόινουσ και τα “διαςτημϐπλοια” των αρχαύων 
Ελλόνων. Κατ’ αυτϐ τον τρϐπο, ο τεχνολογικϐσ μεςςιανιςμϐσ αποκτϊει μυθολογικό 
και… χιουμοριςτικό χροιϊ.  

Περιοδικό ΑΡΔΗΝ 

 
 

Παραδείγματα Μεςςιανιςμού 
Θρηςκεία 

 Οι Εβραύοι αναμϋνουν την ϋλευςη του Μεςςύα 
 Οι ιύτεσ Μουςουλμϊνοι επύςησ τον Ιμϊμ Μαχντύ, γαμπρϐ του Μωϊμεθ, 12ο 

ιμϊμη που ζει ςτη Μεςοποταμύα 
 Οι Πϋρςεσ το αοςϊντ ( μεςςύα) που θα γεννηθεύ , θα υποφϋρει αλλϊ κατϐπι… 

 
Πολιτική 

 Ο «φωτιςμϋνοσ» αρχηγϐσ του κϐμματοσ που επειδό προβϊλλεται ωσ 
«ταλαντοϑχοσ» τον εμπιςτευϐμαςτε και τον αφόνουμε να μασ οδηγεύ και να 
αποφαςύζει για τισ τϑχεσ μασ χωρύσ εμεύσ να ςυμμετϋχουμε. τα προςωποπαγό 
κϐμματα οι αρχηγού ςυχνϊ προβϊλλονται ωσ Μεςςύεσ. 

 Μπορεύ το ρϐλο του αρχηγοϑ –μεςςύα να τον παύζει μια πολιτικό ομϊδα ό ακϐμη 
και ϋνα κϐμμα που αναλαμβϊνει να δρα πριν απϐ μασ για μασ. 

 υχνϊ επύςησ ομϊδεσ αναλαμβϊνουν το ρϐλο του τιμωροϑ που θεωροϑν ϐτι 
«ςώζουν» τον κϐςμο, την πολιτικό, τισ αξύεσ ό την αξιοπρϋπεια των ςυμπολιτών 
τουσ απϐ αυτοϑσ που θϋλουν να τα βλϊψουν.  

 Η τρομοκρατύα και ο μεςςιανιςμϐσ ϋχουν ςτενό ςχϋςη. 
 

 Αθλητιςμόσ 
Ση δικό μασ απραξύα «ξελαςπώνει» η ομϊδα μασ που νικϊ και αποδεικνϑει ϐτι … 
εύμαςτε αθλητϋσ. Σο ύδιο εθνικό μασ , ό οι πρωταθλητϋσ μασ που μασ βγϊζουν 
«αςπροπρϐςωπουσ» χωρύσ οι ύδιοι να ϋχουμε αθλητικό ζωό. Όλοι αυτού εύναι το 
ϊλλοθύ μασ, αυτού που δρουν αντύ για μασ ώςτε να κοιμϐμαςτε όςυχοι 

Αναρτόθηκε απϐ Γιοϑλη ςτισ 2:40 μ.μ.  
 
 
 
 
Μεςςιανιςμϐσ : Θεματικού Κϑκλοι Έκθεςησ Γ” Λυκεύου 
Θεματικού Κϑκλοι Έκθεςησ Λυκεύου 
απϐ Stratilio 
ΑΙΣΙΑ ΕΔΡΑΙΨΗ ΣΟΤ ΜΕΙΑΝΙΜΟΤ 
  
  Α) τον τρίτο κόςμο 
     Ο μεςςιανιςμϐσ ιδιαύτερα εμφανύζεται ςε χώρεσ τησ Ανατολόσ, των οπούων οι 
κϊτοικοι ϋχουν εθιςτεύ ςτην αναμονό τησ ϋξωθεν ςωτηρύασ, εύτε απϐ τη θρηςκεύα ςε 

http://www.blogger.com/profile/00416037056543835934
http://giouliblog.blogspot.gr/2010/04/blog-post_06.html
http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/category/%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b9-%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85
http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/author/stratilio


ΜΕΙΑΝΙΜΟ επιμϋλεια Μαρύα Κϊππου 
 

[5] 
 

ςυνδυαςμϐ με τα ανελεϑθερα πολιτικϊ καθεςτώτα – ςυνόθωσ θεοκρατικϊ, που 
επικρατοϑν. Αναφϋρεται βεβαύωσ ςε ανθρώπουσ χωρύσ ςυγκροτημϋνη προςωπικϐτητα, 
ςτην ουςύα χωρύσ καθϐλου πρϐςωπο, αφοϑ ςτη θϋςη του κυριαρχεύ το ομοιϐμορφο 
προςωπεύο που μοιρϊζουν οι εξουςύεσ. τηρύζεται ςτην καλλιϋργεια του φϐβου 
απϋναντι ςε κϊτι ςυντριπτικϊ ιςχυρϐτερο ς’ αυτό ό ςτην ϊλλη ζωό. Η εμφϊνιςη του 
μεςςιανιςμοϑ οφεύλεται ςτην αμϊθεια και ςτισ προκαταλόψεισ των ανθρώπων που 
ςκϐπιμα ςυντηροϑνται και διαρκώσ τροφοδοτοϑνται ςτισ περιπτώςεισ λαών, ϐπωσ 
αυτού που αναφϋρθηκαν. 
  
Β) το δυτικό κόςμο 
Η εμφϊνιςη του μεςςιανιςμοϑ οφεύλεται: 
·        την αμϊθεια και ςτισ προκαταλόψεισ των ανθρώπων.  Όπωσ ςτην περύπτωςη των 
χωρών τησ ανατολόσ απαραύτητη προϒπϐθεςη όταν η αμϊθεια του λαοϑ και ο 
εγκλωβιςμϐσ του ςε προκαταλόψεισ, ϋτςι και ςτο δυτικϐ κϐςμο οι μεςςιανικϋσ 
αντιλόψεισ βρύςκουν πρϐςφορο ϋδαφοσ ςε πληθυςμοϑσ με επιφανειακό γνώςη , 
με αποδυναμωμϋνη κριτικό ικανϐτητα, που αναζητοϑν το μϋλλον τουσ ςε αςτρολϐγουσ , 
μϋντιουμ και διαφϐρουσ «γκουροϑ» . Έτςι πολλών ειδών «μεςςύεσ» , απϐ πολλοϑσ 
χώρουσ ( τον αθλητικϐ, το χώρο τησ μϐδασ, τησ τεχνολογύασ, τησ τϋχνησ, εκτϐσ απϐ τουσ 
παραδοςιακοϑσ τησ πολιτικόσ και τησ θρηςκεύασ) διαγκωνύζονται να εγγυηθοϑν ϋνα 
καλϑτερο αϑριο βυθύζοντασ τουσ αφελεύσ περιςςϐτερο ςτην πλϊνη τουσ και 
καθιςτώντασ τουσ ϋρμαια δεκτικϊ ςε κϊθε εύδουσ εκμετϊλλευςη. 
·        την τϊςη των ανθρώπων να αναζητοϑν τη λϑςη των προβλημϊτων τουσ, 
ςτηριζϐμενοι ςτισ ικανϐτητεσ ενϐσ χαριςματικοϑ ηγϋτη. 
·        την παθογϋνεια του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ, το οπούο αδυνατεύ να 
δημιουργόςει ιςχυρό προςωπικϐτητα ςτουσ μαθητϋσ. Έτςι δεν  μποροϑν να βιώςουν 
τον εαυτϐ τουσ ωσ ενεργητικϐ φορϋα των δυνατοτότων τουσ και καθύςτανται ευϊλωτοι 
ςε: 
 Ηγεςύεσ που επιδιώκουν την πολιτικό αναρρύχηςη μϋςω τησ χειραγώγηςησ των 
πολιτών και τησ ςυνακϐλουθησ εξαπϊτηςόσ τουσ. 
 Θρηςκευτικϋσ αντιλόψεισ που προωθοϑν ηγϋτεσ απϐ τον αντύςτοιχο χώρο. 
·         την ϋλλειψη πολιτικόσ ςυνεύδηςησ και ςυμμετοχικών δημοκρατιών. Η 
αναςφϊλεια  του ανώριμου και μη ςυνειδητοποιημϋνου πολιτικϊ ατϐμου, που δε 
βαςύζεται ςτισ δυνατϐτητϋσ του και κυρύωσ ςτη δϑναμη τησ ςυλλογικόσ προςπϊθειασ 
για την αντιμετώπιςη των προβλημϊτων του, υποθϊλπει ςυςτηματικϊ το μεςςιανιςμϐ. 
·         την  αρνητικό λειτουργύα τησ πολιτικόσ ζωόσ, ςτην οπούα κυριαρχοϑν: 
T   Η προςωπικό ιδιοτϋλεια, 
T  Ο αρχηγιςμϐσ και η αρχομανύα, 
T  Η δημαγωγύα και ο λαώκιςμϐσ και 
T  Η υπϋρμετρη φιλοδοξύα των ηγετών. 
·        την ϊςκηςη πατερναλιςτικόσ πολιτικόσ, η οπούα αναθρϋφει πολύτεσ- νόπια, που 
αδυνατοϑν να κατανοόςουν το μϋγεθοσ τησ προςωπικόσ -πολιτικόσ τουσ ευθϑνησ. 
τη νοθευμϋνη θρηςκευτικό ςυνεύδηςη των ανθρώπων, που αντικαθιςτϊ τισ γνόςιεσ, 
μεταφυςικϋσ ανηςυχύεσ τουσ με μοιρολατρικϋσ ςτϊςεισ ζωόσ. Οι ςυντηρητικϋσ 
θρηςκευτικϋσ τϊςεισ  θϋτοντασ διαρκώσ αυςτηρϊ ϐρια και πλαύςια εντϐσ των οπούων 
απαρϋγκλιτα οφεύλει να κινεύται το ϊτομο, αναπτϑςςοντασ ϋνα ςϑςτημα καθηκϐντων 
και εργαςιών που πρϋπει να επιτελεύ , ώςτε να εύναι αρεςτϐ ςτο θεύο, ςυνθλύβουν κϊθε 
δημιουργικό διϋξοδο και , το χειρϐτερο, δημιουργοϑν πλϋγμα ευθυνών και ενοχών που 
το καθυποτϊςςει.   Έτςι το ϊτομο αποδυναμωμϋνο αναμϋνει το «μεςςύα» να ςώςει τον 
κϐςμο και ςε ακραύεσ περιπτώςεισ χρύζει τον εαυτϐ του μεςςύα, φτϊνοντασ καμιϊ φορϊ 
ακϐμη και την αυτοδικύα (ϋτςι εξηγοϑνται περιπτώςεισ «θρηςκευτικών αρχηγών» ό και 
«αιρϋςεων» ό ακϐμη και «τρομοκρατών» που ςπεϑδουν να τιμωρόςουν τουσ 
«αμαρτωλοϑσ» ό τουσ «καταπιεςτϋσ»). Αν πϊλι αυτϐ το ενεργοϑμενο ϊτομο νομύςει ό 
πειςθεύ πωσ ϋχει διακρύνει κϊπου τον «μεςςύα» τον ακολουθεύ πιςτϊ ςε ϐ, τι του 
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ζητόςει. Η περύπτωςη τησ επικρϊτηςησ των ναζύ ςτη Γερμανύα δεν εύναι πολϑ μακριϊ 
απϐ τα παραπϊνω. 
·        την  αύςθηςη του αδιεξϐδου που προκαλοϑν τα ςοβαρϊ κοινωνικοοικονομικϊ 
προβλόματα. το αύςθημα τησ πύεςησ που βιώνουν οι περιςςϐτεροι ϊνθρωποι υπϐ το 
βϊροσ των παραπϊνω προβλημϊτων και ςτη ςυνακϐλουθη αδυναμύα να χαρϊξουν 
αυτοδϑναμα την πορεύα τησ ζωόσ τουσ. 
·        Σα ελεγχϐμενα απϐ πολιτικϊ και οικονομικϊ ςυμφϋροντα Μ.Μ.Ε. προβϊλλουν με 
την τεχνικό του εξωραώςμοϑ ηγεςύεσ μεςςιανικοϑ τϑπου. Επιπλϋον, επιδιώκουν τη 
ςυνεχό προβολό ςυγκεκριμϋνων προςώπων μϋςω τησ μυθοποιητικόσ παρουςύαςόσ 
τουσ. Ο ςϑγχρονοσ ϊνθρωποσ που τρϋχει να προλϊβει τισ ραγδαύεσ εξελύξεισ , που 
βρύςκεται πελαγωμϋνοσ μϋςα ςτον κυκεώνα τησ υπερπληροφϐρηςησ, ςυχνϊ μην 
ξϋροντασ τι να πιςτϋψει και πώσ να δρϊςει θεωρεύ πιο εϑκολο να αφόςει κϊποιον ϊλλο 
να τον ςώςει και ακολουθεύ πειθόνια ϋνα ςϑγχρονο «μεςςύα». 
  
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ ΜΕΙΑΝΙΜΟΤ. 
ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 
Αδρανοποιεύ την κριτικό ςτϊςη του ατϐμου απϋναντι ςτα κοινωνικϊ και πολιτικϊ 
δρώμενα. 
  
ΧΤΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 
 Δημιουργεύ ϊτομα αναςφαλό, ψυχολογικϊ εξαρτημϋνα, χωρύσ εμπιςτοςϑνη ςτισ 
δυνατϐτητϋσ τουσ. 
 Εντεύνει την εςωτερικό αναςφϊλεια, την αβεβαιϐτητα και το ϊγχοσ για το μϋλλον. 
  
ΣΗΝ ΠΡΟΨΠΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ 
Τποβιβϊζει την αξύα και αυτονομύα του ατϐμου ωσ ελεϑθερου και αυτεξοϑςιου ϐντοσ, 
ωσ ανεξϊρτητησ προςωπικϐτητασ, που καθορύζει τη ζωό και τισ επιλογϋσ του. Ο 
ϊνθρωποσ θα απωλϋςει την πύςτη του ςτον εαυτϐ του και θα χαρακτηρύζεται απϐ 
παθητικϐτητα και μοιρολατρύα. Δημιουργεύ δϑςκαμπτεσ ςυνειδόςεισ ανθρώπων, αφοϑ 
αυτού ςτηρύζονται ςε ιδεοληψύεσ περύ ϋξωθεν ςωτηρύασ, που ναρκοθετοϑν τη διϊθεςη 
ςυνεργαςύασ μεταξϑ των πολιτών. Και αυτϐ γιατύ δεν εύναι λύγοι εκεύνοι που 
αντιλαμβϊνονται εγωιςτικϊ τον εαυτϐ τουσ ωσ εκλεκτϐ, που ϋχει επιλεγεύ για να ςώςει 
τον εαυτϐ του και τουσ ϊλλουσ. Διαμορφώνει πνευματικϊ υποδουλωμϋνουσ 
 ανθρώπουσ, φανατικοϑσ και μιςαλλϐδοξουσ,  που αναζητοϑν απϐ τουσ ϊλλουσ να 
αναλϊβουν την ευθϑνη που τουσ αναλογεύ απϐ την ϋνταξό τουσ ςε μια πολιτικϊ 
οργανωμϋνη κοινωνύα. υνεπώσ λαμβϊνει χώρα η προφανόσ αλλοτρύωςη τησ 
προςωπικϐτητασ του ατϐμου και ευνοεύται η επικρϊτηςη τησ μαζοπούηςησ. 
ΚΟΙΝΨΝΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 
 Δημιουργεύ και παγιώνει μύα ανώτερη κοινωνικό ιεραρχύα, που αποτελεύται απϐ  λύγουσ 
που αυτοχαρακτηρύζονται ηγϋτεσ-μεςςύεσ, ενώ  το υπϐλοιπο κοινωνικϐ ςώμα 
υποβιβϊζεται ςτο ρϐλο των εκτελεςτικών οργϊνων. 
Καθιςτϊ  δϑςκαμπτεσ τισ ςυνειδόςεισ των ανθρώπων, αφοϑ αυτού ςτηρύζονται ςε 
ιδεοληψύεσ περύ ϋξωθεν ςωτηρύασ, που ναρκοθετοϑν τη διϊθεςη ςυνεργαςύασ μεταξϑ 
των πολιτών. Και αυτϐ γιατύ δεν εύναι λύγοι εκεύνοι που αντιλαμβϊνονται εγωιςτικϊ τον 
εαυτϐ τουσ ωσ εκλεκτϐ, που ϋχει επιλεγεύ για να ςώςει τον εαυτϐ του και τουσ ϊλλουσ. 
      ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 
Δημιουργεύ ϊβουλα, πειθόνια ϊτομα, υπηκϐουσ και ϐχι πολύτεσ.  Περιςτϋλλει τη διϊθεςη 
ςυμμετοχόσ ςτα κοινϊ.  Σο ϊτομο αποδϋχεται την αντιδημοκρατικό λειτουργύα τησ 
πολιτικόσ, εκχωρώντασ ςτην πολιτικό ηγεςύα το δικαύωμα να αποφαςύζει «για το λαϐ», 
«εν ονϐματι του λαοϑ» και ϐχι «με το λαϐ».  Μαζοποιεύ τουσ  πολύτεσ και τουσ καθιςτϊ 
ευϊλωτουσ ςτη ςυνθηματολογύα, ςτον  κενϐ λϐγο και ςτην παραπλανητικό ρητορεύα.   
Ευνοεύ την επικρϊτηςη αυταρχικών-ολοκληρωτικών καθεςτώτων ό αρχηγικών, 
προςωποπαγών κομμϊτων. Η καλλιϋργεια κλύματοσ πολιτικόσ αδρϊνειασ  καταλϑει 
ουςιαςτικϊ τη δημοκρατύα προετοιμϊζοντασ το ϋδαφοσ για την επιβολό καθεςτώτων 
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που καταπιϋζουν και αντιμετωπύζουν αυταρχικϊ τον πολύτη. Η δημοκρατύα ςτηρύζεται 
ςτη ςυμμετοχό, ςτο ενδιαφϋρον για τα κοινϊ και ςτο κλύμα ςυνεργαςύασ μεταξϑ των 
πολιτών ϐ, τι δηλαδό ακριβώσ τορπιλύζεται απϐ την επικρϊτηςη του μεςςιανιςμοϑ. 
Ακϐμη και η περύπτωςη καλλιϋργειασ τησ αντύληψησ του εκλεκτοϑ, του «ςωτόρα» που 
καταφεϑγει ςτην αυτοδικύα αναλαμβϊνοντασ το ρϐλο του τιμωροϑ εύναι τελεύωσ 
αντύθετη με το δημοκρατικϐ φρϐνημα, αφοϑ χρηςιμοποιεύ βύα, καταργεύ τουσ νϐμουσ 
που ςτηρύζουν τη δημοκρατύα και υποθϊλπει τη γϋνεςη «τυρϊννων». Εύναι επύςησ 
προφανόσ η ςχϋςη του μεςςιανιςμοϑ με το εθνικιςμϐ, ϐπωσ και με το ρατςιςμϐ που 
αποτελοϑν εχθροϑσ του δημοκρατικοϑ πολιτεϑματοσ 
  
ΠΟΛΙΣΙΜΟ 
      Καλλιϋργεια τησ τϐςο βολικόσ υποκουλτοϑρασ ,ώςτε να επαναπαϑεται και να 
αποπροςανατολύζεται ο λαϐσ με τα υποκατϊςτατα τησ τϋχνησ ,μϋνοντασ μακριϊ απϐ τα 
γνόςια δημιουργόματϊ τησ που θα τον οδηγόςουν ςτην πνευματικό του ανϋλιξη. Απϐ 
την ϊλλη , ϐςον αφορϊ τουσ δημιουργοϑσ αποθϊρρυνςη με αποτϋλεςμα την 
καλλιτεχνικό και πολιτιςτικό δυςπραγύα, εν αναμονό του «πεφωτιςμϋνου» καλλιτϋχνη, 
που θα ηγηθεύ τησ προςπϊθειασ για την αναζότηςη διεξϐδου απϐ το πολιτιςτικϐ τϋλμα.  
  
  
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ ΕΞΑΛΕΙΧΗ ΣΟΤ ΜΕΙΑΝΙΜΟΤ 
Πρωτύςτωσ, κρύνεται απαραύτητη η ανθρωπιςτική παιδεία, που μπορεύ να 
διαμορφώςει ελεϑθερεσ, δημοκρατικϋσ ςυνειδόςεισ και αυτϐνομεσ προςωπικϐτητεσ. 
Φρειϊζεται ενύςχυςη τησ παιδεύασ, ώςτε να γύνει ςυνεύδηςη ςτουσ ανθρώπουσ ϐτι ο 
Μεςςύασ μπορεύ να αναγνωριςτεύ μϐνο απϐ εκεύνουσ που ϋχουν αςκηθεύ ςτην 
αναζότηςη του Ωραύου, του Αγαθοϑ και του Αληθινοϑ. Μϐνο η ανθρωπιςτικό παιδεύα 
μπορεύ να δημιουργόςει ανθρώπουσ  που ϋχουν εμπιςτοςϑνη ςτον εαυτϐ τουσ και να 
αναπτϑςςουν πρωτοβουλύεσ, χωρύσ να αναμϋνουν ϋξωθεν ςωτόριεσ επεμβϊςεισ. 
Απαιτεύται απϐ το εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα, η καλλιϋργεια τησ ςκϋψησ, τησ αυτοβουλύασ 
και υιοθϋτηςη κριτικόσ ςτϊςησ απϋναντι ςε κϊθε μεςςιανικό αντύληψη. 
Ο πολύτησ πρϋπει να ςυνειδητοποιόςει το πραγματικϐ περιεχϐμενο του μεςςιανιςμοϑ 
και των αρνητικών ςυνϋπειών του. Εν τϋλει, η ςωτηρύα ϋρχεται μϐνο ωσ αποτϋλεςμα 
προςωπικόσ πλόρωςησ και ϐχι ωσ αποτϋλεςμα αυτοπαραύτηςησ. 
    την πολιτική του μεςςιανιςμού,  ο «φωτιςμϋνοσ» αρχηγϐσ του κϐμματοσ που 
επειδό προβϊλλεται ωσ «ταλαντοϑχοσ» τον εμπιςτευϐμαςτε και τον αφόνουμε να μασ 
οδηγεύ και να αποφαςύζει για τισ τϑχεσ μασ χωρύσ εμεύσ να ςυμμετϋχουμε. τα 
προςωποπαγό κϐμματα οι αρχηγού ςυχνϊ προβϊλλονται ωσ Μεςςύεσ. Μπορεύ το ρϐλο 
του αρχηγοϑ –μεςςύα να τον παύζει μια πολιτικό ομϊδα ό ακϐμη και ϋνα κϐμμα που 
αναλαμβϊνει να δρα πριν απϐ μασ για μασ.υχνϊ επύςησ ομϊδεσ αναλαμβϊνουν το ρϐλο 
του τιμωροϑ που θεωροϑν ϐτι «ςώζουν» τον κϐςμο, την πολιτικό, τισ αξύεσ ό την 
αξιοπρϋπεια των ςυμπολιτών τουσ απϐ αυτοϑσ που θϋλουν να τα βλϊψουν. Η 
τρομοκρατύα και ο μεςςιανιςμϐσ ϋχουν ςτενό ςχϋςη. Απαιτείται η δημοκρατική 
οργάνωςη τησ πολιτεύασ, που θα ευνοεύ την ανϊπτυξη τησ πολιτικόσ ςυνεύδηςησ και 
την ανϊληψη πολιτικόσ και κοινωνικόσ δρϊςησ, ώςτε να αποτρϋπεται η λαώκιςτικό, 
δημαγωγικό και μεςςιανικοϑ τϑπου ϊςκηςη τησ πολιτικόσ. Πρϋπει να ενιςχυθοϑν οι 
ςυμμετοχικού πολιτικού θεςμού, που θα καθιςτοϑν τουσ ανθρώπουσ ικανοϑσ να 
ςκεφτοϑν, να κατανοοϑν τισ ευθϑνεσ τουσ και την αξύα τησ ςυμμετοχόσ. Η ςυμμετοχό 
του πολύτη ςε ςυλλογικϋσ δραςτηριϐτητεσ, κρύνεται απαραύτητη ,ώςτε να αντιληφθεύ: 
þ Ση δϑναμό του, ϐταν ενεργοποιεύται απϐ κοινοϑ με τουσ ϊλλουσ. 
þ Πωσ τα προβλόματα αντιμετωπύζονται με ςυλλογικϋσ προςπϊθειεσ και ϐχι με τη 
μεςςιανικό παρϋμβαςη ηγεςιών. 
 Η πνευματική ηγεςία οφεύλει να: 
þ  Αποκαλϑπτει τον πραγματικϐ ρϐλο των ηγετών που εμφανύζονται ωσ μεςςύεσ, καθώσ 
και τα μϋςα που χρηςιμοποιοϑν. 
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þ Καλλιεργεύ τη δημοκρατικό ςυνεύδηςη των πολιτών. Πηγή 
: http://filologikesidees.blogspot.gr 
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